
Welke plek pasthet beste bij u??

Bent u 
meer een 
stadsmens?

Met uw 
handen werken 
in de aarde?

Creatieve 
uitspattingen?

Wat meer 
mensen om 
u heen?

Kom naar Het Kantongerecht

Je maakt het in De Huiskamer

Bezoek Noorderbreedte

Dat kan bij De Zorgboerderij 



Daar waar je je thuis voelt daar kom je 

tot rust en daar is de ruimte om jezelf te 

kunnen zijn. Bij De Hooimijt vinden wij 

dat heel belangrijk.   

De juiste prikkels maken actief. 

Wij geloven dat de juiste prikkels de 

zelfredzaamheid van iemand met dementie 

bevorderd. Ondanks een haperend lichaam 

of geest is en blijft het toch mogelijk om 

een zinvolle, actieve en vooral waardevolle 

dagbesteding te hebben. Wij kijken liever 

naar wat de bezoeker wel kan, dan naar wat 

niet meer kan.

Zorggroep De Hooimijt biedt passende 

dagbesteding aan kwetsbare mensen en 

mensen met dementie in het bijzonder. Een 

team van professionele verpleegkundigen/ 

verzorgenden IG en bevlogen activiteiten

begeleiders zorgen er elke dag voor dat de 

bezoeker ondersteuning op maat geboden 

krijgt die zoveel mogelijk aansluit bij de 

eigen levensgeschiedenis. Bezoekers 

kunnen rekenen op een begripvolle steun 

in een ongedwongen sfeer. 

      Zorggroep De Hooimijt

Voel je thuis
U kunt kiezen uit De Zorgboerderij in 

Weerdinge voor contact met dieren, klussen 

in de buitenlucht en met de handen werken 

in de moestuin. 

Bent u meer een stadsmens en een creatief 

persoon, dan is het authentieke pand Het 

Kantongerecht midden in het centrum van 

Emmen of De Huiskamer in Emmerhout 

een passende keuze. In Klazienaveen kunt u 

genieten van de reuring in het wijkgebouw 

De Noorderbreedte.

Op elke plek worden de activiteiten 

aangepast op de individuele behoeften 

van de bezoekers. Wij houden daarbij 

ook rekening met uw interesses en 

mogelijkheden. 

Juiste prikkels 
maken actief.

‘Onze liefdevolle  

en deskundige zorg voor ouderen 

maakt ons uniek.’

De omgeving die bij u past. 

Elke locatie heeft zijn eigen sfeer, kenmerken en mogelijkheden. Onze 

werk wijze is persoonlijk en samen met de bezoekers stemmen wij het 

dagprogramma af. 



We doen het samen

Naast de mogelijkheden op onze diverse 

locaties bieden we op elke locatie creatieve, 

sport en spel, muziek en natuuractiviteiten 

aan. We houden daarbij rekening met de 

seizoenen.

Dagelijks wordt er samen met de bezoekers 

een gezonde warme maaltijd gekookt. En 

ook hier heeft u inbreng in. Zo doen we het 

allemaal samen.

Elke dag zetten onze medewerkers zich in 

voor goede en liefdevolle zorg.  Dankzij 

aandacht en een luisterend oor creëren 

onze medewerkers kleine of grote 

geluksmomenten voor de bezoekers waar 

wij voor zorgen. Wij vinden dit bijzonder en 

zijn hier dankbaar voor, want zó kunnen wij 

het verschil maken.

 

Op uw plek

Onze vrijwillige chauffeurs bieden de 

mogelijkheid om u te begeleiden van en 

naar één van onze locaties. Vraag gerust 

naar de mogelijkheden. 

Voor uw familie

We vinden het heel belangrijk dat de 

Hooimijt een veilige plek is waar iedereen 

zich thuis voelt. Daarom gaat er ook 

aandacht uit naar de mantelzorgers en/of 

familieleden van onze bezoekers. 

Wij bieden jaarlijks het psychoeducatie 

programma Dementie en nU aan. Tevens 

beschikken we over een kennisbank voor 

dementiezorg, in samenwerking met 

Bibliotheek Emmen. Vraag ons gerust als 

u meer wilt weten of extra ondersteuning 

nodig heeft. 

Samenwerken in de keten

Geheugenproblemen zijn van grote 

invloed op de kwaliteit van leven en maken 

deskundige en gespecialiseerde zorg in 
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Altijd een plek
     die bij u past

veel gevallen noodzakelijk. Wij werken 

daarom nauw samen met de casemanagers 

dementie en de psychogeriatrische teams 

van verschillende thuiszorgorganisaties. 

Deze teams dragen eraan bij dat mensen zo 

lang mogelijk op een prettige manier thuis 

kunnen blijven wonen. Samen overleggen 

we over de zorg rond onze bezoekers en 

stemmen we onze activiteiten op elkaar 

af. Zo zorgen we samen voor de beste 

oplossing.

‘Zorggroep De Hooimijt 

biedt dagbesteding 

in en om Emmen’.



Mens en dier

Het contact tussen mens en dier vinden 

wij heel belangrijk. Daarom lopen op de 

zorgboerderij diverse dieren rond zoals 

ezels, pony’s, paarden, varkentjes, poezen 

en knaagdieren. Onze bezoekers worden 

actief betrokken in het verzorgen van deze 

dierbare kameraden. 

      Weerdinge

De Zo rgboe rde rij 
Onze Zorgboerderij is bij uitstek de plek voor buitenmensen. Er kan naar hartenlust gewerkt 

worden in de moestuin en geklust in en aan de boerderij. Deze locatie is gelegen in een prachtige 

landelijke omgeving aan de rand van Emmen in het karakteristieke dorp Weerdinge.

Plek voor iedereen

In de zorgboerderij zijn diverse woon

kamers. De Deel, de Wagenschuur en de 

Woonkamer. Voor iedereen plek om te 

doen waar behoefte aan is. 

Naast de buitenactiviteiten bieden we in 

deze woonkamers ook allerlei creatieve 

activiteiten, en bereiden we dagelijks een 

wisselende warme maaltijd.

Wees 
welkom

Van maandag  
t/m vrijdag tussen 

8.30 en 16.30 
uur!

De Zorgboerderij 

klussennatuur

moestuin dieren

‘Het mooiste aan de 

dag is het voeren van 

de ezels.’
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Deze locatie bevindt zich in hartje Emmen en leent zich voor het ondernemen van allerlei gezellige 

en zinvolle activiteiten. In de directe omgeving kunt u genieten van het mooie Raadhuisplein, de 

markt en het nieuwe Rensenpark. Ook de bibliotheek is op loopafstand, net als de Grote Kerk 

waar regelmatig exposities en concerten georganiseerd worden.

Geeft ruimte

Naast twee gezellige woonkamers heeft 

deze locatie ook een Atelier, een prachtige 

ruimte met schouw, hier kunnen bezoekers 

hun creatieve talenten uitoefenen, 

bijvoorbeeld: tekenen, schilderen, naaien 

of bloemschikken. 

      Emmen

Het Kantonge recht

Het Kantongerecht

centraal creatief

Onze (vrijwillige) kok bereidt de dagelijkse 

maaltijden in een professionele keuken. 

Uiteraard wordt het op prijs gesteld als 

bezoekers helpen bij de voorbereidingen, 

zoals aardappels schillen of groenten 

snijden. 

Als het weer het toelaat, drinken we een 

kopje koffie of thee op ons kleine, maar 

gezellige terras. Hier staan ook de kruiden 

die we gebruiken voor de maaltijden.

Wees 
welkom

Van maandag  
t/m vrijdag tussen 

8.30 en 16.30 
uur!

sfeervol
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In de huiselijke keuken wordt de warme 

maaltijd bereid. Het winkelcentrum, 

bibliotheek en het bos de Emmerdennen 

bevinden zich op loopafstand waardoor 

een uitstapje snel gemaakt is. Als het weer 

het toelaat, drinken we ons kopje koffie of 

thee op ons terras. Lekker een frisse neus 

of warm in de zon.

Een veilige plek

Deze kleinschalige locatie wordt met 

name bezocht door mensen met een 

psychiatrische hulpvraag.

De Huiskamer is gelegen in de woonwijk Emmerhout. Dit is een locatie met een 

huiselijke sfeer in een rustige omgeving. Doordat de ligging in een woonwijk is, 

maakt u het dagelijkse leven goed mee. Uiteraard worden allerlei gezellige en 

zinvolle activiteiten ondernomen. 

      Emmerhout

De Huiskame r
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De Huiskamer

bosrijk

Wees 
welkom

Van maandag  
t/m vrijdag tussen 

8.30 en 16.30 
uur!

‘Locatie met een  

huiselijke sfeer in een 

rustige omgeving.’

knus

persoonlijk
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Deze locatie bevindt zich in het wijkgebouw De Noorderbreedte. Dit gebouw ligt midden in 

de woonwijk waardoor het dagelijks leven om ons heen gebeurt. Het winkelcentrum is op 

loopafstand te bereiken.  

In onze ruimte worden allerlei gezellige 

en zinvolle activiteiten ondernomen en er 

bevindt zich een gezellige keuken waar de 

warme maaltijd wordt bereid. 

      Klazienaveen

De Noo rde rb reedte

centraalhuiselijk moestuin

Om er gezellig op uit te trekken hebben wij 

een duofiets en bij lekker weer genieten we 

al snel van een kopje koffie op ons terras.

Wees 
welkom

Op maandag  
dinsdag, donderdag 

en vrijdag tussen 8.30 
en 16.30 uur!

De Noorderbreedte

‘Geniet 

van de reuring in 

ons wijkgebouw.’



U kunt met ons vrijblijvend een afspraak maken om een bezoek te brengen aan een  

of meerdere van onze locaties. Neem daarvoor contact op via 0591-621179 of via  

info@zorggroepdehooimijt.nl. 

 

U kunt bij De Hooimijt terecht met een 

indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige 

Zorg (WLZ). Om in aanmerking te komen voor 

een WMO indicatie kunt u contact opnemen 

met ‘de Toegang’ (telefoonnummer  

0800 1525). Wij helpen u hier graag bij. 

      Zorggroep De Hooimijt

Hoe komt u in aanme rking?

Het gesprek met de Toegang zal bij u 

thuis plaatsvinden in de vorm van een 

keukentafelgesprek. Samen wordt er 

gekeken of er sprake is van een maat

werkvoorziening. 

Als dit wordt toegekend, zal u cliënt worden 

van de hoofdaanbieder van het gebied waar 

u woont. Voor een actueel overzicht van deze 

hoofdaanbieders verwijzen wij u graag naar 

onze website (www.zorggroepdehooimijt.nl). 

Ook kan het zo zijn dat u (in de loop van de 

tijd) in aanmerking komt voor een indicatie 

die valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ).  

De aanvraag voor een WLZ wordt over het 

algemeen gedaan door uw casemanager 

dementie. 

‘De indicatie vind plaats 

in de vorm van een 

keukentafelgesprek.’

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

beoordeelt of u in aanmerking komt voor 

een indicatie vanuit de WLZ.

Wanneer beginnen

De startdatum en het gewenste aantal dagen 

dat u een locatie van de Hooimijt wilt gaan 

bezoeken wordt samen met u afgestemd. 

Ook is het uitbreiden van het aantal dagen 

in de toekomst een mogelijkheid.  

Contact De Toegang
0800 1525



Altijd een plek
     die bij u past

Zorgboerderij De Hooimijt
Adresgegevens
Weerdinge

De Huiskamer
Adresgegevens
Emmerhout

Het Kantongerecht
Adresgegevens
Emmen

De Noorderbreedte
Adresgegevens
Klazienaveen

Contact:
Emmerhoutstraat 22, 7814 XV Emmen

info@zorggroepdehooimijt.nl, 0591-621179 / 0621956300
www.zorggroepdehooimijt.nl

Kwaliteit is heel belangrijk!


