Zorggroep Ter Weel - Joannaplantsoen 1 - 4462 AV Goes
0113 - 65 40 00 - info@terweel.nl

Locaties
Goes

Reimerswaal

Dagbesteding en
gespecialiseerde
dagbesteding
Ter Weel Goes (Villa)
Joannaplantsoen 1
4462 AV Goes
0113 - 65 41 50
dagbestedingvilla@terweel.nl

Dagbesteding
Moerzicht
Moerplein 73
4401 HZ Yerseke
0113 - 65 43 10
dagbestedingmz@terweel.nl

Dagbesteding
Gasthuis
Kievitlaan 64
4461 RB Goes
0113 - 65 43 62
dagbestedinggh@terweel.nl

Dagbesteding
Hof Cruninghe
Langeviele 47
4416 CE Kruiningen
0113 - 27 32 84
dagbestedinghc@terweel.nl
Dagbesteding
De nieuwe Vliedberg
Oostkilhoek 32
4411 DZ Rilland
0113 - 65 42 86
dagbestedingvb@terweel.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over de dagbesteding bij
Zorggroep Ter Weel? Neem dan vrijblijvend contact op
met het Cliëntenservicebureau via telefoonnummer
0900 - 22 44 880 (lokaal tarief) of met de medewerkers
van de dagbesteding.

kijk ook op onze website

www.terweel.nl

Ter Weel Vitaal
Dagbesteding

Ter Weel Vitaal
Dagbesteding
Wilt u uw dag op een fijne manier doorbrengen? Vindt
u het belangrijk om uw partner wat zorg uit handen te
nemen? Zorggroep Ter Weel heeft dagbestedingen in
Goes en Reimerswaal. Onze professionele mede
werkers zijn er voor u en zijn erop gericht om u vitaal te
houden - lichamelijk, geestelijk én sociaal. Zodat u op
uw manier kunt blijven meedoen in de samenleving.
Iedereen is welkom bij Ter Weel Vitaal. Loop gerust
eens binnen voor een lekker kopje koffie of een gezellig
praatje.

Dagbesteding en gespecialiseerde dagbesteding
Als u zich bij de dagbesteding aan wilt melden, dient u
in het bezit te zijn of te komen van een gemeentelijke
beschikking vanuit de Wet maatschappelijke onder
steuning (Wmo). Voor de gespecialiseerde dagbesteding
heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
nodig. Neem gerust contact met ons op als wij u hierbij
kunnen helpen.
In de gespecialiseerde dagbesteding wordt samen
gewerkt met diverse disciplines binnen Zorggroep
Ter Weel, zoals ouderengeneeskunde, maatschappelijk
werk en het Paramedisch Centrum.
Heeft u (nog) geen indicatie of beschikking? Bij onze
dagbestedingen kunt u elke middag vrij inlopen. Tegen
een kleine vergoeding kunt u deelnemen aan de diverse
workshops.

Workshops
Actief bezig zijn, elkaar ontmoeten of rustig een kop
koffie drinken, alles is mogelijk bij de dagbesteding.
U kunt kiezen uit diverse workshops rondom de
volgende thema’s:
 Vitaliteit
 Creatief
 Culinair
 Digitaal
 Educatief
 Kunst en cultuur
 Levensbeschouwing
 Op stap
 Spel
Naast het bovenstaande aanbod is er binnen de dag
besteding volop ruimte voor uw eigen inbreng. Alles is
bespreekbaar en samen bekijken we de mogelijkheden.

Maaltijden
Tussen de middag heeft u keuze uit een broodmaaltijd of
een warme maaltijd.

Vervoer
Als u gebruik wilt maken van vervoer van en naar de
dagbesteding, kunt u contact opnemen met de regiotaxi.

