Huiskamerproject Gemeente Zundert
Omschrijving
In de Huiskamers biedt Stichting Welzijn Zundert ontmoeting, gezelligheid en contacten. Het
project wordt door 2 vrijwilligers begeleid en 1 professional van Stichting Welzijn Zundert.

Voor wie is dit project bedoeld
De Huiskamer kan worden bezocht door ouderen van 55+ die nog zelfstandig wonen en het
leuk vinden om er wekelijks gezellig een dagje uit te zijn. Er is ruimte voor ongeveer 15
deelnemers en de activiteit wordt begeleid door 2 vrijwilligers.
Het Huiskamerproject begint met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Gezellig samen met
elkaar kletsen en daarna iets leuks doen zoals een spelletje of een creatieve activiteit. ’s
Middags wordt er voor een warme maaltijd gezorgd, en daarna is er weer ruimte voor een
activiteit. Ieder heeft een inbreng in het middagprogramma. Het zal ook voorkomen dat er
gezellige uitstapjes gemaakt worden.

Huiskamer Plus
De Huiskamer Plus wordt georganiseerd in samenwerking met zorgpartners en is een
aanvulling en verbreding van bestaande Huiskamers. In de Huiskamer Plus kunnen mensen
met een lichte beperking terecht die geen of nog geen indicaties hebben.
In de Huiskamer Plus is veel aandacht voor iedere gast zodat hij / zij zich thuis voelt.
De zorgpartners zijn als een soort achterwacht direct beschikbaar bij calamiteiten.
Met de achterban en de zorgverleners van de deelnemers wordt contact gehouden over de
deelnemer.

Indicatie nodig
Nee er is geen indicatie nodig.

Aanmelding
Aanmelding voor de Huiskamer gebeurt via Stichting Welzijn Zundert (SWZ). Na uw
aanmelding vindt er eerst bij u thuis een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek
word er verder ingegaan op het Huiskamerproject en vullen we een aanmeldformulier in. U
heeft hierbij ook de gelegenheid vragen te stellen mocht u deze nog hebben. Twijfelt u nog
over deelname aan de Huiskamer, dan kunt u altijd een dagje komen meekijken. Gelieve dit
wel van te voren door te geven zodat we daar rekening mee kunnen houden.

Wat zijn de kosten
De kosten voor deelname bedragen 15,00 euro per dag, wat afgeschreven wordt door
middel van automatische incasso. Consumpties, warme maaltijden en overige kosten voor
activiteiten zijn hierbij inbegrepen.

Vervoer
Voor het vervoer naar de Huiskamer is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de
BoodschappenPlusBus. De BoodschappenPlusBus is voorzien van een rolstoellift.

Bijzonderheden
Wij zullen bij aanvang aan u vragen of er bijzondere (gezondheids-) omstandigheden of
medicijn gebruik zijn, waarmee wij rekening dienen te houden. Ook de gegevens van een
contactpersoon en uw huisarts hebben wij graag bij de hand zodat het mogelijk is om
hiermee contact te leggen indien nodig.
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Informatie
Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij Stichting Welzijn Zundert, De Welborg 4,
4881 CZ Zundert.
Telefoon: 076-5972200, vraag naar Joyce Franken of Tricia Rampersad.
Email: info@swzundert.nl
Internet: www.swzundert.nl
Folder is beschikbaar.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leveranciers
Huiskamerproject
Locatie Achtmaal
Adres:
’t Gouwe Hart
Van de Berghstraat 2 A
4885 AH Achtmaal
Wanneer:
vrijdag 10.30-16.00
Locatie Rijsbergen
Adres:
Rijserf
Rijserf 1
4891 XL Rijsbergen
Wanneer:
maandag 09.30-16.00
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Locatie Wernhout:
Adres:
Gemeenschapshuis Wierenbos
Diepstraat 12
4884 AB Wernhout
Wanneer:
donderdag 10.30-16.00
Locatie Zundert:
Adres:
Nonnekeshof
Nonnekeshof 5
4884 EJ Zunder
Wanneer:
donderdag 09.30-15.30 uur
Voor verdere informatie en vragen kunt u terecht bij Stichting Welzijn Zundert.
Adres:
De Welborg 4
4881 CZ Zundert
Telefoon:
076-5972200
Email:
info@swzundert.nl
Internet:
www.swzundert.nl
Folder beschikbaar: ja

Huiskamer Levenslust KBO Sint Antonius Klein Zundert
Adres:
Telefoon:
Wanneer:

Klein Zundertseweg 60
4882 BH Zundert
076-5971605
vrijdag 09.30-15.30

Onderstaande huiskamer is vooral gericht op mensen met een lichte beperking van
welke aard dan ook, maar natuurlijk kan iedereen zich er voor aanmelden.

Huiskamer uit + thuis bij Surplus
Adres:

Telefoon:
Wanneer:

Nonnekeshof
Nonnekeshof 5
4884 EJ Zundert
076-5016450
maandag 10.00-16.00
dinsdag 10.00-16.00
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