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Voorwoord 
 
Wij zijn blij dat we u de gelegenheid kunnen geven om 
naar het plein te komen. 
Het plein is een gezellige en vertrouwde plek waar u andere mensen 
kunt ontmoeten. U kunt er een kopje koffie drinken, de maaltijden 
gebruiken, praten met andere cliënten of meedoen met 
welzijnsactiviteiten. 
Al onze bewoners zijn van harte welkom op het plein voor ontmoeting en 
activiteiten op het plein. 
De begeleiding door team welzijn op het plein is beschikbaar op 
werkdagen van 10.00-16.00 uur. 
In dit boekje vind u het basis programma van september en oktober. 
U ontvangt van ons elke week een nadere beschrijving van onze 
activiteiten op onze weekbrief. 
Deze hangen ook op in de liften en op het plein. 
Een paar activiteiten willen wij u alvast aankondigen. 
We organiseren 15 september ,1 oktober en 15 oktober weer 
avondactiviteiten. 
En er staat ook een diapresentatie  van Leerdam op het programma. 
Verder gaan we lekkere appelflappen  bakken. 
Een mooi herfst stukje maken en nog veel meer. 
Let op ,al deze activiteiten zijn wel onder voorbehoud!! 
De meest recente informatie hiervan vind u dus op onze weekbrieven. 
 
Bij de ontmoetingen en onze activiteiten passen we zorgvuldig de 
maatregelen van het RIVM toe. 
Niet alleen door de onderlinge afstand te bewaren maar ook door  het 
extra desinfecteren van handen en materialen. 
Het gaat om materialen, waar samen gebruik van gemaakt wordt tijdens 
een welzijnsactiviteit, bijvoorbeeld een sjoelbak.  
Op deze wijze kan er gezamenlijk met een spel gespeeld worden.  
Na afloop worden ieder dagdeel de gebruikte materialen, stoelen en de  
tafels steeds extra schoongemaakt. 
 
Hierdoor hopen we op een verantwoorde wijze onze waardevolle 
ontmoetingen mogelijk te houden. 
We vragen u om begrip voor het ongemak die deze maatregelen met 
zich mee brengen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Team Welzijn Emma 
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                               Basis activiteitenprogramma 
 

 

Dinsdagmiddag                

14.15 uur  Spelmiddag  
 

Woensdagochtend    

10.00 uur 
 
10.00 uur  
 
 
 

10.30 uur  
 

Inloop Koffie en thee  
 
Wandelen met een praatje door 
Oefentherapie Leerdam 
kort: 15 minuten 
Verzamelen: het plein 
lang: 30 minuten 
Verzamelen: het plein 

Woensdagmiddag            

14.15 uur  Filmmiddag of  Quiz  
 
 

Maandagochtend 

10.00 uur 
 
10.30 uur 
 

Inloop koffie of thee 
 
Geheugentraining  

Maandagmiddag              

14.15 uur 
 
 

Thematafel    Kosten €2.00  

Dinsdagochtend  

10.00 uur 
 
10.00 uur 
 
10.45  uur  
 
 

Inloop Koffie of thee 
 
Handwerken ‘de snelle naald’ 
 
Bewegen aan tafel  
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Donderdagochtend 

10.00 uur 
 
10.30 uur 
 

Inloop  Koffie of thee inloop  
 
Seniorengym 
 

Donderdagmiddag               

14.15 uur 
 
 
 

Sjoelen  
 
Kleuren  voor  volwassenen  

 

Vrijdagochtend 

10.00 uur 
 
 
10.30 uur 
 

Koffie of thee inloop  
 
 
Koersbal 

Vrijdagmiddag                    

14.15 uur 
 
 

Ontmoetingsmiddag of Bingo 
 

Zaterdagochtend 

10:30 uur 
 

Koffie of thee inloop  

Zaterdagmiddag                 

17:00 uur 
 

Broodmaaltijd  
Kosten: 
€2.00 intern en €3.00 externen  

Zondagochtend 

10.30 uur 
 

Koffie of thee inloop  

          

 
                                                  Wijzigingen onder voorbehoud!  
   Actuele informatie vindt u op het  weekprogramma in de lift en op de gebruikelijke plaatsen 



 
                              Informatieboekje Welzijn Emma september /oktober 2020 

Praktische informatie 
We geven u nog wat praktische informatie die u kan helpen bij deelname 
aan de verschillende activiteiten. Uiteraard bent u ook van harte welkom 
om persoonlijk verder te praten met één van de leden van team Welzijn.  
 

Begeleiding 
Een medewerker welzijn begeleidt de activiteiten met hulp van 
vrijwilligers. Een zorgmedewerker kan altijd opgeroepen worden via de 
welzijnsmedewerker of via de persoonlijke of algemene alarmering. 

Bezoek 
Uw familie of bezoek is altijd welkom als bezoeker of begeleider bij 
activiteiten. Soms kan het handiger zijn dat het bezoek een andere 
ruimte wordt aangeboden omdat het de voortgang van de activiteit 
verstoort. Wij vragen om uw begrip hiervoor. 

Deelname  
U kunt zich aanmelden voor activiteiten via onze medewerkers of 
vrijwilligers.  
Deelname aan activiteiten is een keuze en niet verplicht.  

Kosten  
Het bezoeken en deelnemen aan activiteiten is gratis tenzij anders wordt 
aangegeven.  

Terras 
Onze locatie beschikt over een terras waar u aangenaam kunt 
vertoeven. Dit terras is vrij toegankelijk en bij de receptie kunt u koffie 
/thee halen. Wilt u ervoor zorgen dat het gebruikte serviesgoed weer 
mee naar binnen gaat? 

Restaurant het plein 
In het restaurant kunt u terecht voor de warme maaltijd tussen de 
middag ,de broodmaaltijd op zaterdagavond en/of een kopje koffie of 
thee. De koffie en thee zijn voor onze cliënten en bezoekers gratis. U 
mag wel vrijblijvend een bijdrage in ons spaarpotje doen. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan onze cliënten.  
U kunt de koffie of thee zelf pakken bij de koffie-automaat.  
Voor andere consumpties vragen wij wel een vergoeding.  
Zou u het gebruikte serviesgoed achter willen  laten in de opbergruimte? 
Ook externen kunnen tegen betaling mee eten in ons restaurant. 
Voor vragen over gebruik van de maaltijd en/of informatie over ons 
restaurant  kunt u terecht bij onze medewerkers. 
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Vergaderzaal 
De vergaderzaal vindt u aan het einde van de gang links op de begane 
grond.  Als u in de richting van Toren A loopt, bevindt deze zich links na 
de kantoren. 

Huiskamer begane grond  
De dagverzorging voor externe cliënten vindt u op de begane grond.  
Dit is de huiskamer op de begane grond. Als u in de richting van toren A 
loopt, bevindt deze zich aan de rechterkant.  
 

Beweegactiviteiten 
Bewegen helpt om fit te blijven, ook op oudere leeftijd. Vandaar dat wij 
een aanbod hebben aan beweegactiviteiten. Onze medewerkers welzijn 
hebben een speciale training gevolgd om dit te begeleiden. 
 
Daarnaast kunt u mee doen aan onze wekelijkse activiteit ; 
                         Wandelen met een praatje. 
Elke woensdagochtend (weer of geen weer!)  is er de mogelijkheid om 
samen met anderen te wandelen. Er zijn poncho’s en paraplu’s! 
 
Dit wordt verzorgd door “Oefentherapie Leerdam”.  
 
We beginnen om 10 uur met een kopje koffie. Daarna lopen we een heel 
klein stukje, langs het water en evt rond de parkeerplaats. 
Vanaf half 11 is er weer koffie en gaan we daarna een langer stukje 
lopen. De afstand is altijd afhankelijk van de mensen die mee gaan. 
U kunt altijd mee als u zelfstandig loopt evt. met stok of rollator. Heeft u 
begeleiding nodig, een arm of zit u in een rolstoel  ook dan kunt u 
aangeven dat u mee wilt. Dit kan via de zorg of via Welzijn. Afhankelijk 
van de hoeveelheid mensen die kunnen helpen kunt u dan ook mee.  
Bij een te groot aanbod zal het niet elke week lukken, maar proberen we 
het om de week. 
Kunt u zelf een rolstoel duwen of een familielid, dan vinden wij het fijn als 
u mee helpt. Als u makkelijk een praatje met mensen maakt vinden we 
dat ook fijn als u mee gaat. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. 
Als u een heel klein stukje kunt lopen, kunt u dit ook aangeven. Dan 
kijken we of het mogelijk is om een klein stukje te lopen en daarna in de 
rolstoel verder mee. Als oefentherapeut vind ik het belangrijk dat u 
probeert te lopen zolang het kan. Indien nodig kunnen we eerst 
therapeutisch een stukje oefenen om bij vorderingen aan te sluiten bij de 
groep. 
Bewegen is goed voor het lichaam en de geest. 
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R.O.B. 
R.O.B. staat voor realiteit en oriëntatie begeleiding. Na een opname of 
ziek zijn, nemen we minder waar van het gebeuren om ons heen. 
Daarom proberen we zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de week 
waardoor de dagen minder op elkaar lijken en onze cliënten betrokken 
blijven bij wat er om hen heen gebeurt. Vandaar dat R.O.B. een dagelijks 
terugkerende activiteit is. 
 

Reminiscentie 
Reminiscentie staat voor het bewust ophalen van herinneringen. Door de 
inzet van verschillende materialen, muziek en foto's worden 
herinneringen bij u gestimuleerd en kunnen wij hierover in gesprek. Dit 
kan heel goed zijn voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. 
 
Zingeving 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om deel te nemen aan 
zingevingsactiviteiten. Binnen Present hebben wij persoonlijke aandacht 
voor de levensbeschouwelijke signatuur van de cliënt. Er zijn twee 
geestelijk verzorgers in dienst die aandacht en tijd besteden aan 
specifieke levensvragen. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek dan 
kunt u dat aangeven bij één van onze medewerkers. 

Beeldende activiteiten  
Beeldend betekent dat u uw gedachten, gevoelens of idee kunt 
uitdrukken door middel van beelden. De  materialen die we hier voor 
kunnen gebruiken zijn klei, verf, kleurtjes, stiften of wol.  

Individuele  activiteiten 
Deze vallen onder individuele begeleiding. We stemmen de activiteit af 
op de persoonlijke wens van de deelnemer. Waar de één samen een 
levensboek wil maken, kan een ander misschien kiezen voor bewegen 
op maat of een wandeling buiten. Individuele activiteiten kunnen een 
positieve bijdrage leveren bij het verwerkings- en acceptatieproces.  
Ook vergroten ze het zelfvertrouwen en de vertrouwelijke omgang met 
de begeleiders. 
Deze vorm van begeleiding moet passend zijn bij uw indicatie. 
U kunt zich via uw Eerst Verantwoordelijk Verzorgende aanmelden voor 
individuele begeleiding. 

Zintuigactivering  
Alle zintuigen gaan achteruit als we ouder worden. Onze zintuigen zijn 
belangrijk omdat zij kunnen bepalen hoe we ons voelen en hoe we ons 
gedragen. Vandaar dat wij zintuigenactivering opgenomen hebben in ons 
activiteitenprogramma. 
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Waar wordt iemand paniekerig of bang van, en welke zintuiglijke prikkels 
maken dat iemand rustiger wordt? Deze observatie kan ons helpen bij de 
begeleiding bij al onze activiteiten want onbewust doen we eigenlijk niet 
anders dan onze zintuigen activeren. 

Geheugentraining  
We staan er maar weinig bij stil, maar er zijn misschien maar weinig 
zaken in ons lichaam die we zo vaak gebruiken als ons geheugen. Uit 
onderzoek is gebleken dat geheugentraining voor ouderen kan helpen 
om mentaal langer gezond te blijven. Het is dan ook goed om dit steeds 
bij te houden. De geheugentrainingen die wij aanbieden zijn niet 
alleen goed voor het geheugen maar ze geven ook veel speelplezier. 
Met onze geheugentraining activeren op een aangename wijze het 
geheugen. 

Materialen  
Op de afdeling en binnen onze locatie zijn materialen en mogelijkheden 
aanwezig om zelf of met bezoek een activiteit te doen. Onze algemene 
activiteitenbegeleiding beschikt over een groot aantal spelmaterialen van 
onder andere pro- senior die speciaal gericht zijn op gebruik voor 
volwassenen en senioren. 
 
Thema tafel  
Deze activiteit doen we op maandagmiddag en zijn activiteiten die staan 
inteken van thema’s  die relevant dit zijn o.a. bloemschikken, bakken of 
knutselen. 
We vragen een kleine vergoeding voor de materialen die we hiervoor  
inkopen. 

Internetplein 
Op het plein staan computers voor algemeen gebruik waar u via onze 
WiFi kunt internetten.  
 

Biljart 
Op het Plein bij de ingang staat de biljarttafel waar u gebruik van kunt 
maken.  

Beamer met scherm 
Het plein beschikt over een scherm en een beamer die we regelmatig 
gebruiken voor dia-presentaties.  

Rolstoelbus  
Present beschikt over een rolstoelbus. Welzijn Emma kan deze 
reserveren om voor een uitstapje of zomaar een ritje in de omgeving. 
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Beleeftafel 
De beleeftafel is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel die je op 
elke gewenste plaats kunt neerzetten. Mensen kunnen samen aan tafel 
zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. 

SamenDoen 
De medewerkers van SamenDoen zijn specialisten van de sociale zorg 
op de gebieden maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, 
welzijn en wonen. SamenDoen denkt met u mee en weet de weg te 
vinden in de hulpverlening, maar ook op het gebied van vrijwilligers, 
werk, gezondheid en sport zijn zij hét aanspreekpunt en bieden ze 
begeleiding. 
SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een 
hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid en 
burgerinitiatieven.  

Wilt u ons helpen als vrijwilliger 
Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de  bewoners van 
Present. Hun functie is altijd ondersteunend en aanvullend aan het werk 
van de beroepskrachten. Er zijn heel veel mogelijkheden om als 
vrijwilliger bij te dragen! 
Wij zijn blij dat we onze samenwerking met vrijwilligers weer mogen 
gaan starten  

Denk hierbij aan: 

 Assisteren  bij het uitserveren van de maaltijden 
 Helpen  bij technische klusjes 
 Koffie schenken 
 Chauffeur 
 Bezoek brengen en praatje maken 
 Wandelen met een praatjemet bewoners 
 Helpen bij welzijnsactiviteiten 

Bent u de vrijwilliger die: 

 Enthousiast en positief ingesteld is? 
 Graag een glimlach op iemands gezicht tovert? 
 Samen kan werken? 
 Passie heeft voor het werken met ouderen? 

Kom langs of meld u aan bij vrijwilligerswerk@presentvooru.nl. 
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 Aanmeldformulier  

 
 

In te leveren bij  kantoor van team Welzijn. 

 


