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Bibliotheek

Kapper

Boodschappenservice

Kerkradio

Chemisch afval

Klein chemisch afval

In de boekenkasten op de 1e etage staan een groot
aantal boeken en grootletter boeken waar u gratis
gebruik van mag maken.
Iedere middag komt er iemand langs met de broodkar,
met verschillende soorten brood en beleg.
Chemisch afval kan worden aangeboden bij de receptie.

Gemeentehuis Kaag en Braassem (afdeling
Burgerzaken)
Telefoon		
Maandag t/m vrijdag
Woensdag		
			

Huisartsen

Huisartsenpraktijk Woubrugge

071 - 332 72 72
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 15.30 uur
18.30 - 20.30 uur
0172 - 51 81 04

De kapsalon bevindt zich op de 2e etage. De kapster is
iedere dinsdag en vrijdag in huis; u kunt een afspraak
met haar maken voor een behandeling.
Gereformeerde kerk, informatie:
N. Hervormde kerk, informatie:		

Jan Terhorst
Joost Lekkerkerker

De bewoners van locatie Woudsoord kunnen klein
chemisch afval (bijv. lege batterijen) inleveren bij de
gastvrouw.

Maaltijden

Dagelijks kunt u tussen 12.00 en 13.30 uur de warme
maaltijd gebruiken in het restaurant. U kunt ook de
maaltijd op het appartement laten bezorgen.

Open tafel

1x per maand in het restaurant in Woudsoord, op de
2e woensdag van de maand.
Opgave: STIWO
Mevr. R. Brunt 			
071 - 501 81 38

WIJdezorg locatie Woudsoord biedt de volgende vormen van zorg:
Wonen met zorg

Thuis

• Tijdelijk verblijf of logeren
• Permanent wonen met zorg en verpleging
• Verpleeghuiszorg psychogeriatrie

•
•
•
•
•
•

24-uurszorg
Alarmservice
Huishoudelijke hulp
Verzorging
Verpleging
Volledig Pakket Thuis

Dagbesteding

Extra

• Ontmoetingscentrum
• Groepsbegeleiding
• Dagactiviteiten

•
•
•
•
•

Pedicure

De ruimte van de pedicure bevindt zich op de 2e etage.
De pedicure is iedere maandagmorgen in huis; u kunt
een afspraak met haar maken voor een behandeling.

Politie

Telefoon		

Telefoon, televisie en internet

0900 - 8844

Telefoon en televisie aansluitingen zijn aanwezig op de
appartementen. Bij tijdelijk verblijf kunt u hier ook gebruik
van maken.

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

Weeksluiting

Op vrijdagavond, 1x per 14 dagen, vindt de weeksluiting
plaats in de recreatiezaal. Deze wordt verzorgd door een
vertegenwoordiger van een van de kerken. Er is ook een
gastvrouw of gastheer aanwezig ter ondersteuning.

Zorgloket

Gemeente Kaag en Braassem		
071 - 332 72 72
Openingstijden Gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag		
08.30 - 12.30 uur
Woensdag			
08.30 - 15.30 uur
				
18.30 - 20.30 uur
Informatie over Wet maatschappelijke ondersteuning.

