
Dagverzorging

Meer informatie  
en contact

Voor meer informatie over dag verzor- 

 ging kunt u contact opnemen met onze 

medewerkers van Bureau Zorgentree. 

Zij zijn u graag van dienst.

Bureau Zorgentree
van Atlant Zorggroep

Telefoon: 

(055) 506 74 56

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl
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Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor de dag-  

verzorging, dan dient u zich te melden 

bij het WMO-loket van uw gemeente. 

Op dit moment wordt dagverzorging 

aangeboden in Berkenhove en in 

woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina.

Bij ons vindt u een  
prettige dagbesteding



Leuk en gezond

Onze dagverzorging combineert 

gezondheid met gezelligheid. Tijdens de 

verschillende activiteiten komt u veel 

leeftijdgenoten tegen. Dat zorgt voor  

een vertrouwde sfeer. U doet samen uw 

oefeningen, speelt een gezelschapsspel 

of misschien gaat u wel samen in de 

keuken staan. 

Langer zelfstandig

Bij Atlant besteden we aandacht aan het 

behoud en de bevordering van uw eigen 

mogelijkheden. Actief bezig zijn staat  

Dagverzorging

Voelt thuis wonen voor ú ook zo vertrouwd? U hebt er uw dagelijkse bezigheden 

en u weet alles te vinden. Maar het kan ook zo zijn beperkingen hebben. Misschien 

zou u wat vaker in beweging willen komen en hebt u behoefte aan meer contact met  

leeftijdgenoten, voor een spelletje of een praatje. Atlant Zorggroep biedt daarom 

dagverzorging aan. Bij ons ontmoet u mensen van uw leeftijd en bent u in de  

gelegenheid deel te nemen aan gezellige activiteiten. Zo blijft u lekker in beweging. 

En ook heel fijn: het houdt u langer zelfstandig.

centraal, zowel fysiek als geestelijk. Daar 

plukt u de vruchten van, want daardoor 

kunt u langer zelfstandig blijven wonen.

Onze activiteiten

De activiteiten van de dagverzorging  

zijn gericht op het trainen en stimuleren  

van het geheugen en van functies op 

lichamelijk, sociaal en psychisch vlak.  

U neemt deel aan groepsgesprekken, 

bakt samen pannenkoeken of doet mee 

aan een quiz. Ook kunt u bij ons een 

oude hobby oppakken. Of misschien 

ontdekt u wel een nieuwe.

Gezellig samen

Tijdens uw dagbesteding bij Atlant hebt 

u de mogelijkheid om veel samen te 

doen. Zo ontstaat een gezellige sfeer 

waarin iedereen zich thuis voelt. U praat 

lekker bij tijdens een kopje koffie of 

thee, gebruikt samen de maaltijd of 

geniet met anderen van een voorstelling. 

U praat lekker bij tijdens een kopje koffie 

of thee, gebruikt samen de maaltijd of 

geniet samen van een wandeling. Het is 

een dagje opladen zodat u langer thuis 

kunt blijven wonen. Ook organiseren wij 

regelmatig uitstapjes. 

De dagverzorging is bedoeld voor ouderen die:

• behoefte hebben aan contact met leeftijdgenoten
• wat vergeetachtig worden
• in lichte mate hulp nodig hebben


