
De Meent 
Kleinschalig beschermd wonen met zorg

Een nieuw thuis 
in een veilige omgeving



De Meent is een kleinschalige woonvorm in een 

beschermde omgeving voor mensen met dementie. 

De 25 bewoners zijn verdeeld over drie woongroepen. 

Elke woongroep heeft een vast team van woonbege-

leiders. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de zorg en 

ondersteuning van de bewoners 24 uur per dag. Naast de 

zorg van professionals blijft uw familie betrokken bij uw 

leven. Door op bezoek te komen. Door samen te bekijken 

hoe we goed kunnen aansluiten bij wat u gewend was te 

doen. Maar ook door activiteiten mee te organiseren of 

een handje te helpen.

In De Meent is er altijd een plekje te vinden waar u zich op 

dat moment fijn voelt. De rust van uw eigen appartement 

of de levendigheid van de woongroep. Ook andere plekken, 

zoals de kapel, de zithoek of de tuin kunt u opzoeken. 

En er zijn extra activiteiten, zoals een muziekmiddag en 

bingo.

Zoekt u een nieuwe, veilige woonomgeving in Groesbeek met behoud van het vertrouwde gevoel 

van thuis? Een plek waar u privacy heeft in uw eigen appartement, maar ook het gezelschap van 

anderen kunt opzoeken? Met de ondersteuning en zorg die u nodig heeft bij de hand? En waar u uw 

leven kunt voortzetten zoals u gewend bent? Dan is een nieuw thuis in De Meent de juiste keuze. 



 “Ik vind het heerlijk om nog te kunnen 

koken. Zoveel mogelijk probeer ik alles 

zelf te doen, met wat hulp van de 

medewerkers lukt dat ook aardig.”

Net als vroeger
Veel bewoners met dementie vinden het fijn om 

herkenbare huishoudelijke activiteiten uit te voeren. 

Samen bezig zijn vormt de basis van iedere dag. Zo zijn 

we bijvoorbeeld actief met de was vouwen, boodschappen 

doen, in de tuin bezig zijn of samen koken en eten. 

Uw woning
Elke bewoner heeft een eigen appartement. 

Dit appartement bestaat uit een woon/slaapgedeelte, 

kitchenette en een badkamer met toilet. Uiteraard is het 

appartement naar eigen smaak in te richten, zodat u zich 

gauw thuis voelt. Vanuit elke woning is er zicht op het 

groen rondom De Meent. 

Als u de deur van uw appartement opent, komt u uit 

in de gezamenlijke ruimtes. Hier bevinden zich diverse 

sfeerhoekjes en de leefruimtes van de drie woongroepen. 

Elke woongroep heeft de beschikking over een keuken en 

zithoek. De afgesloten tuin met groot terras is voor alle 

bewoners toegankelijk. Als u groene vingers heeft, mag u 

onkruid wieden en de groentetuin bijhouden.

In de buurt
De Meent ligt aan de rand van het centrum van Groesbeek. 

Op loopafstand bevinden zich twee supermarkten en de 

Zuid-Molen. Op de begane grond van het gebouw is  

’t Trefpunt, een centrale ontmoetings- en activiteiten-

ruimte voor de bewoners van Groesbeek.

U mag zijn wie u bent
Samen bespreken we uw levensgeschiedenis, uw inte-

resses en uw wensen en behoeftes ten aanzien van uw 

nieuwe woonomgeving. Hierbij bekijken we onder andere 

samen naar welke rol u in de woongroep kan vervullen. 

Aan de hand hiervan stellen we samen uw persoonlijk 

zorgleefplan op. Uitgangspunt is altijd dat we eerst kijken 

naar wat u zelf kunt en waar uw familie, vrienden en vrij-

willigers bij kunnen helpen. Ook leggen we in het zorgleef-

plan vast welke ondersteuning en zorg u van ons gaat 

ontvangen. Dat kan variëren van zinvolle dagbesteding tot 

complexe verpleegkundige zorg. 

Meer informatie
Heeft u interesse om in De Meent te komen wonen? Dan 

maken we graag een afspraak met u voor een kennismaking 

en een rondleiding. 

Om in aanmerking te komen voor wonen in De Meent, 

heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatie-

stelling zorg (CIZ). In De Meent wonen mensen met een 

indicatie ZZP 5 of 7. Voor meer informatie kijkt u op 

www.ciz.nl. Wilt u meer weten over de aanmeldprocedure? 

Dan helpen we u graag verder.  
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De Meent 

Kleinschalig beschermd wonen

De Meent 2

6562 CZ Groesbeek

Telefoon: 

024 – 381 71 11 (front-offi  ce)

E-mail: 

frontoffi  cervn@zzgzorggroep.nl

De Meent maakt deel uit van ZZG zorggroep.

ZZG zorggroep is ISO-gecertifi ceerd.

• Een nieuw thuis voor mensen met dementie

• Beschermd wonen in een kleine woongroep

• Wonen in Groesbeek

• Een eigen appartement, naar eigen smaak in te richten

• Diverse sfeerhoekjes  

•  De bewoner kan zijn leven voortzetten zoals hij 

gewend is

• Zorg 24 uur per dag binnen handbereik

• Paramedici (zoals een fysiotherapeut) in huis  

• Op persoonlijke behoeft e afgestemde maaltijden

•  Extra ontspanningsactiviteiten, zoals muziek, bingo 

en kaarten

• Eucharistievieringen

• Een supermarkt naast de deur

Het bijzondere van wonen in De Meent

Scan deze QR-code met een 

speciale app op uw smartphone 

en bekijk de digitale welkomst-

boodschap.

www.zzgzorggroep.nl


