
Dagverzorging voor ouderen

Heikantstraat 20 - 5581VBWaalre

Zorgboerderij
’t Angelag

Vervoer
U wordt opgehaald met onze eigen bus of
met een taxi. Dit ligt eraan waar u woont.
Maar dit gaat altijd in onderling overleg.
Aanvraag en indicatie

Wilt u gebruik maken van de dagverzorging
dan hebt u een indicatie “Begeleiding groep “
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
nodig.
Een PGB (persoonsgebonden budget) is
ook mogelijk.

De dagactiviteiten vinden plaats op
maandag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.

Voor kennismaking of
voor meer informatie

Bel gerust van maandag t/m vrijdag
Tussen 9.00 uur en 17.00 uur

Heikantstraat 20
5581VBWaalre
040-2221363
info@angelag.nl
www.angelag.nl



De boerderij
Gelegen aan de doorgaande weg tussen
Waalre enValkenswaard ligt onze boerderij.
De boerderij, al drie generaties eigendom van
Familie Otten, is een melkveebedrijf en sinds
2007 zijn Eric en Trinet ook een zorgboerderij
voor ouderen gestart.
Deze zorgboerderij biedt dagactiviteiten aan
ouderen met geheugenproblemen en/ of
ouderen met een lichamelijke beperking.
De dagactiviteiten vinden plaats op het
melkveebedrijf. Naast de koeien is er kleinvee
en diverse huisdieren.
Een moestuin, bloementuin, kweekkas, en
een Jeu de Boules baan omringen het erf.

Dagverzorging
De opvang van cliënten op de zorgboerderij
(één of meer dagen per week) is bedoeld om
hun eigen welbevinden en mogelijkheid tot
sociale contacten te vergroten en de
mantelzorgers te ontlasten. Hierdoor kan
een definitieve opname in een instelling
voorkomen dan wel uitgesteld worden.

Activiteiten
Iedere zorgvrager kan en mag hier een eigen
invulling aan geven.Voor menigeen is het al
prettig om rond te lopen over ’t erf en te
genieten van de buitenlucht, de dieren en de
omgeving.Anderen halen meer voldoening
uit het verrichten van lichte werkzaamheden
in de keuken, tuin, stal of kas. Spelen een potje
kaart, spel of lezen de krant.
Activiteiten zijn seizoen gericht.

Het best kunnen we de activiteiten op de
zorgboerderij samenvatten met:
GENIETENVAN HET BUITENLEVEN.

Alles gebeurd onder professionele begeleiding
van verzorgende en activiteitenbegeleiding
met ondersteuning van vrijwilligers.


