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KIES VOOR ONS.
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van
Plezant! Wilt u écht iets kunnen betekenen voor
mensen met dementie? Kies dan voor ons!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en ondernemende vrijwilligers

”IK mag
weer even
opladen.”

die het verblijf in Plezant tot een mooie beleving willen maken voor
onze gasten. In ons logeerhuis worden - net als thuis - allerlei (lichte)
werkzaamheden gedaan. Denk aan koffie zetten, maaltijden bereiden,
een wandeling maken of een spelletje doen. Als vrijwilliger kunt u zelf
aangeven hoeveel uren u zich kunt en wilt inzetten.
Kijk op www.ikkiesvoorons.nl of neem contact op
via info@zorgboog.nl of 0900 - 899 8636.

IK KIES VOOR ONS.
Plezant is een logeerhuis voor mensen met
Franciscushof 17

(een vermoeden van) dementie in Lieshout.

5737 BE Lieshout

Een prettige en gastvrije accommodatie waar

0900 - 899 8636

zeven gasten kunnen logeren. Een plek waar

info@zorgboog.nl

wij graag uw partner, vader, moeder of vriend

www.ikkiesvoorons.nl
0818

Initiatiefnemer de Zorgboog ontwikkelt Plezant samen met onder meer Savant Zorg, de zes Peelgemeenten, LEV groep,
Zorgcoöperatie Gemert en CZ Zorgverzekeraar. Ons werk wordt daarnaast mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren.
Draagt u Plezant ook een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren? Kijk op www.ikkiesvoorons.nl

ontvangen. Zodat u met een gerust hart weer
even kunt opladen.

Ik kies
voor ons.
De zorg voor een partner of familielid
met (een vermoeden van) dementie kan
intensief zijn, zowel fysiek als emotioneel.
Met Plezant kunnen wij de zorg tijdelijk
overnemen en verlichten. Zodat u op adem
kunt komen of misschien zelf op vakantie
kunt gaan. Om daarna met nieuwe energie
thuis de zorg en ondersteuning weer op
te pakken. Door even voor uzelf te kiezen,
kiest u als het ware voor samen.
Wat kunnen onze gasten van ons verwachten?
Plezant is te vergelijken met een familiehotel: een
gastvrije plek waar u uzelf kunt zijn en waar gezellig-

Bij ons logeren
Plezant is een logeerhuis voor mensen met (een
vermoeden van) dementie. Voor een verblijf betaalt u
een vergoeding voor de maaltijden en voor eventuele
uitstapjes, denk aan een lekker kopje koffie in het
dorp. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden
en indicaties die u wellicht al heeft, kan dit iets anders
geregeld zijn. Plezant is een regionale voorziening,
bedoeld voor inwoners uit de Peelregio.

“Ik kon
zonder
zorgen op
vakantie.”

“Het gaf verlichting
niet elke 5 minuten
te hoeven denken
voor twee personen.”
Heeft u interesse?
Neem dan contact met ons op om de mogelijk

heid en huiselijkheid wordt gecombineerd met goede

heden te bespreken en een kennismakings

zorg. U kunt meedoen aan verschillende activiteiten.

gesprek te plannen. Zo kunnen we het verblijf

Of misschien pakt u liever een boek of kijkt u naar de

in Plezant samen goed voorbereiden. Ook uw

tv. Het gaat erom dat u het naar uw zin hebt. En heeft

huisarts, een wijkverpleegkundige, de Wmo-

u hulp of ondersteuning nodig, dan staan onze betrok-

consulent of een casemanager dementie kan

ken medewerkers en vrijwilligers, ondersteund door

Lieshout. Een prettige accommodatie met een fijne

zorgprofessionals, voor u klaar.

tuin en sfeervolle kamers waar zeven gasten kunnen

de aanmelding verzorgen.

logeren. Uw logeerkamer is van alle gemakken voor-

Plezant is bereikbaar via info@zorgboog.nl of

Gastvrije accommodatie

zien en heeft een eigen badkamer. U kunt ook gebruik

0900 - 899 8636 (cliëntencontactcentrum de

Plezant is gehuisvest in een vleugel van woonzorg

maken van onze gezellige woonkamer of rustgevende

Zorgboog). Voor meer informatie kunt u ook kijken

locatie Franciscushof in het centrum van het Brabantse

loungekamer.

op www.ikkiesvoorons.nl

“Mijn vader
heeft enorm
genoten van
zijn verblijf.”

