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Activiteiten binnen Joachim en Anna 
 
Dagbesteding op de afdeling 

Bij goed wonen hoort ook goed leven: u wilt graag op een fijne manier invulling geven 

aan uw dagen, op een manier die bij u past. De medewerkers dagbesteding helpen u en 

de andere bewoners daarbij. Binnenkort komen ze bij u langs om samen met u en uw 

naasten te bekijken welke activiteiten bij u zouden passen, voor sommige mensen is dat 

een-op-een, anderen doen liever iets in groepsverband.  

 

De medewerkers dagbesteding zijn vooral actief op de afdelingen zelf, maar organiseren 

soms ook activiteiten voor de hele locatie. Vaak krijgen ze hulp van mantelzorgers en 

vrijwilligers. Het programma biedt zoveel mogelijk ‘voor elk wat wils’, voor u én voor uw 

naasten. De activiteiten die vanuit de afdeling worden georganiseerd, zijn gratis voor 

iedere bewoner. Voor leuke dingen buiten de afdeling, bijvoorbeeld zwemmen, bowlen of 

een afdelingsuitstapje, vragen we u een bijdrage in de kosten.    

 

Vrijwillige bijdrage 

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage voor de activiteiten, zodat wij die voor u en andere 

bewoners kunnen blijven organiseren. Om u een indicatie te geven: voor een gemiddeld 

bezoek aan activiteiten is een bijdrage nodig van € 25,- per bewoner per maand. We 

waarderen het als u in uw overweging meeneemt dat er ook bewoners zijn die er niet 

aan (kunnen) bijdragen. U kunt uw beslissing tijdens de intake (of later) doorgeven aan 

de zorgmedewerker. Onder tabblad ‘Formulieren’ vindt u ook het machtigingsformulier 

‘Vrijwillige bijdrage dagbesteding De Waalboog’. 

 

Tot slot 

Familieleden en andere naasten zijn altijd welkom om samen met de bewoners deel te 

nemen aan activiteiten, op de afdeling of centraal, maar ook om mee te helpen met de 

organisatie of ideeën aan te dragen. Dat is meteen een mooie manier om een bezoekje 

aan u af en toe eens op een andere manier in te vullen. Zo ziet u maar: zorgen voor een 

fijne dag, dat doen we samen. De Waalboog, zo thuis als maar kan! Heeft u nog vragen, 

dan kunt u terecht bij de medewerker dagbesteding op uw afdeling.   

 

 


