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“Maak kennis met onze  
kleinschalige zorg voor ouderen.”

Dagverzorgingscentrum 
Beth Shamar heet u welkom

Kleinschalig   |   Professioneel 
Warm   |   Veilig   |   Verzorgd 



Welkom bij Beth Shamar!
Beth Shamar is een algemeen christelijk dag-
verzorgingscentrum voor ouderen. Wij bieden 
uitkomst voor ouderen die zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis willen wonen, maar wel bege-
leiding of verzorging nodig hebben. Wij richten 
ons op ouderen die wonen in de gemeentes De 
Bilt-Bilthoven, Utrecht-Noord en Utrecht-Oost. 

Beth Shamar is prachtig gelegen in Groenekan. 
Niets doet u denken aan reguliere verzorgings- of 
verpleeghuizen. Wij zijn een kleine organisatie 
waar de menselijke maat nog volledig intact is. 
Gezelligheid en persoonlijke aandacht staan bij 
ons voorop. Uiteraard is er veel ruimte voor uw 
eigen inbreng. 

Waar staan wij voor?
Wij respecteren de behoefte van ouderen om zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Beth 
Shamar: zorg(t) voor ouderen! Onze dagverzor-
ging is gericht op het verhogen of in stand hou-
den van uw zelfredzaamheid en functiebehoud. 
Beth Shamar biedt u de gelegenheid om in een 
kleinschalige en gezellige omgeving sociale activi-
teiten te ondernemen met de andere deelnemers. 

Tip voor familieleden en mantelzorgers
Bezoek onze website www.bethshamar.nl 
voor alle aanvullende informatie!

Goed idee!
“Speciaal voor deelnemers die een indicatie hebben 
gekregen voor opname in een verzorgingshuis, maar 
dat niet willen, is Beth Shamar een goed alternatief.  
Ouderen kunnen bijvoorbeeld naast de reguliere 
thuiszorg enkele dagen per week naar ons dag-
verzorgingscentrum komen.”



Thuiszorgondersteunende functie
“Familieleden en andere mantelzorgers worden 
ontlast wanneer de deelnemer bij ons is. Daardoor 
krijgen zij even ademruimte. Op deze manier kunnen 
zij de zorg voor bijvoorbeeld hun familielid langer 
volhouden. Een opname in een verzorgingshuis kan 
hierdoor langdurig worden uitgesteld.”

Veilige groepen
De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers 
per dag. Hierdoor blijft ons kleinschalige en onder-
scheidende karakter gewaarborgd.

Vers bereide maaltijden
De warme maaltijd is belangrijk voor onze deel- 
nemers. Wij schenken daarom veel aandacht aan 
de kwaliteit en gezellige verzorging ervan. Rond 
het middaguur kunt u genieten van een vers  
bereide warme maaltijd. Indien nodig onder- 
steunen wij u bij het nuttigen van de maaltijd.

U bent bij ons in goede handen
De medewerkers van Beth Shamar zijn gediplo-
meerde activiteitenbegeleiders, verzorgenden en 
woonbegeleiders. Er is altijd verpleegkundige zorg 
achter de hand indien nodig.



Gevarieerde activiteiten
Beth Shamar heeft een gevarieerd aanbod aan 
individuele en groepsactiviteiten. Zo kunt u den-
ken aan ontspanningsactiviteiten en bewegings-
spelen, maar ook schilderen, bloemschikken en 
het werken met stoffen. Daarnaast bieden wij ook 
geheugentrainingen aan. Beth Shamar beschikt 
over een keuken en een grote tuin. Wij vinden het 
onderlinge sociale contact van onze deelnemers 
belangrijk. U bent echter vrij in uw keuze om wel 
of niet deel te nemen aan activiteiten.

Geen zorgen om het vervoer
Het merendeel van onze deelnemers woont bin-
nen een straal van 6 kilometer van Groenekan. 
Vervoeren van en naar huis doet Beth Shamar zelf.  
Alleen het rolstoelvervoer wordt uitbesteed. Al het 
vervoer is inbegrepen bij de dagprijs.

De kosten
Deelname aan Beth Shamar is nu nog vrijwel kos-
teloos (verzekerde AWBZ-zorg) wanneer u over een 
CIZ-indicatie beschikt. Deze CIZ-indicatie wordt 
omgezet in een persoonsgebonden budget. Vanaf 
2010 wordt er een eigen bijdrage ingevoerd door 
de overheid. Heeft u hier vragen over? Wij begelei-
den en adviseren u hierin kosteloos.

Ervaar de warmte van Beth Shamar
Wilt u graag langskomen om te ervaren of Beth 
Shamar iets voor u is? U bent van harte welkom 
om aanvullende informatie te ontvangen onder 
het genot van een kopje koffie. Wij maken graag 
nader kennis met u.

Bij Beth Shamar doet niets u denken aan een 
verzorgings- of verpleeghuis. Wij zijn authentiek 
kleinschalig in een mooie en groene omgeving!



Waarom kiezen voor Beth Shamar?

Vanwege de kleinschaligheid en de menselijke maat.
Niets doet u denken aan de gangbare verzorgings- 
of verpleeghuizen.
Ter ontlasting van familieleden en andere mantel-
zorgers.
U bent verminderd zelfredzaamheid door bijvoor-
beeld dementie of een somatische ziekte als Alz-
heimer, Parkinson of reuma.  Toch wilt u het liefst zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen.
U heeft een CIZ-indicatie voor opname in een ver-
zorgings- of verpleeghuis, maar wilt daar nog niet 
naar toe.
Als overbrugging omdat u op de wachtlijst staat 
voor een verzorgingshuis.
De overgang van het ziekenhuis naar uw eigen huis 
is (nog) te groot.
Ondanks dat de thuiszorg goed is geregeld, wilt u er 
ook wel eens op uit.

Kernwaarden van Beth Shamar
Verzorgd, veilig, warm, kleinschalig en professioneel.
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Algemeen christelijk centrum voor   
dagverzorging, dagbesteding en begeleiding

Grothelaan 1a
3737 RK  Groenekan

W www.bethshamar.nl

|     T 0346 – 211 755
|     M 06 – 3892 2286
|     E info@bethshamar.nl


