
Wilt u meer informatie over Noorderkroon
of wilt u eens een kijkje komen nemen?
Wij geven u graag vrijblijvend een
rondleiding. 

088 – 998 55 55
klantenservice@brabantzorg.eu

Noorderkroon
Manis Krijgsmanhof 71

5233 BR  ’s-Hertogenbosch
(073) 640 70 00

www.brabantzorg.eu/noorderkroon

Een greep uit de faciliteiten 

• Bibliotheek 

• Biljart 

• Café ‘t Kroontje

• Dierenweide en park 

• Divers activiteitenprogramma

• Draadloos internet (wifi)

• Duofiets 

• Internetcafé 

• Kapsalon 

• Kerkdiensten en stilteruimte

• Koffiecorner 

• Ontmoetingsruimte

• Receptie 

• Restaurant De Ontmoeting

• Schoonheidssalon

• Scootmobiel uitleenpool

• Terras aan voorzijde

• Winkels op loopafstand 

• Winkel in huis

Wonen en zorg 

Noorderkroon biedt een breed aanbod 
aan zorg en ondersteuning bij het ouder 
worden. Dat doen we 24 uur per dag, in en 
vanuit onze locatie.  

Ons aanbod:

• Persoonlijke verzorging en verpleging 

• Dementiezorg 

•  Behandeling, begeleiding en consultatie 
door o.a. onze fysiotherapeut, 
ergotherapeut en gespecialiseerd 
verpleegkundige. Zij komen ook bij u 
thuis. 

• Zorg in de laatste levensfase

• Thuiszorg

• Alarmering (zorg in geval van nood) 

• Huishoudelijke hulp 

• Welzijnsactiviteiten 

• BrabantZorg Reizen 

Brabantzorg, met aandacht

Thuis in ’s-Hertogenbosch

Noorderkroon



Zorg bij de hand

Noorderkroon laat ouderen, al of niet met 
een beperking, genieten van het leven. In 
Noorderkroon overheerst het buurtgevoel: 
gezellig onder elkaar. Mensen kiezen voor 
Noorderkroon als zelfstandig wonen thuis niet 
langer mogelijk is. Het gaat daarbij vooral om 
ouderen met een - soms intensieve - zorgvraag, 
mensen die op zoek zijn naar een beschermde 
woonomgeving ‘met zorg bij de hand’ of voor 
verblijf met zorg én behandeling.

Wonen in Noorderkroon 

In Noorderkroon zijn verschillende 
woonvormen mogelijk. Zo zijn er 
appartementen voor dementerende ouderen, 
kleinschalig wonen en appartementen 
voor dementerende ouderen met maximale 
bewegingsvrijheid. Ook voor ouderen met 
lichamelijke klachten is Noorderkroon 
geschikt. Daarnaast is het mogelijk om in 
Noorderkoon zelfstandig te wonen in de 
vorm van Zorgwonen en is er een etage 
voor bewoners van Cello; een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking.
Noorderkroon vormt een veilige en warme 
locatie voor velen. Ook voor mensen thuis 
bieden wij alle mogelijke zorg, zoals thuiszorg 
en behandeling aan huis.

“Noorderkroon is de ‘huiskamer’ 
van de wijk. Maar we zien onszelf 
ook als inwoner van de buurt. Want 
niet de stenen maken het gebouw, 
maar de mensen.”

Omgeving

•  Liggend aan De Ploossche plas, dierenweide en park 

•  Midden in de wijk Haren, Donk en Reit

•  Brede Bossche School, supermarkt, 
Rompertpassage 

•  Natuurgebied De Heinis en de Maas in de naaste 
omgeving

Warm voor velen 
Zorg in de buurt van mensen brengen. Dat is één 
van onze belangrijkste opgaven. In Noorderkroon 
brengen we ontmoeten en zorgen op één 
plek samen. Zo bieden we niet alleen zorg en 
ondersteuning op de momenten dat het nodig 
is, maar maken we ook het ouder worden zo 
aangenaam en plezierig mogelijk. 

Bewoners kunnen in Noorderkroon zelfstandig of 
juist beschermd wonen en regie voeren over hun 
eigen leven. Het gaat er daarbij om dat mensen 
iets voor elkaar betekenen. Dat bereik je door de 
samenleving naar binnen te halen. Zorg is dan niet 
langer een ‘dienst’, zorg ontstaat omdat mensen iets 
met elkaar delen en voor elkaar over hebben, samen 
met onze professionals. Een nieuwe dimensie.

Zorgwonen

Zorgwonen is een combinatie van wonen en zorg. U 
woont in één van de locaties, ongeacht uw zorgvraag 
of zorgindicatie. Zelfstandig wonen in een veilige, 
sociale omgeving met de gewenste zorg dichtbij. 
Bij Zorgwonen zijn een aantal voorzieningen en 
diensten inbegrepen die een veilige en comfortabele 
woonomgeving garanderen, het basisarrangement. 
Daarnaast biedt iedere locatie aanvullende 
arrangementen aan. Deze arrangementen bestaan 
uit diensten en producten, zoals maaltijden, 
deelname aan activiteiten, wassen van wasgoed en 
huishoudelijke hulp. U kiest zelf of u een aanvullend 
arrangement wilt afnemen.

Kijk voor meer informatie over zorgwonen op  
www.brabantzorg.eu/zorgwonen

Winkel in huis

Fitnessruimte

Terras aan voorzijde

Restaurant De Ontmoeting


