
 

 

 
Bijlage: informatie over praatraam/mobiele ruimte 
 
Algemeen 

- Neem een mobiele telefoon mee, deze wordt gebruikt om met u te praten/bellen. 
- We willen graag zo veel mogelijk bewoners en familie de mogelijkheid bieden om een 

praatraam te gebruiken. Daarom zal de gesprekstijd op veel locaties ongeveer 20-30 
minuten per persoon zijn. 
 

Locatie Het Zonnehuis 
 
Pollux, Sirius en Nova 
Het praatraam van deze afdelingen is elke dag beschikbaar, bezoek gaat in overleg met de 
afdeling.  
U kunt een afspraak inplannen bij de dagbestedingscoaches van de afdeling via: 
-           Afdeling Pollux (Romy): 010-4759470 
-           Afdeling Sirius (Miron): 06-12140641 
-           Afdeling Nova:                010-4759400 
 
Castor 
Helaas is deze afdeling nog in isolatie. Zodra het mogelijk is wordt contact met u opgenomen 
om een afspraak te maken. 
 
Pluto 
Het praatraam (bezoekersraam op de begane grond) is elke dag tussen 9.00 – 12.00 uur en 
tussen 14.00 – 16.00 uur beschikbaar.  
U kunt een afspraak maken via Whatsapp of bellen met 06-30210171. 
 
Mercurius en Neptunus 
Het praatraam is elke dag tussen 10.30 – 12.00 uur en tussen 13.30 – 16.30 uur beschikbaar 
bij de Brasserie.  
U kunt een afspraak inplannen bij de dagbestedingscoaches van de afdeling via 

- Afdeling Mercurius: 06-30097179 
- Afdeling Neptunus: 06-30083095 

 
Locatie De Laurenburg 
Het praatraam van De Laurenburg is elke dag beschikbaar. 
Deze dagen worden alle eerste contactpersonen gebeld voor het maken van een afspraak 
voor het weekend.  
Vanaf maandag 4 mei kunt u zelf ook bellen voor een afspraak. Dit kan via het 
telefoonnummer 06-23508406 
 
Locatie De Dillenburg 
Het praatraam van De Dillenburg is op doordeweekse dagen tussen 10.00 – 17.00 uur 
beschikbaar bij de Brasserie.  
In het weekend van 2 en 3 mei zijn er eenmalig twee praatramen gecreëerd op de 
therapieafdeling (ingang via de tuin). Alle eerste contactpersonen worden gebeld om een 
afspraak te maken. 
 
Vanaf maandag 4 mei kunt u zelf bellen voor een afspraak. Dit kan van maandag t/m 
donderdag tussen 10.00 – 14.00 uur via 06-82408444. 
 
Locatie Drieën-Huysen Zuid 
Het praatraam van Drieën-Huysen Zuid is elke dag tussen 10.00 – 17.00 uur beschikbaar. 
Deze dagen worden alle eerste contactpersonen gebeld voor het maken van een eerste 
afspraak. Om zo veel mogelijk contactmomenten tussen verschillende bewoners te 
voorkomen, is het praatraam per etage anderhalf uur beschikbaar. 
 



 

 

 
 
 
 
Vanaf maandag 4 mei kunt u zelf bellen voor een afspraak. Dit kan via onderstaande 
telefoonnummers: 
 
Dagbesteding Hoog:  06-54930929 
Dagbesteding Midden: 06-12150561 
Dagbesteding Laag: 

1ste etage:   06-12121177  
2de etage:   06-12194072  
3de etage:   06-12121177 of 06-12194072  

 

Locatie Drieën-Huysen Noord 

Het praatraam van Drieën-Huysen Noord is elke dag tussen 10.00 – 17.00 uur beschikbaar. 

Deze dagen worden alle eerste contactpersonen gebeld voor het maken van een eerste 

afspraak. Om zo veel mogelijk contactmomenten tussen verschillende bewoners te 

voorkomen, is het praatraam per etage elke dag anderhalf uur beschikbaar. 

Vanaf maandag 4 mei kunt u zelf bellen voor een afspraak. Dit kan via onderstaande 

telefoonnummers: 

1e etage: 06-12137434 (Seloua) 

2e etage: 06-82402141 (Germaine) 

4e etage: 06-30552756 (Tanja) 

5e etage: 06-82405914 (Bianca) 

3e etage 

Helaas is deze afdeling nog in isolatie. Zodra het mogelijk is wordt contact met u opgenomen 

om een afspraak te maken. 

Locatie Adriaan Pauw 

Het praatraam van Adriaan Pauw is elke dag tussen 10.00 – 17.00 uur beschikbaar op 

afspraak.  

Deze dagen worden alle eerste contactpersonen gebeld voor het maken van een afspraak. 

Vanaf dinsdag 5 mei kunt u tussen 9.00 – 16.00 uur zelf ook bellen voor een afspraak. Dit 

kan via het telefoonnummer 06-20986743.  

 
 
 
 
 


