
Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek

Mooi wonen met alle zorg die u wenst
Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde 

Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in ‘s-Heerenberg





Comfortabel wonen  
met een fantastisch uitzicht 
en zorg dichtbij 
Hett staddjje ‘s-Heerreenbergg is bij vvveel mennsen bbeekend ddooor 

het mmoonummenntale KKaasteel HHuis Beeergh. Dirrect teggenoverr diitt 

mmonummentaale ppand, iinn het ceentrummm van heett histoorrische 

sttaadje, bbiiedt AAzoora nieuuwe zorrggappaarrrtementten te hhuur aann.



Wonen met Zorg 
De appartementen liggen in een vleugel van de 

nieuwbouw van woonzorgcentrum Gertrudis. Door 

de koppeling aan Gertrudis kunt u als huurder 

gebruik maken van alle faciliteiten van het woon zorg-

centrum, zoals het Grand Café, de kapsalon en de 

winkel. En nog belangrijker: onze thuiszorg mede-

werkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 

beschikbaar om u te helpen en te ondersteunen in uw 

dagelijkse levensbehoeften. Als u een zorg indicatie 

heeft kunt u een appartement huren bij Azora.  

Op basis van uw indicatie spreken wij met u af welk 

zorgarrangement u ontvangt . De overige diensten en 

services, zoals maaltijdverstrekking, wasverzorging en 

schoonmaak kunt u van ons afnemen tegen de 

daarvoor vastge stelde tarieven. Zo ontvangt u een 

pakket van zorg en services dat is afgestemd op uw 

wensen en behoeften.

Sfeervol en levendig
Woonzorgcentrum Gertrudis heeft sinds jaar en dag 

een goede naam in de regio. Naast onze betrokken 

manier van zorg verlenen is dit ook te danken aan 

de hartelijke en open sfeer, de faciliteiten van 

Gertrudis en de ligging van het complex. Recht 

tegenover de stadswal en Kasteel Huis Bergh, waar 

elke dag wel iets is te zien of te beleven. Middenin 

het sfeervolle en actieve ‘s-Heerenberg, met zijn 

vele cafés, restaurants en terrassen en zijn gevari-

eerde winkelaanbod. Ook de directe omgeving van 

Gertrudis biedt u dus veel mogelijkheden voor 

ontspanning en sociale contacten.

Nieuwe vleugel 
De huurappartementen maken deel uit van de 

nieuwbouw van Gertrudis. Met uitzicht op Kasteel 

Huis Bergh is een nieuwe vleugel gebouwd met  

36 ruime 3-kamer appartementen. Hiervan zijn 20 

appartementen bestemd voor verhuur. De nieuwe 

vleugel is toegankelijk via de centrale entree van 

Gertrudis, maar heeft ook een eigen beveiligde 

ingang, die alleen toegankelijk is voor de huurders.

Ruim en comfortabel
De 3-kamerappartementen hebben een royale 

woonkamer, slaapkamer, inpandige berging / 

hobbykamer, moderne badkamer en volledig 

ingerichte keuken. In de berging zijn aansluitingen 

opgenomen voor een wasmachine en een wasdroger. 

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de 

wasservice van Gertrudis. De appartementen 

hebben geen drempels en zijn dus rollator- en 

rolstoelvriendelijk. Elk appartement beschikt over 

een eigen loggia. In de zomermaanden kunt u hier 

heerlijk buiten zitten, met uitzicht op een middel-

eeuws kasteel met slotgracht. Vanzelfsprekend zijn 

de appartementen op de verdiepingen bereikbaar 

met een lift.



Hoekappartement

Eigen loggia met prachtig uitzicht
Extra bergruimte / hobbykamer
Geen drempels
Benedenverdieping met 
vloerverwarming
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Eigen ingang

Tussenappartement

Eigen loggia met 
prachtig uitzicht
Geen drempels
Benedenverdieping  
met vloerverwarming

LIFT

Badkamer

Badkamer

Extra kamer

CV CVWoonkamer
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Keuken
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Hal

Woonkamer

Slaapkamer
Slaapkamer

Balkon

Balkon

Hof van 
Hedel



Zorg voor vandaag en morgen 
Heeft u een indicatie voor thuiszorg en wilt u 

graag in een veilige omgeving wonen, met alle 

voorzieningen in de directe nabijheid, dan is het 

zelfstandig wonen met zorg in Gertrudis voor u  

dè oplossing. En mocht uw zorgbehoefte in de 

toekomst toenemen dan passen wij, in overleg  

met u, uw zorgarrangement aan. Zonder dat u 

hoeft te verhuizen of uw woonsituatie aangepast 

hoeft te worden.

Hoe wordt het volledige woonzorg-  
en servicepakket opgebouwd? 
Aan de huur van uw appartement in Gertrudis  

is een standaard basisarrangement gekoppeld.  

De diensten en voorzieningen in dit basis-

arrangement verzekeren u van een veilige en 

comfortabele woonomgeving. Denk bijvoorbeeld 

aan de 24-uurs beschikbaarheid van thuiszorg-

medewerkers, een alarmsysteem om personeel op 

te roepen, de aanwezigheid van een receptie en 

een huismeester, het gebruik van gezamenlijke 

ruimten en faciliteiten, zoals het Grand Café,  

de kapsalon en het winkeltje in het Hof van Hedel. 

Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten 

waaraan u, soms tegen een kleine vergoeding, kunt 

deelnemen. De zorg die u geleverd krijgt wordt 

vastgelegd in het zorgarrangement en is 

gebaseerd op uw indicatie voor thuiszorg.

Waar kunt u verder voor kiezen? 
Naast de huur, het basisarrangement en de 

afgesproken zorg bepaalt u zelf welke aanvullende 

diensten u daarnaast nog van Azora wilt afnemen. 

Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan maaltijden, 

schoonmaken, of het wassen van kleding.  

Hiervoor kunt u bij Azora kiezen uit verschillende 

servicepakketten die los worden bijgesloten.

Met welke kosten krijgt u te maken? 
Voor de woning betaalt u een maandelijks 

huurbedrag. Hier komen de servicekosten 

(waaronder energiekosten) bij. Voor het 

basisarrangement betaalt u eveneens een vast 

bedrag per maand. De zorg wordt geleverd op 

basis van uw indicatie. Hiervoor brengt het CAK  

u een eigen bijdrage in rekening. De aanvullende 

services en diensten die u afneemt worden apart 

(of door ons) bij u in rekening gebracht. De kosten 

voor de verschillende aanvullende diensten  

vindt u terug op onze tarievenlijst.

Grand Café ‘Hof van Hedel’
Als huurder kunt u gebruik maken van het 
‘Hof van Hedel’ van Gertrudis, met zitjes, 
winkel, kapsalon en Grand Café, om andere 
bewoners te ontmoeten, een kaartje te leggen, 
een gezellig praatje te maken of van een 
heerlijke maaltijd te genieten.
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Glasvezel en wifi 
Uw appartement is aangesloten op glasvezel 
voor supersnel internet en haarscherpe 
televisie. U kunt zelf uw provider kiezen. 
Daarnaast is er gratis wifi beschikbaar in het 
Grand Café in het Hof van Hedel.

Parkeren 
De parkeergelegenheid van  
Kasteel Huis Bergh is uitgebreid  
met gereserveerde plekken voor de 
bewoners, bezoekers en medewerkers 
van Gertrudis. U parkeert uw auto 
dus vlakbij uw appartement.

Fietsenstalling

Voor uw fiets is een centrale beveiligde 
fietsenstalling beschikbaar, direct naast de 
ingang van het appartementengebouw.



Aanzichten 

Zuid-westgevel

Noord-westgevel

Zuid-oostgevel





Begane grond

LIFT

LIFT

Plattegronden 

De appartementen variëren in grootte  

tussen de 64 en 89 m2 BVO.

•  Linker hoekappartement: ca. 89 m2

•  Tussenappartementen:  

- begane grond ca. 68 m2,  

- 3e verdieping: 64 - 68 m2

•  Rechterhoekappartement: 

 - begane grond: ca 76 m2, 

 - 3e verdieping: 73 m2



LIFT

LIFT

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Derde verdieping

LIFT



Azora 
Gertrudis is een onderdeel van zorgorganisatie Azora. Naast Gertrudis, heeft Azora nog 

zes andere woonzorg- en verpleegcentra in de Achterhoek en biedt tevens thuiszorg aan. 

Sinds 2013 biedt Azora het Wonen met Zorg aan, zoals in deze brochure beschreven. 

Behalve in Gertrudis is dit ook mogelijk in een aantal andere woonzorgcentra van Azora. 

We informeren u graag over de mogelijkheden! 

Azora

Postbus 30, 7060 AA Terborg

T (0315) 33 82 22  

E info@azora.nl  

I www.azora.nl


