Joris Zorg, de organisatie
Joris Welzijn is onderdeel van Joris Zorg in Oirschot, een zelfstandige zorgorganisatie
die actief is voor ouderen in de gemeenten Eersel en Oirschot. Joris Zorg is een kleine,
informele organisatie die zich kenmerkt door de kernwaarden ‘dialoog, initiatief, betrouwbaarheid en gastvrijheid’. Op basis van deze waarden biedt Joris zorg op maat,
afgestemd op ieder individu.
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Joris Zorg heeft diverse diensten; Joris Zorg, Joris Thuis, Joris Kookt, Joris Welzijn en Joris Advies. Mocht u gebruik willen maken van onze zorg of diensten, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met Joris Advies via (0499) 75 04 00. Zij denken met u
mee en nemen de tijd. Ze zijn er speciaal voor u.
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Joris Welzijn

Overige faciliteiten in de zorgcentra
In de drie zorgcentra worden diverse aanvullende diensten geleverd. Hierbij kunt u
denken aan kapper, pedicure en fysiotherapie, een winkel, de huiskrant, een kleine
bibliotheek en de wasgoedservice. Het is bij Joris Zorg ook mogelijk om ruimtes te
huren voor bijvoorbeeld verjaardagen (inclusief catering).

Gelukkige mensen zijn minder vaak ziek en hebben minder zorg nodig. Welzijn heeft een
positief effect op zelfredzaamheid en het behoud van sociale contacten. Een goede invulling van de dag is dus belangrijk om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven.
De kwaliteit van leven wordt positief beïnvloed door contact met medemensen.
Bijvoorbeeld tijdens een gesprek, een spelletje, het gezamenlijk beoefenen van hobby’s
of door samen te genieten van muziek of natuur. Joris Welzijn biedt een gevarieerd
aanbod aan activiteiten voor zowel bewoners van de zorgcentra als voor senioren die
zelfstandig wonen.

Een gevarieerd aanbod

Een uitzonderlijke faciliteit is de eigen TV Studio van Joris Zorg. Om bewoners op de
hoogte te houden van regionale ontwikkelingen verzorgt Joris TV v-uitzendingen voor
alle bewoners uit de zorgcentra en aanleunwoningen. Via Joris TV kunnen bewoners
het activiteitenprogramma zien en het menu van de dag. Er worden eigen producties
gemaakt en er worden TV series uitgezonden uit de oude doos.

Activiteiten voor bewoners
Welzijnsmedewerkers in de zorgcentra zorgen voor een wekelijks activiteitenaanbod. Dit
kan variëren. De activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de
bewoners. De volgende activiteiten worden bijvoorbeeld georganiseerd: geheugentraining, bewegen voor ouderen, bloemschikken, sjoelen, hobby-uurtje, bingo en kaarten. Er
is ook een aantal verenigingen in huis,
zoals de biljart- en koersbalvereniging.
Hierbij kunnen cliënten zich ook aansluiten. Op de Nachtegaal worden de
activiteiten aangepast aan de mogelijkheden van dementerende ouderen.
U mag natuurlijk zelf weten of u aan
activiteiten deel wilt nemen. Het is vrijblijvend; alles mag, niks moet.
Uiteraard wordt ook aandacht besteed
aan feestdagen zoals carnaval, de dag
van Sint Joris (23 april) of een vakantieweek. Veel activiteiten worden met
ondersteuning van vrijwilligers uitgevoerd. Dat is bijzonder, het brengt een
gezellige en persoonlijke sfeer.

Activiteiten wanneer u zelfstandig woont
Dagverzorging
	Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar vindt u het prettig om daar ondersteuning bij
te krijgen, dan zijn er aanvullende diensten waar u gebruik van kunt maken.
	Een mooi voorbeeld hiervan is dagverzorging, dat zijn dagactiviteiten op een zorgboerderij. U bent onder begeleiding lekker actief in de buitenlucht. Joris Welzijn werkt
samen met Het Scheiend in Spoordonk, Molenvelden in Knegsel, De Hagelaar in Best
en Wilton’s Hof in Oostelbeers.

Een gezellige sfeer!

