ZOVEEL
MOGELIJK
U WILT NAAR
DAGCENTRUM
JEZELF
DE OPKEAMER
WAT MOET U DOEN?
ZIJN
Om u aan te melden voor het dagcentrum heeft u
een indicatie vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning), Wlz (Wet langdurige zorg) of PGB
met vervoersindicatie nodig:
• Wmo: deze indicatie kunt u aanvragen bij de
gemeente waar u woont;
• Wlz: deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ
(www.ciz.nl);
• PGB: deze indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ
(wwwciz.nl).
Wilt u meer weten over uw aanmelding? Neem dan
contact op met de klantenservice van Noorderbreedte:
(058) 280 30 30. U kunt ook een e-mail sturen:
klantenservice@znb.nl.
Wilt u meer weten over het dagcentrum
De Opkeamer? Kom dan gerust langs,
of neem contact op met:

U kunt bij Noorderbreedte uzelf zijn,
in een periode dat u afhankelijk bent
van zorg. Liefdevolle zorg die we
samen met u, uw familie, vrienden
en vrijwilligers vormgeven op een

Dagcentrum De Opkeamer (Friesma State)

manier die bij u past. Zo weten u en

Oostergoostraat 52-54
9001 CM Grou
(058) 280 30 30

de mensen om u heen precies waar
u aan toe bent. Wij luisteren naar
uw verhaal. Zodat u elke dag bij ons

www.friesmastate.nl
Volg en like ons op Facebook:
facebook.com/noorderbreedte.friesmastate

kunt invullen op een manier die u

Gezelligheid
en activiteiten

plezierig vindt. Dat noemen wij:
samen het beste van de zorg.
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Sociale contacten en
uitstekende begeleiding
“HET IS GEZELLIG
ROND DE BILJART
TAFEL. EN IN HET
RESTAURANT
DRINKEN WE
STRAKS EEN
LEKKER KOPJE
KOFFIE.”

Bij dagcentrum De Opkeamer in Friesma State bent u van harte welkom voor
gezelligheid en activiteiten. Voor een of meer dagen kunt u hier ontspannen en
genieten. Bezoekt u dagcentrum De Opkeamer, dan kijken we graag samen met u
naar uw wensen. We luisteren graag naar uw verhaal. Wat vindt u leuk om te doen?
Waar houdt u niet van? We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons.
De activiteiten vinden plaats in groepsverband van gemiddeld 5 tot 10 personen.
Met onze gemotiveerde, deskundige medewerkers en vrijwilligers bent u bij ons
altijd in goede handen.
Voor wie is het dagcentrum?

Wat kunt u verwachten?

Er kunnen verschillende redenen zijn om u aan
te melden voor ons dagcentrum in Friesma State.
Bijvoorbeeld:
• U bent klaar met uw verblijf in het ziekenhuis
of verpleeghuis. U mag naar huis, maar heeft
behoefte aan begeleiding.
• U heeft een lichamelijke beperking, dementie
of geheugenproblemen.
• U heeft ondersteuning nodig bij dagelijkse
activiteiten en structuur.

Samen zorgen we voor een plezierige invulling van
uw dag. Wat u in elk geval kunt verwachten is:
• Afwisseling: u bent er één of meer dagen
tussenuit. Even in een andere omgeving.
• Vermaak: u kunt meedoen aan creatieve en
gezellige (groeps)activiteiten zoals een bingo,
een uitstapje of bewegen op muziek.
• Structuur: er zijn vaste tijden voor koffie en thee,
lunch en (groeps)activiteiten.
• Voorzieningen: u kunt bij Friesma State
gebruikmaken van het restaurant, de kapper
en de pedicure.
• Park: u kunt een bezoek brengen aan het
Wilhelminapark in Grou, wandelend
(achter uw rollator) of mee op een duofiets.

Hoe ziet een dag op het dagcentrum eruit?

Hoe is het vervoer geregeld?

Een dag in dagcentrum Friesma State bij
De Opkeamer ziet er ongeveer zo uit:
• Rond 10.00 uur: ontvangst met koffie en thee
• Rond 10:30 uur: ochtendactiviteit
• Rond 12.00 uur: warme maaltijd
• Rond 13.00 uur: gelegenheid om te rusten
en ontspannen
• Rond 14.30 uur: groepsactiviteit
• Rond 16.00 uur: vertrek naar huis

Het vervoer regelen we samen met u. In de
meeste gevallen kunnen we u komen ophalen en
thuisbrengen. Soms zullen we voor het vervoer
een beroep doen op uw familie of kennissen.

Of u meedoet aan een groepsactiviteit bepaalt u zelf.
Ook is er alle ruimte om zelf met ideeën te komen.
En als u iets voor uzelf wilt doen of liever ontspant
kan dat ook.

Wat kost het?
Voor het dagcentrum betaalt u een eigen bijdrage via
het CAK, het kantoor dat de eigen bijdrage vaststelt
en int namens de overheid. De hoogte van de eigen
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer
informatie over de kosten? Neem dan contact op met
het CAK. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage voor
de warme maaltijd aan Friesma State.

Onderdeel van Noorderbreedte
Dagcentrum De Opkeamer is gevestigd
in woonzorgcentrum Friesma State te Grou.
Friesma State richt zich op bewoners die als
gevolg van dementie of een lichamelijk beperking
niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen.
Daarnaast is in Friesma State een polikliniek
gevestigd voor mensen met de ziekte van Huntington.
Friesma State is onderdeel van Noorderbreedte.
Noorderbreedte biedt zorg aan vooral ouderen
in Fryslân. Soms voor even, soms voor langer,
soms voor altijd. Mensen kunnen terecht in onze
woonzorgcentra of bij Noorderbreedte Revalidatie.

“ER IS HIER VAN
ALLES TE DOEN.
EN IN DE ZOMER KUN
JE PRETTIG OP HET
TERRAS ZITTEN.’’

HET IS GEZELLIG
DRUK EN JE KUNT HIER
ALTIJD TERECHT VOOR
EEN PRAATJE.’’

