We zien elkaar

Wonen met zorg in
Park Malderborgh

Een buurt waar u veilig woont, met zorg en voorzieningen van ZZG zorggroep
vlakbij. En het gezellige restaurant Bij de buren om de hoek. Een plek waar álle
mensen elkaar ontmoeten. Jong en oud, met en zonder zorgvraag. Dat is Park
Malderborgh in de Nijmeegse wijk Hatert. Op Park Malderborgh hebben we oprecht aandacht voor elkaar. Daardoor staat u er nooit helemaal alleen voor.

Thuis op
Park Malderborgh

Wat Park Malderborgh uniek maakt? Dat is de mix van
mensen die elkaar hier ontmoeten én de warme sfeer.
Mensen hebben oog voor elkaar en u kunt op het park

Park Malderborgh ligt in een mooie groene omgeving.

helemaal uzelf zijn. U bepaalt zélf hoe u uw leven leidt,

Op het park vindt u:

maar u staat er niet alleen voor.

•

appartementen voor jong en oud;

•

beschut wonen voor 55-plussers;

•

dagbehandeling;

•

beschermd wonen voor mensen met dementie;

•

ontmoetingsplek en restaurant Bij de buren;

Ruime huurappartementen

•

een fysiotherapiepraktijk;

Park Malderborgh is omgeven door water en groen. Park

•

wekelijks spreekuur van twee huisartsenpraktijken;

Malderborgh biedt huurappartementen voor jong en oud.

•

een winkeltje.

U woont hier geheel zelfstandig met volop privacy.

Wonen

Beschut wonen:
zorg bij de hand

Beschermd wonen

Speciaal voor 55-plussers heeft Park Malderborgh ook

wonen. In dat geval is beschermd wonen de oplossing. ZZG

appartementen voor beschut wonen. Hier woont u geheel

zorggroep heeft op Park Malderborgh vier speciale wonin-

zelfstandig, maar u krijgt zorg aan huis van ZZG zorggroep

gen met begeleiding voor mensen met dementie. Als be-

Als u dementie heeft, kunt u soms helaas niet thuis blijven

als dat nodig is. Uw appartement van 80m bestaat uit

woner heeft u er een eigen zit-slaapkamer met badkamer

twee slaapkamers, een woonkamer met open keuken, een

en elke woning beschikt over een gezellige woonkamer en

badkamer met toilet, een apart toilet, een bergruimte en

keuken. Onze medewerkers doen er alles aan om te zorgen

een balkon.

dat u zich hier geliefd, veilig en thuis voelt.
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Ook fijn als u getrouwd bent of samenwoont en één van
u zorg of ondersteuning nodig heeft. Dankzij zorg aan huis
kunt u samen blijven wonen op de manier die u prettig
vindt.

Dagbehandeling

Gezelligheid en
activiteiten

wonen. Ook als uw geheugen u in de steek laat en u meer

Park Malderborgh:
een levendige buurt

zorg nodig heeft. ZZG zorggroep biedt daarom dagbehan-

Genieten van uw rust of liever op pad met anderen? Op

deling aan. Hier kunt u één of meerdere dagen per week

Park Malderborgh kan het allebei. Het is hier heel makkelijk

terecht. Wij ontvangen u in een huiselijke sfeer, zodat u

om actief te zijn en andere mensen te ontmoeten. Zo heeft

snel in uw ritme komt of blijft.

de buurt een maatjesproject, dat u koppelt aan een vrijwil-

Een betrokken multidisciplinair team begeleidt u, waar-

liger of buurtgenoot. Blijft u graag in beweging? Door het

onder verzorgenden, een psycholoog, fysiotherapeut en

park loopt een KWIEK-beweegroute, die u alleen of met

logopedist. Zij leren u om te gaan met dementie of geheu-

anderen kunt afleggen. Als u de stoeptegels op de route

gen- en oriëntatieproblemen en helpen u om uw mobiliteit

volgt, traint u balans, kracht en uithoudingsvermogen.

Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk thuis blijven

op peil te houden.

“Je vindt hier volop
gezelligheid en mensen
om je heen.”

Restaurant Bij de buren
Het hart van Park Malderborgh is restaurant Bij de buren van ZZG zorggroep. Niet alleen bewoners van het park komen hier
graag, ook wijkgenoten zijn van harte welkom. Het is een ideale plek om een kop koffie te drinken, lekker uit eten te gaan
of om af te spreken met vrienden of familie. Bij mooi weer zit u hier heerlijk op het terras, met uitzicht over het water. Het
restaurant is elke dag geopend. Zeven dagen per week kunt u aanschuiven tijdens de lunch. Vier avonden per week eet u
à la carte, met volop keuze uit lekkere en gezonde gerechten.

Volop gevarieerde activiteiten Bij de buren
U kunt niet alleen terecht Bij de buren voor lekker eten en drinken, maar ook voor verschillende activiteiten. Buurtavonden,
schilderen, biljarten, de filmclub, fotoclub, of Indische avond: Bij de buren is altijd iets te doen en het aanbod is heel divers.
Tegen een vergoeding kunt u aan de activiteiten deelnemen. Kom zeker eens langs op de Irene Vorrinkstraat 401. We laten
u graag zien wat deze ontmoetingsplek te bieden heeft.

Contact en meer informatie
Wilt u meer informatie over wonen met zorg op Park Malderborgh? Kijk op zzgzorggroep.nl of neem contact op via
telefoonnummer 024 - 366 57 77. Of stuur een mail naar info@zzgzorggroep.nl.

Adresgegevens
Park Malderborgh
Irene Vorrinkstraat 403
6535 NB Nijmegen

Parkeren
U heeft als bewoner een eigen parkeerruimte in de parkeerkelder.
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Bezoek kan de auto parkeren op het terrein naast de Shell-benzinepomp.

