Woonzorg in het hart
van Amersfoort

wonen & leven, zorgen,
leren & werken

ZORGRESIDENCE HET SEMINARIE is gevestigd in het
historisch stadscentrum op een van de meest onderscheidende
locaties die Amersfoort rijk is, binnen ‘de Stad van Cahen’
in de Muurhuizen. De woonzorgvoorziening gevestigd in het
voormalig seminarie, heeft 12 tweepersoons en 8 eenpersoons
woonappartementen met een eigen badkamer en beschikt
daarnaast over diverse huiskamers voor gezamenlijke doeleinden.
Aan de sfeervolle inrichting van het gebouw dat van oudsher een
oudkatholieke historie ademt is ruim aandacht besteed.
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DE STAD VAN CAHEN

HET SEMINARIE

De Stad van Cahen is een opvallend en veelbesproken bouwwerk van architect Abel Cahen.
Aan het centrale plein gelegen onder een indrukwekkende glazen koepel liggen zes torens met
verschillende vertrekken, een auditorium, terrassen, pleinen en verscholen hoekjes. Het biedt
onderdak aan diverse organisaties en bedrijven.
Het eraan grenzende Seminarie maakt deel uit
van de Stad van Cahen en kan daardoor gebruikmaken van de daar aanwezige faciliteiten.

In HET SEMINARIE woont u in een behaaglijke
omgeving met ruimte voor ontmoeting. Het
Seminarie onderschrijft de katholieke identiteit
en draagt die uit. U maakt naar keuze deel uit van
het dynamisch stadsleven of zoekt uw rust in de
lommerrijke binnentuin. Ouder worden in Het
Seminarie betekent ouder worden waar u zich
thuis voelt, waar familie en vrienden altijd welkom
zijn en waar u geniet van die dingen die het leven
voor u waardevol maken.
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Ouder worden in Het Seminarie
betekent ouder worden waar
u zich thuis voelt

HET SEMINARIE BIEDT U:
• Alle professionele zorg afgestemd op
uw behoefte
• Deelname aan diverse dagelijkse
activiteiten & dagbesteding
• Recreatie waar u van houdt, binnen
en buiten Het Seminarie
• Een omgeving die midden in de
samenleving staat waaraan u actief
kunt deelnemen
• Wonen in een rustieke en unieke
omgeving met een rijke oudkatholieke
historie midden in de binnenstad
• Comfortabel wonen zoals u dat wenst

HET SEMINARIE is een kleinschalige particuliere woonzorgorganisatie waar 24 uur professionele zorg en dienstverlening gastgeoriënteerd
worden aangeboden. Binnen de aangeboden
mogelijkheden worden in overleg uw keuzes vast-
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gesteld en vastgelegd. Welzijn heeft een prominente rol naast zorg en dienstverlening.
Ons ultieme doel is het creëren van een veilige,
zorgvolle, inspirerende en levendige woonzorgvoorziening. Een gastvrije ontmoetingsplaats
voor de mens en zijn sociale contacten in een
gebouw waar bewust gekozen is voor contrast
om harmonie tot stand te brengen. Door de
interactie met de omgeving wordt verbondenheid
gecreëerd tussen het leven binnen en buiten Het
Seminarie/Stad van Cahen.

WONEN
De keuze om in Zorgresidence Het Seminarie
te gaan wonen wordt door u gemaakt omdat u
24 uur zorg en ondersteuning nodig heeft die u

niet meer in uw vertrouwde woonomgeving kunt
ontvangen. Wij begrijpen als geen ander dat dit
een grote stap is. Het team van Het Seminarie
doet er alles aan om u zich in deze nieuwe woonomgeving thuis te laten voelen.
De locatie midden in het centrum van Amersfoort,
de aankleding van het gebouw, de tuinen, de ontmoetingsruimtes, het oproep-/
communicatiesysteem
en de digitale infrastructuur zijn belangrijke aspecten die
uw keuze voor deze
locatie bepalen.
Wonen en dienstverlening worden apart aangeboden. Omdat de
appartementen verschillend zijn qua grootte en
ligging en ook de dienstverlening individueel kan
verschillen, worden uw wensen vooraf met u
besproken en contractueel vastgelegd.

huishoudelijke hulp en/of een klussendienst tot
het wassen en strijken van uw kleding en linnengoed. Kapper, pedicure, nagelstyliste, fysiotherapie,
logopedie kan indien gewenst voor u worden verzorgd. Ontspanningsactiviteiten op het gebied van
cultuur of beweging vinden wekelijks plaats. Aan
(nationale) feestdagen wordt aandacht besteed.
Uw geloof wordt gerespecteerd en indien mogelijk wordt kerkbezoek
of luisteren naar naar
een mis of dienst op
een rustige plek
gerealiseerd.
De zorg- en dienstverlening wordt
aangepast aan de zich voor u veranderende omstandigheden. Leidend voor het aantal uren zorg
en dienstverlening is het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het leefzorgplan. Bij het aanvragen van
uw indicatie helpen wij graag. De kosten van de
zorg worden grotendeels uit de Algemene wet
bijzondere ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betaald. Wilt
u extra uren zorg of dienstverlening, dan wordt dit
met u besproken.

“WONEN MIDDEN
IN DE SAMENLEVING”

LEVEN
Wat u onder deelnemen aan de samenleving
verstaat, is heel persoonlijk. Bijvoorbeeld: op
bezoek gaan bij familie of hen uitnodigen in Het
Seminarie, naar buiten gaan in de natuur of naar
de stad, ouderensport, in contact blijven met
mensen van alle leeftijden, genieten van goede
en verzorgde maaltijden en/of iedere zondag
een kerkdienst bijwonen. Uw persoonlijke wensen en interesses worden geïnventariseerd en
genoteerd in uw leefzorgplan. Uw familie, vrienden
en/of kennissen worden hierbij betrokken. Uw
privacy en keuzes worden gerespecteerd. Met
elkaar worden realistische afspraken gemaakt
over die zaken die voor u het leven waardevol en
vooral ook plezierig maken.

ZORG EN DIENSTVERLENING

LEREN EN WERKEN
De zorg- en dienstverlening wordt verleend door
een professioneel, gastvrij, actief en ondernemend
team. De werknemers zijn in dienst van Het
Seminarie waardoor een vertrouwensband kan
ontstaan en de door u gewenste zorg bij hen
bekend is. In de zorg- en dienstverlening, horeca
en groenvoorziening zult u naast professionals
jongeren als stagiaires aan het werk zien. Het
doel van Het Seminarie is een levendige omgeving te creëren waarin leren en werken vloeiend
in elkaar overlopen en maatschappelijke betrokkenheid door jongeren en volwassenen, binnen
en buiten Het Seminarie wordt behouden.

Het team van Het Seminarie biedt u 24 uur professionele zorg en dienstverlening. Van verpleging
en verzorging tot het bereiden van de dagelijkse
maaltijden door een chef-kok, van het bieden van
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Het Seminarie

Wonen op een unieke locatie, in
een sfeervolle, gastvrije omgeving.

Ontmoetingsruimte

7,28 %

Ontspannen luisteren naar muziek
en genieten van de binnentuin.

Binnentuin
Op een zonnige dag buiten met
elkaar ontbijten of aan de koffie.
7,12 %

Het Herenhuis

C

Het Herenhuis beschikt over 8
zit-/slaapkamers en 4 ruimere
appartementen waar u ook met
2 personen kunt wonen. Alle met
eigen badkamer.

Binnentuin met terras
Waar familie en vrienden van harte
welkom zijn.
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Stad van Cahen

Auditorium
Voor o.a. muziek, film en lezingen.

Ontmoetingsruimtes
Wegdromen in een boek, luisteren
naar een mooi verhaal of samen koken.

Eet-/woonkeuken

6,25 %

Een sfeervolle ruimte waar dagelijks
ontbijt, lunch en warme maaltijd
worden verzorgd. De kok kookt
seizoensgebonden.

7,12 %

B
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Restaurant
Aan de eettafel gebeurt het.
Samen eten, gesprekken en
gezellig natafelen.

Het Jongenshuis
Het Jongenshuis beschikt over 6
ruime appartementen met apart
slaapgedeelte. Ook zijn er 2 karakteristieke zolderappartementen.
Alle geschikt voor 2 personen.
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Vrienden van
Zorgresidence Het Seminarie

Fotografie:
Erica Burer

Vrienden van Het Seminarie maken juist de
extra’s mogelijk. Aankleding openbare ruimtes,
attenties voor vrijwilligers, huisdieren en hun
verzorging, groenvoorziening binnen en buiten.
Alles voor een zo aangenaam mogelijk wonen &
leven, zorgen, leren & werken in Zorgresidence
Het Seminarie.
Word vriend van Het Seminarie.
Kijk op www.hetseminarie.nl

Meer informatie?
Heeft u belangstelling voor Het Seminarie, neem
dan gerust contact met ons op. We nodigen u
graag uit voor een gesprek en een rondleiding.
Reageren kan telefonisch of per mail. U bent
van harte welkom.

Contactgegevens
en bezoekadres
Zorgresidence Het Seminarie
Muurhuizen 102
3811 EL Amersfoort
T: 033 - 33 202 33
M: 06 - 831 602 47
info@hetseminarie.nl
www.hetseminarie.nl

