
‘Beth Shamar’ Alzheimer Dagcentrum verzorgt warme maar 
ook professionele, kleinschalige en gastvrije dagopvang voor 
Ouderen met een vorm van dementie in verschillende stadia.

Onze Cliënten kiezen voor Beth Shamar omdat:  
   Onze zorg en begeleiding is er op gericht dat mensen met dementie 
   zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
   Mantelzorgers worden ontlast en krijgen hierdoor even ademruimte.
   We kleinschalig zijn, maximale groepsgrootte is 9, er heerst geen 
   instellingsklimaat.
   BIG-geregistreerde verpleegkundige zorg is aanwezig inclusief 
   een Specialist Ouderengeneeskunde.
   Algemeen Christelijk inclusief planetree concept en healing 
   enviroment.
   Beth Shamar is prachtig gelegen en beschikt tevens over een  
   grote en mooie bostuin.
   Warme zorg gecombineerd met Persoonlijke aandacht, Respect, 
   waardigheid en eigenwaarde zijn kernbegrippen bij ons.
   Geopend van maandag t/m zaterdag.

Onze locatie
Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan (achter de Boskapel)

Wij maken graag kennis met u!

Bekijk voor meer informatie onze website www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755



Waarom dagverzorging, dagbesteding en begeleiding bij Beth ‘Shamar’?

Bekijk voor meer informatie onze website www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

   Omdat u als oudere, of de oudere waarvoor u zorgt, behoefte heeft aan:
   Een gespecialiseerde omgeving waar gekwalificeerde mensen werken die 
   goed zijn opgeleid met voldoende aandacht, ook voor de Mantelzorger(s) 
   U wenst hoog kwalitatieve en excellente zorg & begeleiding in een 
   kleinschalige omgeving 
   Een actieve omgeving waarbinnen voldoende (afwisselende) 
   activiteiten plaatsvinden maar waar ook rust en structuur aanwezig is.
   U ontvangt zorg & begeleiding met veel individuele aandacht en ruimte 
   voor zingeving
   U ontvangt een complete warme maaltijd tussen de middag
   U ontmoet nieuwe mensen (contacten) in een andere omgeving en 
   veel gezelligheid.

Beth Shamar helpt ouderen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
Bovendien ontlast Dagverzorging de mantelzorger(s). Beth Shamar is een 
gespecialiseerde voorziening voor ouderen met een vorm van dementie die 
woonachtig zijn in de gemeente De Bilt, Zeist en Utrecht. Al onze activiteiten 
worden in een ontspannen omgeving en sfeer aangeboden. Gezelligheid, 
persoonlijke aandacht en uw eigen inbreng staan bij ons voorop.

Praktische informatie
Een CIZ indicatie of WMO indicatie is noodzakelijk. Een dag bij Beth Shamar 
begint om 9.45 uur tot 16.45 uur en we zijn 6 dagen / week geopend, ook op 
zaterdag. Wij hebben een eigen vervoersdienst (geen busjes) en regelen het 
vervoer van en naar huis. 
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