Uitzicht

Diensten
Uw wensen en
behoeften staan
centraal

Welkom in ons restaurant!
Van maandag tot en met vrijdag bent u van harte welkom in
ons restaurant! De openingstijden zijn van 12.00 – 13.30 uur.
De maaltijd wordt vanaf 12.30 uur geserveerd.
Kom naar ons restaurant en geniet van onze vers bereide
ambachtelijke maaltijden en het onderlinge contact.
Voorafgaand aan de maaltijd dient u een dinerkaartje bij het
Servicepunt te kopen. Voor groepsreserveringen raden wij u
aan eerder contact met ons op te nemen.

Diensten
Uitzicht is onderdeel van Cedrah en biedt wonen,
zorg en diensten in en vanuit het woonzorgcentrum
in Vlaardingen. Woont u nog gewoon thuis, maar
kunt u wel wat hulp in de huishouding of bij uw
persoonlijke verzorging gebruiken? Of lijkt het u fijn
om met regelmaat samen met anderen de maaltijd te
gebruiken? In deze folder leest u meer over de diensten
die wij u vanuit Uitzicht kunnen bieden.
Huishoudelijke hulp
Heeft u ondersteuning nodig bij het voeren van een huishouding? U kunt op twee manieren hulp bij het huishouden
krijgen:
›› Particuliere huishoudelijke hulp: dit wordt door uzelf bekostigd.
›› Via indicatie van het ROG-plus: dit wordt via de Wmo
gemeente Vlaardingen bekostigd.

Was- en strijkservice
In Uitzicht is er de mogelijkheid uw was in de linnenkamer te
laten wassen en strijken. U brengt uw was in een tas of wasmand met deksel naar de linnenkamer, waarna u het meestal na
twee dagen weer schoon en gestreken op kunt halen. Ook is het
mogelijk om uw vitrage, dekbed en dergelijke te laten wassen.
De linnenkamer is open van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot
13.00 uur. Mocht u niet zelf uw wasgoed naar beneden kunnen
brengen en weer ophalen, dan kan het tegen een vergoeding
door het personeel van de linnenkamer gehaald en bezorgd
worden.

Dagbesteding
Heeft u behoefte aan begeleiding bij de dagstructuur of bent u
op zoek naar gezelligheid en contact in een herkenbare sfeer?
Welkom in Uitzicht op maandag, woensdag en vrijdag!
Voor deze zorg is een indicatie nodig die aangevraagd kan
worden via de Wmo. Het is ook mogelijk om op particuliere basis
gebruik te maken van deze zorg.

Thuiszorg
Als de dagelijkse handelingen zoals wassen, aan- en uitkleden
niet meer lukken, dan ondersteunen de verzorgenden en
verpleegkundigen u bij uw persoonlijke verzorging. Ook voor het
aantrekken en uittrekken van steunkousen kunt u onze hulp vragen.

Persoonsalarmering
Cedrah biedt cliënten de mogelijkheid gebruik te maken van
persoonsalarmering. Dit is een systeem waarmee 24 uur per dag
in geval van nood hulp ingeroepen kan worden, bijvoorbeeld na
een valincident. Persoonsalarmering is beschikbaar voor:
1. Cliënten met een zorgindicatie (Wlz of ZVW).
2. Cliënten zonder zorgindicatie die in een (huur)woning van
Cedrah wonen.
Mits er sprake is van een indicatie ZZP/VPT3 of hoger, geldt
dat er voor het gebruik van persoonsalarmering kosten in
rekening worden gebracht. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de klantadviseur van de betreffende locatie of de
woonconsulent van het seniorencomplex.

Met de thuiszorg van Uitzicht
bent u verzekerd van de beste
zorg in uw vertrouwde omgeving.

Catering
Het is mogelijk om restaurant De Haven te gebruiken om een
verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis te vieren. Wij
kunnen een maaltijd verzorgen, indien gewenst met bediening.
Ook bij een verjaardag kunnen wij zorgen voor bediening.

Maaltijdservice
Wij verzorgen koelverse maaltijden bij u thuis. U kunt de
maaltijd op een door u gewenst moment opwarmen met behulp
van de MealButler, die u van ons in bruikleen krijgt. U heeft in
ongeveer 45 minuten een uitstekende warme maaltijd.

Overige diensten
›› Winkel ‘t Kruideniertje: openingstijden maandag t/m 		
donderdag van 9.30 - 11.30 uur en vrijdag van 9.30 - 12.30 uur
›› Groenteman bij de ingang van Uitzicht: vrijdag om 16.30 uur
›› Kaarten- en postzegelverkoop: tijdens openingstijden
Servicepunt
›› Aanmeten van en vragen over steunkousen: firme eMJe komt
langs op afspraak, via 0180 - 41 02 99
›› Audicien: 1e donderdag van de maand
›› Kapper: elke dinsdag en donderdag op afspraak
›› Opticiën: Kronemeyer Optiek houdt spreekuur; afspraak
maken kan via het Servicepunt
›› Fysiotherapie: bewoners van het seniorencomplex en
ELV-cliënten kunnen een afspraak maken met fysiotherapeut
René Cornelisse via 06- 53 51 51 07

Meer informatie
Wilt u meer informatie over één van de genoemde diensten?
Neemt u dan contact met ons op via uitzicht@cedrah.nl
of 010 - 474 17 55.

Cedrah locaties
Waar vindt u ons?
Cedrah biedt wonen, zorg en diensten aan op diverse locaties
in Zuid-Holland en Zeeland. In het overzicht ziet u waar onze
locaties zich bevinden en welke woonvormen, zorgtaken en
diensten wij op de betreffende locatie kunnen bieden.

Zeeland

Zuid-Holland

Woonzorgcentrum
Eben-Haëzer

Woonzorgcentrum
d’Amandelhof

Briandlaan 2
4334 GP Middelburg
t 0118 – 67 66 00
e ebenhaëzer@cedrah.nl

Fluiterlaan 52
2903 RL Capelle a/d IJssel
t 010 – 450 91 22
e amandelhof@cedrah.nl

Woonzorgcentrum
Rehoboth

Woonzorgcentrum
Beth-San

Bergweg 1
4461 LX Goes
t 0113 – 22 45 00
e servicepuntrb@cedrah.nl

Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 – 593 18 40
e beth-san@cedrah.nl

Michelangelostraat 98
3066 NM Rotterdam
t 010 – 420 98 06
e rehobothrotterdam@
cedrah.nl

Woonzorgcentrum Nebo

Algemeen

Kleinschalig wonen Hebron
Kerkring 3-7
4306 CJ Nieuwerkerk
t 0111 – 46 01 20
e hebron@cedrah.nl

Hoofdland 1
3332 RD Zwijndrecht
t 078 – 612 42 88
e nebo@cedrah.nl

Seniorencomplex
Marnixflat

Seniorencomplex 		
Oorden Staete

Charlotte de Bourbonweg
4461 WX Goes
t 010 – 207 58 58
e wonen@cedrah.nl

Nudenoord 38
3079 ZH Rotterdam
t 010 – 482 90 28
e wonen@cedrah.nl

Woonzorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
3137 XB Vlaardingen
t 010 – 474 17 55
e uitzicht@cedrah.nl

Seniorencomplex Rehoboth

Hoofdkantoor
Barbizonlaan 1
2908 MA Capelle a/d IJssel
t 010 – 207 58 58
e info@cedrah.nl
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