Een fijne dag
beleven!
onder deskundige
begeleiding en met
professionele zorg
dichtbij

Op een plezierige manier de dag doorkomen is belangrijk voor iedereen. Maar als u
ouder wordt, is dat niet altijd meer zo vanzelfsprekend. Misschien is het onderhouden
van sociale contacten ook moeilijker geworden. Woont u nog zelfstandig en heeft
u behoefte om buitenshuis op een gezellige en zinvolle manier de dag door te
brengen en leuke activiteiten te ondernemen samen met leeftijdsgenoten? Dan
bent u bij de Zorgboog van harte welkom!
Op diverse locaties in de Peelregio bieden wij u een fijne dag in een gemoedelijke
en ongedwongen sfeer met andere mensen die in een soortgelijke situatie zitten.
Samen kijken we naar uw mogelijkheden en stemmen we de activiteiten zo
veel mogelijk af op uw interesses en behoeften.
Een potje kaarten, een spelletje spelen, de krant lezen, samen knutselen,
schilderen, koken, samen bewegen of lekker een stukje wandelen. Het
behoort allemaal tot de mogelijkheden. Een kans ook om leuke contacten
op te doen en eventueel samen een warme maaltijd te nuttigen. Wel
zo handig én gezellig!
Therapeutisch doel
Sommige activiteiten die wij bieden, hebben
een therapeutisch doel, zoals het trainen van
uw geestelijke, lichamelijke of sociale functies.
Onder deskundige groepsbegeleiding wordt
aandacht besteed aan het stimuleren en
onderhouden van wat nog goed gaat.

Groepsactiviteiten
én individuele therapie
onder één dak
Individuele therapie
Met een individueel behandelprogramma
kunt u net dat beetje meer halen uit uw
groepsdeelname. Individuele therapie is
gericht op het zolang mogelijk behouden
van uw vaardigheden en op het vertragen
van de achteruitgang. En u hoeft er niet
extra voor op pad! De therapie wordt
op dezelfde locatie aangeboden als de
groepsactiviteit. Wij werken nauw samen
met eerstelijns behandelaren van Zorgboog
in Balans, waaronder fysiotherapeuten,
psychologen, logopedisten, specialisten
ouderengeneeskunde en ergotherapeuten.
Vragen?
Overweegt u hieraan mee te doen,
maar heeft u nog twijfels? Kom dan gerust
vrijblijvend een dagje meedraaien en proef
de sfeer!

Vraag naar de mogelijkheden en eventuele kosten
bij onze medewerkers van het Cliëntcontactcentrum
via telefoonnummer 0900 - 899 86 36

Locaties:
• de Nieuwenhof in Deurne
• Keyserinnedael in Helmond
• de Regt in Beek en Donk
• Jan de Witkliniek in Bakel
• de Hoeksteen in Deurne
• Ruijschenbergh in Gemert
Samen met Stichting De Reikende Hand
bieden wij dagbesteding op locaties in
Brouwhuis en Stiphout.
De Zorgboog
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle
generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan
bij ons terecht voor een breed pakket aan
diensten in wonen, welzijn en zorg in de
regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken we
intensief samen met andere zorgverleners
als huisartsen en ziekenhuizen. U vindt ons
in een woonzorgcentrum bij u in de buurt,
in onze thuiszorgwinkel in Helmond of
we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd
de beste zorg. Dagelijks zetten zo’n 2600
medewerkers en 1300 vrijwilligers zich
daarvoor in.

de Zorgboog
Postbus 16
5760 AA Bakel
info@zorgboog.nl
www.zorgboog.nl

