Bel gerust met ons: (058) 280 30 30. Of vraag een familielid,
vriend of kennis om voor u te bellen. Onze klantenservice
beantwoordt al uw vragen en vertelt u alles wat u moet
weten. Bijvoorbeeld over de kosten of dat u soms - om te
kunnen wonen in De Stilen - een indicatie nodig heeft.
Op deze indicatie staat hoeveel zorg en ondersteuning u
krijgt. Ook bent u van harte welkom voor een rondleiding.
Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen:
klantenservice@znb.nl. Of kijk op onze website:
www.destilen.nl.

ZOVEEL
MOGELIJK
JEZELF
ZIJN
U kunt bij Noorderbreedte uzelf zijn, in een periode dat u afhankelijk
bent van zorg. Liefdevolle zorg die we samen met u, uw familie, vrienden
en vrijwilligers vormgeven op een manier die bij u past. Zo weten u en
de mensen om u heen precies waar u aan toe bent. Wij luisteren naar
uw verhaal. Zodat u elke dag bij ons kunt invullen op een manier die u
plezierig vindt. Dat noemen wij: het beste van de zorg.

De Stilen:
wonen op
Terschelling

De Stilen
Longway 2
8881 CN West-Terschelling
(0562) 44 64 00
klantenservice@znb.nl

www.destilen.nl
Volg ons op Facebook
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U WILT IN
DE STILEN
WONEN:
WAT MOET U
DOEN?

Op www.zorgkaartnederland.nl
leest u de ervaringen van anderen
met De Stilen.

DE STILEN

U krijgt de zorg
die bij u past
Hoeveel zorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke
situatie. Waar nodig krijgt u hulp van verschillende
deskundigen. Er zijn verzorgenden, verpleegkundigen en een arts die gespecialiseerd is in
ouderengeneeskunde. Verder zijn er behandelaren,
zoals een psycholoog en een fysiotherapeut. De
Stilen heeft verschillende vormen van wonen.

“BIJNA ELKE DAG
SPELEN EN ZINGEN
WE SAMEN.”

De Stilen is een mooi gelegen zorgcentrum op Terschelling. De ligging op
het eiland geeft een gevoel van rust, vrijheid en één zijn met de natuur.
Midden tussen de duinen stapt u binnen bij De Stilen. Hier heerst de
gemoedelijke sfeer van het eiland. In het restaurant ziet u via een webcam
wat er in de haven gebeurt. Welkom in De Stilen!
De Stilen is een jne plek om te wonen als u veel
zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als u dementie heeft
of lichamelijk beperkt bent. Als u bij ons komt
wonen, is dat een inke verandering. Daarom doen
we ons best om u een warm thuisgevoel te geven.
Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u.

U kunt bij ons zoveel mogelijk uzelf zijn
U bent de expert. U weet namelijk het beste wat voor
u belangrijk is en wat u wilt en kunt. Wat doet u graag
en waar houdt u juist niet van? Hoe meer we van u
weten, hoe beter we kunnen aansluiten bij uw wensen.
Daarbij betrekken we zo veel mogelijk uw familie,
vrienden, kennissen of vrijwilligers die u willen helpen.
Vanzelfsprekend allemaal in overleg met u. Met de zorg
en aandacht van onze gemotiveerde en goed opgeleide
medewerkers bent u bij ons in goede handen.

bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, mannensoos
of geheugentraining. Bewoners van Terschelling
helpen u hierbij graag als vrijwilliger en uw familie
is welkom om mee te doen. Voor meer rust kunt u
een lm kijken, naar klassieke muziek luisteren, een
lezing bijwonen of gewoon lekker zitten.
Terschelling heeft diverse eigen tradities. Ook bij
De Stilen vindt u deze terug. Zo doen we jaarlijks
mee aan een hui artocht over het eiland en
organiseren we een keer per jaar het ‘Stilenbier’,
afgeleid van het Burenbier. U vergadert dan samen
met andere bewoners over De Stilen.

Wonen met zorg: voor zorg met zelfstandigheid
vanaf 25 jaar
Wonen met zorg past bij u als u 25 jaar of ouder bent
en lichamelijk beperkt bent. U woont in een eigen,
ruim appartement met een woonkamer en slaapkamer. U kunt hier helemaal uw eigen plek inrichten. U heeft veel privacy en bewegingsruimte, ook
als u in een rolstoel zit. Er zijn mogelijkheden om
samen met uw partner in De Stilen te wonen.
Groepswonen: voor 24-uurszorg en begeleiding
Groepswonen houdt in: een eigen woon-/slaapkamer.
Maar ook een gezamenlijke huiskamer die u deelt
met vijf medebewoners. U kunt er bijvoorbeeld een
spelletje doen, de krant lezen, een praatje maken,
tv kijken of gewoon lekker zitten. Als u wilt, kunt
u meehelpen met dagelijkse klusjes, zoals was
opvouwen of aardappels schillen. U krijgt 24 uur
per dag, zeven dagen per week ondersteuning.

Tijdelijk wonen: even ergens anders wonen
Tijdelijk wonen is er voor u als u even niet thuis
kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat u een poosje
extra zorg nodig heeft na een operatie. Of omdat
de mensen die u ondersteunen, even rust nodig
hebben. U krijgt zorg waar u behoefte aan heeft en
kunt meedoen aan leuke activiteiten.

Hospice
Het hospice biedt hulp, gastvrijheid en verzorging
aan mensen die ernstig ziek zijn en voor wie
genezing niet meer mogelijk is. De zorg stemmen
we maximaal af op uw behoeften en wensen.
Aandacht voor een draaglijk en waardig levenseinde
in een eigen appartement staat centraal.
Professionele hulp is 24 uur per dag beschikbaar.

Zelfstandig huren met zorg dichtbij
Zoekt u een comfortabele huurwoning met zorg dichtbij? U kunt bij ons een appartement huren en kunt dan
thuiszorg krijgen van De Stilen. In de brochure ‘Huren
bij De Stilen’ en op de website leest u hier alles over.

Vakantieappartement: op vakantie met
hulp dichtbij
Wilt u graag naar Terschelling op vakantie,
maar heeft u zorg nodig? Bij De Stilen kunt u een
vakantieappartement huren waarbij u dezelfde hulp
krijgt als thuis. Zo kunt u toch eens lekker weg en
genieten van het mooie eiland.

De Stilen is een woonzorgcentrum van
Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt zorg aan vooral ouderen in
Fryslân. Soms voor even, soms langer, soms voor
altijd. U kunt terecht in een van onze woonzorgcentra of bij Noorderbreedte Revalidatie. Ook
biedt Noorderbreedte thuiszorg, dagbesteding en
dagbehandeling.

“ALS JE HIER WOONT, MOET JE IETS MET
DE ZEE HEBBEN.”

Cliëntenraad
Een aantal bewoners, hun familieleden of hun
vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad

“IK VERHEUG ME
OP DE KOMST VAN
HET SHANTYKOOR.”

samen op voor de belangen van bewoners. Zo
kunt u, of uw familie meepraten en meedenken
over goede zorg en over hoe zaken geregeld
worden bij De Stilen.

Eén keer per maand organiseren we met
verschillende verenigingen van Terschelling een
grote activiteit. Bijvoorbeeld een optreden van een
koor of winkelmiddag.

Stichting Vrienden van De Stilen
Stichting Vrienden van De Stilen zorgt voor
leuke extra’s voor bewoners. Bijvoorbeeld
een tijdschriftentafel, geluidsapparatuur of

U kunt doen waar u zich goed bij voelt
De Stilen heeft een eigen bibliotheek, kapper
en pedicure. Daarnaast komen regelmatig de
visboer, snackkar en de buurtsuper langs. Verder
is er een uitgebreid activiteitenprogramma. Er is
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“IK VOEL HIER
VRIJHEID EN DAT
IS HEERLIJK.”

spelletjes. Wilt u meer weten of een bijdrage
geven aan Stichting Vrienden van De Stilen?
Bel dan met (0562) 44 64 00.

