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Welkom in appartementencomplex Watergaerde
Op een scherm zien wie er bij u aanbelt. Met een druk op de knop de 

visite binnen laten. En als u snel nog even wat boodschappen in huis 

wilt halen, kunt u vanuit de drie oudste gebouwen van Watergaerde via 

een overdekte gang naar woonzorgcentrum Drie Gasthuizen. Hier kunt 

u gebruik maken van voorzieningen als de winkel, het restaurant, de 

kapsalon en de pedicure. 

Watergaerde ligt in de fraaie Arnhemse wijk Monnikenhuizen aan de 

Monnikensteeg. In dit luxe appartementencomplex wonen mensen van 

55 jaar en ouder. Wonen aan de Monnikensteeg is wonen tussen het 

groen met stedelijke voorzieningen binnen handbereik. Winkels en me

dische voorzieningen vindt u op loopafstand. Met het openbaar vervoer 

bent u zo in het centrum van Arnhem. De riante appartementen zijn van 

alle comfort voorzien. U woont dus zoals u altijd gewend was, maar dan 

met extra voorzieningen die het mogelijk maken dat u zo lang mogelijk 

zelfstandig blijft. En heeft u, naarmate u ouder wordt, meer zorg nodig? 

Dan kunt u dat eenvoudig en snel regelen bij de nabijgelegen zorgpost 

van DrieGasthuizenGroep. 

“Met drie andere buren speel ik elke week 
bridge. We zijn niet fanatiek maar we willen wel 
graag winnen.”



Zelfstandigheid
Op het terrein staan sinds 2012 twee appartementencomplexen van in 

totaal vijf gebouwen. In de drie oudste gebouwen (uit 1998) bevinden 

zich 71 ruime appartementen met drie of vier slaapkamers. Er is een 

ruime badkamer met toilet en wastafel. Een tweede toilet bevindt zich 

op de gang. Er zijn appartementen met een open en een half open keu

ken. U beschikt over een inpandige berging en een balkon of loggia. In 

uw appartement woont u geheel zelfstandig, maar andere mensen zijn 

nooit ver weg. Samen met uw medebewoners kunt u gebruikmaken van 

de gemeenschappelijke ruimte. U kunt er uw verjaardag vieren of zelf 

activiteiten organiseren. 

Zorg op maat
In Watergaerde kunt u gebruikmaken van diverse vormen van zorg. 

Hiervoor kunt u terecht bij de zorgpost van de thuiszorgorganisatie van 

DrieGasthuizenGroep: Thuiszorg Groot Gelre. Deze zorgpost bevindt 

zich in het complex. Hier kunt u ook terecht voor al uw vragen met be

trekking tot een zorgindicatie, WMO of verpleging.

Toekomstbestendig
In 2012 is een tweede appartementencomplex gebouwd. Dit complex 

bestaat uit 38 luxe en hoogwaardig afgewerkte appartementen. Ieder 

appartement is toekomstbestendig en doordacht gebouwd en voorzien 

van personenalarmering. Dat zorgt ervoor dat u comfortabel en zorge

loos kunt blijven wonen. 

Alles erop en eraan
U beschikt in uw appartement over een royale woonkamer met grote 

ramen en een open keuken. Verder zijn er twee slaapkamers en een 

doordacht ontworpen badkamer met wastafel, douche en toilet. In de 

gang is een tweede toilet. Er is ook een ruime berging met aansluiting 

voor een wasmachine en droger. Alle appartementen hebben een royaal 

balkon of terras. In de kelder van het complex beschikt u over een flinke 

berging. De tuin rondom het complex nodigt uit tot wandelen, zitten en 

genieten. De entreehal is afgesloten voor ongewenst bezoek. Op het 

scherm in uw woning ziet u wie er bij u aanbelt. Met een druk op de 

knop kunt u uw visite binnenlaten. Een prettig idee dat niet iedereen zo 

maar binnenloopt.

“Onze kleinkinderen 
komen heel graag 
logeren. Daar is ook 
ruimte voor, en in 
Arnhem is altijd wel 
iets te beleven.”



DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende 

diensten levert aan 55+’ers. Thuis of zo thuis mogelijk in één van onze woonzorgcentra of seniorenapparte

menten 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 de woonzorgcentra Paasberg, Drie Gasthuizen, Huis en Haard, 

verpleeghuis Heijendaal, Thuiszorg Groot Gelre en een zestal appartementencomplexen. 

DrieGasthuizenGroep: zorgzaam en gastvrij sinds 1246.

DrieGasthuizenGroep
DrieGasthuizenGroep is een kleinschalige en gastvrije organisatie die mensen in Arnhem 

en omgeving al generaties lang een verzorgde oude dag biedt. U kunt er een volledig 

dienstenpakket op het gebied van zorg en service afnemen. DrieGasthuizenGroep ver

huurt comfortabele en duurzame appartementen die geschikt zijn om (op termijn) zorg 

in en aan te leveren. Watergaerde is daarvan een goed voorbeeld. Naast wonen en zorg 

kunt u hier een breed servicepakket afnemen, variërend van maaltijden tot een klussen

dienst. Krijgt u nu of in de toekomst behoefte aan zorg, dan kunt u een beroep doen op 

de thuiszorg van DrieGasthuizenGroep.

Appartementencomplex Watergaerde

Monnikensteeg 11 t/m 171 en Monnikensteeg 31 t/m 214

6815CN Arnhem

Meer informatie: 

DrieGasthuizenGroep

Frontoffice: T (026) 354 94 15

www.driegasthuizengroep.nl

S
B

K
/01-2014/1, Fotografie: Joppe Fotografie


