Eerst kennismaken kan!
Twijfelt u of dagbegeleiding iets voor u is? Natuurlijk bent u
van harte welkom om eerst een kijkje te nemen op de
locatie en kennis te maken met de begeleiders en
deelnemers. Ook is huisbezoek mogelijk. Tijdens het
bezoek informeren wij u over de mogelijkheden. Maak
hiervoor een afspraak via telefoonnummer (033) 286 54 31.
Over Zorggroep Charim
Dagbegeleiding De Schans is onderdeel van woonzorgcentrum Groenewoude van Zorggroep Charim.
Samen. Toegewijd. Professioneel. Vanuit deze
kernwaarden verleent Charim zorg en ondersteuning aan
ouderen in de regio’s Zeist en Veenendaal. Onze zorg is
totaalzorg: voor lichaam, geest én ziel. Ruimte voor
zingeving en levensvragen vinden we belangrijk. Daarmee
onderscheidt Charim zich. We bieden zorg die verder gaat.

Dagbegeleiding De Schans
Woudenberg

Contact
Voor vragen, kennismakingsafspraken en meer informatie
over dagbegeleiding De Schans kunt u terecht bij:
Dagbegeleiding De Schans
De Schans 31
3931 KJ Woudenberg
Tel. (033) 286 54 31

Dagbegeleiding biedt oplossingen voor 55-plussers om zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in uw eigen,
vertrouwde omgeving.
Dagbegeleiding kan de partner of familie/mantelzorger ontlasten
en opname in een zorgcentrum uitstellen.
Dagbegeleiding De Schans
(onderdeel van Groenewoude,
Zorggroep Charim)

T. (033) 286 54 31

De Schans 31

E. dagbegeleiding-wb@zorggroepcharim.nl

3931 KJ Woudenberg

I. www.groenewoude.nl/dagbegeleiding

Zelfstandig wonen is iets wat u graag zo lang mogelijk wilt.
Soms hebt u daar ondersteuning bij nodig. Daarvoor kunt u
gebruik maken van de service en diensten van Zorggroep
Charim. Bijvoorbeeld in de vorm van dagbegeleiding.
Voor wie
Dagbegeleiding biedt oplossingen voor 55-plussers om zo
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in uw
eigen, vertrouwde omgeving. Bijvoorbeeld bij een
lichamelijke beperking of bij vergeetachtigheid, waardoor u
op hulp van anderen bent aangewezen. U ontmoet andere
ouderen die in dezelfde situatie verkeren. Dagbegeleiding
kan de partner of familie/mantelzorger ontlasten en opname
in een zorgcentrum uitstellen.
Waarom dagbegeleiding?
Dagbegeleiding biedt structuur aan de dag. Door gerichte
activiteiten worden uw lichamelijke functies gestimuleerd
en/of behouden en wordt achteruitgang tegengehouden. We
zorgen tijdens een aantal afgesproken dagen of dagdelen in
de week voor ondersteuning bij en stimulering van
activiteiten. Hierdoor kunt u weer beter gaan functioneren
zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
Ons uitgangspunt is dat iedereen uniek is. Daarom stellen
we samen met u een individueel zorgleefplan op om
vraaggerichte zorg te bieden.
Waar in Woudenberg?
In Woudenberg, op loopafstand van het centrum, ligt het
multifunctioneel centrum De Schans.
Hierin is ook dagbegeleiding De Schans van Zorggroep
Charim gevestigd.

“Er even tussenuit. Dat is
voor mij belangrijk.”
- deelnemer De Schans -

Vaak komen de deelnemers op vaste dagdelen. U leert
hierdoor de groep snel en goed kennen. Dit zorgt voor een
huiselijke sfeer en medeleven met elkaar.
Dagindeling
U kunt deelnemen aan groepsactiviteiten, maar er ook voor
kiezen zelf iets te doen. En natuurlijk zijn er vaste
momenten, zoals gezamenlijk koffie en thee drinken, de
warme maaltijd gebruiken en even rusten in de middag.
Gedurende de dag zijn er ervaren medewerkers en
betrokken vrijwilligers aanwezig.
Onder deskundige begeleiding kunt u allerlei activiteiten
ondernemen. Bijvoorbeeld op het gebied van:
 geheugentraining
 beweging
 creatief
 koken en bakken
 cultuur
 terug in de tijd: ‘Oud Woudenberg’
Aanmelden en kosten
Voor dagbegeleiding is een WMO-toekenning nodig van de
gemeente Woudenberg. Deze kunt u aanvragen bij het
Loket De Kleine Schans via:
 email loketdekleineschans@woudenberg.nl
 telefoonnummer (033) 286 91 65
Zodra uw WMO-toekenning is ontvangen door Charim zal er
contact met u worden opgenomen.
Tijdens een intakegesprek kijken we naar waar en wanneer
u kunt deelnemen en hoeveel dagdelen u nodig hebt.

