kapsalon, wasserette, het stiltecentrum,
de bibliotheek met internetcafé en het
ontmoetingscentrum met het restaurant.
Het Leo Polak is goed bereikbaar met de auto,
door afslag S106 vanaf de A10 te nemen.
Qua openbaar vervoer kunt u gebruik maken
van bus 63 die vanuit station Lelylaan vertrekt.
De uitstaphalte bevindt zich aan de Baden
Powellweg vlak achter het Leo Polak.
Of u neemt tram 17, waarna het nog
10 minuten lopen is.

AMSTELRING WONEN EN ZORG

Informatie
en advies
Wilt u meer informatie? Of wilt u weten of
wonen in woonzorgcentrum Leo Polak in de
Saaftingestraat een optie is? Bel het gratis
nummer 0800 - 366 84 79
Kijk ook eens op www.amstelring.nl

Adres
Wonen en zorg Leo Polak
Saaftingestraat 8
1069 BW Amsterdam
T (020) 756 25 00

Wonen in
Leo Polak

AMSTELRING WONEN EN ZORG

Wonen in Leo Polak

Wonen net als thuis
Als zelfstandig thuis wonen niet
meer gaat is een woonzorgcentrum
een goed en veilig alternatief
voor ouderen en mensen met een
beperking. In een woonzorgcentrum
woont u beschermd en behoudt
u zoveel mogelijk de regie over
het leven.
Wij geloven dat mensen die zorg
nodig hebben het beste tot hun
recht komen als ze zich gehoord,
gezien en erkend voelen.
De bescherming zit vooral in de
24-uurs aanwezigheid van
professionele medewerkers die uw
vragen en wensen centraal stellen.
Al naar gelang de mogelijkheden
gaat het dagelijks leven dat u
gewend was te voeren zo gewoon
mogelijk door.

Zorgindicatie
Cliënten van het woonzorgcentrum Leo Polak
hebben een zorgindicatie (vanaf ZZP4) voor
langdurig verblijf nodig. Een zorgindicatie
wordt toegewezen door het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en vertaald naar een
zorgzwaartepakket. U kunt zelf een indicatie
aanvragen bij het CIZ.
De locatie
In de jaren zeventig werd het verzorgingshuis
Leo Polak opgericht. De locatie werd vernoemd
naar de bekende Nederlandse filosoof, humanist
en vrijdenker Leo Polak (1880-1941).

In 2006 werd het woonzorgcentrum na een
nieuwbouwperiode officieel heropend en nu
staat er een modern en sfeervol Leo Polak aan
de rand van stadsdeel Nieuw-West. Naast onze
eigen ruime binnentuin zijn op loopafstand
diverse groene plantsoenen te vinden alsmede
een kinderboerderij.
Het gebouw
Bij binnenkomst in het Leo Polak valt
meteen de ruimtelijkheid op. De centrale
hal met de brede verbindingsingang naar de
appartementen van Wonen en Zorg vormt het
levendige centrum. Hier vindt u de winkel,

