
Dagactiviteiten 
De Eik

‘Passief of actief 
ouder worden?! 
Uw mogelijkheden, 
ons uitgangspunt!’

Dagactiviteiten De Eik
Wanneer de beperkingen toenemen, wordt er samen met u gekeken welke mogelijkheden er 
zijn in uw eigen situatie. Ook kan het een ondersteuning zijn voor de mensen uit uw 
omgeving. Afhankelijk van uw mogelijkheden en hulpbehoefte kunt u één of meer dagdelen 
per week deelnemen.

Voor deze voorziening is een indicatie nodig vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). De dagactiviteiten wordt vergoed vanuit de WMO, met daarbij een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die geïnd wordt via het CAK.

Wilt u gebruikmaken van de dagactiviteiten, dan bespreekt u dat met uw huisarts of 
behandelaar. De aanvraag dient u in bij het Zorgloket van de gemeente, afdeling WMO.

Wat biedt de dagactiviteiten u?
U leert in een prettige, huiselijke omgeving om te gaan met 
uw beperkingen. Professionele medewerkers, vrijwilligers en soms 
ook stagiaires ondersteunen u hierbij zoveel mogelijk uw 
vaardigheden te behouden en/of te verbeteren. Zo kunt u langer 
op een “plezierige manier” thuis blijven wonen.

Het programma wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw 
zorgvraag, rekening houdend met uw wensen, behoeften 
en mogelijkheden.



Zo gaan we 
te werk

Vervoer
Het vervoer van en naar de dagactiviteiten wordt indien 
noodzakelijk geregeld. Dit dient wel in uw indicatie te staan.
Dit vervoer wordt nu nog vergoed via de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wilt u meer weten of een dagje komen kijken en de 
sfeer proeven
U kunt zich telefonisch of via e-mail aanmelden bij 
Dagactiviteiten “De Eik” Wij maken dan een afspraak. Samen 
met u kijken we naar uw wensen en mogelijkheden en/of dit 
voor u de juiste plek is.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag: met uitzondering van feestdagen.
Variabel: 9.30 – 16.00 uur.

Per dag kunnen maximaal 6 cliënten in een groep deelnemen.

Het aanvragen van een indicatie:
Via WMO Zorgplein Oss (gemeentehuis)
Tel: 140412

Contact

Sterrebos 62
5344 AR Oss
Telefoon: 06-82168681 

[Bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 09.00u t/m 16.00u]

E-mail: 
dagactiviteiten.sterrebos
@brabantzorg.eu

We bieden structuur; vaste tijden, in een 
open sfeer met vaste begeleiding en met 
regelmaat terugkerende activiteiten.

We bieden een positieve sfeer waarbinnen 
cliënten zich veilig en geaccepteerd voelen.

We bevorderen het groepsproces, waarbinnen 
plaats is voor persoonlijke aandacht, 
belangstelling en begrip voor elkaar.

Indien nodig bieden we aanvullende 
zorgverlening.

Dit gebeurt o.a. d.m.v. spel, creatieve 
activiteiten, bewegen en geheugenactivering.
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