Dagbesteding in Bösdael
Dagbesteding is een combinatie van dagbesteding en
ontspanning voor thuiswonende ouderen in een bepaalde
woonwijk. Bij dagbesteding brengt u samen met
leeftijdgenoten op een nuttige, gestructureerde, maar
vooral ook gezellige manier de dag door. Bovendien biedt
dagbesteding u de mogelijkheid om onder de mensen te
komen en thuis een stukje zorg uit handen te nemen.
Bent u al wat ouder, woont u nog zelfstandig, wordt u soms
wat vergeetachtig of voelt u zich wel eens eenzaam? Dan is
het belangrijk en fijn om een vaste structuur te hebben en
samen met anderen mee te blijven doen met activiteiten.
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Dagprogramma
Bij dagbesteding wordt het nuttige met het aangename
verenigd. U neemt samen met leeftijdgenoten deel aan een
dagprogramma dat kan bestaan uit tal van activiteiten: samen
koffie of thee drinken, samen koken en eten, de krant
(voor)lezen, een kaartje leggen, een potje Rummicub spelen,
gymmen, sjoelen, kienen of naar muziek luisteren.
Bij de invulling van de activiteiten houden we zo veel mogelijk
rekening met úw wensen en interesses. Heeft u zelf hobby’s
die u samen met anderen wilt beoefenen? Ook dat kan!
Professionele krachten van De Zorggroep, vrijwilligers en soms
ook stagiairs begeleiden het dagprogramma. U kunt daarvoor
terecht in ‘De Hoëskamer’ van Brasserie Bösdael. Daarnaast
zijn er drie buurtkamers waar in clubverband vooral door
wijkbewoners zelf met hulp van vrijwilligers en soms iemand
van De Zorggroep activiteiten worden georganiseerd. Een
overzicht van deze activiteiten kunt u vinden in een boekje dat
in elke buurtkamer en in De Hoëskamer ligt. U kunt natuurlijk
ook even binnenlopen. Onze medewerkers willen u graag
vertellen over wat er in de wijk Bösdael allemaal te doen is!
Vrije inloop en indicatie
De Hoëskamer en buurtkamers kennen een vrije inloop. U
bent er dus als buurtbewoner welkom. Als u blijft eten, wordt er
natuurlijk wel een vergoeding gevraagd en net als voor
deelname aan sommige clubs.
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Als u ook therapie van De Zorggroep nodig heeft kunt u een
indicatie voor dagbesteding Begeleiding groep aanvragen.
Dagbesteding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Een medewerker het sociale wijkteam
van de gemeente komt dan bij u aan huis en kan u helpen met
het aanvragen van een indicatie voor dagbesteding en mocht
dit nodig zijn ook met een indicatie Vervoer.
Therapie
Afhankelijk van uw zorgbehoefte kunt u gebruik maken van de
diensten van de behandelaren van De Zorggroep. Meestal
heeft u voor behandeling van een van deze specialisten een
verwijzing van uw huisarts nodig. Onze medewerkers van de
dagbesteding kunnen u daar meer over vertellen.
Afmelden
Kunt u een keer niet naar de dagbesteding komen? Dan
vragen wij u dit uiterlijk 48 uur van tevoren door te geven. Dat
kan persoonlijk op de dagbesteding in De Hoëskamer, maar
ook telefonisch: 077 – 308 1042 of 06 – 248 45 257.
Locatie en telefoonnummer
Brasserie Bösdael
Mr. Bosmanshof 7
5953 DN Reuver
E: bosdael.dagbesteding@dezorggroep.nl
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Openingstijden
Maandag:
van 10.00 tot 16.30 uur
Dinsdag:
van 10.00 tot 16.30 uur
Woensdag: van 10.00 tot 16.30 uur
Donderdag: van 10.00 tot 16.30 uur
Vrijdag:
van 10.00 tot 16.30 uur
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