
Dagverzorging

“ Leuk en zinvol je 
dag besteden ”



waar iedereen aan mee kan doen. Enkele 
activiteiten zijn:
• Meer bewegen voor ouderen
• Geheugenactivering
• Bespreken van actualiteiten
• Klassieke muziek luisteren
• Bezoek aan de bioscoop

Vraaggerichte activiteiten
Een activiteit gebaseerd op de speci-
fieke wens en behoefte van de bezoeker. 
Een voorbeeld is het voortzetten van 
een hobby zoals schilderen of bloem-
schikken, maar ook koken en bakken. 

Recreatieve activiteiten
Tevens worden er recreatieve activiteiten 
georganiseerd zoals:
• Uitstapjes naar musea
• Wandelen
• Zwemmen
• Optreden van artiesten

De dagverzorging biedt een gevarieerd 
dagprogramma dat is afgestemd op de 
behoeften en wensen van de bezoekers 
waarbij er aandacht is voor het stimu- 
leren van de zelfredzaamheid, het be-
vorderen van de sociale contacten en het  
ontwikkelen van de eigen vaardigheden. 
Dagverzorging is voor ouderen die ex-
tra ondersteuning of verzorging nodig 
hebben. Dankzij dagverzorging kun-
nen ouderen langer thuis blijven wo-
nen en worden mantelzorgers (part-
ner, familie en kennissen) ontlast.  

Dagverzorging biedt begeleiding voor één 
of meerdere dagdelen per week en vindt  
plaats op de verschillende locaties van De 
Gouden Leeuw Groep. De dagindeling en 
de activiteiten verschillen per locatie.
 
Activiteiten 
Er is een gestructureerd weekprogramma 

Als zelfstandig wonende oudere kunt u wat extra ondersteuning misschien goed 
gebruiken. Naast de hulp die u wellicht al van familieleden, buren of de thuiszorg
krijgt, biedt De Gouden Leeuw Groep dagverzorging voor ouderen. 



Familie 

De betrokkenheid van de familie bij de 
activiteiten wordt zeer gewaardeerd en  
gestimuleerd door De Gouden Leeuw 
Groep.

Wat zijn de kosten?

Met een indicatie van uw gemeente 
(Wmo) kunt u bij De Gouden Leeuw 
Groep terecht voor (dag)begeleiding. De 
kosten van onze dienstverlening voor u, 
hangen samen met uw persoonlijke situ-
atie. U betaalt een inkomensafhankelijke 
bijdrage. U kunt voor specifieke informa-
tie over uw situatie terecht bij onze zorg-
manager.

Bij de dagverzorging willen wij aan-
sluiten bij de gewoonten en behoeften 
van de cliënt. Voor iedere cliënt de juiste 
omgeving.

Dagbesteding voor dementerenden

Op onze locatie in Laag-Keppel vindt u 
de tuinkamer, een ruimte geschikt voor 
dagbesteding voor de dementerende 
cliënt. De dagbesteding is bedoeld voor 
mensen met dementie die nog thuis-
wonend zijn, maar gebaat zijn bij één 
of meerdere dagdelen gespecialiseerde 
begeleiding.
 
Doelgroep
De tuinkamer is zeven dagen per week 
geopend en werkt volgens  het principe 
van een woon-leefklimaat, dat aansluit 
op de gewoonten en behoeften van de 
cliënt. Dit houdt in dat we de cliënt in 
een passende groep willen plaatsen. 
Ons activiteitenprogramma is wisselend, 
gevarieerd en volledig afgestemd op de 
vraag van de cliënt.



Informatie

Wilt u meer informatie, een kijkje komen nemen op één van de locaties of wilt u zich 
inschrijven voor de dagverzorging, neemt u dan contact met ons op:

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T: 0314 - 62 82 00 
F: 0314 - 62 82 01

De dagbesteding is een onderdeel van De Gouden Leeuw Groep. De Gouden Leeuw Groep biedt 
zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke wensen en situatie van de cliënt. Deze persoonlijke 
zorgvraag kan gaan van thuiszorg in de eigen woonomgeving, dagverzorging, tijdelijk verblijf in 
een zorghotel tot aan wonen met zorg in één van de accommodaties van De 
Gouden Leeuw Groep. 

De Gouden Leeuw Groep biedt voor iedere zorgvraag een passende oplossing.

  info@degoudenleeuwgroep.nl

  www.degoudenleeuwgroep.nl 

  www.facebook.com/degoudenleeuwgroep

   www.twitter.com/DGLGroep


