‘Zo lang mogelijk thuis
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De dagvoorzieningen zijn ontmoetingsplaatsen, waar u in
een huiselijke sfeer buurtgenoten ontmoet. Bij de
dagvoorziening kunt u aan allerlei activiteiten deelnemen,
in groepsverband of individueel, net waar u zin in heeft.
Meer dan afleiding alleen
Één of meerdere dagen bent u overdag te gast bij Aafje en de rest
van de week bent u gewoon thuis. Wij helpen u om de dagelijkse
dingen zoveel mogelijk zelf te doen, zodat u thuis weer wat beter
uit de voeten kunt. Hiermee kunt u de regie over uw eigen leven
weer terugvinden.

‘Komt u ook een
kaartje mee leggen?’
Wat doet u graag?
Uw wens is ons uitgangspunt bij het invullen van de activiteiten
op de dagvoorziening. Activiteiten waaraan aan u kunt
deelnemen zijn bijv.:
- Groepsgesprek onder het genot van een kop koffie/thee
- Schilderen of bloemschikken
- Geheugen training
- Fitgymnastiek
- Naar muziek luisteren of zelf muziek maken
- Gezelschapsspelletjes zoals bingo of kaarten
- Virtueel fietsen
- Bezoek aan de beweegtuin of het Ontmoetingsplein
- Groepsuitstapje
We horen graag wat u leuk vindt!
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Met de Virtuele fiets lekker
fietsen in Rotterdam of Italië.
Iets voor U ?

Kom een keer proberen !

Tussen de middag kunt u gebruikmaken van een lunch of tegen
een kleine bijbetaling een warme maaltijd.
De dagvoorziening is 5 dagen per week geopend.
Ontmoetingsplein
Naast een dagvoorziening heeft Hoppesteyn ook een
Ontmoetingsplein; het plein is dé locatie om op ongedwongen
wijze ook andere mensen te ontmoeten. Op het Ontmoetingsplein
zijn regelmatig optredens van artiesten en ook kunt u deelnemen
aan wekelijkse activiteiten zoals het zangkoor of de bingo. Ook
kunt u gebruikmaken van de fysiotherapie of een bezoek brengen
aan de winkel of het restaurant. Voor de activiteiten op het
Ontmoetingsplein betaalt u een kleine eigen bijdrage. Voor meer
informatie kunt u kijken op de website van Aafje.
http://www.aafje.nl/activiteiten-en-welzijn
Het Ontmoetingsplein is 7 dagen per week geopend.
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Mantelzorgers
Als uw partner of familielid/verwant overdag bij Aafje verblijft,
heeft u even wat tijd voor uzelf. Zo heeft u allebei een plezierige
dag. Ook kunt u het Ontmoetingsplein bezoeken voor een
themabijeenkomst, lotgenotengroep, workshop of Alzheimercafé.
In elk geval ontvangt u onze nieuwsbrief om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten.
Respijtzorg
Uw partner of familielid kan ook gebruikmaken van een van de
logeerkamers. U kunt de klantadviseur van Aafje vragen voor
nadere informatie en advies.
Kosten
Met een WMO of WLZ indicatie kunt u met een beperkte,
inkomens afhankelijke, eigen bijdrage deelnemen aan de
activiteiten van de dagvoorziening. U wordt dan thuis opgehaald
en nadien ook thuisgebracht. Heeft u geen indicatie? Dan betaalt
u € 37,50 per dagdeel, zonder vervoer.
Meer informatie
Ervaar zelf wat de dagvoorziening van Hoppesteyn is en kom
vrijblijvend een kijkje nemen. Voor meer informatie of een
rondleiding belt u de Aafje klantenservice 088 8 233 233.
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