
Dagcentra van  
Marga Klompé  
in Winterswijk

Dé plek in de wijk  
waar u anderen 
ontmoet en meedoet!

Actief blijven in combinatie met leuke activitei
ten om anderen te ontmoeten? Kom kennisma
ken bij één van de dagcentra van Marga Klompé! 
Voor ouderen met en zonder zorgindicatie. Naast 
een flinke dosis plezier besteden we binnen onze 
dagcentra veel aandacht aan een gezonde leefstijl, 
bijvoorbeeld door te bewegen, het  geheugen te 
trainen en met elkaar te koken. Activiteiten gericht 
op het zo lang mogelijk behouden van uw zelf
standigheid. Het dagcentrum ondersteunt u in de 
thuissituatie en kan de stap naar het  verpleeghuis 
of kleinschalig wonen overbruggen. Stap hiervoor 
gerust eens bij ons binnen. 

Dé plek in de wijk  
waar u anderen  
ontmoet en meedoet!
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www.margaklompe.nl



Activiteiten en ontmoeten
in De Pelkwijk
In De Pelkwijk bruist het van de activi teiten en 
 evenementen. Zoals een muziek programma, 
 schilderen of andere activiteiten om anderen te 
ontmoeten. Een indicatie is niet nodig. Binnenlopen 
voor een activiteit, informatie over zorg, simpelweg 
een kopje koffie drinken of een heerlijk hapje komen 
eten in het Grand Café. Het kan allemaal. Heeft u 
een extra steuntje nodig? We bieden ook maat
werk, bijvoorbeeld in de vorm van een persoon lijke 
 vrijwilliger die u begeleid.

Doe mee! Mail naar  
ab.pelkwijk@szmk.nl  
of bel: (0543) 49 89 50.

Dagcentrum Pronsweide
Samen met anderen kunt u onder enthousiaste en 
deskundige begeleiding deelnemen aan verschil
lende activiteiten, evenementen en workshops. 
Hierbij kunt u denken aan activiteiten gericht 
op bewegen, bijvoorbeeld wandelen of  dansen, 
uw  geheugen actief houden of een training 
 gericht op uw zelfredzaamheid. U kunt de warme 
 maaltijd nuttigen in het Grand Café.  Dagcentrum 
 Pronsweide biedt ook plek aan revalidanten en 
cliënten met COPD met een indicatie.  Hierbij 
is behandeling van een arts, fysiotherapeut, 
 ergo therapeut, diëtist of logopedist mogelijk.  

Meedoen?  
Mail naar dagcentrum.pronsweide@szmk.nl  
of bel: (0543) 54 66 11.

Dagbesteding De Berkhof
Op zoek naar leuke activiteiten om andere  mensen 
te ontmoeten? Of wilt u meer weten over mogelijk
heden voor ondersteuning thuis? Kom kennis
maken met de dagbesteding in De Berkhof. 
We bieden een scala aan activiteiten! Voor als u zo 
lang mogelijk thuis wilt blijven wonen, maar wel 
behoefte heeft aan sociale contacten of aan een 
bepaalde structuur en daginvulling.

Meedoen?  
Mail naar dagcentrum.berkhof@szmk.nl  
of bel: (0543) 49 89 09.

Dagbesteding Ouderen Speciaal
(DOS) Vredense Hof
Voor ouderen die thuis wonen met een psychia
trisch ziektebeeld dat geen acute behandeling 
vraagt is er de Dagbesteding Ouderen Speciaal 
(DOS). Marga Klompé en GGNet werken hierin 
samen. In een huiselijke omgeving  organiseren we 
verschillende activiteiten waarbij we de  nadruk 
leggen op structuur, een zinvolle dagbesteding 
en sociale contacten met andere  mensen. Voor 
 deelname aan de DOS is een indicatie nodig.

Doe mee!  
Mail naar dos.vredensehof@szmk.nl  
of bel: (0543) 54 63 80.


