Dagbesteding
Woont u zelfstandig en heeft u behoefte aan meer structuur in de dag?
Dan kunt u onze dagbesteding bezoeken. Als zelfstandig wonende
oudere is dit een fijne manier om sociale contacten te behouden
en uw algemeen welzijn te bevorderen.

Tijdens de dagbesteding krijgt u van ons individuele begeleiding en
groepsbegeleiding in dagdelen of hele dagen. De activiteitenbegeleider
stelt een gevarieerd programma samen. Er zijn verschillende activiteiten.
Denk aan geheugenactivering en meer bewegen voor ouderen. Uiteraard
houden we rekening met uw persoonlijke behoefte en interesse.

Waar en wanneer?
Op onze woonzorglocaties in Doetinchem, Hengelo (Gld) en Zelhem bieden
we dagbesteding, maar ook in Keijenborg en Halle hebben we gezellige
groepsruimten gecreëerd waar u op verschillende dagen terecht kunt voor
dagbesteding:
• Croonemate, Steinlaan 50, 7001 DK Doetinchem
• Schavenweide, Schavenweide 2, 7003 EB Doetinchem
• De Bleijke, Beukenlaan 1, 7255 DK Hengelo (Gld)
• Maria Postel, Sint Janstraat 6, 7256 BC Keijenborg
• De Zonnehoek, De Zonnekamp 1, 7021 WP Zelhem
• De Westerhof, Dorpsstraat 27C, 7025 AB Halle

We bieden de dagactiviteit aan op
maandag t/m zaterdag in dagdelen
tussen9.30 tot 16.30 uur. De groepsgrootte
is maximaal 8 cliënten. Als u deelneemt
aan twee dagdelen op één dag, krijgt u
tussen de middag een warme maaltijd.

Dagbesteding psychogeriatrische
problematiek
Heeft u een psychogeriatrische en/of psychiatrische
aandoening en behoefte aan intensieve begeleiding? Dan kunt u
gebruik maken van onze dagbesteding Ouderen Speciaal. Deze
dagbesteding geeft zin en structuur aan uw dag en helpt u uw sociale
contacten te onderhouden. Het dagprogramma stemmen we af op het
behandel- en zorgplan dat de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige
en de verzorgende of activiteitenbegeleider opstellen in overleg met
u en uw contactpersoon. U neemt deel aan groepsactiviteiten, maar we
bieden ook activiteiten die we afstemmen op uw persoonlijke behoeften.

Indicatie
Voor het bezoeken van de dagbesteding heeft u een geldige indicatie
van de gemeente Doetinchem of Bronckhorst nodig. U kunt deze zelf
aanvragen bij uw gemeente.

Meer informatie?
De medewerkers van Woonzorgbemiddeling vertellen u graag meer.
Zij zijn bereikbaar via woonzorgbemiddeling@markenheem.nl of
0314 - 37 79 11. Wilt u meer informatie over de dagbesteding voor ouderen
met psychogeriatrische problematiek, dan kunt u contact opnemen met
de teammanager Schavenweide via telefoonnummer 0314 - 33 36 51.
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