
Zo regelt u uw aanmelding 
 
Voor een indicatie voor dagverzorging neemt 
u contact op met het Wmo-loket van de 
gemeente waarin u woont.  
 
In Bergen is het Wmo-loket/ Sociaal Team 
bereikbaar via het klantcontactcentrum  
tel. (0485) 34 83 83. 
  
De gemeente zal met u de mogelijkheden 
bespreken.  
 
De gemeente zal uw gegevens verstrekken 
aan het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK), die een inkomensafhankelijke bijdrage 
bij u in rekening brengt voor dagdelen waarop 
u gebruik maakt van de dagvoorziening.  
De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u 
berekenen via de website van het CAK: 
www.cak.nl.  
 
Indien u van de gemeente ook een indicatie 
voor vervoer heeft, ontvangt u voor het 
vervoer een vergoeding via Proteion. Nadat 
de indicatie is afgegeven, nemen wij contact 
met u op om verdere afspraken te maken.  
 
Voor dagopvang is geen indicatie nodig van 
de gemeente. Voor de dagopvang en de 
maaltijd wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. 
 
 
 

 

Voor al uw vragen en voor aanmelding bij 
dagvoorziening Den Asseldonk kunt u 
terecht bij het Klantcontactcentrum van 
Proteion via 088-850 00 00.  
 
Samen met u bespreken we uw vraag of 
hulpbehoefte en de mogelijkheden die 
hierbij aansluiten. Bijvoorbeeld deelname op 
één of meerdere dagdelen, het nuttigen van 
een maaltijd, het vervoer en de eigen 
bijdrage. 
 
 

Contactinformatie 
 
Klantcontactcentrum Proteion 
088-850 00 00 
info@proteion.nl 
www.proteion.nl 
 
Dagvoorziening Den Asseldonk 
Jeroen Boschstraat 32 
5854 CZ Nieuw Bergen 
Telefoon: 0485 340099 
(tijdens openingstijden) 
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Over dagvoorziening Den Asseldonk 

 
In het recreatiecentrum Den Asseldonk in 
Bergen is een dagvoorziening van Proteion 
gevestigd. In deze folder leest u wat 
dagvoorziening Den Asseldonk in Bergen u te 
bieden heeft en hoe u zich kunt aanmelden.  
 

 
 
 
Dagvoorziening Den Asseldonk bevindt zich 
in recreatiecentrum Den Asseldonk in 
Bergen. Het is een gezellige ruimte waar u 
zich snel thuis zult voelen. Naast de 
dagvoorziening hebben de K.B.O. Bergen en 
de redactie van dorpsblad De Fontein 
eveneens een ruimte in dit pand. Deze 
organisaties zoeken ook de samenwerking 
met elkaar op.  
 
 
 
 
 
 
 

Wat is een dagvoorziening? 

Een dagvoorziening is een plek waar 
dagverzorging en dagopvang worden 
aangeboden aan zelfstandig wonende 
ouderen die behoefte hebben aan een 
zinvolle en aangename dagbesteding en 
contact met leeftijdsgenoten. Een bezoek 
aan de dagvoorziening wordt ook 
aangeboden om de zorgverlening door 
mantelzorgers te verlichten en voor mensen 
die op een wachtlijst staan voor opname in 
een zorgcentrum. 
 
Deelname aan de dagvoorziening helpt 
ouderen langer zelfstandig te blijven. 
 
Iedereen is van harte welkom in de 
dagvoorziening, met of zonder indicatie.  
Deelnemers met een indicatie van de 
gemeente ontvangen dagverzorging, 
waarbij begeleiding en verzorging wordt 
geboden door de medewerkers. Voor 
deelnemers zonder indicatie wordt 
dagopvang in dezelfde groep aangeboden. 
Hierbij wordt geen begeleiding en 
verzorging aangeboden, deelnemers aan de 
dagopvang zijn zelfstandig. Natuurlijk 
worden alle deelnemers ontvangen en 
geholpen door de activiteitenbegeleider en 
vrijwilligers.   
 
Als u van dagopvang naar dagverzorging 
gaat, kunt u in dezelfde vertrouwde groep 
blijven.  
 
 
 

 

Openingstijden 
 
De dagvoorziening is geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag. Er is 
plaats voor maximaal 12 personen per 
dagdeel. 
 

 
 
Programma  
 
Het dagprogramma loopt van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Voorbeelden van 
activiteiten zijn: 

 Gezamenlijk koffie drinken 

 Creatieve activiteiten als schilderen, 
handwerken of figuurzagen  

 Culturele activiteiten 

 Wandelen 

 Samen doornemen van de krant 

 (Hulp bij) voorbereiden van de 
maaltijd 

 Samen eten (warme maaltijd). 
 
Bij het invullen van het programma en 
de activiteiten wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de wensen en 
mogelijkheden van de deelnemers.  
 

Samen eten 

De deelnemers van de dagvoorziening 

eten tussen de middag gezellig samen een 

warme maaltijd. Vaak wordt deze samen 

met de deelnemers klaargemaakt als 

onderdeel van de activiteiten. De warme 

maaltijd is inbegrepen in de prijs. 

 


