
Brochure  

ZORG
THUIS

U kunt bij ons terecht  
voor zorg en ondersteuning  
thuis, zodat u zo lang  
mogelijk zelfstandig en  
prettig kunt wonen  
in uw eigen huis.

Waar u thuis bent



2 Brochure Zorg thuis - Inleiding

Inleiding
Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig en prettig 
thuis kunt wonen, in uw eigen, vertrouwde omgeving waar u zich veilig voelt. Echter, 
er kunnen zich tijdelijk of blijvend situaties voordoen waardoor dit lastig is. Dan is het 
goed te weten dat u bij Zorggroep Drenthe terecht kunt voor zorg thuis.

Zorggroep Drenthe biedt verschillende vormen van zorg thuis, van lichte ondersteuning bij  
dagelijkse handelingen als stofzuigen of wassen en aankleden tot specialistische verpleging na 
een operatie. Samen met u overleggen we welke hulp u thuis nodig heeft.

Wij vinden het algehele welzijn van onze cliënten belangrijk, ook in de thuiszorg. Er is dan ook 
altijd wat te doen bij Zorggroep Drenthe. U bent van harte welkom, ook als u zelfstandig thuis 
woont. U kunt meedoen aan activiteiten, ontspannen in (bijvoorbeeld) de schoonheidssalon, 
lekker en sfeervol dineren in onze restaurants of een bezoek brengen aan ons Theater Mozaiek. 

In deze brochure vertellen wij u graag meer over de zorg die wij u thuis kunnen bieden, wat u 
van ons kunt verwachten en waar wij voor staan. Voor informatie over wonen, zorg of services 
verwijzen wij u graag naar één van onze andere brochures.

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over Zorggroep Drenthe  
of over onze zorg thuis? Neemt u dan contact op met onze  
afdeling Cliëntadvisering via telefoonnummer (0592) 33 12 32  
of e-mail clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl
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Zorg thuis van Zorggroep Drenthe  
Bij Zorggroep Drenthe kunt u terecht voor de volgende zorg thuis:

Zorggroep Drenthe doet meer 
Bij Zorggroep Drenthe is altijd wat te doen:

Reisgids Ledenpas

Bij de Buren Theater Mozaiek
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Verzorging

Faciliteiten Aanvraag zorg

Huishoudelijke hulp

Dementieverzorging
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VerzorginghuiszorgVerpleging
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Specialistische zorg Nachtzorg
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Mevrouw Van der Wees:

“Ik zag er best tegen op om mijn  
huishouden uit handen te geven, 
maar het is nu zo fijn dat er één 
keer per week iemand komt om  
me te helpen.”

“Met wat  
hulp in de  

huishouding  
kan ik langer in  

mijn eigen  
vertrouwde  

omgeving blijven 
wonen”



Zorgmogelijkheden  -  Brochure Zorg

U wilt zelfstandig en prettig wonen in uw  
eigen huis, met de juiste service en zorg  
binnen handbereik. Bij Zorggroep Drenthe  
kan dat.  

Over Zorggroep Drenthe

Thuis
Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk thuis 
woont. Hierbij kan ondersteuning bij kleine dingen, 
zoals hulp in de huishouding of bij het aankleden,  
een groot verschil maken. Wij komen graag bij u thuis 
als u bij sommige zaken in het dagelijks leven hulp 
nodig heeft.

Met ondersteunende thuiszorgdiensten helpt  
Zorggroep Drenthe bij de dingen die u zelf niet  
kunt doen of waar u moeite mee heeft. Daarbij willen 
we dat u zelf de regie houdt over uw leven. Dit bete
kent dat u blijft doen wat u zelf kunt en wilt doen.

Warm en huiselijk 
Zorggroep Drenthe vindt uw algehele welzijn  
belangrijk. Er is bij ons dan ook altijd wat te doen.  
Onze activiteiten en faciliteiten bieden een goede  
gelegenheid om anderen te ontmoeten, bij te praten  
en vriendschappen te sluiten. Zowel bewoners als 
omwonenden zijn van harte welkom! Wij vinden een 
goede sfeer belangrijk en proberen een plek te creëren 
waar iedereen zich thuis voelt.

Voor u
We hechten veel waarde aan de mening van onze  
cliënten en daarom gaan we graag met hen in  
gesprek om te kijken waar we onze zorgverlening en 
voorzieningen kunnen verbeteren. Iedere locatie heeft 
een cliëntenraad. In de cliëntenraad spreken cliënten, 
familie of andere betrokkenen met onze locatiemana
ger over de dagelijkse gang van zaken en plannen voor 
de toekomst.
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Goed om te weten!

Zorggroep Drenthe verhuurt 

appartementen aan huurders 

die nu geen zorg nodig hebben, 

maar wel voorbereid willen  

zijn op de toekomst. In onze 

huur appartementen in de woon

zorgcentra of appartementen

complexen geniet u van uw 

vrijheid en privacy en kunt 

u gebruik maken van onze 

zorgmogelijk heden en faciliteiten 

als het nodig is.
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Zorg thuis van  
Zorggroep Drenthe 

Zorggroep Drenthe biedt zorg thuis aan in de gemeenten  
Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe.  
In de thuiszorg kent Zorggroep Drenthe geen wachttijden.  
Dit betekent dat de zorg thuis binnen 24 uur van start gaat,  
meestal op de dag van aanvraag. Hieronder hebben we de zorg  
op een rij gezet die wij bij u thuis kunnen bieden.

Huishoudelijke hulp
Wanneer u niet meer in staat bent zelf uw huishouden te doen, kan een huishoudelijk medewerker dit (tijdelijk)  
van u overnemen. Hierbij kunt u denken aan stofzuigen, stoffen, ramen zemen en bedden verschonen.

Verzorging
Heeft u ondersteuning nodig bij uw algemene dagelijkse verzorging? Dan kunt u een beroep doen op onze  
verzorgenden. De verzorgende die bij u thuis komt, biedt hulp bij onder meer eten en drinken, wassen, aankleden,  
naar het toilet gaan, douchen en aantrekken van steunkousen. Ook kunnen we u begeleiden bij medicijngebruik, 
wondverzorging en zwachtelen.

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding kan u helpen om zo lang en zo zelfstandig mogelijk in uw eigen omgeving te blijven wonen.
U kunt hierbij denken aan hulp bij uw persoonlijke verzorging, maar ook aan het organiseren van uw huishouden 
en het regelen van een zinvolle dagbesteding.

Verpleging
Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis verple
ging krijgen. Een opname kan hierdoor misschien 
voorkomen worden. Ook tijdelijke verpleging na een 
ziekenhuisopname is mogelijk. Onze deskundige mede
werkers helpen u om uzelf te verzorgen. Ook kunnen 
zij injecties geven, wonden verzorgen en ander ver
pleegkundige handelingen verrichten. Daarnaast krijgt 
u van hen voorlichting en advies, bijvoorbeeld over het 
gebruik van medicijnen of voeding. 
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Rachelle: “Fijn dat ik cliënten 
thuis kan helpen met datgene wat 
niet meer zo goed lukt! Het doet 
me goed dat ze hierdoor langer 
thuis kunnen blijven wonen.” 

Verzorgingshuiszorg thuis 
VPT = Volledig Pakket Thuis
Met een indicatie Volledig Pakket Thuis 
(VPT) krijgt u dezelfde zorg die wij in een 
woonzorgcentrum verlenen,  
maar dan bij u thuis. Deze zorgverlening 
is mogelijk als u in het aanleungebied 
van één van onze woonzorgcentra 
woont. De zorg wordt verleend op basis 
van de indicatie Wlzzorg (zie pagina 
13). Onze verzorgenden komen bij u 
thuis en bieden u alle zorg en onder
steuning waarvoor u een indicatie heeft 
gekregen, inclusief huishoudelijke hulp. 
Ook de maaltijd wordt bij u thuis be
zorgd. Voor Volledig Pakket Thuis gelden 
geen wachttijden. In overleg met u spre
ken we af wanneer de zorg begint.

MPT = Modulair Pakket Thuis
Met een Modulair Pakket Thuis kiest u 
welke delen (modules) van het totale 
zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt 
ook bepaalde zorg niet kiezen, bijvoor
beeld omdat u dat niet wilt. Of omdat 
u zelf zorg wilt inkopen met een PGB 
(persoonsgebonden budget).  
Het MPT bevat geen maaltijden en  
geen hulp bij het huishouden. Bij de  
gemeente kunt u via het Wmo loket  
(zie pagina 13) hulp bij het huishouden  
aanvragen. De maaltijd kunt u via  
Zorggroep Drenthe inkopen.

Specialistische verpleging 
thuis
Soms vraagt ziekte om gespecialiseerde 
verpleging thuis. Het kan ook zijn dat 
u na een operatie snel naar huis wilt 
en dan specialistische hulp thuis nodig 
heeft. In beide gevallen kunt u een  
beroep doen op de specialistische zorg 
van Zorggroep Drenthe. 
 
Dankzij de specialistische verpleging 
kunt u in uw eigen omgeving verpleegd 
worden, ook als u ingewikkelde medi
catie of behandeling nodig heeft. Onze 
(gespecialiseerde) verpleegkundigen 
werken nauw samen met uw arts. 
Specialistische zorg omvat onder meer 
begeleiding bij medicatie via een infuus 
en bepaalde vormen van pijnbestrijding.
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Mevrouw Buijs:

“Voordat ik in het aanleungebied 
van Symphonie woonde kende ik 
mevrouw Mekkering niet. Nu zijn 
we vriendinnen en brengen we 
vaak samen een bezoek aan de 
activiteiten in Symphonie.” 

Nachtzorg
Nachtzorg kan een aanvulling zijn op de zorg die u overdag ontvangt. Met nachtzorg kunt u veilig in uw eigen 
omgeving blijven wonen. Het feit dat er ook ´s nachts iemand in huis is waar u een beroep op kunt doen, zorgt voor 
rust in uw leven en dat van uw partner of familie. Zorggroep Drenthe kent verschillende vormen van nachtzorg, 
voorbeelden zijn slaapdiensten en waakdiensten. Bij een slaapdienst/nachtaanwezigheidsdienst, waarbij de zorgver
lener gewoon naar bed gaat en u voor enkele zorgmomenten een beroep op hem/haar kan doen, is er minder zorg 
nodig dan bij een waakdienst. Bij een waakdienst is iemand aanwezig die tijdens de nacht over u waakt en voor u 
zorgt. In overleg met de wijkverpleegkundige bepalen we samen met u welke zorg nodig is.

Dementieverzorging
Als het geheugen ons in de steek laat, wordt zelfstandig thuis wonen 
steeds lastiger. Het Ambulant Geheugen Team (AGT) van Zorggroep 
Drenthe helpt u ook dan zo lang mogelijk veilig, plezierig en verant
woord thuis te wonen.

Het AGT bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde (arts), physician 
assistant, psychologen, een casemanager dementie en wanneer nodig 
een fysio of ergotherapeut. Deze specialisten onderzoeken u. Vervol
gens wordt in nauwe samenwerking met uw huisarts een advies en 
zorgbehandelplan opgesteld. Dit wordt uitgebreid met u besproken.  
U kunt ruim de tijd nemen om uw vragen te stellen. Een verwijzing naar 
het Ambulant Geheugen Team van de Zorggroep Drenthe kan alleen via 
de huisarts of specialist van het ziekenhuis.
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“Het is hier 
heerlijk  

wonen in 
Symphonie”

Familie en mantelzorgers:  
een belangrijke bijdrage
In de zorg draait het om de samen
werking tussen u, uw mantelzorger en 
de professionele zorgverlener. In deze 
driehoek heeft ieder zijn of haar taak, 
met als belangrijkste doel uw welzijn. 
Ons uitgangspunt daarbij is dat u, waar 
mogelijk, zelf de regie voert over uw 
leven. We overleggen regelmatig met 
elkaar en als het nodig is, roepen we de 
hulp in van uw familie of mantelzorger. 

Faciliteiten en services 
In onze woonzorgcentra bieden wij diverse faciliteiten 
aan. Zo is er een winkel, een restaurant en een bruin 
café en kunt u bij ons terecht voor de kapper of pedi
cure. Zowel bewoners als omwonenden kunnen hier 
gebruik van maken. Daarnaast bieden wij verschillende 
services aan om u thuis en in onze woonzorgcentra te 
ondersteunen, zoals onze klussendienst, personenalar
mering of tuinonderhoud. Meer informatie over onze 
services vindt u in de brochure services en op onze 
website.
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Faciliteiten

1. Assen  
de Amstel

2. Assen  
de Vijverhof

3. Assen  
Messchen-

staete

4. Beilen  
de Wester Es

5. Eelde  
Symphonie

6. Roden  
de Noorder-

kroon

7. Rolde  
de Wenning

8. Zuidlaren  
Mozaiek

Dagverzorging        

Kortdurend verblijf        

Huurappartementen        

Restaurant        

Huisartsenpraktijk        

Kapsalon        

Bruin café        

Pedicuresalon        

Winkel op locatie        

Koffiebar        

Winkelcentrum  
op loopafstand

       

Bushalte in de buurt        

Fysiotherapiepraktijk        

Schoonheids- 
specialiste        

Wellness        

Fitnessruimte        

Galerie        

Theater        

Sport- en spelruimte        

Zaalverhuur        

Individuele begeleiding: 
verzorging en verpleging 
of zorg thuis (thuiszorg)
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1. Assen de Amstel 

2. Assen de Vijverhof 

3. Assen Messchenstaete

4. Beilen de Wester Es 

5. Eelde  Symphonie

6. Roden de Noorderkroon 

7. Rolde de Wenning

8. Zuidlaren Mozaiek

Thuiszorg (werk)  
gebieden

Thuiszorggebied  
en onze locaties
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de Vijverhof

3. Assen  
Messchen-

staete

4. Beilen  
de Wester Es

5. Eelde  
Symphonie

6. Roden  
de Noorder-

kroon

7. Rolde  
de Wenning

8. Zuidlaren  
Mozaiek

Dagverzorging        

Kortdurend verblijf        

Huurappartementen        

Restaurant        

Huisartsenpraktijk        

Kapsalon        

Bruin café        

Pedicuresalon        

Winkel op locatie        

Koffiebar        

Winkelcentrum  
op loopafstand

       

Bushalte in de buurt        

Fysiotherapiepraktijk        

Schoonheids- 
specialiste        

Wellness        

Fitnessruimte        

Galerie        

Theater        

Sport- en spelruimte        

Zaalverhuur        

Individuele begeleiding: 
verzorging en verpleging 
of zorg thuis (thuiszorg)
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Meneer Bonder:

“Omdat ons huis te groot werd 
voor ons en mijn vrouw licha-
melijke klachten kreeg, hebben 
we een appartement gehuurd in 
de Wenning. Mijn vrouw krijgt 
hier de zorg die ze nodig heeft. 
Verder wonen we helemaal  
zelfstandig. Ook voor onze  
kinderen was de verhuizing  
een hele geruststelling.”

“Mijn vrouw 
krijgt de zorg 
die ze nodig 
heeft. Verder 
wonen wij hier 
helemaal zelf-
standig”
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Zorg thuis aanvragen,  
hoe gaat het in zijn werk?

Aanvragen zorg thuis en de kosten
Hieronder leest u waar u een indicatie voor zorg thuis kunt aanvragen 
en met welke kosten u rekening moet houden. 
 
•  Dagverzorging 
 Aanvraag: bij het Wmo loket van uw gemeente.
  Kosten: u betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
•  Huishoudelijke hulp 
 Aanvraag: bij het Wmo loket van uw gemeente.
  Kosten: u betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
• Verzorging en verpleging thuis 
 Aanvraag: bij uw wijkverpleegkundige. 
  Kosten: verzorging en verpleging thuis wordt vergoed uit het  

basispakket van uw zorgverzekering.
• Individuele begeleiding
  Aanvraag: bij het Wmo loket van uw gemeente.
  Kosten: u betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
• Volledig Pakket Thuis (VPT)
  Aanvraag: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),  

via telefoonnummer (088) 789 10 00 of www.ciz.nl.
  Kosten: verzorgingshuiszorg thuis wordt vergoed door de Wlz;  

u betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
• Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Aanvraag: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),  

via telefoonnummer (088) 789 10 00 of www.ciz.nl.
  Kosten: modulair pakket thuis wordt vergoed door de Wlz;  

u betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
• Specialistische verpleging thuis
 Aanvraag: via uw huisarts of uw specialist in het ziekenhuis. 
  Kosten: specialistische verpleging wordt vergoed uit het basispakket 

van uw zorgverzekering na een verwijzing van uw huisarts of specialist.
• Dementieverzorging
  De ervaring is dat vanuit de thuiszorg een ‘niet pluis’gevoel wordt 

geconstateerd. De thuiszorgmedewerker schakelt op dat moment 
het AGT (Ambulant Geheugen Team) van Zorggroep Drenthe in. 
In overleg met de huisarts worden vervolgstappen genomen.

  Kosten: (dementie)verzorging en verpleging thuis wordt vergoed 
uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Zorg thuis kan binnen 24 uur van start gaan.

Als u gebruik wilt maken van zorgverlening bij u thuis, heeft u een indicatie 
nodig. In de indicatie staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Hierover 
gaan we samen in gesprek. In dit hoofdstuk geven we aan waar u de indicatie 
kunt aanvragen. Wilt u dat wij de indicatie voor u aanvragen? Dat kan! Bel ons 
op telefoonnummer (0592) 33 12 32 en vraag naar de afdeling Cliëntadvise-
ring. Zij helpen u graag verder.

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) 
is er voor mensen die de hele  
dag intensieve zorg of  
toezicht dichtbij nodig heb
ben, bijvoorbeeld ouderen 
met vergevorderde dementie 
of mensen met een ernstige 
verstandelijke, lichamelijke  
of zintuiglijke beperking. 

Wmo
De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) wordt 
uitgevoerd door gemeenten. 
Het doel is om mensen deel 
te laten nemen aan de  
samenleving. Voor degenen 
die hierbij problemen onder
vinden, zoals ouderen en 
mensen met een beperking, 
biedt de Wmo voorzieningen 
en ondersteuning, bijvoor
beeld huishoudelijke hulp 
of een aanpassing aan de 
woning.



Eigen bijdrage
Voor de meeste vormen van zorg thuis betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal 
factoren, zoals uw inkomen, de hoeveelheid en soort zorg die u nodig heeft en de gemeente waar u woont.  
Uw eigen bijdrage wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Heeft u vragen over de eigen 
bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel naar (0800) 0087.
 

Zelf zorg thuis inkopen
Het kan zijn dat uw indicatie en/of zorgbudget niet toereikend is om die zorg te ontvangen die u wenst. Naast uw 
budget kunt u zelf zorg bijkopen bij Zorggroep Drenthe om uw zorg helemaal op maat te maken. Wij overleggen 
met u over uw wensen en kijken samen naar de mogelijkheden. Ook kunt u alle bovengenoemde zorgverlening 
particulier inkopen. Neemt u voor meer informatie contact op met onze afdeling Cliëntadvisering via  
telefoonnummer (0592) 33 12 32 of email clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl.
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“De mede-
werkers  

zijn zo goed  
voor mij”
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Mevrouw Noordhoek: 

“Wat ben ik blij dat ik hier mag  
wonen. Ze helpen me daar waar  
ik dat nodig heb en zijn goed voor 
me. Dat maakt mij een gelukkig 
mens.” 
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Er is altijd wat te doen bij 
Zorggroep Drenthe

Dagverzorging
Bezig zijn met hoofd en handen en andere mensen ontmoeten, is gezond en gezellig. Onze dagverzorging is voor 
iedere oudere die graag wat meer onder de mensen wil komen. In kleine groepen ondernemen we allerlei  
activiteiten, van uitstapjes naar het bloemencorso tot gymnastiek en schilderen. Samen koffie of thee drinken en  
genieten van de warme maaltijd horen er natuurlijk ook bij.

Bij de dagverzorging bent u of uw partner in goede handen. Onze medewerkers geven de begeleiding, aandacht 
en ondersteuning die nodig is. Ook voor mantelzorgers is onze dagverzorging fijn: zij hebben even tijd voor zich
zelf en weten dat degene waar ze voor zorgen, niets te kort komt. Voor deze vorm van zorg is een indicatie van de 
gemeente nodig. Deze vraagt u aan via het Wmo loket.

We organiseren leuke  
activiteiten voor onze  
cliënten. Zo gaan we af  
en toe naar een voetbal-
wedstrijd of gaan gezellig 
op reis met elkaar, bijvoor-
beeld naar Giethoorn.

Waar en wanneer?
In woonzorgcentrum de Vijverhof en Mozaiek bieden we van maandag tot en met vrijdag dagverzorging aan.  
U kunt kiezen voor één of meerdere dagen. Bent u geïnteresseerd? Bel dan met de afdeling Cliëntadvisering,  
telefoonnummer (0592) 33 12 32. Komt u gerust een keer kijken of het wat voor u is.  

Zorggroep Drenthe vindt uw algehele welzijn belangrijk. Er is dan ook  
altijd wat te doen bij onze locaties. Zowel bewoners als omwonenden 
kunnen gebruik maken van onze faciliteiten of deelnemen aan  
activiteiten.



17Altijd wat te doen  -  Brochure Zorg thuis

Bij de Buren
Onder de naam ‘Bij de Buren’ bieden we allerlei  
activiteiten en faciliteiten aan in onze locaties. Voor 
onze cliënten, maar ook voor onze buren! Hierdoor 
staan we midden in de samenleving en zijn onze loca
ties een ontmoetingsplek voor de buurt. 

‘Bij de Buren’ is er altijd wat te doen. Zo hebben we 
een winkel, een kapsalon, een pedicure en een gezellig 
restaurant waar u heerlijk kunt eten. Ook kunt u gezel
lig biljarten in de biljartzaal. We verhuren zalen waar u 
 bijvoorbeeld  uw verjaardag kunt vieren. Ook voor de 
catering kunt u bij ons terecht. Binnen de locaties wordt 
er van alles georganiseerd, van uitstapjes en workshops 
tot film en toneelavonden, muziek en fitness. Iedereen 
is welkom en mag meedoen! U vindt het complete ‘Bij 
de Buren’ aanbod op www.bijdeburen.nl

Gastendag voor thuiswonende cliënten
U woont thuis en bent zelfstandig, maar wilt graag wat 
meer contract met andere mensen. De gastendag is  
dan misschien iets voor u. Woonzorgcentrum de 
Vijverhof in Assen, de Wenning in Rolde en Mozaiek in 
Zuidlaren organiseren van maandag tot en met vrijdag 
gastendagen voor iedereen die graag wat meer onder 
de mensen wil komen en op zoek is naar een leuke 
dagbesteding. Tijdens de gastendag bent u te gast in 
ons woonzorgcentrum en kunt u deelnemen aan aller
lei activiteiten. 

De gastendag is bedoeld voor:
•  Ouderen die behoefte hebben aan contact met  

anderen en er graag een dagje uit willen zijn.
•   Ouderen die graag activiteiten ondernemen met 

leeftijdsgenoten.
•  Ouderen die anders (dagelijks) door een mantelzorger 

worden verzorgd.
Voor de gastendag heeft u geen indicatie nodig.  
De kosten bedragen € 20,00 per dag (inclusief warme 
maaltijd).  

Wilt u meer weten? 
Kijk voor meer informatie op www.zorggroepdrenthe.nl/
gastendag of neem contact op met één van de locaties.



Theater
In Theater Mozaiek kunt u genieten van 
mooie, intieme theatervoorstellingen  
en muziekoptredens die in samenwer
king met Theater De Nieuwe Kolk voor 
u zijn samengesteld. Cabaret, muziek of 
toneel, u vindt het allemaal in het Theater 
Mozaiek Zuidlaren! Maak van uw theater
bezoek een compleet avondje uit! Geniet 
voorafgaand aan de voorstelling van een 
3gangentheater diner.

Wilt u meer weten? 
Ga naar www.theatermozaiekzuidlaren.nl 
voor meer informatie over de mogelijk
heden en het programma van Theater 
Mozaiek. Hier kunt u ook uw kaarten 
reserveren.
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Ledenpas
Met de ledenpas van Zorggroep Drenthe krijgt u korting op producten  
en diensten bij verschillende bedrijven, zoals korting op verzekeringen  
bij Univé of gratis gebruik van krukken of een rollator van Vegro. 
Ook zijn er altijd verschillende seizoensgebonden kortingsacties.  
Op www.zorggroepdrenthe.nl vindt u een overzicht van alle voordelen  
en kortingen. 

Lid worden? 
Download het inschrijfformulier via onze website www.zorggroepdrenthe.nl 
of neem contact op met ons via telefoonnummer (0592) 33 12 32.

Waar u thuis bent

Ledenpas

Reisgids
Speciaal voor cliënten en leden van Zorggroep Drenthe is er de  
reisgids, een uitgebreid (reis)programma met voor elk wat wils!  
Van diverse voorstellingen in ons prachtige Theater Mozaiek in  
Zuidlaren tot het Hunebedmuseum in Borger, van een dagje op de 
camping tot een bezoek aan het Trommeltjestheater van Hennie Kuijer 
in Ruinen. 

Bij Zorggroep Drenthe gaat u op reis met de zekerheid van  
verzorgende of verpleegkundige ondersteuning. Dát is waarmee wij 
ons onderscheiden van andere reisaanbieders. Ook als u zorg nodig 
heeft of slecht ter been bent, kunt u met een gerust hart mee op reis. 
U vindt het programma van de reisgids op www.zorggroepdrenthe.nl/
reisgids 

Wilt u meer weten? 
Neemt u dan contact op met ons op via telefoonnummer  
(0592) 33 12 32.
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Industrieweg 15  9402 NP  Assen  T. (0592) 33 12 32   
E. info@zorggroepdrenthe.nl   www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

Meer informatie 

Heeft u vragen over wat Zorggroep
Drenthe voor u kan doen of wilt u
een afspraak maken? Neemt u
dan contact met ons op: 

Telefoon 
(0592) 33 12 32
E-mail 
clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl 
Website 
www.zorggroepdrenthe.nl


