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MODERN EN VE IL IG WONEN

Het Groen Gasthuis in Warffum biedt klein-

schalige woonzorg aan mensen met dementie en

geheugenproblemen die niet meer thuis kunnen

wonen. Onze aandachtvolle zorg en de ruime,

rustgevende groene omgeving zijn afgestemd op

het welbevinden van onze bewoners. 

De welbekende Villa Welgelegen is volledig

gemoderniseerd en aangepast aan de eisen voor

veilig en activerend wonen. De villa heeft ruime

zit/slaapkamers die in grootte variëren, en

sfeervolle gemeenschappelijke ruimtes. 

Voor het huis ligt station Warffum, vertrekpunt

voor wandel-en fietsroutes. Rondom ligt de

groene rust van de grote, parkachtige

belevingstuin met zijn scharrelende kippen,

sfeervolle hoekjes, moestuin, theepaviljoen en

veilige wandelpaadjes.

Het leven wordt er groter op!

ELKE  DAG IS  WAARDEVOL

In Het Groen Gasthuis is alles op elkaar

afgestemd: huis, interieur, omgang met elkaar, de

tuin. Door deze herkenbaarheid voelen bewoners

zich geborgen en veilig en verbetert hun

functioneren.

Als de wereld kleiner wordt, zijn het juist de

gewone dingen die het leven waardevol maken.

Onze deskundige medewerkers en vrijwilligers zijn

alert en kijken elke dag wat u wilt en kunt, en hoe

u daar zo veel mogelijk van kunt genieten.



HARTVERWARMEND GASTVRIJ HET GROEN GASTHUISEEN STERK NETWERK

Het Groen Gasthuis heet niet voor niets zo:

Warffum heeft jarenlang een gasthuis gekend

en ‘groen’ is een knipoog naar ‘Hendrik Groen’

door wiens gedachten en handelen het bestuur

zich heeft laten inspireren. Maar groen verwijst

ook naar de ruime parktuin, en de duurzame

leefstijl waarvoor Het Groen Gasthuis kiest.

Familie en vrienden zijn een belangrijke schakel

in het welbevinden van onze bewoners. Het

Groen Gasthuis is daarom ook een

ontmoetingsplek waar familie, vrienden en

streekgenoten graag een kopje koffie komen

drinken. Hartverwarmend gastvrij!

Het Groen Gasthuis staat niet alleen: de lijnen met

de lokale zorgverleners (huisartsen,

fysiotherapeuten, verpleging, diëtiste) zijn kort. Zo

waarborgen wij goede zorg. Met elkaar blijven we

alert op het welbevinden en de gezondheid van

onze bewoners.

Het bestuur van Het Groen Gasthuis: Vincent Fennis,

Rommie Hoopman, Marianne te Velde 

De eigen vertrouwde omgeving verlaten is een grote

stap. Wij nemen alle tijd voor een gesprek met u.

Email: info@hetgroengasthuis.nl

kleinschalige woonzorg voor zestien bewoners

voor mensen met dementie of

geheugenproblemen die niet meer thuis

kunnen wonen en indicatie 5 of hoger hebben

geïntegreerde zorg gericht op welbevinden en

veiligheid bewoners

groen rondom: sfeervolle, veilige en grote

historische tuin ingericht als belevingstuin

betrokken en deskundige medewerkers

enthousiaste vrijwilligers

24-uurszorg

betaalbaar

ruime en nieuw gerenoveerde

zit/slaapkamers, in grootte variërend

rolstoeltoegankelijk

lift

voedzame, gezellige maaltijden

huisdieren

muziek en muziektherapie

gastvrij; familie, vrienden, streekgenoten

hechte samenwerking met lokale

zorgaanbieders

parkeergelegenheid

overnachtingsmogelijkheid gasten

altijd welkom


