
WARM EN GASTVRIJ 
VAKANTIEGEVOEL VOOR DE LOGÉ

Op Park Oudeland, aan de rand van het mooie landgoed Bredius, 
ligt het Logeerhuis Bredius Woerden:  een sfeervolle woning met 
vier logeerappartementen en een gemeenschappelijke huiskamer.

Een huiselijke plek, waar het tegelijk ook een beetje voelt alsof 
u op vakane bent. Ons team van coördinatoren en vrijwilligers 
heet u als logé van harte welkom!

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website of maak een 
afspraak voor een persoonlijke rondleiding.

www.logeerhuisbredius.nl | 0348-591010 | info@logeerhuisbredius.nl
 Park Oudeland 74, 3443 AJ Woerden



U kunt gebruik maken van ons Logeerhuis als u thuis intensieve zorg 
krijgt  van uw mantelzorger. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een 
chronische en/of ongeneeslijke ziekte zoals Alzheimer, Parkinson, MS 
of een vorm van kanker waarvoor u nog behandeld wordt.
Ondanks dat uw mantelzorger u graag en met liefde verzorgt, kan de Ondanks dat uw mantelzorger u graag en met liefde verzorgt, kan de 
zorg soms ook als belastend worden ervaren. Om overbelasting van 
uw mantelzorger te voorkomen, helpt het vaak wanneer anderen de 
zorg tijdelijk overnemen. Uw mantelzorger kan de zorg daarna weer 
beter en met meer plezier aan!
Door gebruik te maken van ons Logeerhuis bent u er als logé even 
heel ontspannen uit, terwijl uw mantelzorger nieuwe energie opdoet!
Mocht u niet zeker weten of u tot de doelgroep van het Logeerhuis Mocht u niet zeker weten of u tot de doelgroep van het Logeerhuis 
behoort,  neem dan gerust contact met ons op. Samen met u kijken we 
dan of de mogelijkheden van het Logeerhuis aansluiten op uw wensen 
en behoeften.

Onder leiding van twee coördinatoren zijn dag en nacht deskundige, 
goed getrainde vrijwilligers aanwezig. Zij zijn er voor het welzijn van 
onze logés. Ze ondersteunen hen bij alle dagelijkse bezigheden en 
vervullen lichte zorgtaken. Zij kijken samen met u waar uw wensen 
liggen en ondernemen activiteiten voor en met de logés. Samen met u 
zorgen zij voor een huiselijke sfeer.
 U kunt elk moment een beroep doen op de aanwezige vrijwilligers via  U kunt elk moment een beroep doen op de aanwezige vrijwilligers via 
een alarmeringssysteem. In de nacht is er een slaapwacht.
Indien u dagelijks lichamelijke verzorging nodig heeft, of 
verpleegkundige zorg en medicatie, dan werken we samen met 
verzorgenden en verpleegkundigen van het team van de thuiszorg.

Uw eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.   

Voor wie is het Logeerhuis?

U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een 
hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die 
persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.

De ondersteuning in het Logeerhuis



Ons Logeerhuis wil graag een 
huiselijke gezellige plek zijn, waar 
mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, samen de maaltijd 
gebruiken en activiteiten met 
elkaar ondernemen. We hebben 
oog voor uw welzijn en uw 
wensen als logé. wensen als logé. 

Zo zorgen we dat u een fijne 
logeerperiode beleeft. Uw 
mantelzorger kan de zorg 
daardoor ook met een gerust hart 
even uit handen geven.

De gezamelijke huiskamer

Elk appartement heeft zijn eigen 
kleur en sfeer die past bij de 
naam: we hebben de 
appartementen Hei, Zee, Bos en 
Zon genoemd.

Een appartement bestaat uit een Een appartement bestaat uit een 
sfeervol gemeubileerd zit- en 
slaapgedeelte met een 
hoog-laagbed en een eigen 
badkamer. 
VVerder is er op elke kamer een 
televisie en een kleine koelkast. 
Ook is er wifi en de mogelijkheid 
van alarmering.  Op de kamer 
kunt u zelf een kopje koffie of 
thee maken.

Het logeerappartement



U kunt ons altijd rechtstreeks bellen wanneer u gebruik wilt maken van 
het Logeerhuis, via 0348-591010.
Als u dat wenst kunnen we samen met u kijken waar de aanvraag voor 
bekostiging moet worden gedaan, en u hierbij ondersteunen. Het beste 
is om dit tijdig te doen, omdat de toezegging van een aanvraag vanuit 
bijvoorbeeld de gemeente via Woerdenwijzer enkele weken kan duren. 
Zodra u weet dat logeerzorg wordt vergoed kunt u een week of weekend Zodra u weet dat logeerzorg wordt vergoed kunt u een week of weekend 
logeren ook ver van tevoren boeken. Voor u als logé is het een prettig 
vooruitzicht om er tussenuit te zijn en uw mantelzorger kan er dan ook 
rekening mee houden.

Wat zijn de kosten?

Hoe meldt u zich aan?


