
De Mieuwijdt
Dagbesteding 



In De Mieuwijdt in Graft- 
De Rijp kunt u één of meer-
dere dagen deelnemen aan 
onze dagbesteding. Wij  
bieden u ontspanning, gezel-
schap, hulp en uitdaging. 
Hiermee stimuleren we u uw 
zelfstandigheid te behouden, 
zodat u zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunt blijven 
wonen. 

Diverse activiteiten
Tijdens dagbesteding hechten 
we groot belang aan contact 
met anderen en samen plezier 
maken. Daarmee helpen 
wij met het tegengaan van 
gevoelens van eenzaamheid. 
De activiteiten stemmen we 
af op uw interesses, mogelijk-
heden en wensen. Hierbij 
kunt u denken aan bewegen, 
koken, bakken en spelletjes. 
Ook is fysiotherapie mogelijk.

Voor wie? 
Dagbesteding in De Mieuwijdt 
is speciaal voor mensen 
met geheugenproblemen 
(dementie) die nog zelfstandig 
thuis wonen. 

Wanneer?
Van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 
uur kunt u deelnemen aan de 
dagbesteding. Op zaterdag in 
overleg.

Indicatie en kosten
Voor dagbesteding heeft 
u een indicatie nodig. 
Deze kunt u aanvragen 
bij de gemeente of bij uw 
casemanager. Met de juiste 
indicatie worden de kosten 
voor deelname vergoed via 
de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). 

Dagbesteding in De Mieuwijdt biedt een 
zinvolle en plezierige invulling aan de dag 
voor mensen met geheugenproblemen. Met 
begeleiding van deskundige medewerkers 
stimuleren wij u langer zelfstandig te blijven. 



Vervoer
Het vervoer van en naar de 
dagbesteding regelen wij. Met 
de juiste indicatie krijgt u dit 
vergoed. 

Interesse? 
Heeft u een steuntje in de 
rug nodig voor een zinvolle 
dagbesteding of hulp om 
zelfstandig te blijven? 
Kom eens kijken bij de 
dagbesteding in De Mieuwijdt. 
U bent van harte welkom!  

Contact
Heeft u vragen, wilt u zich
aanmelden of een keertje
komen kijken? Neem contact
met ons op via 088 559 11 00 
of 06 57 87 85 94.
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Hulp thuis
Wilt u met hulp 
zelfstandig thuis blijven 
wonen? Schakel dan 
Zorgcirkel Thuiszorg in.  
Onze medewerkers 
helpen u dan waar 
nodig. Bijvoorbeeld met 
douchen of steunkousen 
aantrekken. Wij bieden 
ook huishoudelijke hulp,  
maaltijdservice en 
dagbesteding aan. Via 
onze personenalarmering 
staan wij 24 uur per dag 
voor u klaar. 

http://www.zorgcirkel.nl

