Woonzorgcentrum

De Meergaarden
Wonen in een gelijkvloers appartement
met de zorg dichtbij

Woonzorgcentrum De Meergaarden biedt appartementen voor
senioren. Heeft u een zorgindicatie (Wlz-indicatie)? Dan kunt u op
Livio locatie De Meergaarden wonen in onze volledig gelijkvloerse
appartementen. Wel zo prettig met de zorg dichtbij!
De locatie

Onze locatie De Meergaarden vindt u in Eibergen gelegen in een
rustige wijk. Dit woonzorgcentrum heeft buiten een dierenverblijf
dat u kunt bezoeken. Op loopafstand bevindt zich het dorpscentrum
met diverse winkels.
Het appartement

Elk appartement is gelijkvloers en beschikt over een zit/slaapkamer,
keuken en badkamer. Het appartement is daarnaast voorzien van een
eigen glasvezelaansluiting. Aan de overkant van De Meergaarden
bevindt zich ook een kleinschalige woonvorm van Livio. Dit biedt
mogelijkheden voor partners die niet meer samen kunnen wonen,
maar op deze manier alsnog dichtbij elkaar zijn.

24/7 zorg

Op De Meergaarden is 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg
aanwezig. Wij beschikken daarnaast over een eigen behandelteam.
Dit behandelteam bestaat onder andere uit de disciplines
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en een specialist
ouderengeneeskunde. Zo heeft u alle zorg altijd dichtbij.
Onze faciliteiten

Op onze locatie hebben wij een divers aanbod aan aanvullende
faciliteiten die het wonen op onze locatie nog aangenamer
maken. Zo is er een gezellig Grand Café waar u dagelijks een
kopje koffie of verse maaltijd kunt nuttigen. In ons pand bevindt
zich ook een kapsalon, pedicure en een winkeltje. Daarnaast stopt
de Electrocar voor de ingang van de Meergaarden om u naar het
centrum te brengen (tegen een kleine vergoeding). Ook worden er
diverse activiteiten georganiseerd door onze collega’s Welzijn in
samenspraak met onze bewoners. Zo wordt het aanbod afgestemd
op dat waar de bewoners behoefte aan hebben.
Meer informatie

Wilt u meer informatie over het wonen op onze locatie De
Meergaarden? Of heeft u vragen over het wonen met Wlz-indicatie?
Neemt u dan gerust contact op met onze cliëntadviseurs via
0900-9200 of clientadviesfohb@livio.nl.

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een
groot goed. Ook als er zorg nodig is.
Iedereen verdient het om zo lang mogelijk
zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf,
met eigen verantwoordelijkheid keuzes
te maken die passen bij uw leven. Daar
helpen wij graag bij, want bij ons geldt:
Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.
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