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Welzijn in Floravita 

1. Inleiding 

Floravita wil u een gastvrije omgeving aanbieden. 

Het verenigingsleven en het ontspanningsprogramma in Floravita bieden u 

verschillende mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. Dit betekent dat u kunt 

deelnemen aan verenigingen en het ontspanningsprogramma van uw keuze. 

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de receptie van Floravita.  

 

Wij bieden in een vereniging of ontspanningsprogramma: 

∗ Contacten met anderen; 

∗ Ontspanning; 

∗ Culturele activiteiten; 

∗ De mogelijkheid te ontwikkelen en behouden in sociaal, lichamelijk en/of 

geestelijk opzicht. 

 

2. Ontspanningsprogramma 
 

Bij het ontspanningsprogramma kunt u per activiteit kiezen om al dan niet deel te 

nemen. Dit programma in Floravita is veelzijdig, waardoor het voor iedereen mogelijk 

is een activiteit van zijn gading te vinden. 

 

Het programma bevat activiteiten zoals: 

∗ Optredens  

∗ Theatervoorstellingen 

∗ Muzikaal Café 

∗ Specialiteit van de maand 

∗ Bingo 

 

Een agenda overzicht kunt u vinden in het Boskopertje, affiches, op onze website. 

Voor het ontspanningsprogramma kunt u per keer een kaartje reserveren bij de 

receptie van Floravita. Wanneer u in Floravita woont worden deze kosten  

grotendeels betaald uit het ZorgZwaartePakket (ZZP). Indien er extra kosten aan 

verbonden zijn staan deze in de aankondigingen beschreven. 
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3. Verenigingsleven 
 

Iedereen kan lid worden van één of meer verenigingen. In deze brochure staan de 

verenigingen in alfabetische volgorde beschreven. Op het los bijgevoegde blad staat 

op welke dag en tijd de vereniging plaats vindt. Ook treft u daar de informatie over de 

prijzen. Een vereniging wordt geleid door een verenigingsleider en kan worden 

ondersteund door één of meerdere (vaste) vrijwilligers. 

 

4. Aan- en afmelden 
 

U kunt voordat u een keuze maakt éénmalig gratis deelnemen aan een vereniging. 

Mocht u besluiten lid te willen worden dan kunt u gebruik maken van het 

inschrijvingsformulier achter in de brochure. Dit formulier kunt u inleveren bij de 

receptie. 

Het Hoofd Welzijn en/of verenigingsleider van de betreffende vereniging laat binnen 

twee weken weten of er plaats is en vanaf wanneer het lidmaatschap in gaat. Aan- 

en afmelden voor een verenigingsbijeenkomst of complete opzegging gebeurt door u 

zelf, of indien u dit niet meer zelfstandig kunt door uw vertegenwoordiger. 

 

5. Wachtlijsten 
 

Indien het maximum aantal leden voor een vereniging is bereikt, worden nieuwe 

kandidaat leden op een wachtlijst geplaatst. Het Hoofd Welzijn zal in samenspraak 

met de verenigingsleider van de desbetreffende vereniging bekijken of uitbreiding 

mogelijk is. 

 

6. Vergoeding en eigen bijdrage 
 

Wanneer u woonachtig bent in Floravita worden de kosten geheel of gedeeltelijk 

vergoed vanuit het ZorgZwaartePakket (ZZP). Indien u beschikt over een ZZP van 4 

tot en met 10 wordt de deelname aan twee verenigingen vergoed. Wanneer u buiten 

deze vergoeding, aan meer verenigingen wilt deelnemen, wordt een halfjaarlijks 

abonnement in rekening gebracht.  

Bent u woonachtig buiten Floravita dan betaalt u voor iedere vereniging de 

halfjaarlijkse abonnementsprijs.  
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7.   Betaling 
 

Nadat u bent toegelaten tot een vereniging betaalt u voor een half jaar contributie. Als 

u het lidmaatschap niet opzegt, wordt dit automatisch verlengd. U kunt zich op ieder 

moment afmelden voor een vereniging. Maar in dat geval krijgt u helaas geen geld 

terug. Meldt u zich tussentijds aan voor een vereniging, dan betaalt u het resterende 

bedrag aan contributie. 

 

8. Dagverzorging voor klanten wonend buiten Floravita 
 

Externe klanten die gebruik maken van de dagverzorging kunnen lid worden van 

één of meer verenigingen. Bij een indicatie van 1 t/m 5 dagdelen worden twee 

verenigingen voor u vergoed. Bij een indicatie van 6 t/m 10 dagdelen wordt 

deelname aan drie verenigingen vergoed. Wanneer u buiten deze vergoeding aan 

meer verenigingen wilt deelnemen, wordt een halfjaarlijks abonnement in rekening 

gebracht. 

 

Mocht u in aanmerking willen komen voor het lagere tarief dan kunt u kiezen voor 

ons Servicepakket. Hiervoor kunt u een aanmeldingsformulier vragen bij de receptie 

van Floravita. De contributie wordt bij voorkeur automatisch afgeschreven.  

Hebt u tips en of wijzigingen? Neem dan gerust contact op met onze klantadviseur, 

want op die manier kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. 

 

Floravita 

Boezemlaan 4 

2771 VP Boskoop 

Telefoon: 0172-23 55 55 

Website: www.zorgpartners.nl 
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9.  Verenigingen 

Beautyochtend 

Even tijd voor uzelf! U kunt uw nagels laten verzorgen, uw handen laten 

masseren en u wordt verzorgd met een gezichtscrème. Ook een 

eenvoudige make-up is mogelijk. Ons team, dat bestaat uit een 

activiteitenbegeleidster en vrijwilligers, vindt het belangrijk u alle 

aandacht te geven tijdens de persoonlijke verzorging. 

Wij zijn vanzelfsprekend geen gediplomeerd kapster, manicure of pedicure. Voor 

deze diensten kunt u aparte afspraken maken. 

 

Bewegen op muziek 

 

Bewegen op muziek is een activiteit waarbij het de bedoeling is zo creatief mogelijk 

te bewegen op muziek. Het geheugen wordt getraind door de verschillende teksten 

en dansen. Daarnaast wordt de motoriek op een vrolijke wijze onderhouden.  

 

Creatief 
 

Een vereniging waarbij er met verschillende materialen wordt gewerkt. U kunt denken 

aan mozaïeken, seizoensgerichte activiteiten en schilderen. Wanneer een techniek u 

onbekend is dan wordt er de tijd genomen om u het aan te leren. Elke creatie die u 

maakt kunt u mee naar huis nemen. Er is creatief voor mensen met lichamelijke 

beperkingen en creatief voor mensen met geheugenproblematiek 

Geheugentraining 
 

Om de grijze cellen in vorm te houden wordt met een aantal vaste 

programma onderdelen het geheugen getraind. U kunt denken aan 

het ‘boodschappenspel”, rekenen en woordspellen. Doormiddel van 

vraag en antwoord wordt iedereen weer goed aan het denken gezet. 

 

Gespreksgroep 

 

Op deze middag worden actuele onderwerpen besproken. Wat houdt u bezig? Wat is 

opgevallen in het nieuws? Uw eigen inbreng is belangrijk. 
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Gym 
 

Samen bewegen is niet alleen leuk maar ook goed voor de spieren en de gewrichten. 

Gym is geschikt voor iedereen en kan worden beoefend in een (rol)stoel. De 

gebruikte materialen en muziek nodigen extra uit tot bewegen. Met behulp van 

attributen, spel of muziek worden er verschillende oefeningen gedaan. Na een 

warming-up wordt er een spel gespeeld, er wordt vervolgens afgesloten met een 

cooling down. 

 

Handwerkcafé 

 

Houdt u er van met een handwerkje bezig te zijn en ondertussen een 
gezellig gesprek te voeren? 
Dan is het handwerkcafé iets voor u! U kunt uw eigen handwerk 
meebrengen, maar wilt u iets nieuws leren dan kunnen wij u wellicht 
helpen. 
Gezelligheid en creatief bezig zijn staan voorop. 
 

Koersbal 
 

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op "Jeu de 
boules". 
De bedoeling van het spel is om een bal, vanuit een afspeelvak, over de mat zo dicht 
mogelijk bij de ‘jack’ te rollen. De jack is een kleine witte bal die vooraf op de speciale 
viltmat is geplaatst. Voor elke bal die dichter bij de jack ligt dan de beste bal van de 
tegenstander krijgt men een punt. De speler met de meeste punten wint.  

 

Kleuterochtend 

 

Kleine kinderen vanuit de kinderopvang bezoeken maandelijks, met uitzondering van 

de schoolvakanties, Floravita. Er wordt tijdens dit bezoek gezamenlijk gezongen en 

geknutseld. Deze vereniging is bedoeld voor mensen met geheugenproblematiek. 

 

Lees- en luisterkring 

 

In een rustige, sfeervolle ambiance komen liefhebbers van lezen bij 

elkaar. Samen luisteren naar een boek of korte verhalen, gedichten 

voorlezen, voordrachten doen, samen praten over een artikel uit een 

opinieblad behoren tot de mogelijkheden van deze vereniging. 

Met de deelnemers wordt een programma samengesteld, 

bijvoorbeeld het seizoen, actueel onderwerp, een thema ,een schrijver of dichter.  
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Mannenochtend 

 

Een vereniging waarin iedere keer verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals 

sprekers die over hun hobby of werk komen vertellen, speciale quizonderwerpen en 

bijzondere voorwerpen die getoond worden. Een heel afwisselend programma, 

waarin ontmoeting een belangrijke plaats inneemt en altijd alleen voor mannen!  

 

Muziek op verzoek 

 

Oude herinneringen aan de muziek worden opnieuw beleefd door middel van video 

beelden en muziek uit het verleden en heden. 

Er kan muziek gedraaid worden van Vera Lynn tot Frans Bauer. 

U kunt hier natuurlijk ook zelf uw favoriete plaatjes aanvragen die we dan een 

volgende keer kunnen laten zien en horen. 

 

Natuur en groen 
 

Voor ieder die zich betrokken weet bij de natuur, een 

avondactiviteit waarbij natuuronderwerpen in de breedste zin 

van het woord aan bod komen. 

We volgen de seizoenen op de voet, bespreken actuele 

onderwerpen, en gaan ook aan de slag met zaden, stekjes, 

planten en bloemen. (Hiervoor wordt een kleine extra 

vergoeding gevraagd) 

Natuurlijk komen ook de dieren aan bod, welk dier is onze favoriet en welk dier 

vinden we het minst leuk? Natuuronderwerpen en amusement wisselen elkaar af 

tijdens deze avonden. 

Ook uw verhalen en herinneringen spelen een belangrijke rol tijdens deze activiteit. 

 

Spel 
 

Wanneer u van gezelschapsspellen houdt kunt u bij deze 

vereniging uw hart ophalen!   U kunt meedoen aan sjoelen, 

dammen, Yahtzee, Rummicub en klaverjassen. Winnen is niet 

belangrijk, gezelligheid wel! 

 

Terug in de tijd 
 

Bij deze vereniging wordt er gesproken over thema’s van vroeger. Deze 

herinneringen zullen worden opgeroepen door middel van verschillende boeken en 

voorwerpen van vroeger. De ochtenden kunnen bijvoorbeeld gaan over beroepen 

van vroeger, schooltijd of de winkel.  

Er is ook Terug in de tijd voor mensen met geheugenproblematiek. 
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Zang 
 

Houdt u van zingen en muziek? Dan geeft de pianist de toon 

aan en begeleidt u bij de liederen. U kunt naar hartenlust 

meezingen of luisteren! Staat uw favoriete lied niet in ons 

boek: een verzoeknummer indienen kan altijd! 

  

Zang (geestelijk) 
 

In deze vereniging ligt de nadruk op het samen zingen van geestelijke liederen, 

zowel vanuit de rooms katholieke- als vanuit de protestantse traditie. De zang wordt 

ondersteund door zowel orgel als piano. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, de 

liederen zijn daarop afgestemd en ook een passend gedicht is een vast onderdeel 

van het programma. 

 

Zintuigactivering 
 

Zintuigactivering is het aanbieden van aangename zintuiglijke prikkels, zoals geuren, 

muziek, massage of het snoezelbad. Door deze aangename prikkeling kan rust en 

ontspanning worden gecreëerd. 

Zintuigactivering is bedoeld voor mensen met geheugenproblematiek en vindt plaats 

op afdeling Irene 4. Deze activiteit wordt op offerte basis aangeboden. 
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10.  Overige welzijnsdiensten  

 

Levensboek 
 

Door middel van een aantal interviews wordt een levensboek gemaakt om het 

verhaal van uw leven vast te leggen. 

Een van onze welzijnsmedewerksters komt een aantal keren bij u langs zodat er met 

u samen bepaald wordt wat u in het boek geplaatst wilt hebben. Dit kunnen ook 

bijvoorbeeld foto's zijn. 

Het boek kan voor uzelf maar ook voor uw omgeving (familie) een waardevolle 

bijdrage zijn om herinneringen uit het verleden levendig te houden. 

Afhankelijk van de gesprekken en de grote van het boek wordt vooraf een offerte 

voor u gemaakt. Wanneer u interesse heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen met 

het Hoofd Welzijn. 

 

Massage 
 

Er is de mogelijkheid om u op te geven voor een ontspannende been- en 

voetmassage. Deze wordt gegeven door een daarvoor opgeleide verzorgende van 

Floravita. 

Massage is heel ontspannend en heeft een positief effect op de bloeddoorstroming. 

Ook kan het ervoor zorgen dat u minder last heeft van pijnlijke, vermoeide of 

opgezwollen benen.  

De verzorgende komt naar u toe op uw kamer en vanaf uw eigen stoel krijgt u de 

massage met een prettig ruikende olie en/of creme. De verzorgende zal een uur bij u 

zijn waarbij de massage zelf een half uur duurt. In alle rust wordt u op de massage 

voorbereidt en wordt de nazorg gegeven. 

Mocht u twijfels hebben of u in aanmerking komt voor een massage vanwege 

bepaalde medische klachten, is het goed dit met uw EVV-er en arts te bespreken. 

Over het algemeen zijn er weinig restricties voor een ontspannende massage. Graag 

informeren wij u er meer over. 

 

Persoonlijke begeleiding 
 

Wenst u samen met een activiteitenbegeleidster een spelletje te doen, een ommetje 

te maken of de krant te lezen? Dat kan! Medewerkers van Floravita bezoeken zowel 

bewoners van Floravita als klanten aan huis om hen op zowel nuttige als ook 

aangename manier gezelschap te houden. 

De minimale duur van een visite is één uur. Daarna is uitbreiding per half uur 

mogelijk. Voor de visites van onze professionele medewerkers betalen klanten een 

vastgesteld uur tarief. Neem voor meer informatie contact op met het Hoofd Welzijn 

of uw eerst verantwoordelijke verzorgende.  

 



  11

11.  Voorwaarden 
 

∗ Abonnementen van verenigingen zijn voor een half jaar (mei t/m oktober en 

november t/m april) en kunnen tussentijds opgezegd worden, er zal echter geen 

restitutie plaatsvinden. 

∗ Afhankelijk van uw indicatie (ZZP) wordt gekeken op hoeveel lidmaatschappen 

u recht heeft (betaling vindt dan plaats door Floravita). Overige abonnementen 

dienen door u zelf betaald te worden. 

∗ Betaling vindt vooraf plaats, bij voorkeur op rekening. Mensen van buiten 

Floravita kunnen een machtigingsformulier invullen. 

∗ Wanneer alle plaatsen in de vereniging bezet zijn plaatsen wij u op de 

wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt benaderen wij u voor de vrijgekomen 

plek. 

∗ U kunt zich tussentijds aanmelden waarna betaling naar rato zal plaatsvinden.  

∗ U ontvangt bij iedere vereniging een gratis kopje koffie of thee. Overige 

consumpties dient u zelf te betalen. 

∗ Voor het onverwachts niet doorgaan van een vereniging kan Floravita niet 

aansprakelijk gesteld worden. 

∗ Prijzen worden per half jaar vastgesteld. 

∗ Zet- en drukfouten voorbehouden. 
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12. Aanmeldformulier Verenigingen 

Naam   

Adres   

Postcode/plaats  

Rekeningnummer  

Afdeling   

Zorgzwaarte indicatie  

Eventueel eerste 

contactpersoon 

 

Datum aanvraag  

 

Wel/geen Servicepakket                                     (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Ik geef mij op voor de volgende verenigingen:  

 Naam van de vereniging dag 

1   

2   

3   

4   

Ondergetekende:  

de heer/mevrouw 

gaat akkoord met de te betalen contributiegelden en de gestelde aanmeld- en 

afmeldprocedure. 

Handtekening: 

Ik geef mij NIET op voor een vereniging om de volgende reden: (graag aangeven wat van 
toepassing is) 
0  Geen belangstelling/ behoefte. 
0  Mijn gezondheid laat het niet toe 
0  De aangeboden verenigingen hebben mijn interesse niet. 
0  Wanneer er een vereniging komt op het gebied van………………………...(graag    
    omschrijven waar u interesse naar uit gaat) meld ik mij aan. 
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13. Afmeldformulier Verenigingen 

Naam   

Adres   

Postcode/plaats  

Rekeningnummer  

Afdeling   

Zorgzwaarte indicatie  

Eventueel eerste 

contactpersoon 

 

Datum aanvraag  

 

Wel/geen Servicepakket                                     (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Ik meld mij af voor de volgende verenigingen:  

 Naam van de vereniging dag 

1   

2   

3   

4   

Ondergetekende:  

de heer/mevrouw 

gaat akkoord met de te betalen contributiegelden en de gestelde aanmeld- en 

afmeldprocedure. 

Handtekening: 
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