
ACTIVITEITEN VOOR MENSEN 
MET GEHEUGEN PROBLEMATIEKEN.
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Groepsbegeleiding 

Sinds 2013 is Club Caffemed een onderdeel van Comfortzorg. Comfortzorg is
gestart met deze nieuwe vorm van groepsbegeleiding speciaal voor jonge
mensen met dementie.

Wij bieden onze deelnemers een passende dagbesteding, waar ze zich thuis
voelen in een leuke, veilige en vertrouwde omgeving. Mensen met dementie
hebben vaak behoefte aan activiteiten die passen bij hun levensfase en
talenten.

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie, zowel in
de dag besteding als thuis. Onze begeleiders zien hierop speciaal geschoold.
Met casemanagers Dementie in Friesland vindt regelmatig overleg plaats over
de mogelijkheden van onze zorg. 

Lijkt het u ook leuk om bezig te zijn met activiteiten die u nog prima kunt
doen? Kom dan eens langs bij Club Caffemed. 

Dagopvang voor jonge mensen met dementie 

Persoonlijke verzorging en verpleging thuis

Individuele begeleiding
Combi-hulp: hulp als vervanging van mantelzorg
Huishoudelijke hulp

Advies bij zorgaanvragen en hulp bij indicaties

Ondersteuning bij administratie

Comfortzorg voor:

ClubCaf femed
GEHEUGENPROBLEMEN

& DEMENTIE



SAMEN STERK

0513 - 437764

www.comfortzorg.nl
info@Comfortzorg.nl

@clubcaffemed

Club Reduzum
Legedyk 31
9008 TA 
Reduzum

Club Oudeschoot
Schoterlandseweg 29
8451 CP 
Oudeschoot

Deelnemers staan centraal 

Locaties

Meer informatie?

Wij gaan samen met u bepalen hoe u de dag door wilt brengen. Bijvoorbeeld
helpen met koken, in de groentetuin werken, knutselen aan een fiets, sporten,
muziek luisteren, film kijken, tekenen, wandelen of soms gewoon even lekker
niets doen? U bent bij deze uitgenodigd. 

Onze deelnemers zijn ongeveer 50 tot 75 jaar, maar er is geen strikte
leeftijdsgrens. Onze begeleiders bieden vijf dagen per week een fijne
dagbesteding waarin binnen de groep veel aandacht is voor elkaar. De
groepsgrootte is ongeveer 8 personen.

Momenteel bieden wij op twee locaties in Friesland dagbesteding: Club
Reduzum en Club Oudeschoot. Vraag naar de beschikbaarheid. 

Meer informatie krijgt u van
Nanja Witzenburg of van onze
vaste begeleiders: Maud,
Rianne, Anke en Minca. U kunt
ook een e-mail sturen naar
caffemed@comfortzorg.nl


