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Administratie
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  08.00 - 16.00 uur

Bewegen voor ouderen
Iedere donderdagochtend 1e etage 
van 10.45 tot 11.30 uur. 
Iedere woensdagochtend begane grond 
van 11.00 tot 11.30 uur. 

Bingo
Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand in het restaurant.

Camerabewaking	
De hoofdingang en de centrale hal van Driehof worden  
door een camera bewaakt.

Catering
Er bestaat de mogelijkheid om uw feest of evenement in
Driehof te houden. De medewerkers van de administratie 
en van het restaurant kunnen u hierover van informatie 
voorzien.

Chemisch afval
Het chemisch afval, zoals batterijen, kan worden 
aangeboden bij de gastvrouw/-heer.

Gemeentehuis
Gemeente Alphen aan den Rijn (afdeling burgerzaken)
Maandag        13.00 - 16.30 uur
Dinsdag t/m donderdag  09.00 - 16.30 uur
Vrijdag   09.00 - 20.00 uur
Zaterdag   10.00 - 12.00 uur

Huisartsen	
Huisartsenpraktijk Hazerswoude-Dorp 
Dr. J. van der Meij   0172 - 58 92 81
Dr. E. Croiset   0172 - 58 92 81

Kapper	
Iedere donderdag is de dames-/herenkapster mevrouw 
H. Noordergraaf aanwezig vanaf 08.30 uur. Op andere 
dagen volgens afspraak. Afspraken kunt u maken via 
06 - 41 47 63 58.

Kerkomroep Signaal	
Te ontvangen via kerktelefoon iedere donderdagavond  
van 19.30 - 20.30 uur. Muziek kan ook telefonisch worden 
aangevraagd tussen
19.00 - 19.15 uur.    0172 - 58 67 99



Wonen met zorg

Dagbesteding

Thuis

Extra

• Tijdelijk verblijf of logeren
• Permanent wonen met zorg en verpleging
• Kleinschalig wonen voor ouderen met      
   dementie (verpleeghuiszorg)

• Ontmoetingscentrum
• Groepsbegeleiding
• Dagactiviteiten

• 24-uurszorg
• Alarmservice
• Huishoudelijke hulp
• Verzorging
• Verpleging

• Individuele begeleiding, thuis of op locatie
• Gezelschap
• Thuisgemak
• Persoonlijk vervoer en begeleiding
• Ontspanning

WIJdezorg locatie Driehof biedt de volgende vormen van zorg:

Pedicure 
De pedicure komt bij u thuis na een telefonische afspraak.  
Informatie op te vragen bij de gastvrouw.

Restaurant
Maandag t/m zondag               10.00 – 18.00 uur
Keuken open van maandag t/m zondag    11.30 – 18.00 uur

Telefoon en televisie
De aansluitingen zijn standaard aanwezig, alleen in de  
appartementen. Het abonnement loopt via KPN / Ziggo.

Weeksluiting
Iedere vrijdagochtend is er een RK-viering om 11.00 uur 
op de begane grond, m.u.v. de 1e vrijdagochtend van de
maand. Iedere vrijdagavond is er een weeksluiting om 
19.00 uur op het Vogelplein op de 1e etage.

Winkel 
Maandag t/m zaterdag        10.00 - 12.00 uur. 

	


