
 

Dagbesteding Het Groen Huijs is een kleinschalige dagbesteding voor ouderen met een 
geheugenprobleem. Wij zijn gevestigd in een Wieringermeer boerderij in Slootdorp waar een warme 
huiselijke sfeer heerst en waar we iedere dag gezellige activiteiten doen van muziek tot creatief, binnen 
en buiten.  

Wie zijn wij? 

Wij zijn Corina Groeneweg en Selina Velthuijsen 

Wij zijn beiden al ruim 25 jaar werkzaam in de zorg, specifiek met ouderen met geheugen problematiek. 

Dit doen wij al jaren met veel passie op een kleinschalige woonvorm.               

Wij hebben ontdekt dat we het welzijn van onze cliënten het aller belangrijkste vinden en gaan ons daar 
nu fulltime mee bezig houden op onze dagbesteding Het Groene Huijs   

Dagbesteding, wat doen wij? 

Dagbesteding Het Groene Huijs bevindt zich aan de Schelpenbolweg in Slootdorp in de Gemeente 
Hollands Kroon.  Bij ons in het Groene Huijs hebben wij een huiselijke en gezellige grote huiskamer met 
alles erop en eraan wat nodig is om met elkaar een gezellige dag te kunnen doorbrengen. We hebben 
een grote zonnige tuin op het zuid-westen die grenst aan de weilanden. Er lopen schapen en lammetjes 
bij ons en Smurf de hond is er ook en is gek op aandacht en spelen. 

Onze dagbesteding is bedoeld voor ouderen met een geheugenprobleem, die nog zelfstandig 
wonen,  maar ondersteuning nodig hebben bij het structureren van hun dag en het onderhouden van 
sociale contacten.   

Hier is een omgeving waar iedereen op zijn eigen tempo zichzelf  kan en mag zijn zonder beoordeeld te 
worden,  zodat u zich veilig en geborgen kunt voelen.  Onze benadering is gelijkwaardig, respectvol en 
uitnodigend.  Wij geven de regie zoveel mogelijk aan onze cliënten.   

 ‘s Morgens beginnen we gezamenlijk de dag door koffie en thee te drinken met iets lekkers erbij en ’s 
middags nuttigen we een gezonde lunch. De rest van de dag vullen we naar uw wensen in.  Rust en 
structuur zijn hierin belangrijk.  

De activiteiten die hier aangeboden worden hebben soms een therapeutisch doel zoals uw geheugen 
trainen en uw lichaam soepel en gezond houden. Dit doen wij door verschillende spellen en 
beweegmomenten.  Daarnaast zijn er allerlei materialen en spellen aanwezig. Heeft u zelf een leuke 
hobby dan kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden bij ons zijn. Muziekactiviteiten zullen ook 
worden aangeboden;  dus zingen en dansen zullen we zeker ook  gaan doen. 

Bent u benieuwd? Voel u welkom! En maak afspraak. 

Corina Groeneweg  06-48077691  

Selina Velthuijsen 06-50628111 


