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Woont u zelfstandig? Maar kunt u
door lichamelijke beperkingen,
psychosociale klachten of
geheugenproblemen wel wat extra
ondersteuning gebruiken? Naast de
hulp die u misschien al van familie,
buren of andere professionals
krijgt? Bij onze Begeleiding groep
kunt u deelnemen aan een
gestructureerd en gevarieerd
dagprogramma.

Door de groep te bezoeken, kunt u
langer thuis blijven wonen. Het kan
ook een oplossing zijn als u op de
wachtlijst staat voor
verpleeghuiszorg.

Het programma
Samen met een team van
professionals en vrijwilligers brengt u
de dag door. Tijdens een kop koffie
of thee bespreken wij met u het
laatste nieuws. Ook kunt u
deelnemen aan allerlei activiteiten.
Van gespreksgroepen,
geheugentraining en creatieve

bezigheden tot meer bewegen en
wandelen. Sommige activiteiten
doen we met z’n allen. Andere doet u
alleen. Tussen de middag kunt u een
warme- of broodmaaltijd gebruiken.
Als het nodig is, begeleiden wij u bij
uw persoonlijke verzorging.

Elke dag komen heel gewone
bezigheden terug in het programma.
Dit geeft houvast. Doordat u
meedoet met de activiteiten, werkt u
aan uw conditie, geheugen en sociale
contacten.

Voor wie
U komt in aanmerking voor deze
vorm van dagbesteding als u
problemen met uw geheugen heeft,
een vorm van dementie,
psychosociale- of lichamelijke
beperkingen of psychische of
psychiatrische klachten heeft.



Vervoer
Uw vervoer naar de Begeleiding
kunnen wij voor u organiseren. Een
taxi of busje, ook geschikt voor
rolstoelen, haalt u 's morgens tussen
9.00 en 9.30 uur op en brengt u 's
middags tussen 16.30 en 17.00 uur
weer thuis.

De aanvraag en kosten
Zowel de Begeleiding (inclusief de
maaltijden) als het vervoer kan
worden vergoed via de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(WMO). Wij vragen een eigen
bijdrage, zodat wij een uitje en
cadeaus voor jarigen kunnen
betalen.

Wij nodigen u van harte uit om een
kijkje bij ons te komen nemen, om de
sfeer te proeven.

Locaties

Begeleiding groep voor mensen
met dementie of lichamelijke
beperkingen

Begeleiding groep Walraven
Oost Breukelderweg 1
6721 PG Bennekom

Begeleiding groep Torckdael
Van Sallandthof 40A
6701 JG Wageningen

Begeleiding groep De Honskamp
Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren

Begeleiding groep De Veenderij
Veldjesgraaf 47
6744 VD Ederveen



Begeleiding groep voor mensen
met lichamelijke beperkingen

Begeleiding groep Elias
Barones van Lyndenlaan 69
6721 PK Bennekom

Begeleiding met psychiatrische
ondersteuning

Walraven – De Baron
Oost Breukelderweg 1
6721 PG Bennekom

De Nudehof
Thorbeckestraat 1
6702 BR Wageningen

Begeleiding groep mensen met
dementie op jonge leeftijd

Zorgpunt Bennekom
Commandeursweg 8b
6721 TZ Bennekom

Meer informatie
Voor meer informatie over
Begeleiding of de financiering kunt u
contact opnemen met:

Opella servicepunt 
telefoon 0318 752222
e-mail servicepunt@opella.nl


