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Dagbesteding
In Boven-Hardinxveld, Giessenburg, 

Hoornaar en Sliedrecht



‘Geheel naar uw eigen wensen’ 

Gezelligheid is de warmte van 
thuis, samen zijn en plezier ma-
ken. Doen wat u leuk vindt. Heeft 
u behoefte aan gezelschap? Of 
wilt u als mantelzorger één of 
meerdere dagen worden ont-
zien? U of uw partner kan de 
hele dag bij ons terecht. Op drie 
verschillende locaties.

In De Lange Wei en De Zes Mo-
lens, onze woonzorgcentra in res-
pectievelijk Boven-Hardinxveld en 
Hoornaar, is al jaren dagbesteding. 
,,Een plezierig samenzijn en elke 
dag tal van activiteiten”, 

zo omschrijft een medewerkster 
wat cliënten kunnen en mogen 
verwachten. ,,We bieden gezellig-
heid en structuur. In overleg met 
de cliënt gaan we op zoek naar 
passende dagbesteding. Wat past 
bij u? Wat vindt u leuk? Schilderen, 
houtbewerking, bak- en kookactivi-
teiten ... de mogelijkheden zijn tal-
rijk. We hebben een werkbank en 
misschien vindt u het wel leuk om 
te tuinieren? De activiteiten worden 
op maat aangeboden, geheel naar 
uw eigen wensen. We willen dat 
mensen zich thuis voelen.”

Dagbesteding

In Hof van Sliedrecht en Bredero’s 
Hof in Giessenburg, onze dagbe-
stedingslocaties, streven we dit ook 
na. 
In Boven-Hardinxveld en Hoornaar 
is de dagbesteding elke doorde-
weekse dag geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Mocht daar voldoende 
belangstelling voor zijn dan voegen 
we in De Lange Wei ook inciden-
teel of structureel de zaterdag-
middag toe. Bredero’s Hof is op 
woensdag en vrijdag geopend. Hof 
van Sliedrecht is vier dagen ge-
opend.

Tussen de middag bieden we op 
elke locatie een warme maaltijd 
aan en is het mogelijk om tegen
een kleine vergoeding tot 18.00 uur 
te blijven en een broodmaaltijd te 
nuttigen. 

U of uw partner kan aan de dag-
besteding deelnemen op basis 
van een Wmo-indicatie. Woont 
u in Giessenlanden dan vraagt 
u een indicatie aan bij het Wmo-
loket van de gemeente. Inwoners 
van Hardinxveld-Giessendam en 
Sliedrecht nemen voor zo’n aan-
vraag contact op met de Sociale 
Dienst Drechtsteden. Indien er 
sprake is van een Zorgzwaar-
tepakket (ZZP) valt de indicatie 
voor dagbesteding onder de Wet 
Langdurige Zorg (WLZ.). Uiter-
aard kan deelname ook particu-
lier worden afgenomen.
Neem vrijblijvend contact met 
ons op, we informeren u graag. 
U kunt ons bereiken via tel. 
0184-678000. 
Mailen kan natuurlijk ook: 
info@delangewei.nl.


