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Bernlef
Dagbesteding voor doven en slechthorenden



 

In deze folder vindt u informatie over dagbesteding voor dove en slecht-
horende mensen. U kunt de tekst in twee versies lezen: de eerste is aan-
gepast aan doventaal.

Dagbesteding ‘Dovengroep’ is gezellig dagbesteding voor dove en slecht-
horende oude doven. Begeleiding kan gebarentaal.

Voor wie?
Bedoel voor dove ouder en woon zelfstandig. Door doof niet makkelijk 
contact maken andere doven. Moeilijk wat doen thuis? Kan bezoek 
dagbesteding gezellig en maken contact. 
Veel doven wonen Paddepoel Groningen, maar ook andere wijk Groningen 
en buiten stad.
Voor mensen die dove thuis helpen even rust, ook welkom Bernlef. 

Wat doen?
Samen doen spelletjes, knutselen, krant lezen, cake bakken, praten over 
wat gebeurt Nederland / wereld. Heb eigen idee kan ook. Belangrijk leuk 
en gezellig zijn. 
’s Morgens en ’s middags drink koffie en thee. Samen warm eten, daarna 
even rust of wandelen of bezoek winkelcentrum vlakbij.
Begeleider Noorderbrug helpt groep doven. Begeleider kent dove en 
slechthorende mensen en kan gebarentaal. Kan helpen wat moeilijk. Ook 
dove vrijwilligers helpen.

Wanneer en waar
Dagbesteding in Woonzorgcentrum Bernlef en open donderdag van 09.30 
uur tot 15.30 uur. 

Aanmelden en kosten
Voor bezoek dagbesteding heb nodig indicatie CIZ (Centrum 
Indicatiestelling zorg). Dokter kan helpen regelen indicatie of ook helpen 
begeleider. 
Wat betalen? Zelf betalen eigen bijdrage. Hoeveel maakt uit hoeveel 
inkomen. AWBZ betaal rest. Meer weten, kan vraag begeleider.
Voor vervoer vergoedt CIZ klein deel.

Kom eens langs
Als wil? Kan langs komen kijken bezoek. Begeleider vertel wat doen 
dagbesteding. Altijd koffie en thee klaar. Welkom!

Kan contact zoeken met Rachel van den Enden, hij werkt op dinsdag, 
donderdag, vrijdag, telefoon (050) 575 22 22, e-mail r.vandenenden@lentis.nl

‘Dovengroep’ is een gezellige dagbesteding voor dove en slechthorende 
senioren. U ontmoet er leeftijdgenoten die ook doof of slechthorend zijn. 
Er is begeleiding van medewerkers, die ervaring hebben met gebarentaal.

Voor wie
U woont zelfstandig. Door uw gehoorbeperking is het niet altijd 
gemakkelijk om contact te maken met anderen. U vindt het wel eens lastig 
om uw dag in te vullen en bent op zoek naar een prettige en zinvolle 
dagbesteding. U vindt het fijn om contact te hebben met andere dove en/of 
slechthorende mensen. 

Veel bezoekers van de dagbesteding wonen in de wijk Paddepoel. Er 
komen ook mensen, die in een andere wijk in Groningen wonen of buiten 
de stad. 

Voor uw mantelzorger en naasten kan uw bezoek aan de dagbesteding een 
mogelijkheid zijn om een moment voor zichzelf te hebben. Zij zijn ook 
welkom in het centrum. 

Wat en hoe
We bieden een gevarieerd activiteitenprogramma. U kunt dan denken aan 
spelletjes doen, knutselen, de krant lezen, een cake bakken, praten over 
wat er gebeurt in Nederland en de wereld. Het zijn een paar voorbeelden, 
er is veel mogelijk. Ideeën van bezoekers zijn ook welkom. We vinden het 
belangrijk dat u het leuk heeft en gezellig vindt.

’s Morgens en ’s middags drinken we met elkaar koffie en thee en we eten 
samen. Daarna is er gelegenheid om te rusten, een wandeling te maken of 
naar het winkelcentrum te gaan, dat dichtbij is. 

Een medewerker van de Noorderbrug begeleidt de groep. De begeleider 
kent dove en slechthorende mensen en kan gebarentaal. Ook kan hij 
helpen bij moeilijkheden, die er kunnen zijn door uw beperking. Daarnaast 
doen dove vrijwilligers mee aan de activiteiten.

Wanneer en waar
De dagbesteding bevindt zich in Woonzorgcentrum Bernlef en is geopend 
op donderdag van 09.30 uur tot 15.30 uur. 

Aanmelden en kosten
Voor bezoek aan de dagbesteding is een indicatie nodig van het Centrum 
Indicatiestelling zorg (CIZ). Uw huisarts of de begeleider van de 
dovengroep kan u helpen deze indicatie aan te vragen. De kosten worden 
voor een deel vergoed door de AWBZ. U betaalt wel een eigen bijdrage; de 
hoogte is afhankelijk van uw inkomen. De begeleider kan u meer informa-
tie geven.
Een klein deel van de vervoerskosten kan vergoed worden, als u hiervoor 
ook een indicatie heeft. 

Kom eens langs
Kom eens langs om de dagbesteding te bezoeken. De begeleider vertelt u 
graag wat we doen. De koffie en thee staan altijd klaar. U bent van harte 
welkom.

U kunt contact opnemen met de heer Rachel van den Enden, bereikbaar op 
dinsdag, donderdag en vrijdag, telefoon (050) 575 22 22 (receptie Bernlef ), 
e-mail r.vandenenden@lentis.nl
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