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BELEIDSPLAN	  2019/2020	  

Stichting	  Vrienden	  van	  dag-‐‑	  en	  zorgcentrum	  De	  Beek	  
	  
De	  stichting	  zet	  zich	  in	  om	  voor	  de	  bewoners	  uit	  de	  dorpen	  in	  de	  regio,	  de	  cliënten	  van	  dagcentrum	  
de	  Beek	  en	  de	  bewoners	  van	  het	  zorgcentrum.	  Het	  is	  een	  mooie	  locatie	  midden	  in	  het	  dorp	  Nieuw-‐
Schoonebeek.	  
Achter	  het	  centrum	  is	  een	  mooie	  tuin	  aangelegd	  die	  voor	  iedereen	  uit	  de	  regio	  bedoeld	  is,	  er	  komen	  
beweeg-‐	  en	  beleef	  toestellen,	  bankjes,	  dieren	  en	  moestuintjes.	  Daar	  wordt	  ook	  de	  basisschool	  in	  
betrokken.	  	  
De	  tuin	  is	  bedoeld	  voor	  ouderen	  en	  jongeren	  die	  het	  leuk	  vinden	  in	  de	  tuin	  te	  wandelen,	  gebruik	  te	  
maken	  van	  de	  beweeg-‐	  en	  beleeftoestellen,	  de	  ouderen	  te	  helpen	  bij	  alle	  activiteiten,	  contacten	  te	  
leggen	  met	  de	  bewoners	  en	  de	  cliënten	  of	  andere	  buurtbewoners.	  
	  
In	  het	  dorp	  Nieuw-‐Schoonebeek	  en	  de	  dorpen	  in	  de	  regio	  gebeurt	  bijna	  niets	  meer.	  De	  winkels,	  de	  
bank,	  het	  postkantoor	  en	  de	  laatste	  pinautomaat	  zijn	  inmiddels	  verdwenen.	  In	  het	  dorp	  wonen	  veel	  
ouderen	  die	  eenzaam	  zijn	  en	  beperkte	  financiële	  mogelijkheden	  hebben.	  Voor	  deze	  bewoners	  zijn	  er	  
geen	  financiële	  middelen	  om	  hun	  leven	  te	  veraangenamen	  en	  contacten	  te	  behouden	  met	  de	  andere	  
bewoners.	  Door	  de	  dorpsbewoners	  bij	  Dag-‐	  en	  Zorgcentrum	  De	  Beek	  te	  betrekken,	  hopen	  wij	  dat	  er	  
een	  mooie	  voorziening	  voor	  iedereen	  in	  het	  dorp	  bij	  komt.	  
	  
Dagcentrum	  De	  Beek	  en	  het	  woonzorgcentrum	  is	  een	  mooi	  nieuw	  centrum	  waar	  we	  de	  zorg	  voor	  de	  
kwetsbare	  ouderen	  organiseren	  aan	  mensen	  uit	  de	  regio.	  We	  zorgen	  voor	  een	  veilige,	  gezellige	  
omgeving,	  waar	  men	  zich	  welkom	  voelt,	  zorg	  krijgt	  en	  andere	  ouderen	  ontmoet.	  Onze	  wens	  is	  om	  de	  
cliënt	  zo	  lang	  mogelijk	  zelf	  de	  regie	  over	  zijn	  eigen	  leven	  te	  laten	  behouden.	  Dat	  doen	  we	  door	  de	  
cliënt	  alle	  aandacht	  en	  zorg	  te	  geven	  die	  nodig	  is	  om	  het	  verblijf	  in	  het	  dagcentrum	  zo	  prettig	  
mogelijk	  te	  laten	  zijn.	  	  
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We	  bieden	  een	  zinvolle	  dagbesteding	  met	  veel	  verschillende	  activiteiten,	  een	  gezonde	  maaltijd,	  
ontmoetingen	  met	  buurtbewoners	  en	  vooral	  veel	  plezier!	  
	  
Ons	  doel	  
Volgens	  de	  statuten	  van	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  Dag-‐	  en	  Zorgcentrum	  de	  Beek	  is	  het	  doel	  het	  
verlenen	  van	  geldelijke	  en/of	  materiële	  steun,	  het	  geven	  van	  advies,	  alsmede	  het	  bieden	  van	  extra	  
activiteiten	  aan	  het	  dagcentrum	  de	  Beek	  en/of	  haar	  rechtsopvolger.	  
We	  vertalen	  dat	  door	  de	  	  wens	  is	  om	  ouderen,	  die	  door	  een	  lichamelijke	  of	  psychische	  beperking	  
gehinderd	  worden	  in	  de	  dagelijkse	  activiteiten,	  een	  waardevolle	  aanvulling	  te	  geven	  op	  hun	  
dagelijkse	  leven.	  
	  
Met	  de	  gelden	  die	  bij	  de	  Stichting	  Vrienden	  van	  woon-‐	  en	  Zorgcentrum	  De	  Beek	  gedoneerd	  worden	  
kunnen	  we	  voor	  zowel	  de	  cliënten	  van	  de	  Beek,	  maar	  ook	  voor	  de	  bewoners	  van	  het	  dorp,	  een	  aantal	  
belangrijke	  voorzieningen,	  projecten	  of	  activiteiten	  aanschaffen	  die	  niet	  uit	  het	  gewone	  budget	  
betaald	  kunnen	  worden.	  Deze	  voorzieningen	  kunnen	  bijdragen	  aan	  een	  nóg	  prettiger	  verblijf	  in	  ons	  
dagcentrum,	  maar	  die	  tevens	  een	  welkome	  aanvulling	  zijn	  voor	  de	  bewoners	  in	  het	  dorp.	  
	  
We	  besteden	  veel	  aandacht	  aan	  bewegen	  voor	  de	  ouderen	  en	  dat	  is	  ook	  de	  reden	  dat	  er	  in	  de	  tuin	  
beweeg-‐	  en	  beleeftoestellen	  komen.	  

Onze	  acties	  in	  2020	  

1.	  geld	  werven	  voor	  een	  duo-‐‑fiets	  en	  een	  BeleefTV	  

Duo	  fiets	  	  
Een	  duo-‐fiets	  is	  een	  prachtige	  uitkomst	  voor	  cliënten	  en	  dorpsbewoners	  die	  niet	  meer	  alleen	  kunnen	  
fietsen,	  maar	  dat	  nog	  wel	  graag	  willen	  doen.	  Op	  een	  duo-‐fiets	  kunnen	  de	  mensen	  samen	  met	  iemand	  
fietsen	  en	  genieten	  van	  de	  buitenlucht	  in	  hun	  vertrouwde	  omgeving.	  Van	  de	  Rabobank	  hebben	  we	  al	  
een	  eerste	  bijdrage	  ontvangen.	  

BeleefTV	  
Een	  BeleefTV	  is	  een	  apparaat	  op	  een	  tafel	  dat	  interactieve	  spellen	  biedt,	  waarbij	  voor	  ouderen	  zowel	  
de	  fijne	  motoriek	  als	  het	  mentale	  vlak	  gestimuleerd	  worden.	  Van	  de	  BeleefTV	  kunnen	  mensen	  veel	  
leren,	  het	  roept	  herinneringen	  op,	  zorgt	  voor	  samenspel,	  gezelligheid	  en	  verbondenheid.	  Het	  
prikkelt,	  verbindt	  en	  levert	  een	  positieve	  bijdrage	  aan	  het	  welzijn	  van	  ouderen.	  	  
	  

2.   nieuwe	  bestuursleden	  aantrekken	  
In	  2020	  zullen	  we	  een	  aantal	  betrokken	  bewoners	  uit	  Nieuw-‐Schoonebeek	  en	  de	  regio	  werven	  als	  
bestuurslid	  van	  de	  Stichting.	  Bij	  voorkeur	  bewoners	  uit	  Nieuw-‐Schoonebeek	  en	  de	  regio	  die	  affiniteit	  
hebben	  met	  de	  ouderen	  in	  het	  dorp	  en	  de	  omgeving	  en	  die	  zich	  hiervoor	  willen	  inzetten.	  OP	  dit	  
moment	  zijn	  er	  4	  bestuursleden	  t.w.:	  
dhr.	  Hans	  Wenneker	  
mevr.	  Moniek	  Schepers	  
mevr.	  Annie	  Luchjenbroers	  
mevr.	  Ria	  Voppen	  
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	  	  	  	  	  3.	  	  PR	  verbeteren	  
-‐	  We	  hebben	  een	  informatiefolder	  die	  we	  breed	  verspreiden.	  
-‐	  In	  “Heyt	  al	  Heurd”,	  de	  lokale	  krant,	  gaan	  we	  een	  artikel	  plaatsen	  over	  ons	  Dag-‐	  en	  Zorgcentrum	  
-‐	  Activiteiten	  organiseren:	  Op	  8	  maart	  2020	  wordt	  er	  een	  fancyfair	  georganiseerd.	  De	  opbrengst	  is	  
bestemd	  voor	  de	  aanschaf	  van	  een	  duo-‐fiets.	  
	  
	  
	  
Stichting	  Vrienden	  van	  dag-‐	  en	  woonzorg	  de	  Beek.	  
tel.:	  0628783718	  en	  	  
e-‐mailadres:	  info@@dagcentrumdebeek.nl	  
website:	  www.stichtingvriendenvandag-‐enzorgcentrumdebeek.nl	  


