
Stichting Zorg Om Naasten

NADERE INFORMATIE EN AANMELDING
Stichting Zorg om Naasten (ZON) Lomm
p/a Kolckwei 32, 5943 BG Lomm
Email: zonlomm@hotmail.nl
Internet: www.zonlomm.nl 

De bestuurssamenstelling:
Hay van Dijk, voorzitter
Ingrid Bos, secretariaat
Truus Lensen, coördinatie dagopvang
Theo Theeuwen, penningmeester
Sjaak van Eijndt, penningmeester

Contactpersoon dagvoorziening:
Truus Lensen, Telefoon 077-4732288

Voor deelname aan de dagopvang 
is geen CIZ-indicatie nodig. 
Na aanmelding vindt er vrijblijvend een 
huisbezoek plaats.

DAGOPVANG LOMM 
GEMEENSCHAPSHUIS

PASTOORSHOF

10-’12



WAT IS DAGOPVANG LOMM?
Dagopvang biedt de mogelijkheid om andere 
inwoners te ontmoeten en op plezierige wijze 
deel te nemen aan activiteiten. De dagopvang is 
een aangename onderbreking van de week. 

VOOR WIE?
Dagopvang is bedoeld voor inwoners van Lomm 
die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, contacten 
met anderen verliezen of het plezierig vinden om 
andere bezigheden op te pakken. De dagopvang 
is niet leeftijdsgebonden en kan een aanvulling 
en ondersteuning zijn op de bestaande 
voorzieningen, zoals hulp die geboden wordt 
door partner, familie, buren, bekenden of 
professionele hulpverleners.

WAAR EN WANNEER?
De dagopvang Lomm vindt plaats in het 
gemeenschapshuis Pastoorshof, op dinsdag, 
10.00 uur tot 15.30 uur. 

HET PROGRAMMA
Aan het begin van de dag, als alle deelnemers 
aanwezig zijn, wordt er gezamenlijk koffie/
thee gedronken en een praatje met elkaar 
gemaakt. Afhankelijk van de interesses en 
behoeften vinden er verschillende ontspannende 
en creatieve activiteiten plaats, zoals hand-
vaardigheid, spellen, rummikub, kaarten, 
doornemen van een dagblad of voorbereidingen 
treffen voor de maaltijd. Een vast onderdeel van 
het programma is het gezamenlijk gebruik van de 
warme maaltijd.

HET VERVOER
In principe wordt er van uitgegaan dat 
deelnemers op eigen gelegenheid naar de 
dagopvang kunnen komen. Als dat niet mogelijk 
is, kan met medewerking van de dagopvang 
hiervoor een oplossing gevonden worden.

ORGANISATIE
De dagvoorziening Lomm is een activiteit van 
de Stichting Zorg Om Naasten Lomm. Dit is een 
vrijwilligersorganisatie van en voor inwoners 
van Lomm. De Stichting ZON Lomm wordt 
ondersteund door de gemeente Venlo, De 
Dorpsraad Lomm en professionele instellingen. 

DE KOSTEN
Afhankelijk van de persoonlijke situatie, is het 
mogelijk dat de kosten geheel of gedeeltelijk 
vergoed worden.


