
U heeft toegang tot de dagactiviteiten via een WMO 
beschikking of WLZ indicatie. Hiervoor krijgt u eerst een 
gesprek met een medewerker van de gemeente Almere 
(WMO) of een medewerker van het CIZ (WLZ). 
Heeft u nog vragen? Bel dan met ons KlantServicePunt
op telefoonnummer 036-545 40 00 of mail naar 
klantadvies@zorggroep-almere.nl

Dagvoorziening de club
Kathleen Ferrierstraat 51, 1311 KH  ALMERE

Ontmoetingscentrum De Toonladder
Kathleen Ferrierstraat 191, 1311 KH  ALMERE

Dagvoorziening Havenhuis
Boogstraat 1, 1353 BE  ALMERE

Dagvoorzienig De Kiekendief
Kolkplein 1, 1315 GW  ALMERE

Dagvoorziening PG en somatiek Polderburen
Schietwilgsingel 2, 1326 EN  ALMERE
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Dagactiviteiten bij 
Zorggroep Almere
een plezierige invulling
van uw dag

Logeren (respijtzorg)
Dit bieden wij:
Het is mogelijk om tijdelijk te logeren op een aantal locaties van
Zorggroep Almere wanneer uw thuissituatie hier om vraagt. 
Momenteel hebben wij twee logeerbedden. U kunt hierover 
in gesprek gaan met uw wijkverpleegkundige of persoonlijk 
begeleider (dementie).

Individuele dagbesteding thuis
Dit bieden wij:
Onze dagbestedingscoach kan ook bij u thuis komen om 
samen met u en eventueel uw naaste in gesprek te gaan over 
activiteiten die u thuis of in uw omgeving zou willen doen. 
Zij kan u hierbij adviseren, instructie geven en passende 
activiteiten met u uitproberen. 

Algemene dagelijkse 
verrichtingen
Dit bieden wij:
Wij kunnen u ondersteunen bij het innemen of toedienen van 
uw medicatie, algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals 
hulp bij eten, naar toilet gaan, en zo nodig bij het gebruik van 
medische hulpmiddelen.



Woont u nog thuis maar kunt u bij het invullen 
van uw dag ondersteuning gebruiken? Dan 
bent u bij de dagactiviteiten van Zorggroep 
Almere aan het goede adres. Op verschillende 
locaties verspreid over Almere kunt u deelnemen 
aan activiteiten(programma’s). Uiteraard met 
professionele begeleiding en indien nodig, 
verzorging en behandeling.

Centraal staat wat voor u belangrijk is. Samen kijken we wat voor u 
passende activiteiten zijn en op welke locatie dit mogelijk is. Dit kan 
bij u thuis zijn, op één vaste locatie zijn, maar het is ook mogelijk om 
erop uit te gaan met (individuele) begeleiding. Denk aan bezig zijn in 
de buitenlucht, wandelen en beweegoefeningen, geheugentraining 
en spellen, creatieve bezigheden etc. Op elke locatie wordt gezorgd 
voor een gezamenlijke lunch en ‘s ochtends en ’s middags is er koffie 
en thee. 
Het doel van de dagactiviteiten is om mensen te ondersteunen bij het 
langer thuis wonen. Wij ondersteunen u bij (beweeg)activiteiten en 
bovenal bij het hebben van een prettige en passende daginvulling. 
Uitgangspunt is om aan te sluiten bij uw wensen, behoeften en 
mogelijkheden. In dit overzicht ziet u wat er zoal geboden wordt. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website
www.zorggroep-almere.nl onder het kopje Dagactiviteiten.

Bewegen (binnen en buiten)

Activeren en stimuleren Eten en drinken

Dit bieden wij:
Meer bewegen voor ouderen (binnen en buiten), bewegen aan 
tafel, tovertafel, tuinactiviteiten, bewegen met de Silverfit Alois, 
binnen en buiten spellen: jeux de boule, biljarten, zithockey, 
tafeltennis, sjoelen, beweegactiviteiten in combinatie met 
geheugentraining, duofiets, wandelclub. 

Doel: 
Sociaal contact, meedoen, verbeteren en behouden mobiliteit 
en vaardigheden.

Dit bieden wij:
Creatieve activiteiten, geheugen training, gezelschapsspellen,
beauty club, koken/bakken, muziek luisteren/maken/zingen, 
beweegactiviteiten, tv/film kijken, activiteiten op de computer, 
handwerken, optredens bezoeken van muzikanten, koren, 
artiesten, seizoensgebonden activiteiten, tuinactiviteiten, 
actualiteiten op tv volgen (Olympische Spelen/WK-EK/etc.), 
zorgkunst, belevingsgerichte activiteiten, buurtkas.

In overleg met u kunnen wij individuele hobby’s die u gewend 
was te doen aanbieden.

Doel: 
Kunnen blijven doen wat u gewend was , activeren, sociaal 
contact, behouden van vaardigheden, eigen regie stimuleren.

Dit bieden wij:
Gezamenlijke warme of broodmaaltijd, thema maaltijd,
samen koken/bakken, boodschappen doen (winkel of markt)
uitstapje naar terras, of restaurant, groei en bloei in de 
moestuin/kas, koken uit de moestuin/kas, borrel uurtje, 
kookclub. 

Doel: 
Structuur, gezonde voeding, sociaal contact, vaardigheden 
behouden, eigen regie stimuleren.

Ondersteuning bij dagstructuur 
Dit bieden wij:
Wij houden rekening met uw gewoonten, vaste activiteiten op 
vaste tijden (indien gewenst), individuele begeleiding thuis 
gericht op ondersteuning bij dagstructuur. 

Doel: 
Structuur, eigen regie versterken/behouden.

Contact en Sociale participatie
Dit bieden wij:
Boodschappen/markt bezoek, wandelen, deelname aan 
activiteiten in de wijk/clubs in het buurthuis, projecten met 
scholen bijv. de schoolmoestuin, fietsen met duofiets/riksja, 
lunchen/terrasje, koken uit de moestuin, gespreksgroep. 

Doel: 
Sociaal contact/meedoen, geheugen trainen,
vaardigheden versterken/behouden.


