
Dagbesteding voor mensen
met (beginnende) dementie

Een vast dagritme, het ontmoeten van andere ouderen en een zinvolle dagbesteding:
dit bieden wij u bij onze dagbesteding de Groenling. 

Activiteiten die bij u passen
U kunt bij ons verschillende activiteiten volgen in een veilige, huiselijke omgeving.
Bovendien kan uw mantelzorger de zorg voor u even loslaten. 

Voorbeelden van activiteiten: wandelen, in de tuin zijn, geheugentraining, koffie
drinken, samen muziek maken of luisteren, bakken, schilderen, ontspannende
activiteiten als handmassage. De meeste activiteiten volgt u in een groep, maar
sommige doet u alleen. Het gaat erom wat u prettig vindt en wat bij u past. 

Praktische informatie

Tussen de middag eten we samen een brood- of warme maaltijd. Hiervoor betaalt
u een eigen bijdrage.
Dagbesteding is bedoeld voor mensen die in de gemeente Geldrop -Mierlo
wonen.
Het maakt niet uit of u zelfstandig woont of niet.
De dagbesteding bieden wij aan van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16
uur.
Om deel te nemen heeft u een beschikking nodig van de gemeente Geldrop-
Mierlo. 
U betaalt een eigen bijdrage die is vastgesteld door de gemeente. Heeft u een CIZ-
indicatie 
MPT of VPT? Ook dan kunt u bij ons terecht.
Heeft u een vervoersindicatie? Dan kunnen wij vervoer van en naar de
dagbesteding voor u regelen.

Waar vindt u onze dagbesteding? 
In Geldrop: woonzorgcentrum Berk, Grote Bos 6



Meer weten? 
Wilt u meer informatie? Of wilt u een keer een kijkje komen nemen? De koffie staat
klaar.

Neem contact op met onze zorgconsulenten van het transmuraal team: 

bel 040-286 4818 

of mailtransmuraalteam@st-anna.nl

Dagbesteding aanvragen
Zelf een beschikking bij de gemeente aanvragen
Voor dagbesteding heeft u een zogenaamde beschikking nodig van de
gemeente Geldrop-Mierlo. U vindt deze contactgegevens hieronder:

Andere services

Stuur een e-mail naar gemeente Geldrop-Mierlo
Bel gemeente Geldrop – Mierlo 14040
Meer informatie van de gemeente

Niet vergeten

Voor dagbesteding betaalt u een
eigen bijdrage. Dit geldt zowel voor
cliënten die via WMO als via WLZ
dagbesteding ontvangen.
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