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Christelijk dagverzorgingscentrum 

Beth Shamar organiseert op 
zaterdag 23 januari een Open Dag!

Professionele, kleinschalige en gastvrije 
dagopvang en dagverzorging voor ouderen!

Waar?
Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan (achter de Boskapel) 

Voor wie?
Ouderen, familieleden én mantelzorgers.

U komt toch ook?
De open dag begint om 10.30 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Hebt u vervoer nodig? Neem dan vooraf even contact met 
ons op, dan regelen wij gratis uw vervoer. 
 
Wij ontmoeten u graag op zaterdag 23 januari!



Waarom dagverzorging bij Beth Shamar?

Omdat u als oudere, of de oudere waarvoor u zorgt, behoefte heeft aan:
  •  meer structuur in het leven
  •  (nieuwe) contacten en gezelligheid
  •  een algemeen christelijke sfeer waar zingeving belangrijk is

Beth Shamar helpt ouderen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
Bovendien ontlast dagverzorging de mantelzorger(s). Beth Shamar is een 
voorziening voor ouderen met een lichte of matige geestelijke en/of lichame-
lijke beperking die zelfstandig wonen in Utrecht, De Bilt en omgeving.

Beth Shamar biedt u:
  •  Een dag in een andere omgeving (prachtig groen en rustig gelegen)
  •  Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten (sportief, creatief en recreatief )
  •  U ontvangt een complete warme maaltijd tussen de middag
  •  Individuele begeleiding en ondersteuning bij persoonlijke verzorging
  •  BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg is aanwezig

Onze activiteiten worden in een ontspannen omgeving en sfeer aangeboden. 
Gezelligheid, persoonlijke aandacht en uw eigen inbreng staan bij ons voorop.

Praktische informatie
Een dag bij Beth Shamar begint om 10.00 uur tot 16.00 uur. Wij regelen  bo-
vendien het vervoer van en naar huis. Om in aanmerking te komen voor Beth 
Shamar heeft u een CIZ-indicatie nodig. Heeft u moeite om de CIZ-indicatie 
aan te vragen? Geen zorgen, Beth Shamar verzorgt dit voor u.
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