Onze diensten
Voor uw zorg en welzijn thuis en in uw buurt

Catharina Stichting is al vele generaties aanbieder van zorg, ondersteuning
en welzijnsdiensten. Senioren in Westvoorne en Brielle kunnen rekenen
op onze professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers. Catharina
Stichting is er voor uw zorg en welzijn. Zo helpen wij u om zelfstandig
en vitaal in het leven te staan. Leest u verder om onze mogelijkheden te
ontdekken.
Persoonlijke verzorging en verpleging aan huis
U heeft behoefte aan ondersteuning bij uw verzorging of verpleging.
Bijvoorbeeld aan hulp bij douchen, aantrekken van steunkousen, aankleden,
naar het toilet gaan. Of denkt u aan het druppelen van ogen, hulp bij uw stoma
of uw medicatie. Een daartoe bevoegde en bekwame medewerker ondersteunt
u waar nodig.
De verpleegkundigen van Catharina Stichting stellen in een persoonlijk gesprek
een passend zorgarrangement samen.
Wijkbewoners in Oostvoorne kunnen contact opnemen
via wijkverplegingoostvoorne@catharinastichting.nl of
telefoonnummer (06) 45236668.
Woont u in Rockanje? Neemt u dan contact op via
wijkverplegingrockanje@catharinastichting.nl of
telefoonnummer (0181) 728 207.
U kunt contact opnemen met onze zorgadviseur, via
zorgadviseur@catharinastichting.nl of
telefoonnummer (0181) 728 255.
Persoonlijke alarmering
Stel, u struikelt in huis en ligt gewond in de huiskamer. Of u bent aan het
wandelen en u wordt niet lekker of u valt. Zou het dan niet fantastisch zijn als
u dan kunt rekenen op hulp? Catharina Stichting biedt daarom verschillende
vormen van persoonlijke alarmering. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze zorgadviseur. De zorgadviseur bespreekt
met u de mogelijkheden. De zorgadviseur is bereikbaar via
zorgadviseur@catharinastichting.nl of telefoonnummer (0181) 728 255.
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Individuele begeleiding
Heeft u begeleiding nodig bij het bewegen of verplaatsen? Of bijvoorbeeld
behoefte aan ondersteuning bij lichte geheugenproblemen? Dan kan individuele
begeleiding uitkomst bieden.
Voor een indicatie kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw
gemeente. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan
contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur is bereikbaar via
zorgadviseur@catharinastichting.nl of telefoonnummer (0181) 728 255.
Dagactiviteiten
Dagactiviteiten zijn gericht op ouderen, veelal met geheugen-, stemmings- of
gedragsproblemen door dementie. Deelnemers ontvangen gedurende één
of meerdere dagen per week ondersteuning om de dag zinvol te besteden of
om structuur aan te brengen. Ook organiseren wij passende activiteiten die
stimuleren en prikkelen. De begeleiding of zorg nemen we tijdelijk over van de
mantelzorger, die hierdoor wordt ontlast.
Voor een indicatie kunt u contact
opnemen met het WMO-loket van
uw gemeente. Wilt u meer informatie
over onze dienstverlening? Neem dan
contact op met onze zorgadviseur.
De zorgadviseur is bereikbaar via
zorgadviseur@catharinastichting.nl of
telefoonnummer (0181) 728 255.
Tijdelijk verblijf
Van tijdelijk verblijf kan sprake zijn na een ziekenhuisopname of omdat uw
mantelzorger tijdelijk niet in staat is om de zorg te verlenen. U logeert in één
van de locaties en ontvangt dan passende ondersteuning of zorg van
medewerkers van Catharina Stichting.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten?
Neem dan contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur is bereikbaar via
zorgadviseur@catharinastichting.nl of telefoonnummer (0181) 728 255.
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Een goede maaltijd
Gezond en goed eten is een voorwaarde voor uw welbevinden. Wilt u een keer
niet zelf koken of lukt dat niet meer?
U heeft de mogelijkheid gebruik te
maken van onze maaltijdservice
aan huis. Voor meer informatie of
aanmelding neemt u contact op
met Catharina Stichting. Woont
u in Westvoorne, dan belt u naar
(0181) 412 555. Inwoners van
Brielle kunnen contact opnemen
met Welzijn Ouderen via
(0181) 728 281 .
Ook kunt u in de restaurants in Stuifakkers, Leemgaarde en Catharina Gasthuis
aanschuiven voor een warme maaltijd, de kleine kaart, een kopje koffie of
gewoon voor de gezelligheid.
Winkelvoorziening in de buurt
U kunt in verschillende buurtwinkels terecht voor een aantal
basisboodschappen en versnaperingen. Vrijwilligers zijn u graag behulpzaam.
Openingstijden de Vooruitgang (Leemgaarde)
ma t/m za
09.30 – 12.00 uur
di en vr extra
13.30 – 16.00 uur
Openingstijden de Zeeschelp (Stuifakkers)
ma t/m za
10.00 – 12.00 uur
Openingstijden de Grutterij (Catharina Gasthuis)
ma t/m za
10.30 – 11.30 uur
Ruimte huren
Zoekt u een geschikte ruimte voor een vergadering, een feestje of iets anders?
Op verschillende lokaties zijn er diverse grote en kleine ruimtes waar u
terecht kunt. In Stuifakkers kunt u zelfs een theaterruimte, Het Getij, huren
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met podium en licht- en geluidsinstallatie. U kunt contact opnemen met
info@catharinastichting.nl voor meer informatie.
Actief met Welzijn Ouderen
Vindt u het leuk deel te nemen aan een activiteit? Wilt u iets doen voor de
gezelligheid? Of vindt u het interessant uw kennis te verbreden d.m.v. een
cursus? In de gemeente Brielle spant Welzijn Ouderen zich in om een divers
aanbod te organiseren op verschillende locaties. U vindt meer informatie op
www.catharinastichting.nl
Ondersteuning mantelzorgers
Zorgt u voor iemand met een chronische ziekte of beperking? Bijvoorbeeld uw
partner, ouder of buurvrouw? Dan kunt u deelnemen aan de Mantelzorgsalon.
Bij de Mantelzorgsalon ontmoet u andere mantelzorgers en kunt u elkaar tot
steun zijn. Daarnaast wordt gedacht aan de nodige ontspanningsactiviteiten.
Iedere derde woensdag van de maand van 13:30 – 15:30 uur bent u welkom in
de Infirmerie, Rozemarijnstraat 42, Brielle.
Voor meer informatie neemt u contact op met Welzijn Ouderen via
welzijnouderen@catharinastichting.nl of via telefoonnummer (0181) 728 281.
Alzheimercafé
Op een laagdrempelige manier kunnen mensen met geheugenproblemen
en hun familie of belangstellenden elkaar ontmoeten. Iedere maand is er een
ander thema. Er staan diverse beroepskrachten voor u klaar voor advies en
ondersteuning.
U bent iedere tweede woensdag van de maand welkom in de Infirmerie,
Rozemarijnstraat 42, Brielle. Inloop vanaf 19:00 uur, start van de bijeenkomst
om 19:30 uur. Voor meer informatie neemt u contact op met Welzijn Ouderen
via telefoonnummer (0181) 728 281 of via welzijnouderen@catharinastichting.nl.
Zorg met verblijf
Als thuis wonen niet meer lukt en u behoefte heeft aan een intensievere vorm
van zorg dan kunt u ook bij ons terecht. Catharina Gasthuis in Brielle biedt
ouderen een beschutte, prettige woonomgeving met permanente
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aanwezigheid van professionele medewerkers. Ouderen met dementie
kunnen bij Catharina Stichting ook in kleinschalig woonverband wonen op de
afdeling de Watergeus (Catharina Gasthuis) in Brielle, in Pension ’t Hart en in
de Bollaarshoeve in Oostvoorne en in de Duinpan in Rockanje. De zorg in het
kleinschalig woonverband is gelijk aan de zorg die in een verpleeghuis wordt
geboden.

Voorzieningen

Bezoekadres

Voor een indicatie kunt u contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ). Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en eventuele
wachtlijsten? Neem dan contact op met onze zorgadviseur. De zorgadviseur
is bereikbaar via zorgadviseur@catharinastichting.nl of telefoonnummer
(0181) 728 255.

Dagbestedingslocatie Sonnevanck
Kortdurend verblijf
Restaurant Zeeburg
Winkel de Vooruitgang
Pension ’t Hart (verpleeghuis)

Woonzorgcentrum Leemgaarde
Patrijzenlaan 6
3233 BR Oostvoorne

Vrijwilliger worden
Wilt u iets betekenen voor een ander? Spreken ouderenzorg en welzijn u aan?
Weet dan dat uw inzet en betrokkenheid als vrijwilliger door ons en onze
cliënten enorm gewaardeerd wordt.

Dagbestedingslocatie de Strandjutter
Kortdurend verblijf
Restaurant de Branding
Winkel de Zeeschelp
De Duinpan (verpleeghuis)

Woonzorgcentrum Stuifakkers
Briggemandreef 2
3235 DZ Rockanje

Catharina Gasthuis (verpleeghuis)
Kortdurend verblijf
Restaurant Bastion
Winkel de Grutterij
De Watergeus (verpleeghuis)

Catharina Gasthuis
Slagveld 37
3231 AP Brielle

De Bollaarshoeve (verpleeghuis)

De Bollaarshoeve
Bollaarsdijk 1
3233 LB Oostvoorne

Welzijn Ouderen

De Infirmerie
Rozemarijnstraat 42
3231 AL Brielle

Dagbestedingslocatie
Zorgboerderij Op Aarde

Op Aarde
Sleepseweg 9
3231 LG Brielle

Onze ervaring is dat meer aandacht
voor welzijn leidt tot minder zorg.
En u? U doet ervaringen op, breidt uw
kennissenkring en sociale contacten
uit en ziet hoe plezierig het is om iets
voor een ander te betekenen.
Wilt u vrijwilliger worden bij
Catharina Stichting? U kunt kiezen uit
veel verschillende activiteiten: van het
maken van een wandeling met een
verpleeghuis bewoner, het bezorgen
van de maaltijd tot het draaien van de
bingo voor een volle zaal.
Binnen Catharina Stichting leveren al
ruim 550 vrijwilligers hun belangeloze
bijdrage. Daar zijn wij enorm blij mee.
Wordt u één van hen?
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Meer informatie?
Bezoekt u dan onze website
www.catharinastichting.nl. Uiteraard kunt u Catharina Stichting ook bellen:
(0181) 412 555 of emailen: info@catharinastichting.nl
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Catharina Stichting
Bezoekadres:
Patrijzenlaan 6, 3233 BR Oostvoorne
Postadres: Postbus 170, 3230 AD Brielle
E-mailadres: info@catharinastichting.nl
Centraal telefoonnummer: (0181) 412 555

voor uw zorg en welzijn
sinds 1293

Brielle, Oostvoorne, Rockanje
www.catharinastichting.nl
Catharina Stichting neemt deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg en de Ketenzorg Dementie
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