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                                                      (Graag op afspraak i.v.m. corona.) 

Grootse aanpak, in kleinschalig dagcentrum 

Dagcentrum De KomBij heeft al een kleinschalige voorziening aan de rand van het centrum 

van Elst. En nu komt er per 1 mei ook een dagcentrum in het hart van Zetten, en wel aan 

het Julianaplein 1B. Het dagcentrum is bestemd voor (zelfstandig wonende) ouderen. 

Onze gasten bezoeken ons dagcentrum allemaal met een eigen doel/reden. Deze kunnen 

heel uiteenlopend zijn; omdat u zich depressief voelt, omdat u nog maar moeilijk het huis 

uit komt, omdat u begeleiding nodig heeft bij het zinvol invullen van uw dag, omdat u 

vergeetachtig bent of omdat een bezoek aan het dagcentrum een waardevolle aanvulling 

is naast de hulp die u ontvangt van familie, mantel-, buurt- of thuiszorg.  

Binnen het dagcentrum vinden onze gasten een huiselijke en ongedwongen sfeer waarin wij 

aansluiten bij het eigen kunnen en eigen tempo. We werken met een kleine groep (maximaal 10 

gasten) en vaste begeleiding. De dagelijks terugkerende structuur met een afwisselend 

activiteitenprogramma biedt houvast en zekerheid waardoor de gasten zich snel veilig en comfortabel 

voelen. Er wordt gewerkt met professionele beroepskrachten in samenwerking met vrijwilligers en 

stagiaires om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Tussen de middag wordt er een 

gezonde warme maaltijd bereid en geserveerd. 

Gevraagd vrijwilligers ter ondersteuning van diverse activiteiten. 

De vaste dagstructuur is niet alleen gezellig maar ook zinvol. We maken een zorgplan voor iedere 

cliënt om de zelfredzaamheid te bevorderen, met omschreven doelen. Wij bieden een afwisselend 

activiteitenprogramma die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de gasten. Ons 

activiteitenprogramma is heel divers. Hierbij kunt u denken aan elke dag bewegen, (bord)spellen, 

creatieve activiteiten (hout/ kralen/ schilderen/ tekenen/ bloemschikken/ vilten/ speksteen), muziek, 

film, reminiscentie(terugblik naar vroeger), quiz, dansen, zingen. Binnen het dagcentrum krijgen de 

gasten de mogelijkheid om eigen hobby’s uit te oefenen, nieuwe hobby’s te ontdekken en om 

(nieuwe) mensen te ontmoeten. Daarnaast is het ook een plek om tot rust te komen, uw zorgen 

even los te laten, uw hart te luchten en individuele aandacht te ontvangen.   

Wij bieden toekomstige gasten de mogelijkheid om binnen ons dagcentrum een aantal dagen 

vrijblijvend sfeer te komen proeven. Wij begrijpen als geen ander dat de stap naar een dagcentrum 

niet zo maar gemaakt is. Vaak gaat er een periode aan vooraf waarin het in de thuissituatie niet 

goed loopt. Hier kunnen gevoelens van machteloosheid, verdriet en onbegrip mee gepaard gaan. Als 

voorbereiding op het sfeerproeven kunnen toekomstige gasten onze locatie bezoeken. Hierbij zijn 

mantelzorgers en familieleden ook van harte welkom.  

Meer uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website, of U kunt vrijblijvend contact met ons 
opnemen via onze Website: www.dekombij.nl, Email: info@dekombij.nl,                                    
Telefoon: 06-25520563 Telefoon Zetten vanaf 1 mei 2021 tel. 0488-785899. 
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