
Voor wie
In Heelwijk wonen ouderen van 60 jaar en 

ouder met psychiatrische- en ouderdom-

sproblematiek die nog zelfstandig kunnen 

wonen, met professionele zorg en onder-

steuning en bij wie ambulante zorg zoals 

thuiszorg ontoereikend is.

Heelwijk is geen somatische verpleeg-

afdeling. Voor mensen die op Heelwijk 

wonen is het wenselijk dat professionele 

zorg, zoals beschikbaar is. Ambulante zorg 

door bijvoorbeeld thuiszorg of ambulante 

begeleiding of PIT is ontoereikend. Om 

op Heelwijk te kunnen wonen is een WLZ 

indicatie nodig.

Heelwijk

De woningen
Heelwijk bestaat uit tien gelijkvloerse ap-

partementen op de derde etage. Er zijn tien 

eenpersoonsappartementen. De apparte-

menten hebben een ruime woonkamer, een 

slaapkamer, een keuken en een badkamer 

met een douche, toilet en wastafel. De 

bewoner heeft een eigen sleutel en mag 

het appartement geheel naar eigen wens 

inrichten. Er is een restaurant dat gebruikt 

wordt als gemeenschappelijke ruimte en 

een mooi buitenterras waar het met mooi 

weer heerlijk toeven is.

Heelwijk heeft een winkeltje en een kapper. 

Bewoners kunnen zelf koken of eten in het 

restaurant. 

Welkom op Heelwijk in Heesch, een woonvorm waarbij ouderen met een psychiatrische 

beperking wonen in een eigen appartement.



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Mozartlaan 2 

5384 CG Heesch

088 – 846 00 69 of  06 10782422

Ligging 
Heelwijk ligt centraal in het dorp Heesch, 

met een winkelcentrum, bibliotheek, 

gemeentehuis en ontmoetingscentrum De 

Pas. Vlakbij Heelwijk ligt het busstation, 

waardoor steden in de omgeving, zoals 

Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Oss, goed 

te bereiken zijn. Binnen Heelwijk worden 

activiteiten georganiseerd door de activ-

iteitenbegeleidster en een grote groep 

enthousiaste vrijwilligers. Denk hierbij aan 

activiteiten zoals biljarten, handwerken, 

bewegen voor ouderen, zingen en kaarten. 

Begeleiding
De mensen krijgen begeleiding op maat van 

een team van deskundige medewerkers. Zij 

spreken dit samen af met de persoonlijk be-

geleider in een herstel ondersteuningsplan 

(HOP). De bewoner wordt ondersteund 

door het behandelteam van GGZ-ouderen-

zorg. 

De begeleiding is maandag t/m vrijdag van 

8.00 uur tot 16.30 uur aanwezig en in het 

weekend en feestdagen van 8:00 uur tot 

12:00 uur. Daarbuiten kunnen bewoners bij 

nood een beroep doen op de bereikbaar-

heidsdienst. 

Aanmelden
Meer weten informeer of eens komen 

kijken? U bent van harte welkom. Neem 

gerust contact met ons op. De koffie staat 

klaar!    


