
De Elsresidentie is een kleinschalige Woon 
& Zorg voorziening, voor dementerende 
senioren die in het dagelijkse leven zorg, 
structuur en begeleiding nodig hebben. 

Vooral in situaties waarin de zorgvraag 
niet planbaar is, en veilig thuis wonen 
niet meer mogelijk is, worden bewoners 
bij ons met alle persoonlijke zorg en 
aandacht omringd.

ESL
RESIDENTIE

Alles wat we doen,

doen we met zorg! Interesse in onze Elsresidentie,
wij informeren u persoonlijk!

Wilt u meer weten over de Elsresidentie, haar persoonlijke zorgverlening, 
huur en “extra” services? Dan nodigen wij u vrijblijvend en van harte uit om 
contact met ons op te nemen. 
Wij informeren u dan persoonlijk over de vele mogelijkheden, en denken 
graag met u mee over een passende en gewenste oplossing. 

Wilt u graag bij ons komen wonen? 
Laat het ons weten en wij noteren u 
graag en vrijblijvend, op de wachtlijst 
van de Elsresidentie. 
Wij zullen u regelmatig informeren, en 
op de hoogte houden van onze  
Woon-Zorg mogelijkheden in het 

prachtige stadspark van Sittard.

Contact gegevens:
Telefoon: 046 – 46 000 40
Email: info@elsresidentie.nl
Website: www.elsresidentie.nl



van het appartement wordt door de bewoner zelf bepaald.
De woonlagen zijn met een lift bereikbaar. Op de begane grond is een algemene 
ruimte gecreëerd. Deze huiselijk en warm ingerichte woonkamer fungeert als plek 
waar het rustig toeven is. Hier worden gezamenlijk de maaltijden genuttigd, vinden 
activiteiten plaats, en kunnen onze bewoners zich samen met hun familieleden 
onderhouden onder het genot van een kopje koffie. Indien u meer privacy wenst, 
dan kunt u zich natuurlijk terug trekken in uw appartement. De woonkamer vindt 
aansluiting aan een mooie binnentuin.

Service en dienstverlening zijn bij ons standaard van hoog niveau! 
Onze bewoners huren bij ons een appartement met aparte zorg op maat. Daarnaast 
zijn er diensten zoals gas, licht en water, maar ook schoonmaak, ontbijt, lunch, diner, 
het wassen van het linnengoed en het gebruik van de algemene ruimte. 
Voor extra diensten, zoals begeleiding bij uitstapjes, het reinigen van kleding, extra 
lichamelijke verzorging (kapper, pedicure, etc.) kunnen aparte afspraken gemaakt 
worden en modulair naar behoefte ingevuld worden.

De Elsresidentie is bij uitstek bedoeld voor senioren die dementerend zijn, en 
afhankelijk zijn van medische en/of persoonlijke verzorging. De Elsresidentie is 
gelieerd aan de thuiszorgorganisatie Zorg Groep Sittard. 

Wonen in de  Els Residentie
De Elsresidentie biedt u een sfeervolle 
en kleinschalige woonomgeving. 
Hier kan men op een waardige wijze 
oud worden met alle noodzakelijke zorg 
en hulp voorhanden. Stijlvol wonen, 
verantwoorde zorg met een persoonlijke 
& betrokken bejegening zijn onze 
kernbegrippen. In dit stijlvolle pand in de 
Kastanjelaan in het prachtige stadspark 
van Sittard, op vijf minuten loopafstand 
van het stadscentrum, bevinden zich 
zestien comfortabele appartementen. 
Deze appartementen zijn verdeeld over 
drie woonlagen. Alle appartementen 
zijn voorzien van vele faciliteiten 
en bieden gegarandeerd optimale 
privacy, veiligheid en uitstekende zorg 
binnen handbereik! Elk appartement 
beschikt over een woonkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer. De inrichting 

Deze erkende en gecertificeerde 
Thuiszorg, onderdeel van Zorg Groep 
Beek, biedt u hoogwaardige en 
kwalitatieve zorg met een team van 
ervaren en deskundige begeleiders, 
verzorgenden en verpleegkundigen.
 
Zij bieden u de zekerheid dat hulp en 
zorg 24 uur per dag geboden kunnen 
worden.

• Wonen in een stijlvolle en kleinschalige 
woonomgeving in het stadspark van 
Sittard;

• Wonen (huur) en Zorg zijn gescheiden, 
en kunnen daarom op maat worden 
aangeboden en naar wens worden 
aangepast;

• Een dienstenpakket dat op wens 
modulair is uit te breiden;

• Toegankelijk voor senioren met 
dementie. Een CIZ indicatie is wenselijk 
maar niet noodzakelijk. Gedeeltelijk of 
volledig particulier verblijf met zorg is 
mogelijk; 

• De bewoner behoudt zijn privacy, 
voor zover dit gezien de (zorg-) 
afhankelijkheid mogelijk is;

• 24-uurs aanwezigheid van 
gekwalificeerde zorg-professionals 
met een persoonlijke & betrokken 
bejegening;

• Bewegen en activiteiten die aansluiten 
bij de wensen van onze bewoners, in 
groepsverband of individueel;

• Familie en mantelzorger worden 
betrokken in het dagelijkse programma;

• Echtparen zijn ook welkom bij ons;

Kort samengevat


