Brugsestraat
Adresgegevens

Bereikbaarheid

Brugsestraat 51
2587 XR Den Haag

• Winkels op 5 minuten loopafstand
• Openbaar vervoer op 2 minuten loopafstand
• De locatie is rolstoeltoegankelijk

Locatiekenmerken
• Voor mensen met een verstandelijke beperking of
zeer lichte fysieke beperking
• Een moderne woning die recent gerenoveerd is
• Een gezellige en veilige omgeving met
persoonlijke aandacht

In de mooie Haagse wijk Belgisch Park ligt woonlocatie Brugsestraat. Dit moderne
gebouw is volgens de modernste richtlijnen recent aangepast en biedt huisvesting
aan drieëntwintig bewoners met een verstandelijke beperking. Iedereen heeft een
eigen (1 of 2-kamer) appartement en kan gebruik maken van de
gemeenschappelijke ruimtes op de begane grond.

Voor meer informatie
T 070 372 12 34
E klantcontact@middin.nl of kijk op middin.nl

Er zijn 23 appartementen waarvan 6 wat ruimer zijn,
zodat iemand met bijvoorbeeld een rollator of kleine
rolstoel zich vrij kan bewegen. De inpandige
appartementen bieden de mogelijkheid om zelf te
koken en hebben elk een eigen voordeur. In het
trefpunt en in de gezamenlijke huiskamer kunnen de
bewoners samen eten, televisie kijken, spelletjes
doen of een feestdag of verjaardag vieren. Naast de
activiteiten in de groep volgen de bewoners hun
eigen dagprogramma.
Locatie Brugsestraat heeft 23 appartementen, elk
met eigen badkamer, toilet en keukenblok. Op de
begane grond zijn 3 appartementen wat dichter bij
de begeleiding. Een aantal appartementen heeft een
balkon. Bij het trefpunt is een gemeenschappelijke
tuin.

De omgeving
De Brugsestraat bevindt zich in een rustige
woonomgeving. Er staan veel statige huizen. Ook is
er een gezellige winkelstraat vlakbij. Om de hoek
beginnen de duinen. Met de bus is er een directe
verbinding met de binnenstad van Den Haag.

Je
eigen plek met
veel
gezelschap.
Ondersteuning

De bewoners
krijgen
ondersteuning
op maat. De
begeleiders
kijken naar
ieders
mogelijkheden
en maken
afspraken die
worden
vastgelegd in

het individuele
zorgplan. Er is
24 uur per dag
begeleiding
aanwezig. ’s
Nachts is er
een
slaapdienst.
Het trefpunt en de
huiskamer

Op de
Brugsestraat
kan er
gezamenlijk
worden
gegeten. In het
trefpunt wordt
dagelijks een
maaltijd
bereid, hier
kunnen de
bewoners
uiteraard een
bijdrage in
leveren. Voor
bewoners die
dat willen en
kunnen,
beschikt ieder
appartement
over een
keukenblok om
zelf of met je
bezoek te
koken. Binnen
de
woonvoorzieni

ng worden
regelmatig
gezamenlijke
activiteiten
aangeboden.
Dat kan een
spelletje zijn,
een bingo of
bijvoorbeeld
een
avondwandelin
g.
De bewoners
hebben hier
alle ruimte om
aan te geven
wat ze graag
willen. De
begeleiding
kan dit samen
met
vrijwilligers,
familie en de
bewoners
mogelijk
realiseren.

