Huys den Bergen
Als aanvulling op de reeds bestaande dagbestedingsactiviteiten biedt Gasterij Bergerbaan met Huys den Bergen een
gemoedelijke 24-uurs leefomgeving voor ouderen in het buitengebied van Sevenum. Wij stellen bij Huys den Bergen de
mens centraal en willen een tweede thuis bieden waar men zichzelf mag en kan zijn ongeacht de zorgvraag. De bewoners,
individueel of als echtpaar, leven in alle rust samen op het platteland om te genieten van een welverdiende oude dag.
Huys den Bergen biedt, in samenwerking met Proteion, een groene omgeving passend bij de zorgvraag en dichtbij het
sociale netwerk van de bewoners. Hierbij nodigt de groene leefomgeving uit tot beweging, zoals in de “moes”tuin of een
wandeling door de fruitbongerd.
Optimaal woongenot voor ouderen, op een plek waar ze zich thuis voelen, met passende zorg.
Daar staat Huys den Bergen voor!

Veelgestelde vragen
Wat wordt verstaan onder 24-uurszorg?
24-uurszorg betekent dat we voor ouderen een woonplek
bieden waarbij er altijd de mogelijkheid is om zorg te
verlenen. We willen ouderen met een zorgvraag een
tweede thuis bieden. Ongeacht of men dementie heeft
of lichamelijke klachten. De mens staat bij ons centraal,
niet de ziekte. We willen ons hierin dus niet beperken tot
een specifieke groep. Om in Huys den Bergen te kunnen
wonen moeten mensen wel een indicatie hebben voor de
wet langdurige zorg (WLZ).
Waarom willen we Huys den Bergen ontwikkelen?
Bij onze dagbesteding (Gasterij Bergerbaan) zien we
hoeveel impact een opname heeft op het leven van de
mensen en hun familie. Met Huys den Bergen willen we
die impact kleiner maken door de mensen niet uit hun
vertrouwde omgeving weg te halen, maar juist een plek
te bieden waar ze zich thuis voelen en rustig kunnen
genieten van een welverdiende oude dag.
Hoeveel appartementen worden er gerealiseerd?
Op het terrein worden 29 appartementen gerealiseerd
waarvan er twee grotere appartementen tussen zitten die
bedoeld zijn voor echtparen. De appartementen worden
achter de huidige bebouwing gerealiseerd en staan dus
aan de achterzijde van de huidige zorgboerderij.
Welke rol heeft Proteion in het project?
Wij hebben een strategische samenwerking met
Proteion, Powered by Proteion. Zij ondersteunen ons bij
de diensten om onze bewoners de beste zorg te bieden.
Op deze manier is het voor ons mogelijk om dicht bij de
bewoners te staan en vullen zij ons met hun expertise
aan. Zo bundelen wij onze krachten!

Vragen en meer informatie
Kijk ook op onze website www.bergerbaan.nl voor meer informatie en het antwoord op
andere veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons
op via info@bergerbaan.nl of 06-29184631.

