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Het welzijn van
alle deelnemers

staat voorop.

DagbestedingDagbestedingAanmelden
Voor het Huiskamerproject heeft u geen verwijzing 
of indicatie nodig, en u bent altijd van harte welkom. 
Het is uiteraard mogelijk om eerst een keer te komen 
kijken en de sfeer te proeven. U bepaalt altijd zelf of 
het Huiskamerproject bij u past. Per week betaalt u 
een klein bedrag voor deelname. Dit is inclusief koffie 
of thee.

Voor meer informatie en/of aanmelding voor het Huis-
kamerproject belt u met de receptie van Beek & Bos: 
(0475) 39 17 00. 

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op dinsdagmid-
dag naar Beek & Bos te komen? Dat is geen probleem. 
U kunt dit bij ons aangeven en de vrijwilligers van het 
Huiskamerproject komen u graag thuis ophalen en 
brengen u aan het einde van de middag ook weer terug.

“Het Huiskamerproject, is dit iets 
voor u? U bent van harte welkom!”

Mevrouw Dumont,  
Coördinator Huiskamerproject Heythuysen

• ansichtkaarten maken
• hardanger (soort borduren)
• borduren
• breien
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Zorgcentrum Beek & Bos
L’Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
t. (0475) 39 17 00
e. info@beekenbos.nl 
i. www.beekenbos.nl  

Meer informatie
Voor meer informatie over Zorgcentrum 
Beek & Bos kunt u contact met ons op
nemen. Telefoonnummer (0475) 39 17 00, 
wij staan u graag te woord. Of u kijkt op 
onze website: www.beekenbos.nl

Activiteiten
Het zijn vooral huiselijke en sociale activiteiten zoals samen 
koffiedrinken en met elkaar praten maar er worden ook 
spelletjes gespeeld en creatieve bezigheden aangeboden. U 
bepaalt zelf waar u aan mee wilt doen. Hierbij een greep uit 
de diverse activiteiten:

• koffie-/ theedrinken
• klaverjassen
• Amerikaans jokeren
• kruisjassen
• rummikub

Natuurlijk staan wij altijd open voor nieuwe initiatieven 
die de gasten zelf aandragen. Naast deze vaste wekelijkse 
activiteiten worden er rond Kerst, Pasen en Carnaval spe-
ciale themamiddagen georganiseerd. In het voorjaar wordt 
er altijd een uitstapje gemaakt zoals bijvoorbeeld met de bus 
naar Zuid-Limburg.



ervaring is gebleken dat 
mensen die eenmaal een 
keer geweest zijn iedere week 
graag terugkomen.

De sfeer is erg gezellig 
en er is iedere week veel 
belangstelling. Het verschil 
met Dagverzorging is dat u 
hier geen verzorging krijgt. 
Het Huis kamerproject is 
eigenlijk vooral een heel 
sociaal gebeuren. U ontmoet 

wekelijks de andere deelnemers en brengt samen een 
gezellige middag door.  Het Huiskamerproject wordt gerund 
door vrijwilligers.

Huiskamerproject
Op dinsdagmiddag wordt in 
het restaurant van Beek & 
Bos het Huiskamerproject 
Heythuysen georganiseerd. 
Woont u nog zelfstandig in 
Heythuysen en bent u 60 
jaar of ouder? Dan bent u 
van harte welkom!

Iedere dinsdagmiddag van 
14.15 tot 16.45 uur kunt u 
elkaar ontmoeten en samen 
verschillende activiteiten 
ondernemen. Ook tijdens de schoolvakanties gaat het 
Huiskamerproject gewoon door. Het is de bedoeling om 
ontspannen een aantal uren samen door te brengen. Uit 

Zorgcentrum Beek & Bos Zorgcentrum Beek & Bos

Dagbesteding
Dagbesteding is een verzamelnaam voor de diverse 
programma’s die wij u aanbieden als u nog zelfstandig 
woont maar toch behoefte heeft aan sociale contacten 
en gezelligheid. Of als u juist uw partner of mantelzorger 
wilt ontlasten, zodat zij de zorg voor u thuis langer 
aankunnen. Zorgcentrum Beek & Bos kent verschillende 
vormen van Dagbesteding.

Zo is er op vier dagen in de week Dagverzorging. Daarnaast 
wordt op dinsdagmiddag in het restaurant van  Beek & 
Bos het Huiskamerproject georganiseerd. Bij zowel de 

Dagverzorging als het Huiskamerproject gaat het om úw 
welzijn, dat komt wat ons betreft altijd op de eerste plaats!

Aanmelden
Voordat u aan onze Dagverzorging kunt deelnemen, 
dient u zich aan te melden bij het Wmo-loket van de 
gemeente Leudal. Als de gemeente vaststelt dat u in 
aanmerking komt voor Dagverzorging, dan krijgt u van de 
gemeente een opdrachtformulier voor het maken van een 
ondersteuningsplan. Vervolgens kunt u contact met ons 
opnemen via het telefoonnummer (0475) 39 17 00. In het 
ondersteuningsplan legt Beek & Bos de aard en omvang 
van de Dagverzorging vast. Zaken die nog onduidelijk zijn, 

worden dan nader uitgelegd en verdere afspraken worden 
met u gemaakt.

U betaalt een wettelijke eigen bijdrage voor de 
Dagverzorging. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van 
uw inkomen en vermogen en wordt berekend door het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op de website  
www.hetcak.nl vindt u hier meer informatie over. 

De sfeer is 
altijd gezellig en 
u ontmoet hier 

aardige mensen. 

De Dagverzorging van Beek & Bos bestaat uit verzorging, 
begeleiding en diverse activiteiten. De Dagverzorging 
wordt geleid door een beroepskracht van Beek & Bos, 
ondersteund door vrijwilligers. 

In het Zorgcentrum in Heythuysen hebben wij riante ruimtes 
voor Dagverzorging. Deze zijn smaakvol en huiselijk ingericht 
en voorzien van alle comfort. Komt u gerust eens kijken, wij 
laten het u graag zien. Iedere dinsdag, donderdag en zater-
dag wordt hier Dagverzorging aangeboden. De sfeer is altijd 
gezellig en u ontmoet hier aardige mensen. 

Op woensdag verzorgen wij Dagverzorging in de Woontus-
senvoorziening “De Horst” in Haelen. Het programma en de 
werkwijze zijn in Haelen hetzelfde als in ons Zorgcentrum in 
Heythuysen. De Dagverzorging begint om 9.30 uur en eindigt 
om 16.00 uur. ’s Middags heeft u na de maaltijd de gelegen-
heid om te rusten als u dat graag wilt. Afspraken over uw ver-
voer van en naar de Dagverzorging maken wij in overleg met 
u. Wij werken volgens een vast programma dat onder meer de 
volgende onderdelen omvat:

Dagverzorging • actualiteiten uit de krant bespreken
• geheugentraining in spelvorm
• meer bewegen voor ouderen (aangepaste gymnastiek-

oefeningen)
• gezamenlijk koffie/thee drinken 
• samen eten (warme maaltijd)
• recreatieve en culturele activiteiten

 
Is Dagverzorging iets voor mij?
Of Dagverzorging bij u past en of het iets voor u is, is natuur-
lijk persoonlijk. Maar als u zich herkent in één of meerdere 
van onderstaande beschrijvingen, dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor Dagverzorging.

• u woont in de gemeente Leudal
• u bent niet in staat uzelf voldoende te verzorgen
• u heeft een lichamelijke handicap
• de mantelzorg is in uw situatie een te zware opgave
• u staat op de wachtlijst voor een verzorgingshuis
• u heeft  behoefte aan contact met leeftijdgenoten
• u bent uitbehandeld op de dagbehandeling van een 

 verpleeghuis


