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Samen Vertrouwd Dichtbij

Gezellige
daginvulling

Heeft u ondersteuning nodig bij
de indeling of verdeling van uw
dagelijkse activiteiten, wilt u daar
meer grip op hebben en wilt u
ook graag andere mensen treffen?

Ontmoeten en
samen verder gaan
Wij bieden u verschillende
mogelijkheden om zo lang
mogelijk zelfstandig thuis
te blijven wonen en regie te
voeren over uw activiteiten.
Dat kan met een gestructureerde
daginvulling of door u aan te
sluiten bij bestaande activiteiten.
Samen met professionals kunt
u, alleen of met anderen en
dicht bij u in de buurt, activiteiten ondernemen en anderen
ontmoeten. Goede sfeer en
persoonlijke aandacht in kleine
groepen staan hierbij voorop.
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Breedwijs
Voor ondersteuning bij het
plannen, uitvoeren of indelen
van uw dagelijkse activiteiten
kunt u zich aansluiten bij de dagbesteding op locatie Breedwijs
in de wijk Zuid-Berghuizen.
De activiteiten richten zich op
ouderen met beginnende dementie waarbij het stimuleren en
behouden van zelfredzaamheid en
het onderhouden van contacten
met anderen belangrijk is.
U kunt hiervoor contact leggen
met de gemeente. De gemeente
bekijkt samen met u welke
ondersteuningsbehoefte u heeft.

De Abdij
“De ontmoeting” is een vorm
van dagbesteding voor
zelfstandig wonende ouderen
met lichamelijke en/of psychosociale problemen die behoefte
hebben aan sociale contacten.
Er is heel veel mogelijk! Van
creatieve activiteiten tot koken
en samen eten, computerles
of uw oude hobby oppakken.
Alles in een ontspannen sfeer
waarbij ontmoeten centraal
staat.

Scholtenhof en Mariahof
Op beide locaties in sfeervolle
ruimtes kunt u, als u behoefte
heeft aan een prettige invulling
van de dag, deelnemen aan
activiteiten die zowel binnens- als
buitenshuis georganiseerd
worden. Deze daginvulling is
speciaal bedoeld voor ouderen
met lichamelijke en/of psychosociale problemen die behoefte
hebben aan sociale contacten.
U kunt hiervoor contact leggen
met de gemeente. De gemeente
bekijkt samen met u welke
ondersteuningsbehoefte u heeft.

Doo-t met oons met
Zowel in Scholtenhof als Mariahof
bent u welkom om deel te nemen
aan de vele activiteiten die (bijna)
dagelijks georganiseerd worden.
Dit is een vorm van sociale dagbesteding. Fijn om eens anderen
te ontmoeten en een andere
invulling van uw dag te beleven.
U heeft hiervoor geen indicatie
nodig.
Indicatie en eigen bijdrage
Afhankelijk van de soort
daginvulling en activiteit kan u
een eigen bijdrage gevraagd
worden. U kunt hiervoor terecht
bij het Maatschappelijk Plein

Oldenzaal, telefonisch te
bereiken via 0541-588111. Met een
toewijzing van de gemeente wordt
uw deelname aan de meeste
vormen van daginvulling vergoed.
Geïnteresseerd?
Wilt u nadere informatie of eens
langskomen? Wij staan u graag te
woord! U kunt ons op werkdagen
telefonisch bereiken of een
bericht sturen naar dagbesteding@zorgfederatieoldenzaal.nl .
Op onze website kunt u verdere
informatie vinden over de dagen
en tijden van de verschillende
vormen van dagbesteding.
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Wilt u meer weten?
U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
T 0541 - 513 433
Scholtenhof
Fonteinstraat 55
7573 CG Oldenzaal
Voor meer informatie over ons:
www.zorgfederatieoldenzaal.nl

Mariahof
Beatrixstraat 64
7573 AB Oldenzaal

Postadres
Postbus 5004
7570 GA Oldenzaal

