Voor een aangename en
zinvolle daginvulling

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vitalis Parc Imstenrade
Parc Imstenrade 66
6418 PP HEERLEN
Website: www.parcimstenrade.nl
Tel.: 045 – 400 46 00

U bent van harte welkom op dagactiviteit ‘De Salon’.

Dagactiviteit

De Salon

In het prachtige in het groen gelegen Vitalis

thuis wonen wordt dan weer een aantrekkelijk

Parc Imstenrade kunt u een of meer dagdelen

perspectief.

er even helemaal tussenuit bij dagactiviteiten
‘De Salon’.

Met iedere gast vindt een intakegesprek plaats,
zodat het activiteitenprogramma optimaal aan kan

‘De Salon’ biedt de mogelijkheid in gezelschap van

sluiten bij individuele wensen en behoeften. De

leeftijdgenoten op een zinvolle en ontspannende

activiteiten worden wat betreft vorm, intensiteit en

wijze invulling te geven aan uw tijd. In een veilige en

duur aangepast aan hetgeen u als deelnemer als

warme sfeer wordt gezorgd voor ondersteuning en

prettig ervaart. Daarnaast is er een ruime keuze aan

structuur. Ondersteuning waarbij het sociale leven

gezamenlijke activiteiten, zoals geheugentraining,

centraal staat, zowel in de verschillende activiteiten

bewegen, schilderen, bloemschikken en zo meer.

als in de gesprekken met de daartoe opgeleide

Elke dag wordt er een ander programma aan-

medewerkers. Langer op een verantwoorde manier

geboden.
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