
Vervoer
De regeling voor vervoer verschilt per gemeente. U kunt hierover informatie
opvragen bij de Klantenservice.

Hoe kom ik in aanmerking en de kosten?
Per gemeente is het verschillend geregeld hoe u zich kunt aanmelden voor 
dagbesteding, en hoe de financiering is geregeld. De medewerkers van de 
Klantenservice kunnen u hierover informeren.   

Vragen?
Wilt u meer informatie over de dagbesteding van RijnWaal Zorggroep? Neem
dan contact op met de medewerkers van de Klantenservice.

DAGBESTEDING

WWW.RIJNWAAL.NL

Contact 
0481 

470660

Contactgegevens Klantenservice: 
Telefoon: 0481 - 470660 
E-mail: klant@rijnwaal.nl 

Locaties Rijnwaal: 
Lent, St. Jozef 
Gendt, St. Jozef 
Bemmel, Liduina
Huissen, Sancta Maria 
Huissen, Loovelden
Angeren, Dependance Kulturhus 

Algemene contactgegevens: 
Hoofdlocatie: Gouden Appel 120, 6681 WP Bemmel
Telefoon: 0481- 470600

/rijnwaal.nl

/rijnwaal-zorggroep



Voor wie 
Woont u zelfstandig en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken in uw dagelijks
leven? Dan is deze vorm van dagbesteding misschien voor u de juiste
oplossing. Het zorgt voor:
• structuur
• ontspanning en inspanning
• voorkomen van isolement en eenzaamheid 
• ontlasten van mantelzorgers
• activering

Hulp die bij u past
De reden waarom iemand gebruik wil maken van dagbesteding is verschillend.
Het kan zijn dat u dagbesteding wil omdat u bepaalde gezondheidsproblemen 
heeft zoals de Ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of blijvende restver-
schijnselen na een beroerte. Maar het kan ook zijn dat u deze begeleiding 
nodig heeft, omdat u geheugenproblemen heeft door bijvoorbeeld dementie 
of omdat u lichte psychische problemen heeft.

Zinvolle dagbesteding
Welke reden dan ook, het is vooral belangrijk dat u een zinvolle
dag heeft. Dat u zelf ondersteuning ervaart waar nodig, en waar
u mogelijk ook iets kunt betekenen voor andere deelnemers.
Samen met u bepalen we bij welke dagbesteding(locatie) u
de beste aansluiting vindt.

Programma
In de ochtend beginnen we altijd met een vers kopje koffie of thee en nemen
we de tijd om bij te praten. Er worden diverse activiteiten aangeboden door 
de dag heen die gericht zijn op de behoefte, interesse en mogelijkheden van 
de deelnemers.

Voorbeelden van de activiteiten
• geheugentraining
• bewegen en sport
• spelactiviteiten
Rond het middaguur wordt gezamenlijk gegeten en naar wens 
gebruikt u een warme maaltijd of broodmaaltijd.

Professionele begeleiding
RijnWaal Zorggroep werkt met vakkundige begeleiders. Zij zullen in 
samenspraak met u werken aan een zinvolle daginvulling.

Waar en wanneer
Begeleiding in groepsverband wordt aangeboden in:
Bemmel: Liduina, Gouden Appel 120
Angeren: Kulturhus, Julianastraat 16
Gendt: St. Jozef, Kloosterplein 4
Lent: St. Jozef, Lentse Schoolstraat 29
Huissen: Sancta Maria, Helmichstraat 22 

De openingstijden verschillen per locatie.

GENIETEN VAN EEN DAGJE UIT!
Dagbesteding, ook wel begeleiding in groepsverband genaamd, is bedoeld
voor zelfstandig wonende mensen op leeftijd. Met meerdere deelnemers
brengt u samen de dag door, maar ieder op zijn eigen manier.

Contact 
0481

470660


