De Vossenberg
Bijzonder wooncomplex
voor intensieve zorg

De Vossenberg

De Vossenberg in Kaatsheuvel is een locatie van Zorggroep Elde
Maasduinen. Dit bijzondere woonzorgcomplex op Park Vossenberg telt 89 appartementen voor ouderen die 24 uur per dag
intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast heeft De Vossenberg
vier hotelkamers voor tijdelijke zorg.
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Intensieve zorg met maximale vrijheid
Ouderen met dementie of ernstige lichamelijke
beperkingen kunnen niet zonder intensieve zorg.
Als dat thuis niet meer mogelijk is, dan biedt De
Vossenberg een veilige plek waar intensieve
professionele zorg gecombineerd wordt met maximale vrijheid. We sluiten daar aan bij wat iemand
al gewend is, zodat er bij een verhuizing naar
De Vossenberg zo min mogelijk verandert.

Intensieve zorg,
vrijheid en
veiligheid in
fijne omgeving

Vrijheid en veiligheid gaan hand in hand
Bewoners van De Vossenberg bepalen zelf hoe
hun dag eruitziet, met wie zij graag omgaan
en welke activiteiten zij ondernemen. Heeft een
bewoner behoefte aan structuur? Dan bieden wij
daar passende ondersteuning in. De dag invullen
is nooit een doel op zich. We kijken naar de bewoner, de zorgvraag, het karakter en de sociale klik
met medebewoners wat het beste bij hen past.
Niet elke dag is hetzelfde, niet elke dag voel je je
hetzelfde. Ook interesses veranderen. Daar sluiten
we actief op aan.
Eigen keuze
Op basis van interesses of de behoefte op dat
moment kunnen bewoners een gemeenschappelijke ruimte kiezen die bij hen past. Wie geen
behoefte heeft aan gezelschap van medebewoners kan zich comfortabel terugtrekken in zijn
appartement. Of lekker even de buitenlucht opzoeken, want de Vossenberg is onderdeel van Park
Vossenberg.
Het woonzorgcomplex De Vossenberg bevindt zich
Geen gesloten afdelingen

op Park Vossenberg. Park Vossenberg is volop in

De Vossenberg heeft geen gesloten afdelingen.

ontwikkeling, maar heeft nu al veel te bieden aan

Camera’s in de gangen en algemene ruimtes zorgen

jong en oud in Kaatsheuvel. Zo is het restaurant

dat we ieders veiligheid goed kunnen bewaken

De Kapel een bijzondere en gezellige plek om te

en met technische hulpmiddelen, zogenaamde

lunchen, dineren of een kop koffie te drinken. In

domotica, kunnen we ervoor zorgen dat bewoners

de moestuinen van Park Vossenberg zullen men-

maximale vrijheid ervaren en we toch de veiligheid

sen met groene vingers hun hart ophalen. Ook de

kunnen waarborgen.

Tuinderij heeft hier haar moestuinen. En er is zelfs
een imker, de honing gebruiken we graag in onze
keuken. In de toekomst komen er in Park Vossenberg nog een visvijver en een dierenweide bij.
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Ontmoeten in een
ongedwongen sfeer
die bij de bewoner past
4

Samen met andere bewoners

De Wellness:

Voor bewoners die graag samen met andere

Even lekker ontspannen in De Wellness. In deze

bewoners van De Vossenberg tijd door willen

ruimte staat ontspanning centraal. Een groot

brengen zijn er zeven ontmoetingsruimtes die elk

deel van onze bewoners kan door vergevorderde

hun eigen thema hebben: De Markt, De Tuinderij,

dementie niet altijd meer goed deelnemen aan ac-

De Heeren, De huiskamer, Het Atelier, De Wellnes

tiviteiten. Zij reageren vaak nog wel goed op ont-

en Sport & bewegen.

spanningsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld massage.
In deze ruimte is hier alle mogelijkheid voor.

De Markt:
Voor bijeenkomsten en grotere activiteiten kunnen

Sport & bewegen:

bewoners terecht in de ontmoetingsruimte De

Bewegen doet een mens goed. Niet alleen het lijf,

Markt. Een fijne plek met om elkaar ongedwongen

maar ook het hoofd. In deze ruimte kunnen bewo-

te ontmoeten in een warme bourgondische sfeer.

ners veilig sporten en bewegen, passend bij hun

Bijvoorbeeld voor een bingo of om samen met an-

mogelijkheden.

dere bewoners te kijken naar sportevenementen.
De Tuinderij:
Wie oog heeft voor alles wat groeit en bloeit, zal
zich thuis voelen in de ontmoetingsruimte De Tuinderij. Alle activiteiten hebben hiermee te maken.
We bieden hier veel structuur en bewoners kunnen
hier samen eten.
De Heeren:
De Heeren is een knusse plek om samen een te
kaartje leggen, sport te kijken, samen te eten of
gewoon een boek te lezen in een ruimte waar het
goed toeven is.
De Huiskamer:
Een huiselijke sfeer vinden bewoners in De Huiskamer. Samen het huishouden doen, lekker eten
maken en natuurlijk ook samen eten. Geen poespas, gewoon gezellig samen zijn met vertrouwde
bezigheden van het dagelijks leven.
Het Atelier:
Niet alleen voor samen tekenen, schilderen en
handwerken kunnen bewoners bij Het Atelier
terecht, maar ook voor muziek en toneel. Creatievelingen zullen zich hier thuis voelen en kunnen
zelfs hun creativiteit in de keuken van Het Atelier
kwijt om vervolgens samen met andere bewoners
te genieten van het eten.
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De appartementen
Elke bewoner van De Vossenberg heeft een eigen
appartement van 45m2. Het appartement heeft
een woonkamer, slaapkamer, een badkamer en
een kleine keuken. Bewoners kunnen het appartement naar eigen inzicht inrichten met spullen
(ook lampen), maar het appartement zelf mag niet
aangepast worden. Dus een andere vloer, boren,
schilderen of behangen behoort niet tot de mogelijkheden.
Standaard aanwezig
Om het bewoners makkelijk te maken zijn er al een
aantal zaken standaard aanwezig, zoals een koelkast met vriesvak, een kledingkast, een badkamerkastje, glasgordijnen en overgordijnen, plafondrails
voor schilderijen, soms ook een bed, een intercom
waarmee de voordeur bediend kan worden en het
appartement is voorzien van domotica. Dat is een
slimme sensor. Standaard staat deze sensor uit,
maar hij kan in overleg met de bewoner, de eerste
contactpersoon en de behandelend arts aan
worden gezet. Voor meer gedetailleerde informatie
over het appartement kunt u contact opnemen
met Bureau Zorgadvies.
Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan, zolang bewoners ze
zelf goed kunnen verzorgen of een naaste dit voor
de bewoner doet en de huisdieren geen overlast
veroorzaken voor andere bewoners.
Rookvrij
De Vossenberg is rookvrij. Dat geldt ook voor de
appartementen.
Eigen adres
Alle bewoners hebben een eigen adres, dat begint met Antoniusstraat 1c. Het nummer van het
appartement wordt daaraan toegevoegd om het
adres compleet te maken. Dat ziet er voor bijvoorbeeld appartement 36 als volgt uit:
Antoniusstraat 1c36.
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Contact
Dagelijkse zorg
Voor alles wat met de dagelijkse zorg te maken
heeft, is de eerst verantwoordelijke verzorgende
(EVV’er) altijd het eerste aanspreekpunt. Na de
verhuizing ontvangt u de contactgegevens van de
EVV’er.
Algemene vragen
Voor vragen over het zorgaanbod of de inhuizing
staat het team Zorgadvies voor u klaar.
Telefoon: 088-232 3740
E-mail: bureauzorgadvies@maasduinenzorg.nl

De Vossenberg
Antoniusstraat 1c
5171 DA Kaatsheuvel
Telefoon: 088-2323770
E-mail: parkvossenberg@maasduinenzorg.nl
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