Alle zorg en ondersteuning voor ouderen in en om Breda

Vuchterhage
Zorg, gezelligheid en dynamiek midden in
de Bredase samenleving
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Elisabeth Vuchterhage is een sociaal en
gezellig woonzorgcentrum in de levendige
wijk Hoge Vucht. U merkt direct dat er om
en in de locatie veel bedrijvigheid is. Het
overdekte winkelcentrum Moerwijk ligt
naast de deur en de wekelijkse markt is altijd
druk bezocht. Veel oudere wijkbewoners
treffen elkaar op het ontmoetingsplein van
Vuchterhage. Ze drinken wat met elkaar,
eten in de gezellige brasserie, ontmoeten
nieuwe kennissen en vrienden en nemen deel
aan de activiteiten. In Elisabeth Vuchterhage
vindt u ook de bibliotheek, de prikpost en
het wijkinlooppunt.
Elisabeth Vuchterhage is nauw verbonden met
de wijk en haar bewoners. Er heerst een open
en stadse sfeer en er is altijd iets te doen.
Wonen, zorg en recreatie sluiten op een heel
prettige manier op elkaar aan. U bent van
harte welkom om eens binnen te lopen en te
ontdekken dat bewoners en bezoekers midden
in de Bredase samenleving staan.
Wonen bij Elisabeth Vuchterhage
Voor ouderen zijn er 82 appartementen bij
Elisabeth Vuchterhage. Op deze locatie is
ook een zorgkamer voor kort verblijf. Die
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zorgkamer is ingericht voor mensen die
tijdelijk onze ondersteuning en zorg nodig
hebben op zowel lichamelijk als geestelijk
gebied. Verder verblijven er ouderen voor
psychogeriatrische zorg (dementiezorg).
Wilt u meer weten over wonen of tijdelijk
verblijven bij Elisabeth Vuchterhage, neem
dan contact met ons op. U kunt bellen met
076 - 52 76 100 of een e-mail sturen naar
clientenservicebureau@elisabethbreda.nl.
Alle vormen van zorg om u heen
Als u bij Elisabeth Vuchterhage woont,
heeft u alle vormen van zorg om u heen,
afhankelijk van uw wens en uw gezondheid.
Onze verzorgenden, verpleegkundigen en
specialisten staan altijd voor u klaar. Met
het team zorgen we er graag voor dat u zich
prettig en veilig voelt en dat u onafhankelijk
en sociaal actief blijft. Woont u niet bij
ons, dan zijn we er ook voor u. Samen met
Elisabeth Zorg Thuis en andere organisaties
op het gebied van wonen, welzijn en zorg
bieden wij vanuit Elisabeth Vuchterhage
ondersteuning en diensten om lang zelfstandig
en comfortabel thuis te wonen. U heeft altijd
de zorg dichtbij u in de buurt.

Gezellig trefpunt voor ouderen
De Brasserie is het trefpunt voor een drankje,
een hapje, een ijsje, een maaltijd of om
gewoon even bij te praten met elkaar. Het
restaurant is zeven dagen per week geopend
van 9.00 tot 19.00 uur. Vuchterhage is voor
alle ouderen uit de wijk een gezellig en
levendig ontmoetingsplein. Erg populair is
de bingomiddag die wordt afgesloten met
de frietmiddag. Wekelijks kunt u deelnemen
aan verschillende activiteiten, zoals creatieve
workshops, Meer Bewegen voor Ouderen,
bloemschikken, sjoelen, darten en koersbal.
Er is vaak muziek en zang en een paar keer
per jaar is er een optreden. Uiteraard zijn
uw familie en vrienden ook altijd van harte
welkom. In Elisabeth Vuchterhage kunt
u bovendien een afspraak maken met de
pedicure of kapper. 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
Vughterhage.

“In de sfeervolle brasserie van Elisabeth
Vuchterhage kan ik altijd terecht voor een
praatje, een leuke activiteit of voor een
gezellige maaltijd.”

Elisabeth De Donk
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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.

| Vuchterhage
in ‘t kort

Ontmoetingsplein
Gezellige brasserie
Verpleeghuisplaats PG
Zorgkamer kort verblijf

Wilt u meer weten over Elisabeth Vuchterhage?
Wilt u weten welke activiteiten er voor u zijn of wilt u meer weten over wonen of verblijven
bij Elisabeth Vuchterhage? 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 Vuchterhage.
U vindt deze locatie aan de Antwerpenstraat 93 in Breda-Noord.
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