
Iedereen woont het liefst in de eigen omgeving, in je eigen 
huis, het eigen dorp. En als (de tijd komt dat) dit thuis niet 
(meer) helemaal zelfstandig kan, is het fijn als er een plek 
is waar je een tweede thuis vindt. Vanuit onze visie Hier 
voel ik mij thuis biedt Sint Jozef in Meijel bij De zuu:te 
inval 7 dagen per week dagbesteding-op-maat. In een 
warme, huiselijke omgeving begeleiden wij onze gasten. 
Dit gebeurt door een vast team professionele begeleiders 
en ondersteund met vrijwilligers. Het aantal begeleiders is 
afhankelijk van de begeleidingsbehoeften van onze gasten.
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DAGBESTEDING 

De zuu:te inval



Vanuit de gedachte dat elk mens uniek en bijzonder is, bieden wij 
al onze gasten een persoonlijk (dag)programma. We sluiten aan 
bij uw interesses, hobby, beroep en dagritme en bieden creatieve 
activiteiten aan (schilderen, handwerken, houtbewerken, bezoek 
aan een galerie of museum). Ook kunt u fietsen of wandelen en 
werken we graag in onze tuin en verzorgen samen de dieren. 
Muziek luisteren en maken kan natuurlijk ook. Tevens bestaat de 
mogelijkheid aan te sluiten bij de activiteiten én de maaltijden 
op het Sint Jozefplein. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u 
een fijne dag ervaart en niet overvraagd of tekortgedaan wordt.
 
Wij bieden ruime openingstijden en een flexibel programma. 
Afhankelijk van uw wensen en financiële mogelijkheden is ook 
een persoonlijk arrangement bespreekbaar.
 
Voor partner of mantelzorger is De zuu:te inval een 
mogelijkheid om de zorg even uit handen te geven.
 
LOCATIE
De zuu:te inval is een gezellige en huiselijke groepsruimte 
met ruime woonkeuken. De ruimte is bereikbaar via een eigen 
entree. De grote, omheinde tuin biedt verschillende hoekjes voor 
activiteit en rust. Ons gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk.
 
INFORMATIE
Kom gerust eens kijken of doe een dagdeel vrijblijvend mee.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Cliëntadvies 
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
Telefoon 077-4667800  
E-mail clientadvies@sintjozef.nl

Of maak direct een afspraak via de website 
www.sintjozef.nl/Clientadvies 
Wij helpen u graag verder!

www.sintjozef.nl

EEN FIJNE DAG


