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Residentie Anna
6 AANLEUN-SERVICEAPPARTEMENTEN

Toekomstbestendig
genieten

Residentie Anna

Fijn en
beschermd wonen
Residentie Anna te Geleen biedt een huiselijke en sociale leefomgeving
voor mensen met een zorgprofiel die comfortabel van hun oude dag willen
genieten. De nodige begeleiding, verzorging en verpleging is ter plekke
aanwezig en wordt volledig afgestemd op uw wensen en behoeften.

Het fraaie complex herbergt in totaal zes comfortabele

De aanleun-serviceappartementen zijn voorzien van

aanleun-serviceappartementen die voorzien in zorg

alle gemakken en volledig ingericht op uw oude dag.

op maat voor een of twee personen. Zo kunt u

Daarnaast kunt u tegen vergoeding gebruik maken van

eventueel met uw partner zonder zorgbehoefte (blijven)

tal van extra services voor een optimaal leefcomfort.

samenwonen. Krijgt ook uw partner mettertijd behoefte
aan zorg? Dan hoeft u in principe niet te verhuizen.

	24/7 begeleiding, verzorging en verpleging op maat

Of u nu behoefte heeft aan begeleiding,

	Maaltijdservice

thuiszorg, intensievere verzorging of verpleging: in

	Was- en strijkservice

Residentie Anna bent u helemaal op uw plek.

	Kapper, pedicure en manicure op locatie

(afhankelijk van indicatie)
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Residentie Anna

Rijksweg Noord

Westelijke Randweg

Kerenshofweg

CENTRUM

Voormalig
buurtgebouw met
rijke historie

Residentie Anna

Residentie Anna ligt aan de Beekhoverstraat in
buurtschap Op de Vey in Oud-Geleen. Het gebouw

GELEEN

wat hier stond diende ooit als hostel van de Algemene
Glanerbrook

Maatschappij van Jongeren en werd in de vroegere
jaren bewoond door stagiaires van de Staatsmijnen.

Rijksweg Zuid

A76
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Spaubeeklaan

De leiding van dit soort huizen werd

Zo ontstond hier onder andere een

in die jaren vaak overgedragen aan

volleybalvereniging en een jazz-sociëteit.

een predikant. De predikant was
verantwoordelijk voor het geestelijk

Deze nieuw gebouwde residentie,

welzijn van de bewoners, de bezetting

met 24 zorgstudio’s en 6 aanleun-

van de kamers en de organisatie

serviceappartementen, is van alle

van culturele activiteiten en sport.

gemakken en comfort voorzien.
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Begane grond
trappenh

Algemene ruimte

uis

Aanleun-serviceappartement

lift

Badkamer
Balkon
Zorgstudio

70

trappenhuis

trappen

lift

trappen

6

66

68

6 aanleun-service
appartementen

Residentie Anna biedt zes comfortabele
aanleun-serviceappartementen met overdekt
balkon, verspreid over twee woonlagen met lift.
De residentie ligt in een mooie, rustige wijk.
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Verdieping 1
trappenh

Algemene ruimte

uis

Aanleun-serviceappartement

lift

Badkamer
Balkon
Zorgstudio

76

trappenhuis

trappen

lift

trappen
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72

74
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Voel u thuis
Nobama Care biedt in samenwerking met GEN Residenties passende kleinschalige
huisvesting aan mensen met een zorgvraag, met de mogelijkheid tot 24-uurszorg.
Onze residenties onderscheiden zich door het thuisgevoel dat heerst bij de bewoners.
Wij bieden een thuis waar u kunt genieten van een vertrouwde, veilige en sociale
woonomgeving. De individuele behoeften en wensen van u als bewoner staan centraal.
Niet de bewoners, maar de medewerkers zijn te gast. Verandert uw zorgvraag?
Geen enkel probleem. Wij zijn zeer flexibel en de zorg kan altijd worden opgeschaald.

GEN Residenties zorgt als verhuurder van
de aanleun-serviceappartementen voor
alle contractuele, financiële, technische en

tel. +31 (0)85 – 222 39 26

administratieve aangelegenheden die samen

info@genresidenties.nl

hangen met de woon-serviceovereenkomst.

www.genresidenties.nl

Nobama Care is een erkende* zorgaanbieder en onderscheidt zich
door het bieden van respectvolle (thuis)zorg met aandacht voor het
levensverhaal van iedere bewoner. De zorg wordt geboden door
een team van ervaren professionals.
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Meer weten over kleinschalig wonen met professionele 24-uurszorg

tel. +31 (0)43 – 24 10 002

voor mensen met geheugenstoornissen? Vraag naar meer informatie

info@nobamacare.nl

over onze zorgstudio’s.

www.nobamacare.nl

*	Een zorgaanbieder die op basis van de Wet toetreding zorgaanbieders zorg mag leveren binnen de Zorgverzekeringswet.
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