Eet u ’s middags liever brood? Dan regelen
wij voor € 3,30* een lekkere broodmaaltijd
voor u. Als u nog een kopje soep bij uw brood
wilt, betaalt u € 3,85*. De kosten van de
maaltijden worden achteraf via automatische
incasso van uw rekening afgeschreven.

Openingstijden
In Bloemswaard is het dagcentrum geopend
van maandag tot en met zaterdag van
09:00 uur tot 16:00 uur. Het dagcentrum in
Parkwijk is open op maandag en donderdag
van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Waar kan ik meer informatie
vinden?
● www.hozo.nl
● www.isdbollenstreek.nl

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij ons Zorginformatiepunt of bij
onze cliëntconsulent:
Annemieke Schagen
☎ 0252 576 500
✉ a.schagen@hozo.nl
HOZO
Garbialaan 3
2182 LA Hillegom
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✉ info@hozo.nl
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Wat is
dagverzorging?
Woont u thuis, maar heeft u wat hulp nodig
bij het indelen van uw dag, of wilt u graag
iets met anderen ondernemen? U bent
van harte welkom in ons dagcentrum in
Bloemswaard of Parkwijk!

Wat is
dagverzorging?

Dagverzorging

Kosten

Steeds meer ouderen willen en moeten
langer thuis blijven wonen. Voor henzelf,
maar ook voor mantelzorgers is dat niet
altijd even gemakkelijk. Daarom bieden wij
dagverzorging aan.

Voor dagverzorging kunt u een indicatie
krijgen via de Gemeente Hillegom. Ook
met een indicatie voor zorg met verblijf
(Wlz-indicatie) kunt u van dagverzorging
gebruikmaken. Heeft u geen, of een
ontoereikende indicatie? U kunt ook op
particuliere basis bij ons terecht! Voor
dagverzorging basis betaalt u € 40,17* per
dagdeel, voor dagverzorging somatiek/
psychogeriatrie € 57,72*.

Voor wie
Bent u op zoek naar ondersteuning, omdat
u wat vergeetachtig raakt? Heeft u hulp
nodig bij het indelen van uw dag of wilt u
uw mantelzorger wat meer tijd geven voor
zichzelf? Wilt u meer onder de mensen
zijn en iets met anderen ondernemen? Dan
bent u bij het dagcentrum in Bloemswaard
of Parkwijk aan het juiste adres. Onze
medewerkers bieden u de zorg en
ondersteuning die u wenst en bij u past.
Samen met anderen kunt u meedoen aan
allerlei activiteiten en gezellig een kopje
koffie drinken. Ook kunt u tussen de middag
samen eten.

Als u een Wlz-indicatie heeft, worden de
maaltijden die u bij het dagcentrum krijgt,
vergoed. U hoeft deze dus niet zelf te
betalen. Heeft u een Wmo-indicatie of komt
u op particuliere basis bij ons? Dan zijn de
maaltijden niet inbegrepen. Uiteraard kunt u
wel gezellig mee-eten. Voor € 4,40* verzorgen
wij een gezonde en gevarieerde warme
maaltijd, bestaande uit een kopje soep,
een hoofdgerecht en een toetje.
*
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