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DAGVERZORGING CAREYN  

Naaldwijk 

Maak iets moois 
van uw dag

Waar vindt u onze dagverzorging?

Careyn Woerdblok
Schiereiland 51
2673 CX Naaldwijk
T 06-23907547
E dv.woerdblok@careyn.nl
maandag tot en met vrijdag

Op feestdagen is de dagverzorging gesloten.



Op onze dagverzorging brengt u een of meerdere dagen per week door in een gezellige 
en intieme omgeving. Kleinschalig, dus met een luisterend oor en persoonlijke 
aandacht. Uiteraard onder deskundige begeleiding van onze medewerkers.

Onze dagverzorging kent een gevarieerd programma. U ontmoet er anderen om mee 
te praten en spelletjes te doen. U kunt bij ons trainingen doen, om lichaam en geest 
zoveel mogelijk in conditie te houden.
Tussen de middag is er in ons restaurant een gezamenlijke warme maaltijd.

Een vrijblijvend kijkje nemen?
Dat kan en wij nodigen u daar dan ook graag voor uit. 
Bel of mail met onze dagverzorging in Naaldwijk. Kijk 
voor de bereikbaarheid op de achterkant van deze folder.

Eerst meer weten of direct aanmelden?
De dagverzorging wordt vergoed vanuit Wet Landurige Zorg (WLZ). 
Careyn klantenservice is te bereiken op 088 123 99 88.

Komt u het huis nauwelijks nog uit? Of zou u graag wat meer 
mensen willen ontmoeten? Wilt u meer bewegen of uw geheugen 
in conditie houden? 
Dan bent u van harte welkom op de dagverzorging van Careyn.

DAGVERZORGING CAREYN  

Naaldwijk

‘Eigenlijk vergat ik steeds waar mijn 
sleutels lagen en niet alleen dat….  
dankzij de dagverzorging leer ik hoe ik 
dingen beter kan onthouden.’

‘Eigenlijk kwam ik het huis niet meer uit. Ik 
miste de aandacht en gezelligheid van mensen 
om mij heen. Nu ga ik regelmatig mee met 
uitstapjes die georganiseerd worden.  
Op andere dagen is er seniorengym of wordt 
er een bloemstukje gemaakt. Sinds ik naar de 
dagverzorging kom, heb ik twee dagen in de week 
een heel leerzame en gezellige dag.’.


