Dagcentra
Berchhiem, ‘t Suyderhuys en Haersmahiem

www.friesewouden.nl

Thuis, met een steuntje in de rug

Een gevarieerd programma
Bij de dagbesteding drinken we gezamenlijk koffie en thee,
kunt u gebruik maken van de warme maaltijd en meedoen

Zelfstandig blijven wonen is wat de meeste mensen het
liefst willen. Mede dankzij de inzet van familie, partner,
buren, kennissen en thuiszorg gaat dit vaak goed.
De woonzorgcentra van De Friese Wouden in Burgum,
Buitenpost en Surhuisterveen bieden dagbesteding aan
mensen die zelfstandig thuis wonen en graag mee willen
doen aan verschillende activiteiten.

aan activiteiten. Verzorgenden en vrijwilligers bieden u

Op de momenten dat u bij ons verblijft en gezellig onder de

· mensen met lichamelijke aandoeningen

mensen bent, is er voor mantelzorgers ruimte om eigen

· mensen met (beginnende) dementie

dingen te doen. Dit helpt mee om u zo lang mogelijk thuis

· mensen die contacten en gezelligheid zoeken

dagelijks een gevarieerd programma aan, met bijvoorbeeld
groepsgym, bingo, sjoelen en knutselen. Er is ook ruimte
voor eigen invulling.
Verschillende groepen
We bieden dagbesteding voor verschillende doelgroepen:

te laten blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.
In Surhuisterveen en Buitenpost komen deze doelgroepen
samen in de huiskamers De Roos en Herbranda. In Berchhiem
zijn drie verschillende groepen.
Het is mogelijk om tijdens uw aanwezigheid een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut of een diëtist te bezoeken.
Voor mensen met Parkinson is er in Berchhiem één keer in de
week de gelegenheid om deel te nemen aan het programma
dat voor hen geschikt is.
Aanvragen
Dagbesteding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz).
Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor meer informatie kunt u
terecht bij de wijkverpleegkundige of huisarts in uw buurt
of ons Klant Advies Centrum, tel. 088 512 70 00.

Kom gerust eens een keer langs om te zien of
dagbesteding iets voor u is!
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Altijd thuis met De Friese Wouden
U wilt natuurlijk zo lang mogelijk in
uw eigen vertrouwde omgeving blijven

Meer
informatie

wonen. Wij ondersteunen u daar graag
bij. Niet alleen met huishoudelijke hulp,
maar ook met verzorging, verpleging
of specialistische zorg. Als het u in uw
eigen woning niet meer lukt, dan bent
u van harte welkom in één van onze
drie zorgcentra. Zo bent u altijd thuis
met De Friese Wouden.

Zorg van De Friese Wouden

De Friese Wouden
Zonnedauw 7

Huishoudelijke hulp

9202 PE Drachten
088 512 70 00

Zorg thuis

info@friesewouden.nl
www.friesewouden.nl

Wonen in een zorgcentrum
Specialistische zorg

Voor onze overige diensten kunt u
kijken op www.friesewouden.nl

Woonzorgcentra De Friese Wouden
Locatie Berchhiem

Locatie ’t Suyderhuys

Locatie Haersmahiem

Prins Bernhardstraat 74

Zonneweide 1

Eringalaan 8

9251 GM Burgum

9231 BB Surhuisterveen

9285 TR Buitenpost

Tel. 0511 46 75 00

Tel. 0512 36 97 98

Tel. 0511 54 98 98

