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Dagbesteding voor  
ouderen bij Het Laar
Woont u thuis en heeft u overdag behoefte aan ondersteu-
ning? Of woont u in Het Laar en heeft u begeleiding nodig?  
Mogelijk is de Dagbesteding voor ouderen van Het Laar dan iets voor u.  
In een gezellige sfeer komt u in contact met andere mensen. Via een 
gevarieerd programma blijft u actief en bij de tijd.
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DEELNAME AAN DE ACTIVITEITEN
Voor deelname aan de Dagbesteding voor ouderen is een indicatie no-
dig. Het Laar kan u ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. In de 
meeste gevallen wordt deelname aan de Dagbesteding vergoed. U betaalt 
een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Daarnaast 
is financiering uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) ook mogelijk. Fi-
nanciering uit eigen middelen is ook altijd een mogelijkheid.
 
Wilt u meer informatie over de Dagbesteding? Heeft u vragen over de fi-
nanciering en de indicatieaanvraag? Het Servicebureau van Het Laar staat 
u graag te woord. U kunt telefonisch contact opnemen via (013) 465 77 00. 
Ook kunt u een e-mail met uw vraag sturen naar servicebureau@hetlaar.
nl. Wilt u meer weten over de eigen bijdrage: www.hetcak.nl of telefoon 
0800 - 1925.
 
THUIS MET HET LAAR
Het Laar heeft verschillende mogelijkheden om u te helpen zo te leven 
zoals u dat zelf wilt. Een breed pakket aan producten, diensten en facili-
teiten waarvan u naar eigen voorkeur gebruik kunt maken. Zodat u zich 
altijd thuisvoelt, waar u ook woont. Ook als u zelfstandig in uw eigen huis 
woont. 

DAGBESTEDING BIJ HET LAAR
Woont u thuis en heeft u overdag behoefte aan ondersteuning en begelei-
ding? Wilt u uw mantelzorger die voor u zorgt een dag ontlasten? Mogelijk 
is de Dagbesteding voor ouderen van Het Laar dan iets voor u. De sfeer is 
er gemoedelijk en deskundige begeleiders zorgen ervoor dat u zich snel op 
uw gemak voelt. Er is veel aandacht voor contact. Ook zijn er activiteiten 
die uw zelfredzaamheid bevorderen. Dankzij de Dagbesteding kunt u zelf-
standig blijven wonen. Ook als u in een appartement van Het Laar woont, 
kan de Dagbesteding voor u een uitkomst zijn. 
 
SAMEN ACTIEF ZIJN
Bij de Dagbesteding bieden we u een zinvolle daginvulling aan. We onder-
nemen samen activiteiten zoals onder andere bewegen, muziek, koken en 
bakken, geheugentraining, welnessactiviteiten en gezellig koffie drinken. 
We eten samen de warme maaltijd. Uiteraard kunt u ook rekenen op hulp 
bij uw persoonlijke verzorging en het innemen van medicijnen. 
 
Bezoekers die buiten Het Laar in een eigen woning wonen, kunnen de Dag-
besteding van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
bezoeken. Voor de bewoners van Het Laar zijn er ruimere openingstijden: 
van maandag tot en met vrijdag is de Dagbesteding van 8.30 uur tot 18.00 
uur geopend. Zaterdag en zondag is de Dagbesteding van 8.30 tot 13.30 
uur open voor de bewoners van Het Laar.
 
GEMÊLEERD GEZELSCHAP
In de Dagbesteding treft u een gemêleerd gezelschap aan, allemaal men-
sen met hetzelfde doel: samen een leuke en zinvolle dag doorbrengen. We 
ontvangen u met een kopje koffie met iets lekkers erbij en u legt contac-
ten met de andere gasten. Sommige gasten wonen zelfstandig thuis. De 
Dagbesteding wordt ook bezocht door huurders van Het Laar. Deskundige 
medewerkers zijn dagelijks in de Dagbesteding aanwezig. Daarnaast zijn er 
vrijwilligers en stagiaires die ondersteunende taken verrichten.
 
HET VERVOER
In principe regelt u uw eigen vervoer naar de Dagbesteding in Het Laar. 
Maar u kunt ook gebruikmaken van de Laarbus. Informeert u daarover bij 
het Servicebureau.
 
 


