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Kleinschalig wonen voor
mensen met dementie
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Maak een wandeling door de bosrijke omgeving en ervaar
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hoe het is om te wonen in het groen. Residentie Vroenhof is
gesitueerd in het voormalige Montfortanen klooster te Houthem.

Houthem

Er zijn 19 luxe zorgstudio’s voor ouderen met dementie. In deze

Vroenhof
A79

liefdevolle omgeving krijgt u de zorg, aandacht en tijd die u
nodig heeft. Ons vaste team medewerkers staat 24 uur per dag
klaar om u te helpen.

St. Gerlach

Geulhem

Valkenburg
Berg en Terblijt

Een nieuw huis betekent nog geen nieuw

ruimte naar eigen wensen inrichten. In de

thuis. Maar door de huiselijke sfeer van

gemeenschappelijke ruimtes, zoals de keuken

Residentie Vroenhof zult u merken dat het

en tuin, kunt u samen met andere bewoners

meteen vertrouwd voelt. Uw zorgstudio bevat

eten en zoekt u het gezelschap op wanneer u

een ruime woon-/slaapkamer met privé badkamer.

daar behoefte aan heeft.

Zo heeft u alle privacy. Uiteraard mag u deze

Verzorgd wonen!
Heeft u een ouder, partner of ander familielid met dementie
en is verzorging in de vertrouwde omgeving niet meer mogelijk?
Dan kunt u bij ons terecht. In deze situatie bieden wij u een
fijne leefomgeving waar persoonlijke zorg, respect en aandacht
centraal staan bij de zorgverlening. Het welbevinden van u als
bewoner zal persoonlijk met u worden afgestemd.

Wie is
Nobama Care?
Nobama Care, een WTZi erkende zorgaanbieder, onderscheidt
zich door het bieden van respectvolle (thuis)zorg met aandacht
voor het levensverhaal van de bewoner. De zorg wordt
geboden door een vast team ervaren professionals.

Kernbegrippen bij Nobama Care zijn: klein

Wij bieden volle dagbesteding gericht op het

Nobama Care biedt kleinschalige woonvormen

De bewoners genieten van een totaalpakket van

schaligheid, respect, eigenheid, 'thuis' en

'triggeren' van geheugen en belevingswereld

aan met 24-uurszorg. Wij bieden een ideale woon

wonen, zorg en services. Op deze manier ontzorgen

eigen regie. Daarmee wordt een volwaardig

van haar bewoners.

situatie, met zorg van de hoogste kwaliteit, voor

we zowel de bewoner als de mantelzorger.

alternatief voor reguliere (verpleeghuis) zorg

ouderen met een geheugenstoornis die niet meer

geboden. Bewoners hebben de beschikking



WTZi erkende zorgaanbieder

over een eigen studio.

zelfstandig kunnen wonen. Door te zorgen voor



Begeleiding



Persoonlijke zorg 24 uur per dag

een huiselijke sfeer, liefdevolle zorg en aandacht



Persoonlijke verzorging



Vast team van professionele zorgverleners

bieden wij onze bewoners een veilige omgeving,



Verpleging



Huiselijke sfeer

waarin zij zich geborgen en op hun gemak voelen.



Huishoudelijke verzorging



Studio met eigen sanitair



Was- en strijkservice tegen betaling



Dagelijks wordt er vers gekookt



Aanbod aan welzijnsactiviteiten
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Onze studio’s bieden een beschermde woon- en leefomgeving. De ruime woon-/slaapkamers met badkamer

begane grond
algemene ruimte
zorgstudio
badkamer
appartement

zijn volledig aangepast en mogen zelf ingericht worden.

19 zorgstudio’s

Daarnaast kunnen bewoners vertoeven in de gemeenschappelijke ruimten en tuin. Door deze manier van
wonen kunnen zij genieten van zowel hun privacy als
het gezelschap van medebewoners.
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verdieping 1
algemene ruimte
zorgstudio
badkamer
appartement
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Hoogstpersoonlijke zorg
Zorgen voor elkaar
Respectvolle zorg voor mensen met dementie vinden wij vanzelfsprekend.
Echte meerwaarde ontstaat als u kunt leven zoals u dat altijd al deed. Onze
medewerkers zijn er om u te ondersteunen, u bepaalt zelf hoe. Ze zijn er voor
een helpende hand, maar zeker het welzijn speelt een grote rol, dit kan in de
vorm van een groepsactiviteit of individueel. Hoogst persoonlijk ontdekken
zij wat het leven voor u de moeite waard maakt.

Wonen zonder zorgen
Bij Nobama Care vinden we het belangrijk dat u uw dag inkleedt
zoals u dat wilt. Onze medewerkers zorgen daarom niet alleen voor
de basiszorg, maar zijn er ook om samen plaatjes te draaien, een potje
te kienen of het welzijn van u, waar u maar behoefte aan heeft. Elke
dag bereiden zij een verse maaltijd die ze samen met u en de andere
bewoners opeten. Zo geniet u van de dingen die het leven de moeite

Contactgegevens

waard maken. En kunnen uw mantelzorgers weer gewoon man,
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dochter of kleinkinderen zijn.

Putweg 1
6301 KL Valkenburg

Maak hoogst persoonlijk kennis en plan een bezichtiging!
tel. +31 (0)43 – 24 10 002
info@nobamacare.nl
www.nobamacare.nl

Residentie Vroenhof | Putweg 1, Houthem / Valkenburg

