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Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening
Persoonsgebonden Budget:
Deelname op basis van een zogenaamd persoonsgebonden budget is ook mogelijk, u ontvangt dan een rekening van De Beyart.

De Schark,
Dagcentrum voor senioren.
Algemeen:
Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn/haar
eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Om dat ook bij toename van zorg te
realiseren is alleen thuiszorg vaak niet
voldoende. Contact met andere mensen,
of een “vrije dag” voor een zorgende partner zijn de meest voorkomende ontbrekende factoren als de balans is verstoord.
Daartoe kan het deelnemen aan dagverzorging vaak weer evenwicht brengen.
Beschikking is noodzakelijk:
Het dagcentrum “De Schark” is sinds januari 2008 onderdeel van Woonzorgcentrum De Beyart. Voor deelname aan deze
vorm van zorg is een WMO beschikking
noodzakelijk. De officiële benaming voor
deze zorg, die in de volksmond veelal
dagverzorging of dagopvang wordt genoemd, is op dit moment “begeleiding
groep”.
De WMO beschikking (=indicatie) wordt
afgegeven door de WMO consulent van de
Gemeente. In overleg met De Schark
wordt met u vastgesteld wanneer u deelneemt en hoe het vervoer geregeld wordt.

Waar:
Deze zorg wordt in de Schark, het zogenaamde
buitenhuis van de broeders van Maastricht, ook
wel genoemd de broeders van De Beyart, door
Woonzorgcentrum De Beyart geëxploiteerd. De
Schark is heel mooi gelegen aan de rand van
Maastricht richting Kanne (B) om precies te
zijn aan de Mergelweg in het Jekerdal.
Het gebouw is ontworpen door architect
Alphons Boosten.

Wanneer:
De Schark is geopend op maandagmiddag van
12 tot 16 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Bepaalde (feest) dagen in het jaar is De Schark
gesloten.
Kosten:
Een maaltijd, koffie en thee zijn inbegrepen
evenals deelname aan de diverse reguliere recreatieve activiteiten. Buitengewone en of extra activiteiten, verstrekkingen of uitstapjes
worden in rekening gebracht.
Informatie:
Voor meer informatie of ingeval u al in het bezit
bent van een WMO beschikking gelieve contact
op te nemen met mevrouw Scholtes van het
opnamebureau van De Beyart
043-6311700. E-mail: y.scholtes@debeyart.nl
of Mevrouw Charlotte Brouwers, teamleider in
De Schark 043-4071782.
E-mail: c.brouwers@debeyart.nl
Graag tot ziens in
De Schark, Dagcentrum voor senioren.

Wekelijks genieten vele ouderen gedurende
1 of meerdere dagen per week contacten met
leeftijdsgenoten, activiteiten en een warme
maaltijd. Dit alles vindt plaats in een plezierige
ambiance, ondersteund door professionele en
vrijwillige medewerkers. Per dag zijn er meestal ongeveer 40 personen (zijnde de gasten en
de medewerkers) aanwezig.

