Informatiebrochure dagbesteding

Sint-Annaland, februari 2020
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Dagbesteding
Heeft u behoefde aan steun in uw dagelijks leven?
Of hulp bij uw dagelijkse verzorging? Of wacht u op
een plaats in ons zorgcentrum? Dan is ons
programma Dagbesteding misschien iets voor u!

Doel
Het doel van dagbesteding is dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en
functioneren door aandacht te schenken aan
activering (gericht op zinvolle besteding van de dag),
het bijhouden van vaardigheden eventueel
aangevuld met lichte assistentie bij persoonlijke zorg.
Doelgroep
− ouderen die te kampen hebben met
eenzaamheidsproblemen
− ouderen die vergeetachtig worden
− ouderen die tijdelijk wat extra aandacht nodig
hebben na ziekenhuisopname, ziekte, depressie
of rouwproces
− ouderen die extra zware belasting vormen voor
partner of familieleden
− ouderen met een indicatie groepsbegeleiding
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Groepsgrootte
Gezien het huiselijke karakter en de wenselijkheid
om bezoekers individuele aandacht te geven, wordt
gewerkt met kleine groepen van ongeveer 10
deelnemers per dag.
Openingstijden
Zes dagen per week van maandag t/m zaterdag
vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur. Dagbesteding wordt
geboden op de locatie Annahof “An de Koaie” en de
zorgboerderij “An de Diek”.
Organisatie
Leiding is in handen van een verzorgende en/of een
activiteitenbegeleidster.
Activiteiten en diensten
U komt één of meerdere dagdelen per week naar
één van onze gezellige huiskamers. Hier ontmoet u
andere buurtbewoners en mensen uit andere
dorpen. Samen drinken we koffie, eten we
gezamenlijk een warme maaltijd en kunt u meedoen
aan activiteiten. Op de dagbesteding zijn allerlei
activiteiten mogelijk, zoals:
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Knutselen, koken & bakken, kaarten maken,
spelactiviteiten, beweegactiviteiten,
breinoefeningen, groen- en dierverzorging*,
houtbewerking* en de moestuin*.
*alleen op de zorgboerderij.
We kijken ook altijd of we uw eigen hobby kunnen
ondersteunen.
Vervoer
Cliënten dienen in principe zelf voor vervoer te
zorgen. Als dit niet mogelijk is, kunnen cliënten
gebruik maken van vervoer met de Schutse bus.
Deze dienst wordt door vrijwilligers verzorgd. Als
ook dit niet mogelijk is, kan de cliënt gebruik maken
van de regiotaxi. De gemeente Tholen verstrekt
hiervoor een vervoerspas.
Voor het vervoer met de Schutse bus en de
regiotaxi is een eigen bijdrage verschuldigd per rit.
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Aanvraag
De
benodigde
WMO-indicatie
voor
groepsbegeleiding kan aangevraagd worden bij de
gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ
Tholen. Tel: 140166.
U kunt ook zonder indicatie deelnemen aan de
dagverzorging. U betaalt dan een vergoeding per
dagdeel.
Contactpersoon
Dhr. Jan Aarnoudse
F.M. Boogaardweg 10
4697 GM Sint Annaland
Tel
: 0166-658600
E-mail: wijkverpleging@schutsezorgtholen.nl
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Locaties:
Annahof “An de Koaie”
Havenplein 37-39
4697 EM Sint Annaland
Zorgboerderij “An de Diek”
Provincialeweg 7 A
46 95 RM Sint Maartensdijk

tel.
email
website
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:0166-658600
:info@schutsezorgtholen.nl
:www.schutsezorgtholen.nl.

