dagbesteding Hoefzicht
voor ouderen dicht in de buurt

Hoefzicht is:
een ruimtelijke voorziening voor zorg en
dienstverlening voor ouderen en
gehandicapten in Westerhoven.
In de beschikbare ruimten van Hoefzicht zijn
verschillende activiteiten o.a.
ouderengym, repetitie ouderenkoor,
koersbal, kienen, kaarten, volksdansen en
biljarten.

Steunpunt Hoefzicht
Hoefzicht 7, 5563 AL Westerhoven
telefoon
040 2048927
e-mail
steunpunt.hoefzicht@kpnmail.nl
bankrelatie NL94RABO0143817256

Een belangrijke activiteit is de dagbesteding
op vrijdag. Op vrijdag 4 november 2016 zijn
we gestart met dagbesteding voor ouderen
onder deskundige leiding van een
activiteitenbegeleidster met ondersteuning
van vrijwilligers.

dagbesteding Hoefzicht is een samenwerkingsverband van
R.S.Z.K., Gemeente Bergeijk en ouderensteunpunt Hoefzicht

voel je welkom op vrijdag
bij de dagbesteding

Wat is dagbesteding?

Programma

Belangstelling

Dagbesteding Hoefzicht is bedoeld voor
ouderen die behoefte hebben aan een veilige
omgeving, waar zij zichzelf kunnen zijn.
De bezoekers van de dagbesteding nemen
deel aan creatieve, recreatieve en andere
activiteiten. De inzet is vooral om de
bezoekers een fijne en gezellige dag te
bezorgen. Dagbesteding is er immers voor
iedereen en een lichte beperking mag daarbij
geen belemmering zijn.

De begeleiding probeert zoveel mogelijk af te
stemmen op de wensen en mogelijkheden van
de bezoekers.
Het programma komt in overleg tot stand, b.v:
• krant (voor)lezen, creatieve activiteiten
• muziek, gezelschapspelen
• keukenactiviteiten zoals bakken en koken
• geheugentraining, biljarten
Er is ook de mogelijkheid om de lunch
gezamenlijk te gebruiken.
Een huiselijke sfeer is belangrijk.

Bij meer interesse: loop gerust binnen op
vrijdag om een kijkje te nemen en de sfeer te
proeven.

Dagbesteding is bedoeld:
voor ouderen
Dagbesteding Hoefzicht is er voor zelfstandig
wonende ouderen, die woonachtig of van
oorsprong woonachtig zijn in Westerhoven.
Vanwege leeftijd zijn ouderen soms niet
in staat om zelfstandig deel te nemen aan
bestaande ontmoetingsactiviteiten.
Dagbesteding is dan het duwtje in de rug.
U wilt uw mogelijkheden benutten waardoor
uw welzijn vooruitgaat. U wilt aandacht
zonder betutteling. De nadruk ligt op
dagbesteding en niet op verzorging. Bij de
aanvang is er plaats voor 16 deelnemers.
voor mantelzorgers
De dagbesteding zal voor de mantelzorgers
wat lucht geven. Het is voor hun een
ondersteuning wanneer zij weten dat hun
partner of ouder een groot deel van de dag
op een goede plek is.

De tijden zijn op elke vrijdag:
van 9.30 - 12.00 uur dagdeel ’s-morgens
van 12.00 - 13.30 uur gezamenlijke lunch
van 13.30 - 16.00 uur dagdeel ’s-middags
Bezoekers kunnen kiezen om aan één of
twee dagdelen deel te nemen, al of niet met
gebruik van lunch.

Kosten
De kosten bedragen € 7,50 per dag.
(inclusief koffie/thee)
Voor elk dagdeel betaalt u € 2,50 evenals voor
de lunch. U betaalt met een automatische
incasso per maand.
Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Bij vragen of aanmelding kunt u
contact opnemen met:
Petrie Huijbers
telefoon 06 51748207
E-mail
p.huijbers@rszk.nl
Na aanmelding vindt er een persoonlijk
gesprek plaats eventueel aangevuld met een
huisbezoek.

