Dagbesteding ‘de Meikers’
Samen beter de dag doorbrengen

Mw. Ten Hope doet
graag mee met de
creatieve activiteiten
en ontdekt bij
‘de Meikers’ nieuwe
mogelijkheden.

Dagbesteding ‘de Meikers’
Dagbesteding ‘de Meikers’ is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen uit
IJsselstein. U kunt de dagbesteding bezoeken indien u in het bezit bent van een
WMO-indicatie, of tegen eigen betaling.
Heeft u ten gevolge van geheugenproblemen, psychische en/of lichamelijke
beperkingen, structuur en ondersteuning
nodig, dan is dagbesteding ‘de Meikers’
wellicht iets voor u. Deelname aan ‘de
Meikers’ helpt voorkomen dat u in een
sociaal isolement raakt en kan daarnaast
de taak van uw mantelzorger verlichten.
Ook als u wacht op verhuizing naar een
woonzorgcentrum/verpleeghuis, kan
deelname aan de dagbesteding helpen de
periode op een goede manier te overbruggen.
Dagbesteding ‘de Meikers’ heeft een
vertrouwd dagritme met vaste tijden voor
koﬃe en thee, activiteiten en momenten
van rust. Per dagdeel zijn er gemiddeld
10 cliënten. Welzijnsmedewerkers
zorgen voor professionele begeleiding.
In overleg met u en eventueel uw
mantelzorger, stellen wij haalbare doelen
op. Het behoud en versterken van uw
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen
staan hierin centraal.

U kunt ondersteuning krijgen bij inname
van medicatie en toiletbezoek.
Wat biedt ‘de Meikers’?
• Sociale contacten, gezelligheid in een
veilige omgeving onder het genot
van een kop koﬃe/thee.
• Gezamenlijk doornemen en
bespreken van actualiteiten.
• Geheugentraining.
• Bewegen voor ouderen.
• Diverse groeps- en individuele
activiteiten. Voor een aantal activiteiten
kan een kleine bijdrage worden gevraagd.
• Warme hoofd- of broodmaaltijd.
Soep en nagerecht tegen betaling.
• Samen met u zoeken naar een activiteit
die bij u past.
• Jaarlijkse dagtocht, Meikersfeest
en Kerstviering.
• Ondersteuning bij activiteiten
door vrijwilligers.

Samen beter de dag
doorbrengen

Aanmelden, indicatie en vervoer
Om in aanmerking te komen voor een
indicatie kunt u contact opnemen met
het Sociaal Team IJsselstein. Zij kunnen
u ook informeren over de mogelijkheden van het vervoer.

Openingstijden en adres
Wij zijn het gehele jaar geopend van
maandag t/m vrijdag, met uitzondering
van oﬃciële feestdagen.
Een volledige dag bij ‘de Meikers’ is van
9.30 - 15.30 uur. Een ochtend van 09.30 - 13.00
uur en een middag van 12.00 - 15.30 uur.

Poortdijk 34f
3402 BS IJsselstein
T: (030) 765 00 26
E: info@sociaalteam.nu
Kosten
• Er wordt via het CAK een inkomensaankelijke eigen bijdrage vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u terecht
op hun website: www.hetcak.nl
• Als u zonder indicatie maar tegen eigen
betaling ‘de Meikers’ wilt bezoeken dan
informeren wij u graag over de
mogelijkheden en kosten.

U vindt ‘de Meikers’ in gebouw
Ewoud Staete, aan de achterzijde van
woonzorgcentrum Ewoud.
Ingang via Jan v.d. Heydenweg 234a,
IJsselstein.
Meer informatie of een proefdag
Voor meer informatie of het aanvragen
van een proefdag kunt u contact opnemen
met een medewerker van ‘de Meikers’.
T: (030) 686 94 88
E: meikers@vechtenijssel.nl
Postadres ’de Meikers’:
Jan v.d. Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein
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Vecht en IJssel
Ewoud en ‘de Meikers’ zijn onderdeel van Vecht en IJssel, dé dienstverlener in
wonen, welzijn en zorg in de regio Utrecht en IJsselstein. Wij geloven dat een
levendige gemeenschap belangrijk is voor het welzijn van mensen: in de wijk,
onder cliënten, huurders, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers.
Deskundige en gastvrije dienstverlening en vernieuwende (kleinschalige)
woonconcepten dragen hieraan bij.
Persoonlijke keuzevrijheid
Vecht en IJssel heeft een protestants-christelijke identiteit, met respect voor
ieders levensloop en levensinstelling. Persoonlijke keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid blijven belangrijk, een heel leven lang. U woont en
leeft zoals u dat wenst en gewend bent, in de zekerheid dat de dienstverlening
goed geregeld is. Elke dag is het immers waard om geleefd te worden.

Centraal Bureau
Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
T: (030) 30 33 500
E: info@vechtenijssel.nl
I: www.vechtenijsel.nl
I: www.zelfstandigzorgwonen.nl

Locatie Ewoud
Jan v.d. Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein
T: (030) 686 94 88

