Julianakwartier Apeldoorn
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend.
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee
kunt doen in de samenleving. Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?
Waar en voor wie?
Op de plaats van het voormalige Julianaziekenhuis in Apeldoorn staat het nieuwe
Julianakwartier. Siza heeft hier 29 appartementen voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en/of een lichamelijke beperking met een WLZ-indicatie. Bewoners
hebben hier een rustige, gestructureerde omgeving waarin zij ‘op maat’ het leven weer
kunnen oppakken.

In en om het Julianakwartier
Het Julianakwartier bevat drie zorgcomplexen. Siza heeft woningen in Zorgcomplex 1.
Dit gebouw omvat zo’n 106 zorgeenheden voor twee zorginstellingen, waarvan Siza er één is.
De 29 appartementen van Siza zijn gevestigd op de bovenste twee woonlagen (de 3e en 4e
verdieping).
De appartementen zijn ruim en zelfstandig. Je hebt je eigen keuken en badkamer,
en een aparte woon- en slaapkamer. Er is een groot gedeeld dakterras.
Het Julianakwartier ligt op 15 minuten loopafstand van het centrum
van Apeldoorn en is goed bereikbaar. Bovendien is er een park in de
buurt om een frisse neus te halen en een klein winkelcentrum voor
de dagelijkse boodschappen.

Bewoners van het Julianakwartier wonen zo zelfstandig mogelijk. Wat je zelf kan doen, doe je
zelf. We ondersteunen en begeleiden je waar nodig.
Bewoners maken overdag zoveel mogelijk gebruik van passende dagbesteding in Apeldoorn
en omgeving. We helpen je bij het zoeken naar een geschikte plek en kijken samen met jou
wat jij wil en wat bij jou past. Zowel binnen Siza, als binnen ons netwerk in de regio zijn veel
mogelijkheden. Van schilderen tot tuinieren. We kijken ook naar participatie: wat kunnen
bewoners van Siza betekenen voor bewoners van de zorginstellingen in de omgeving?

Julianakwartier Apeldoorn Siza
Koning Lodewijklaan 417
7314 BD Apeldoorn
www.siza.nl/julianakwartier
Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl
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Wonen en dagbesteding

