Welkom in woonzorgcentrum
Drie Gasthuizen

Welkom in zorgcentrum Drie Gasthuizen

Aantrekkelijk appartement

Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen biedt ruimte aan

Drie Gasthuizen ligt in een rustige wijk van Arnhem-

ongeveer 130 bewoners, met ieder een eigen woonwens

Noord, dicht bij het prachtige park Angerenstein.

en zorgvraag. We kennen u niet alleen bij naam, maar

Wandelen kan zowel op het fraaie eigen terrein als in de

ook uw achtergrond, uw behoeften en uw wensen. Even

omgeving. U woont hier in een aantrekkelijk apparte-

bijpraten bij een kopje koffie doet wonderen.

ment, met een keuken en grote douche-/toiletruimte. De

schilderworkshops, biljarten en uitstapjes. In de weke-

meeste appartementen beschikken over een terras of

lijkse nieuwsbrief en op openbare plekken vindt u alle

balkon.

informatie over het activiteitenprogramma.

Bewoners met een indicatie voor wonen met zorg krijgen

In de Tra, onze ontmoetingsruimte bij de entree ontmoet

Kleinschalig wonen op verpleegafdeling

van ons een zorgpakket op maat. Gebruikt u de warme

u andere bewoners of gasten bij een kop koffie en kunt

In Drie Gasthuizen is ook een verpleegafdeling gevestigd

maaltijd graag in uw eigen appartement? Dan kan dat.

u terecht in de winkel voor de dagelijkse boodschap-

die ruimte biedt aan 40 cliënten. Op deze afdeling wordt

Maar u kunt ook aanschuiven in het restaurant om

pen. U vindt hier ook de kapsalon, de pedicure en een

verpleeghuiszorg geboden aan mensen met lichamelijke

samen met andere bewoners te eten. Het driegangen-

wasserette.

klachten. Per etage wonen er 8 cliënten, elk met een

Op eigen houtje of gezellig samen

“Met een paar andere bewoners speel ik
wekelijks een partijtje biljart. Dat deed ik vroeger
al graag en hier is er een mooie ruimte voor.

In Drie Gasthuizen woont u zo zelfstandig als u wilt.

eigen appartement. Het dagelijks leven vindt indien

menu biedt een aantal keuzemogelijkheden, zodat u uw
maaltijd naar eigen wens kunt samenstellen.

In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen kunt u volop bezig

gewenst plaats in de gezamenlijke huiskamer waar de

zijn. Ons activiteiten team, voornamelijk bestaand uit en-

maaltijden kunnen worden gebruikt en er gezamenlijke

thousiaste vrijwilligers, organiseert onder andere bijeen-

activiteiten plaatsvinden. Familie en andere bekenden zijn

komsten en optredens met (klassieke) muziek,

van harte welkom in de huiskamer.

Specialistische hulp
Met de deskundigen van ParaGo bent u altijd verzekerd

Kortdurend verblijf of logeren bij
DrieGasthuizenGroep

van specialistische hulp en begeleiding als het gaat om

Wilt u na een medische ingreep of ziekte logeren in een

parkinson, dementie, valpreventie of mantelzorg. Samen

prettige en beschermde omgeving? DrieGasthuizenGroep

zorgen zij ervoor dat u (opnieuw) zelfredzaam wordt en

beschikt over een aantal appartementen waarin u tijdelijk

zelfstandig kunt leven.

kunt worden opgevangen bij calamiteiten, vakantie van
uw familie of mantelzorger of na ziekenhuisopname. In

Wonen met thuiszorgindicatie

Drie Gasthuizen heeft u de gelegenheid om even op

In Drie Gasthuizen kunt u ook wonen met een thuiszorg

adem te komen, terwijl uw familieleden en mantelzorgers

indicatie. We noemen dit scheiden van wonen en zorg.

worden ontlast van hun dagelijkse zorg. Logeren in D
 rie

U betaalt dan de huur en ontvangt de zorg die u nodig

Gasthuizen is mogelijk op basis van een persoonsgebon-

heeft. Met het vraaggerichte aanbod van diensten van

den budget, een particuliere bijdrage in de verblijfskosten

Extra Services kunnen wij u het leven een stuk aange-

met ondersteuning van een thuiszorgindicatie of particu-

namer maken. Denk hierbij aan de linnen- of schoon-

lier. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling

maakservice. Het is ook mogelijk om een zogenaamd

kortdurend verblijf heeft u een indicatie van het Centrum

‘all inclusive’ pakket af te nemen, waarin voor een vast

Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

bedrag alles is geregeld. Op die manier helpen wij u bij
het zo zorgeloos mogelijk ouder worden.

“Mijn dochter heeft er nogal op aangedrongen
dat ik hier ging wonen. Het was zo lekker
dichtbij. Daarom zijn we gaan kijken. Nu ik hier
eenmaal woon, ben ik blij dat ik die keus
gemaakt heb. Ik voel me hier erg thuis.”

Direct voor de hoofdingang van het woonzorgcentrum is een bushalte. Er gaan meerdere buslijnen van en naar het centrum van Arnhem. Dichtbij liggen de NS-stations
Arnhem Presikhaaf en Arnhem Velperpoort. Er is parkeergelegenheid voor bezoekers,
cliënten hebben een eigen parkeerplaats.
Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen
6824 KK Arnhem
Meer informatie:
KlantContactCentrum DrieGasthuizenGroep
T (026) 354 94 15
E klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
W www.driegasthuizengroep.nl
DrieGasthuizenGroep is een woonzorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg enaanvullende diensten levert aan senioren. Thuis of zo thuis mogelijk in één van onze woonzorgcentra of seniorenappartementen in Arnhem. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende houding,
stimuleren we onze cliënten om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale
netwerk te onderhouden of verder uit te breiden.

Tot DrieGasthuizenGroep behoren: woonzorgcentra Drie Gasthuizen, Heijendaal, Huis en Haard, Klingelpoort,
Op de Beek en Paasberg, zes appartementencomplexen, Thuiszorg Groot Gelre, ParaGo en Extra Services.

DrieGasthuizenGroep: zorgzaam en gastvrij sinds 1246.
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