Alle zorg en ondersteuning voor ouderen in en om Breda

De Donk
Levendig ontmoetingscentrum tussen
dorpskern en prachtige natuur
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Bij Elisabeth De Donk vindt u alles wat
ons mooie Brabantse land te bieden heeft.
Prachtige natuur, veel activiteiten en de
gezelligheid en het gemeenschapsgevoel van
het dorp. Elisabeth De Donk ligt in het hart
van Ulvenhout met haar winkels, terrassen
en de kerk. Binnen een paar minuten bent
u in het mooie Markdal en de bossen van
Ulvenhout. Of u nu woont bij Elisabeth De
Donk of op bezoek komt voor een kop koffie
of een gezellige activiteit: op het levendige
ontmoetingsplein treft u altijd dorpsgenoten
en bewoners van Elisabeth De Donk.
Wonen, zorg, welzijn en gezelligheid gaan
uitstekend samen bij Elisabeth De Donk. De
bewoners van het verpleeghuis staan midden
in de gemeenschap, het ontmoetingscentrum
is er voor de ouderen uit Ulvenhout en
omstreken. Op deze mooie centrale locatie in
Ulvenhout bent u altijd van harte welkom. Er
is een grote parkeerplaats naast het gebouw
en de Donk is erg makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Wonen bij Elisabeth De Donk
Elisabeth De Donk heeft 57 verpleeghuisplaatsen, twee zorghotelkamers en 20 luxe
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appartementen. Wilt u meer weten over
wonen of tijdelijk verblijven bij Elisabeth De
Donk, neem dan contact met ons op. U kunt
bellen met 076 - 52 76 100 of een e-mail sturen
naar clientenservicebureau@elisabethbreda.nl.
U kunt ook een afspraak maken om een kamer
te bezichtigen.
Bij Elisabeth De Donk zijn ook nog een aantal
senioren- en aanleunwoningen. Deze woningen
worden verhuurd door woningbouwvereniging
Laurentius. Voor meer informatie over deze
woningen, kunt u contact opnemen met
Laurentius: www.laurentiuswonen.nl
Zorg en verzorging
Als u bewoner bent van Elisabeth De Donk,
heeft u alle vormen van zorg om u heen. Onze
verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten
staan altijd voor u klaar. Met ons team zorgen
we er ook voor dat uw verblijf aangenaam en
comfortabel is. En we helpen u graag om sociaal
actief te blijven. Woont u niet bij ons, maar
heeft u behandeling of verzorging nodig, dan
vindt u bij Elisabeth De Donk een fysiotherapeut,
een diëtiste, een pedicure, een pastor en een
geestelijk verzorger. Vanuit Elisabeth De Donk
kunt u ook een beroep doen op Elisabeth Zorg
Thuis.

Activiteiten en gezelligheid voor iedereen
Het bruist van de activiteiten bij Elisabeth
De Donk. Er zijn cursussen, spelletjes,
muziekvoorstellingen, soosmiddagen en
themadiners. Wat dacht u van een Brabantse
koffietafel, een gezamenlijk kerst- of
lentediner? Bewoners en bezoekers gaan
geregeld met elkaar naar de markt, de natuur
in of iets drinken. In de tuinen rondom het
gebouw geniet u van de rust en de zon.
Elisabeth De Donk is het ontmoetingsplein
voor de eigen bewoners en voor alle
oudere inwoners van Ulvenhout, Bavel,
Galder, Strijbeek, het Ginneken, Chaam en
Breda. Uiteraard zijn familie en vrienden
van bewoners altijd welkom. Dagelijks
van 12.00 tot 13.30 uur is het restaurant in
recreatieruimte Het Binnenhof geopend voor
een maaltijd. Wilt u weten wat er te doen en te
beleven is op deze locatie? Kijk dan ook op de
website: www.elisabethbreda.nl of download
de productencatalogus van Elisabeth De Donk.

“We gaan vaak samen naar de markt, dan
wandelen we door het bos naar de
Kogelvanger, het plaatselijke café, om
gezellig iets te drinken.”
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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.

| De Donk
in ‘t kort

Ontmoetingsplein
Verpleeghuisplaatsen
Aanleunwoningen via Laurentius
Seniorenwoningen via Laurentius
Zorghotelkamers

Wilt u meer weten over Elisabeth De Donk?
Wilt u weten welke activiteiten er voor u zijn of wilt u meer weten over wonen of verblijven
bij Elisabeth De Donk? U vindt veel informatie op onze website: www.elisabethbreda.nl
Heeft u een specifieke vraag of wilt u een afspraak maken voor u zelf of een familielid?
Neem contact op met onze medewerkers. Zij beantwoorden uw vragen graag.
Bel 076 - 52 76 100, ook voor informatie over onze andere 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
U bent ook van harte welkom om binnen te lopen bij Elisabeth De Donk.
U vindt deze locatie aan de Slotlaan 15 in Ulvenhout.

Stichting Elisabeth
Postbus 90103
4800 RA Breda
www.elisabethbreda.nl
clientenservicebureau@elisabethbreda.nl
Cliëntenservicebureau: 076 - 52 76 100

