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Ouder worden betekent ook dat u meer
ruimte heeft voor de leuke dingen in het
leven. U wilt andere mensen ontmoeten,
erop uit gaan of gewoon thuis meer
tijd nemen voor ontspanning, zonder
verplichtingen of belemmeringen. Voor
de dagelijkse klusjes en klussen heeft u
misschien wat minder tijd of energie. Het
is prettig als u daarin ondersteuning krijgt.
Stichting Elisabeth biedt u allerlei mogelijkheden om uw dagelijkse leven gemakkelijker
en aangenamer te maken. Als u een woning of
appartement huurt bij Stichting Elisabeth of als
u in de wijk woont, kunt u volop gebruik maken
van onze comfortdiensten en services. Van
maaltijden op uw appartement tot diners en
hapjes bij onze restaurants. Van praktische hulp
en boodschappenservice tot financieel advies.

Eluse, zorg voor comfort
Onder de naam ‘Eluse, zorg voor comfort’
biedt Stichting Elisabeth allerlei diensten
om uw leven aangenamer en gemakkelijker
te maken. Dat gaat van huishoudelijke hulp,
maaltijdservice tot beveiliging en alarmering.
U kunt ook hulp en ondersteuning krijgen
bij computerzaken of belastingaangifte.
Zelfs massages en was- en strijkservice
behoren tot de mogelijkheden. U kunt zelf
uw comfortdiensten kiezen. Kijk voor meer
informatie over Eluse en uw mogelijkheden op:
www.eluse.nl. U kunt ook telefonisch uw vraag
stellen: 076 - 52 76 100.
Veel aandacht voor goede voeding
Stichting Elisabeth besteedt veel aandacht
aan goede voeding. De maaltijden voor onze
bewoners zijn altijd gevarieerd en gezond.
Datzelfde geldt voor de lunches, diners en
gerechten die u bij de restaurants op onze
ontmoetingspleinen kunt bestellen. U kunt
onze koks ook inschakelen als u een feestje
wilt geven. Zij verwennen u en uw gasten graag.

“Op elke locatie van Elisabeth vind ik een ontmoetingsplein, daar
wordt altijd wel iets leuks georganiseerd voor de mensen uit de buurt.”

Hotel Merlinde
Hotel Merlinde van Stichting Elisabeth biedt u 24 uur per dag comfort en zorg. Het is een
viersterrenhotel waar u rustig en met alle comfort kunt herstellen van een operatie of de tijd
kunt nemen om op krachten te komen. Het is ook de plek waar partners en mantelzorgers
even op adem kunnen komen. Bij Hotel Merlinde kunt u rekenen op zorg en ondersteuning van
verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten als fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist
en diëtist. Meer informatie vindt u op www.hotelmerlinde.nl

Ontmoet, ontdek en geniet
U bent van harte welkom op de ontmoetingspleinen in een van onze vijf locaties om daar
met vrienden of familie lekker te dineren,
een drankje te drinken of mee te doen aan
de activiteiten. Er is van alles te doen. U kunt
deelnemen aan schilderen, bloemschikken
of de andere activiteiten, maar er zijn ook
geregeld optredens en muziekmiddagen.
Voordeel met uw loyaliteitspas
Voor huurders en ouderen in de wijk is er
de speciale loyaliteitspas. De pas biedt
allerlei voordelen: u kunt er mee betalen
bij Stichting Elisabeth en u krijgt korting op
diverse diensten en activiteiten. U kunt de
loyaliteitspas gratis aanvragen bij Stichting
Elisabeth.

Huren bij Stichting Elisabeth
Vanuit zes locaties in en om Breda bieden
wij u alles op het gebied van wonen, comfort
en activiteiten. Elke locatie heeft een eigen
aanbod en karakter, net als de mensen uit
de wijken. U huurt een mooi appartement
waar u zelfstandig kunt wonen, maar wel
altijd ondersteuning binnen handbereik heeft.
Service & Comfort van Stichting Elisabeth
biedt u bovendien alle mogelijke diensten om
comfortabel, veilig en sociaal actief te blijven.
Wilt u meer weten over huren bij Stichting
Elisabeth, neem dan contact met ons op. U
kunt bellen met 076 - 52 76 100. Kijk ook voor
meer informatie op www.elisabethwonen.nl

Stichting Elisabeth: altijd dichtbij
Stichting Elisabeth biedt al bijna 200 jaar
zorg en ondersteuning aan ouderen in en om
Breda voor een zelfstandig, gezond, veilig
en comfortabel leven. Dat doen we met
ruim duizend gespecialiseerde en betrokken
medewerkers op vijf locaties bij u in de buurt.
We bepalen samen welke hulp u wenst en
nodig heeft. Alles wat wij doen en bieden
is erop gericht u in uw dagelijkse leven te
ondersteunen. Stichting Elisabeth biedt
persoonlijke en passende zorg voor elke
situatie en levensfase en helpt u onafhankelijk
en sociaal actief te blijven.

Wilt u meer weten over de service en comfortdiensten van
Stichting Elisabeth?
Wilt u meer weten over de service en comfortdiensten die Stichting Elisabeth u op onze
locaties en bij u thuis biedt? U vindt informatie op onze website: www.elisabethbreda.nl
Heeft u een specifieke vraag of wilt u weten hoe u die services kunt aanvragen?
Neem contact op met onze medewerkers. Zij beantwoorden uw vragen graag.
Bel 076 - 52 76 100, ook voor informatie over onze locaties.
Wij zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.
U kunt een e-mail sturen:
clientenservicebureau@elisabethbreda.nl
Per post zijn wij uiteraard ook bereikbaar:
Stichting Elisabeth
T.a.v. cliëntenservicebureau
Postbus 90103
4800 RA Breda
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