Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten over het programma en het aanbod op de
ontmoetingspleinen? Loop gerust eens binnen op een van de locaties.
Op onze website vindt u ook meer informatie: www.elisabethbreda.nl.
Heeft u specifieke vragen of wilt u bijvoorbeeld meer weten over een
WMO-beschikking?
Telefoon: 076 – 52 76 100
clientenservicebureau@elisabethbreda.nl.
E-mail: cliëntenservicebureau@elisabethbreda.nl.

Sociaal actief op een van de vijf locaties
bij u in de buurt
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Thuis heeft u alles om u heen waar u zich prettig bij voelt. Maar
soms wilt u ook even uit huis om wijkbewoners te ontmoeten of
om samen met anderen iets te ondernemen. U bent van harte
welkom op de ontmoetingspleinen van Stichting Elisabeth. Op vijf
locaties in en net buiten Breda vindt u de mensen, activiteiten en
services om gezellig sociaal actief te zijn.
De ontmoetingspleinen hebben een gevarieerd aanbod aan
activiteiten en diensten. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan
creatieve activiteiten, wandelclubs en andere beweeggroepen.
Er wordt gekaart, gebiljart, u kunt blijven eten, naar de kapper of
pedicure. De ontmoetingsplekken zijn ook de plaatsen in de wijk
waar u gewoon een praatje kunt maken met anderen, een drankje
drinkt of rustig een krantje leest, bijvoorbeeld op het terras.
Op de locaties zelf en op de website van Stichting Elisabeth
vindt u een overzicht van de activiteiten en diensten:
www.elisabethbreda.nl/ontmoetingsplein.
Met en zonder WMO-beschikking
Iedereen is welkom op de ontmoetingspleinen. Als u een WMObeschikking (indicatie) heeft, dan kunnen we een programma op
maat voor u ontwikkelen, afgestemd op uw wensen en zorgvraag.
Heeft u geen indicatie, dan betaalt u de reguliere prijzen volgens
de prijslijst.

De locaties
U vindt de ontmoetingspleinen in het Centrum, Vuchterhage,
De Donk, Westerwiek en Bavel. Het zijn trefpunten voor ouderen,
elk met een eigen aanbod en karakter.
Elisabeth Centrum
Leuvenaarstraat 91, Breda
Telefoon: 076-5276100
Elisabeth Westerwiek
Argusvlinder 298, Breda
Telefoon: 076-5318700
Elisabeth Bavel
Jack van Gilsplein 1, Bavel
Telefoon: 076-5631100
Elisabeth De Donk
Slotlaan 15, Ulvenhout
Telefoon: 076-5631100
Elisabeth Vuchterhage
Antwerpenstraat 93, Breda
Telefoon: 076-5729333

