Hart voor
Vredenbergh

Langer in goede gezondheid leven
is de wens van veel mensen.
Want zolang u gezond blijft, kunt
u ook zelfstandig blijven wonen,
uw eigen keuzes maken en voor
uzelf blijven zorgen. Maar als
u gezondheidsklachten krijgt,
kunnen een aangepaste woning
of extra zorg nodig zijn. Wij
begrijpen goed wat deze volgende
levensfase betekent. Daar waar
dat binnen onze mogelijkheden
ligt, dragen onze medewerkers
en vrijwilligers hier graag hun
steentje aan bij.

Hart voor Vredenbergh
Sinds 1960 bieden wij op een centraal
gelegen, groenrijke locatie in Breda
de mogelijkheid om te wonen in een
omgeving die verzorging biedt, waar
veiligheid gegarandeerd is, maar
waar u bovenal kunt leven in de
vertrouwdheid van eigen interieur;
stijlvol én sfeervol. Zodat u zoveel als
mogelijk uw leven voort kunt zetten
zoals u dat thuis gewend was.
Onze deskundige medewerkers
vormen het hart van de Vredenberghorganisatie. U mag rekenen op een
gastvrije en prettige omgang. U kunt
altijd met uw vragen bij een vertrouwd
iemand terecht. Met uw signalen,
vragen, problemen en ideeën gaan wij
weer aan de slag om ons aanbod in

wonen, welzijn en zorg te verbeteren.
In deze combinatie van aandacht, zorg
en ontspanning ligt onze kracht.

Comfortabel en vertrouwd
Wij bieden u een huiselijke en
ruime woonomgeving en een
veelzijdig aanbod van activiteiten en
voorzieningen. U kunt daarbij denken
aan kunst, muziek, cultuur, wellness
en beweging. Daarnaast biedt ons
woon-zorgcomplex een kapsalon,
winkeltje en een prachtig restaurant.
U kunt hier alleen of samen met
vrienden en/of familie altijd gebruik
van maken.
Alle woningen zijn ruim en van veel
gemakken voorzien. U heeft keuze uit
twee- en driekamerappartementen

van 48 tot 102 m2. De appartementen
beschikken over een woonkamer met
moderne open keuken, een ruime
douche met toilet, een gastentoilet
en een ruim balkon. U woont er
zelfstandig en er is ruimte om
vrienden en familie te ontvangen
en te laten logeren. De woningen
zijn uitstekend geschikt voor
rolstoelgebruikers.

Zorg is maatwerk
Vraagt uw gezondheidssituatie om
zorgondersteuning, dan kunt u op
ons rekenen. Wij bieden in dat geval
velerlei zorgactiviteiten en –diensten
aan. Deze zijn er ook altijd op gericht
om u zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen laten wonen. Dit zorgaanbod

is zeven dagen in de week, 24 uur
per dag voorhanden en wordt op
maat geleverd. Onze zorgverlening
loopt van beperkte ondersteuning
aan huis tot intensieve zware zorg in
onze zorgappartementen. Ook is er
personenalarmering mogelijk. Een fijn
idee voor bewoners en familieleden. U
bent dus bij ons in veilige handen.
Kortom. Als bewoner bent u bij ons
verzekerd van professionele service en
zorg die geleverd wordt door betrokken
en bevlogen medewerkers. Zo krijgen
uw kinderen en kleinkinderen de
garantie dat hun (groot)ouders in een
huiselijke en plezierige omgeving
kunnen verblijven. Hieruit halen wij
onze inspiratie en motivatie, elke dag
weer.
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Deze folder is met grote zorg
samengesteld. Desondanks kunnen
wij geen garanties geven met
betrekking tot de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de
opgegeven informatie. Aan de
gegevens, zoals in deze folder
worden weergegeven, kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend.

