Groepswonen De Zonnekamp
Begin 2019 opende de nieuwe Zonnekamp in Zelhem. Een eigentijds woonzorgcentrum dat
het stralend middelpunt van Zelhem vormt en een thuis biedt aan bijna zeventig ouderen.
In 2022 wordt nog een mooi nieuw gebouw opgeleverd met 32 extra verpleeghuisplekken.
Een fijne plek in het groen. Een plek die gezellig, huiselijk, veilig en beschermd voelt, maar
tegelijkertijd de bewoners een gevoel van vrijheid geeft!

Bij groepswonen staan wonen en het gewone dagelijkse
leven op de eerste plaats. In een huiselijke omgeving woont
een aantal bewoners samen waar zij dagelijks door dezelfde
medewerkers worden begeleid.
Vanwege de kleine groep krijgt iedere bewoner meer
persoonlijke aandacht. Met als doel om zorg en begeleiding
af te stemmen op het leefritme van een bewoner. Individuele
vragen en behoeftes zijn het vertrekpunt.

Voor intensieve zorg en ondersteuning
U woont samen met 7 andere bewoners waarmee u samen, onder
begeleiding, een huiskamer deelt. Per verdieping zijn er twee huiskamers met of een balkon of een
afgesloten terras. Daar kunt u samen een kopje koffie drinken, TV kijken, eten en afwassen. Ook bereiden
we hier de maaltijd. U heeft uw eigen zit-/slaapkamer en een eigen badkamer. In het gebouw zijn diverse
zitjes per verdieping die zorgen voor een huiselijke sfeer. Ook is er per verdieping een zorgpost. In de
vrijstaande villa kunt u het restaurant van De Zonnekamp bezoeken voor de warme maaltijd of om met
uw visite een kopje koffie te drinken.
Heeft u behoefte aan structuur in uw daginvulling, met dagelijkse gezelligheid en houvast?
Dan is deze woonvorm uitermate geschikt voor u.

Prachtige plek om te wonen
De Zonnekamp vormt het stralend middelpunt van Zelhem. Voor senioren is het een prachtige en
veilige plek om te wonen, vlakbij het centrum. De ruime opzet van de gebouwen in de prachtige groene
omgeving geeft dit woonzorgcentrum een vriendelijke, huiselijke uitstraling. De Zonnekamp heeft dan
ook niet voor niets de prachtige bijnaam ‘Villa’s in het groen’. Binnen en buiten lopen perfect in elkaar
over, wat een gevoel van vrijheid geeft.
Rondom De Zonnekamp is volop parkeergelegenheid. In De Zonnekamp kunt u onder andere terecht
voor een heerlijke maaltijd en een kappersbehandeling.

Wilt u bij ons wonen?
Onze woonzorgbemiddelaars vertellen u graag meer in een persoonlijk gesprek. U kunt ze bereiken via:
0314 – 37 60 10 (maandag t/m vrijdag) of via e-mail: woonzorgbemiddeling@markenheem.nl.
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