
 

De Huiskamer in Bernlef
Dagbesteding voor senioren



In de gezellige Huiskamer van Bernlef kunt u buurtgenoten en leef-
tijdgenoten ontmoeten, een praatje maken en meedoen aan leuke 
activiteiten. Iedereen is welkom.

Voor wie
De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor bewoners van Bernlef en 
voor senioren uit de buurt. U vindt er een positieve sfeer, gezelligheid 
en ontspanning. Er is van alles te doen.
Het aanbod aan activiteiten sluit aan op de interesses van de 
verschillende bezoekers. U kunt ook zelf met een idee voor een 
activiteit komen of een nieuwe hobby oppakken. 

Wat en hoe
In De Huiskamer kunt u de dag op een prettige manier doorbrengen. 
Er komt structuur in de dag, waardoor ook de andere dagen gemak-
kelijker worden. U krijgt meer contact met leeftijdgenoten. Deze 
contacten blijven vaak niet beperkt tot de groep. U kunt samen met 
andere bezoekers ook meedoen aan de andere activiteiten. 

De dagbesteding bieden we vijf dagen per week aan. Er komen 
gemiddeld twaalf senioren voor een dagdeel of dag. Het is mogelijk 
om warm te eten. 

Aanmelden en kosten
Als u gebruik wilt maken van de dagbesteding heeft u een indicatie 
nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Afhankelijk van de 
indicatie zijn het vervoer en de warme maaltijd inbegrepen. U betaalt 
wel een eigen bijdrage. Onze medewerkers helpen u graag bij het 
aanvragen van de indicatie. 

U kunt ook zonder indicatie De Huiskamer van Bernlef bezoeken. 
Iedere woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.45 uur bent u van harte 
welkom. U betaalt een euro voor een consumptie. Aansluitend kunt u 



warm eten in het restaurant van Bernlef. U betaalt voor een drie-
gangen keuzemenu € 8,50. Een tegemoetkoming in de kosten is 
mogelijk met subsidie van de gemeente Groningen. 

Openingstijden
De Huiskamer van Bernlef is geopend van maandag tot en met 
vrijdag, van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de activiteiten-
begeleiders van Bernlef, Erica Wierenga of Rachel van den Enden, 
telefoon (050) 575 22 22. Of komt u eens langs om een kijkje te 
nemen. 
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