Samen Meedoen,
doet u ook mee?
Ondersteuning en
begeleiding op maat

Waar heeft u behoefte aan?
Als u of u naaste merkt dat meedoen in het dagelijks leven
niet meer vanzelfsprekend is, kunt u terecht bij Samen
Meedoen.
Omstandigheden, zoals dementie, beroerte of het
wegvallen van naasten kunnen u kwetsbaar maken
waardoor u ondersteuning of begeleiding nodig heeft.
Woonzorggroep Samen en Wonen Plus Welzijn bieden een
breed scala aan mogelijkheden en arrangementen.
We zoeken samen met u naar mogelijkheden om uw leven
weer in te richten zoals u dat wilt. In deze folder
vindt u hier een aantal voorbeelden van.

Doet en Ontmoet
Kom binnen! Open inloop, voor iedereen,
waarbij het gaat om ontmoeting, samen bezig
zijn, elkaar helpen en andere mensen leren
kennen. Ieder op zijn eigen manier en naar
eigen mogelijkheden. Creatief bezig zijn,
samen een spel doen, een krantje lezen, een
kopje koffie drinken of gewoon een praatje
maken.

Koor op Eigen Wijze
Dag te Gast
Heeft u behoefte aan een meer huiselijke
sfeer? Wij kennen allerlei vrijwilligers die het
leuk vinden om een keer een dag met u iets te
ondernemen. Zij willen u graag ontmoeten.
Gewoon bij u thuis. En ze vinden het leuk als u
een keer bij hen op bezoek komt. Voor de
gezelligheid. Om samen iets te delen of te
beleven.

Zingt u ook zo graag, maar gaat het u soms te
snel? Muziek is iets heel bijzonders. Bij Koor op
Eigen Wijze heeft u uw eigen inbreng en vormt
u samen met anderen een mooi geheel.
Verbondenheid, herinneringen, zelfvertrouwen,
ontspanning, plezier en nieuwe energie staan
hoog in het vaandel. Lijkt het u leuk om deel
uit te maken van ons koor?

CVA ondersteuning
Heeft u een beroerte gehad? Wij helpen u het
leven weer op te pakken. Bijvoorbeeld door
samen te koken, weer structuur in de dag te
krijgen of samen die ene vriend weer eens te
bellen. Als het u helpt, zorgen we voor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Of
thuiszorg. Eigenlijk alles op het gebied van
welzijn en zorg. Net wat u nodig heeft,
individueel of in een groep.

Ontmoetingscentrum
De Nieuwe Nes
Bent u graag creatief bezig? Houdt u van
koken of tuinieren? Zou u wel wat meer willen
bewegen, of wilt u uw geheugen trainen? Bij
ons kan het allemaal, zowel individueel als in
een groep. Ons ontmoetingscentrum richt zich
speciaal op mensen met beginnende dementie
én hun mantelzorgers.

Dagverzorging op 9 locaties
Dagverzorging biedt u extra ondersteuning bij
de invulling van uw dag. Heeft u behoefte aan
een nuttig en gezellig samenzijn met extra
ondersteuning? Dan bieden wij u een mogelijkheid om onder de mensen te komen en thuis
een stukje zorg uit handen te nemen.
De Bron, Molenweid, Maria Mater, Huis ten
Oghe, Keijzershoff, Lelypark, Angelapark,
Hornhoeve en Noorderlicht

Logeren bij Samen
Wilt u eens gebruik maken van een logeermogelijkheid? U bent van harte welkom. Wij
hebben bij Samen logeerkamers, met zorg
binnen handbereik. Dat is bijvoorbeeld handig
als u net uit het ziekenhuis komt en nog wat
wilt aansterken. Of als uw mantelzorger een
keer op vakantie is.

Doet u mee?
Wilt u deelnemen, heeft u vragen of wilt u meer informatie
over onze arrangementen? Of wilt u zelf meehelpen als
vrijwilliger? Neem gerust contact met ons op.
Naast de genoemde arrangementen in deze folder kunnen we
u ook helpen zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. We
kunnen u ondersteunen en begeleiden bij de gewone dagelijkse
dingen. We doen het graag!

Wonen Plus Welzijn
Zijperweg 14
1742 NE Schagen
Tel: 0224 - 27 31 40
Info@wonenpluswelzijn.nl
www.wonenpluswelzijn.nl
cvagroep@wonenpluswelzijn.nl

Woonzorggroep Samen
Jacob Ruijsdaellaan 30
1741 KW Schagen
Tel: 0224 - 21 11 36
klantenservice@woonzorggroepsamen.nl
www.woonzorggroepsamen.nl

