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Missie en Visie De Brink



Een zinvol en betekenisvol leven kunnen leiden, keuzes 

kunnen maken en eigen regie kunnen voeren, het is voor 

iedereen belangrijk. Woont u in De Brink, verblijft u er 

tijdelijk of bent u bezoeker? We doen er alles aan om voor 

u een thuis te zijn. Een zinvolle dag betekent dat uw dag-

besteding aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Zinvol, samen, sociaal, veilig, vertrouwd, dichtbij, lef en 

gezelligheid zijn de woorden die bij een thuis horen. Samen 

hebben we de zorg om dit te verwezenlijken. Iedereen die 

hieraan wil bijdragen is welkom. We betrekken graag 

bewoners, vrijwilligers, mensen uit de wijk, familieleden, 

mantelzorgers en medewerkers bij gezamenlijke activiteiten. 

Samen zijn we Thuis.



Iedereen is welkom en wordt ontvangen in een open, gezellige en gastvrije sfeer. 
Respect en behulpzaamheid naar elkaar staat bij De Brink hoog in het vaandel.

Met z`n allen maken we De Brink leefbaar, waarbij u eigen regie heeft en de keuzes mag en 
kan maken die passen bij uw eigen leefstijl. Het is goed om hierbij uw eigen sociale net-

werk niet uit het oog te verliezen, maar juist waar mogelijk te betrekken.

De Brink is een bruisende locatie met tal van activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Het 
maakt niet uit of u hier woont, een dagje op bezoek komt of een paar uur langskomt: 

iedereen heeft toegang tot de verschillende mogelijkheden. 

De heren Simons, Akerboom en Jansens geven u graag een kijkje in hun dagelijkse leven.



DE HEER SIMONS 
(woont in de wijk Kroeven)

Zorgeloos Leven

WOENSDAG 1 JUNI

7.00 UUR
Ik was me, kleed me aan.
Iedere donderdag en maandag helpt de thuiszorg 
me met douchen.

7.30 UUR
Ik eet een boterham, thuis in mijn keuken.

9.00 UUR
De taxi haalt me op om naar dagbesteding Helios 
in De Brink te gaan. Hier ga ik drie dagen in de 
week, op dinsdag, woensdag en vrijdag, naar toe. 

10.00 UUR
In de ochtend maak ik samen met andere bezoe-
kers een lekkere maaltijd klaar. 

12.00 UUR
Met dezelfde groep waarmee ik de maaltijd heb 
bereid, eet ik samen. Vandaag eten we groen-
tesoep, friet met gehaktballen en salade en als 
toetje chocoladevla.

13.00 UUR
Na het eten doe ik meestal even een dutje in de 
rustruimte.

13.30 UUR
Het middagprogramma op Helios kan van alles 
inhouden: bij lekker weer een wandeling maken, 
een spel spelen bij minder weer, geheugentraining 
of bewegingsactiviteiten, al naar gelang de wen-
sen van de bezoekers van die dag. Er worden ook 
samen met het Verenigingsleven of met de huiska-
mers activiteiten georganiseerd. Zo is bijvoorbeeld 
iedereen welkom als een koor komt zingen.

15.00 UUR
Eens in de maand ga ik in De Brink naar de kap-
per, voordat ik weer naar huis ga.

16.30 UUR
Aan het eind van de middag word ik thuisgebracht 
met de taxi. 

17.00 UUR
Ik eet thuis een boterham.

18.00 UUR
Na een dag Helios ben ik best moe, maar ook vol-
daan. De avond breng ik rustig door in mijn huis-
kamer. Ik kijk voetbal of leg een kaartje patience.



WOENSDAG 1 JUNI

DE HEER AKERBOOM
Gezellig Wonen

8.00 UUR
Iedere dag komt een verzorgende in De Brink mij helpen bij 
het wassen, aankleden en om de dag met douchen. Natuur-
lijk wordt er ook een gezellig praatje gemaakt en kijken de 
medewerkers hoe het met me gaat.

8.30 UUR
Ik eet een boterham in mijn appartement.

9.30 UUR
Meestal ga ik rond half tien naar beneden om in de Carrousel 
een kop koffie te drinken met een van mijn vrienden die ook 
in De Brink wonen. We bespreken de voetbalwedstrijd van 
gisteren en vertellen over onze pasgeboren achterkleinkinde-
ren.

11.00 UUR
Ik wandel voor de lunch nog even naar de Agrimarkt, die op 
loopafstand van De Brink is. Ik koop voor ‘s avonds een flesje 
wijn en wat zoutjes. Mijn dochter heeft beloofd om langs te 
komen en ze drinkt graag een glaasje.

12.30 UUR
Ik ben weer op tijd terug om aan mijn vaste tafel te eten. 
Vandaag eten we soep, frietjes met schnitzel en witlofsalade 
en een bavarois toe.

13.00 UUR
Na het eten doe ik even een dutje in de lekkere stoel op mijn 
kamer.

14.00 UUR
Vanmiddag is er door het Verenigingsleven een uitstapje ge-
organiseerd naar de stad. Het is lekker weer, dus tijd voor een 
ijsje. Met een flink aantal vrijwilligers gaat een grote stoet te 
voet, per rollator of rolstoel op weg naar de Markt.

16.00 UUR
Eens in de twee weken krijg ik fysiotherapie in de Silverfitness 
ruimte in De Brink om het herstel na mijn heupoperatie te 
bevorderen. 

17.00 UUR
Ik eet een boterham in mijn appartement. 

18.00 UUR
Na de boterham ga ik nog even een kopje koffie drinken in de 
Carrousel. 

20.00 UUR
Vanavond is er weer Champions League, dus ga ik op tijd naar 
boven om daar tv te kijken. 



DE HEER JANSENS

WOENSDAG 1 JUNI

8.00 UUR
Iedere dag komt een verzorgende in De Brink om 
mij te helpen met opstaan, wassen, aankleden en 
eventueel douchen. Ook kijken ze hoe het met me 
gaat. We spreken de dag door, omdat ik het prettig 
vind om te weten waar ik aan toe ben. De zorg 
smeert een boterham voor me.

8.30 UUR
Ik eet mijn boterham in mijn appartement.

9.30 UUR
Na de boterham loop ik naar de huiskamer op de 
etage waar ik woon. Hier lezen we gezamenlijk 
de krant, drinken een kop koffie en spelen een 
spelletje. 

11.00 UUR
Na de koffie doe ik mee aan het Meer bewegen 
voor ouderen (MBVO) in de gymzaal; de verzor-
genden brengen mij daar naar toe. 

12.30 UUR
Ik eet in de Carrousel.

13.00 UUR
Na het eten doe ik even een dutje in de lekkere 
stoel op mijn kamer.

14.00 UUR
Vanmiddag is er door het Verenigingsleven een 
uitstapje georganiseerd naar de stad. Het is lekker 
weer, dus tijd voor een ijsje. Met een flink aantal 
vrijwilligers gaat een grote stoet te voet, per rolla-
tor of rolstoel op weg naar de Markt.

17.00 UUR
De zorg smeert een boterham voor me en helpt 
me met de medicatie.

17.00 UUR
Ik eet een boterham in mijn appartement. 

19.00 UUR
‘s Avonds ga ik naar de ontmoetingsruimte, waar 
deze avond een optreden is van Mien Oostvogels. 
De zorg brengt mij er naar toe.



Wonen in De Brink

U kunt voor de volgende woonvormen in De Brink terecht:

• Wonen met een zorgzwaartepakket 
(ZZP)

Verzorgend personeel is 24 uur per dag aanwezig.



Activiteiten 
in De Brink

In De Brink kunt u aan 
tal van activiteiten 
deelnemen:

• Verenigingsleven
• Huiskameractiviteiten
• Dagbesteding Helios
• Workshops
• Themadagen
• Vieringen

Verenigingsleven

In De Brink is het Verenigingsleven aanwezig. Zij organiseren een breed 

aanbod aan activiteiten zoals bingo, muziek, praatgroepen, uitstapjes, 

koken, bloemschikken, biljarten, koersballen, sjoelen, kaarten en bewe-

gingsactiviteiten. Hiervoor kan een eigen bijdrage worden gevraagd. 

Deelnemers worden ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. 

Huiskameractiviteiten

Vrijwilligers, leerlingen en mantelzorgers begeleiden op de verschillende 

etages huiselijke activiteiten in groepsverband. Om aan te sluiten bij de 

wensen en behoeften van de bewoners, worden de huiskameractiviteiten 

afgestemd met de cliënten die op dat moment verblijven op de betreffen-

de etage.

Dagbesteding Helios

Op de bovenste verdieping van De Brink is dagbesteding Helios gevestigd. 

Helios is helemaal ingericht om bezoekers uit de gemeente Roosendaal 

een leuke en interessante dag te bezorgen. Dit kan zijn om te ondersteu-

nen bij het zelfstandig wonen of om mantelzorgers wat lucht te geven.

Workshops, vieringen en themadagen

Door het jaar heen worden er in De Brink verschillende themadagen en 

workshops georganiseerd. Iedereen is welkom om hier aan deel te nemen, 

ook bewoners van de wijk Kroeven. Elk jaar stemmen we de themadagen 

en de workshop af op de vragen en de wensen die er zijn.



Alles binnen handbereik

In de hal treft u in een veilige en vertrouwde sfeer faciliteiten 
voor alles wat u nodig heeft:

• Kapper
• Winkel
• Servicebalie
• Bibliotheek
• Kapsalon
• Sportruimte/Silverfitness
• Gymzaal
• Restaurant 
• Pedicure/Schoonheidssalon
• Koffieruimte 

Overdag is er een gastvrouw aanwezig.



Maaltijden

U kunt in de eigen beschutte omgeving van 
het appartement eten. U kunt er ook voor 
kiezen om de broodmaaltijden en warme maal-
tijden te gebruiken in gezelschap met anderen.

Dit kan in kleine en grote gezelschappen. 
Bijvoorbeeld in de Carrousel, bij Helios of in 
de huiskamers op de etages. De Brink is een 
gemeenschap waar een warme huiselijke sfeer 
voorop staat. Zo zijn ook onze eetmomenten 
ingericht: goede, gezonde maaltijden in 
een warme sfeer.



We heten u welkom 
in De Brink. 
Een thuis voor iedereen.



Ouder worden, jezelf blijven
Groenhuysen is eigentijds, dynamisch en ontwikkelingsgericht en zet zich in 
voor overwegend ouderen. Wij bieden onze cliënten een samenhangend aanbod 
en specialistische kennis om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen.

Centrum voor Wonen & Zorg De Brink
Melis Stokelaan 5

4707 HP Roosendaal

T 088 557 3500
klantbureau@groenhuysen.nl

www.groenhuysen.nl
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