Naam

Aanbod

AA Werkgroep Vianen

Tel nr.

Mailadres

Openingstijden

06-27430203 maarten.1958@
hotmail.com

Aangepast sporten

overzichtssite met verenigingen die
aangepast sporten aanbieden

www.aangepast
sporten.nu

Abrona

ondersteuning wonen, behandeling,
bedrijfsmatige projecten

088-2019911 info@abrona.nl

Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling Utrecht

advies en beantwoording van vragen over 030-2761176
kindermishandeling

AH Boodschappenservice

thuisbezorgen boodschappen

0347-326060

Altrecht

specialistische behandeling van
psychiatrische ziekten

030-2308555 entree@altrecht
(Altrecht
.nl
Entree)

Alzheimer Café

bijeenkomsten voor iedereen die met
dementie te maken heeft

0347-361200 w.vandenbrink elke 1e maandag vd
@zorgspectrum. maand 19-21.30, Hof
van Batenstein 1
nl

Amerpoort

begeleid wonen, dagbesteding, vrije
tijdsbesteding

035-6475252 zorgbemiddeling
@amerpoort.nl

ANBO Vianen

persoonlijke belangenbehartiging voor
0347-372859 wicherotten@pl
leden inzake de relatie met gemeente, Hof
anet.nl
van Batenstein, Lekstedewonen enz.

Apetito

dagelijks warme of wekelijks vriesverse
maaltijden thuisbezorgd, met eventueel
dieetkundig advies

Autodienst kerkbezoek

08000232975

ma-vrij 8-18

0347-374008

Bejaardencomité Everdingen

hmggeest@hetn
et.nl

Bejaardencomité Zijderveld

annieabma@het
net.nl

Bewonersorganisatie
Monnikenhof
Bibliotheek aan Huis

06-51515903 hk.bom@ziggo.
nl
thuisbezorging van boeken

thescha@ziggo.
nl

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Openingstijden

Boogh Arbeidsre-integratie

* Quickscan/arbeidsrevalidatie programma 030-2213038 info@boogharb
* Arbeidsoriëntatie * Re-integratie (1e en
eidsreintegratie.
2e spoor) * Individuele
nl
reintegratieovereenkomst (IRO) *
Persoonlijke ondersteuning/jobcoaching *
Arbeidsdeskundig advies *
Voorschakeltrajecten * Sociale activering *
Outplacement * Loopbaanadvies

Buurtzorg Vianen-Lexmond

Individueel: verpleegkundige zorg, advies, 06-20577604 vianenlexmond
informatie en voorlichting. Collectief:
@buurtzorgned
Informatie, advies en voorlichting op
erland.com
aanvraag.

CAK

informatie over hoogte eigen bijdrage bij
huishoudelijke hulp via gemeente

Centrum Cabane

ons aanbod bestaat uit: inlopen (koffie,
lunch), activiteiten: individueel en in
groepjes, informatie/ trainingen en
spreekuren, begeleiding op psychosociaal
gebied

030-2803738 coordinator@ce di-do 10-16.30 uur
ntrumcabane.nl (vanaf maart ook op
ma), Hof van Transwijk
2 (Utrecht)

Centrum voor Jeugd en Gezin

opvoedspreekuur, diverse cursussen,
consultatiebureau

0900-8440
(Rivas
Zorglijn)

Cliëntenraad WWB

belangenbehartiging van
uitkeringsgerechtigden

0347-322977
(de Korte
Inloop)

Commissie open ouderenwerk

www.hetcak.nl>
zorgthuis>uw
maximale
periodebijdrage

info@cjgvianen.
nl

0347-372485

3e di vd maand van
sept t/m april 14.1516.30 uur,
zalencentrum 't
Klooster

Crossroads mantelzorg van
Rivas

ondersteuning mantelzorgers voor
minimaal 2 en maximaal 48 uur
aaneengesloten

0900-8440
(Rivas
Zorglijn)

CuramZorg

huishoudelijke verzorging, persoonlijke
verzorging, begeleiding, psychische
begeleiding (zorg of ondersteuning naar
toegang tot zorg wordt geleverd)

088 444 8
777/06 10
89 19 83

a.kap@curamzo
rg.nl

Dagactiviteitencentrum Vianen afwisselend dagbestedingsaanbod voor
mensen met ernstige (meervoudige)
handicap

0347 - 320
021

m.meijers@synd
ion.nl

Naam
Dagwinkel Schoonrewoerd

Aanbod

tel.nr

bezorgt ook boodschappen thuis

Mailadres

0345-641202 info@dagwinkel
schoonrewoerd.
nl

Eerstelijnspsychologen Utrecht eerstelijns psychologische hulp

keus@eerstelijn
spsychologenutr
echt.nl /
eerstelijnspsych
ologenutrecht.nl

Fokuswoningen

aangepaste woning met ADL-assistentie

050-5217200

FoodConnect

verse en vriesverse maaltijden obv
persoonlijke samenstelling

0888-10101 0info@foodconn
ect.nl

Gehandicapten Overleg
Vianen

Contacten met gemeente en
woningbouwvereniging over het
toegankelijk/ bereikbaar zijn van de
openbare ruimte, gebouwen en
woningen.

0347-371705

info@govvianen.nl

Grand Café Hof van
Batenstein

activiteiten, koffie, thee, maaltijden

0347-361200

hofvanbatenstei
n@zorgspectru m.nl

Handen in Huis

minimaal 3 dagen, 2 nachten
030-6590970
mantelzorgvervanging door vrijwilliger

Handjehelpen regio Utrecht hulpvragen van kinderen en
volwassenen met beperking en
hulpaanbod van vrijwilligers bij elkaar
gebracht

030-2632950

Hof van Batenstein manager
zorg thuis

Hospice Vianen

Openingstijden

info@handeninh
uis.nl

ma-vrij 10-16 uur

kantoor van 8.30-17
uur bereikbaar

info@handjehel pen.nl

hofvanbatenstei
n@zorgspectru
m.nl/j.blaas@zo
rgspectrum.nl
0347-371923
bijna thuis-huis voor terminale
patiënten, met 24 uur per dag zorg en
aandacht

Huisvesting en urgentie

info@hospicevia nen.nl

0347-369395

Humanitas Nieuwegein

begeleid wonen, dagbesteding, bso,
leefleercentrum, servicepunt

030-6005170

info@humanitasdmh.nl

Huurdersberaad Lekstede
Wonen Vianen

medezeggenschapsraad in
huurderszaken

0347-372770

http://www.huu
rdersberaadvian
en.nl/pagina6.ht
ml

Indigo

mentale ondersteuning, cursussen,
straatwerk

030-2308510

info@indigo.nl

Inloophuis De Korte Inloop

koffie, thee, ontmoeting

0347-322977

korte.inloop@ca
sema.nl

dagelijks van 14-16
uur, Korte Kerkstraat
3

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Integrale Vroeghulp

begeleiding door casemanager in plan 0880643538/06- utrecht@integra
van aanpak
levroeghulp.nl
10916318

Jeugdsportfonds

financiering van een sport (maximaal
€225 per kind per jaar

Jongerenloket UWV

advies en ondersteuning voor werkloze 030-7022300
jongeren tot 27 jaar: begeleiding naar
werk, werk-leertraject, hulp bij vinden
van opleiding

Katholieke Bond van
Ouderen

030-6037763

Kerkradio PKN

0347-372026

Kerkradio R.K. Parochie

0347-375551

06-20074161

Kidztower

medisch verpleegkundig
kinderdagverblijf, kleinschalig regulier
kinderdagverblijf, peuteracademie en
naschoolse plus opvang

030 - 60 90
888

Kledingwinkel Leger des Heils

tweedehands kleding en accesoires

030-6043888

Leger des Heils provincie
Utrecht

opvang voor dak- en thuislozen,
zwerfjongeren, chronisch harddrugs
verslaafden, werk en dagactiviteiten,
ambulante jeugdzorg, leefgroepen,
reclassering

Maaltijdvoorziening Rivas

dagmenu's van 1, 2 of 3 gangen met
thuisbezorging

Openingstijden

consulent.utrec
ht@jeugdsportf
onds.nl

ma-vrij 9-12.30,
13.3017 uur

info@willekstroom.nl

ma-vrij 13-16 ,
Stadsplein 1b,
Nieuwegein

ajcboot@ziggo.
nl

di en do 9.30-12 uur,
Sluyterslaan 533
(Nieuwegein)
middennederlan
d@legerdesheils
.nl

0900-8440

zorglijn@rivas.nl

MEE Opvoedingsondersteuning individuele begeleiding met cursus, info 0900en schoolkeuze
over schoolkeuzes
6336363
MEEbus

infobus met MEE-consulenten

MEE-GGZspreekuur

info, advies over ggz

MEE-ondersteuning
mantelzorgers

ondersteuning mantelzorgers en hulp
bij organiseren respijtzorg,
cursusaanbod voor ouders/partners,
broers/zussen

MEE-Reijer ter Burgh-spreekuur info, advies over ggz
ggz

09006336363

1e maandag vd maand
10-12 uur,
winkelcentrum de
Lijnbaan
Oude Torenstraat 45
(Hilversum)

09006336363

ma-do 9-17 uur,
Berkenweg 7
(Amersfoort)

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

meerkosten.nl

informatie en advies over compensatie 030-2916600
zorgkosten
(CG-raad)

MEE-Sollicitatiebegeleiding

begeleiding en ondersteuning in
solliciteren

MEE-spreekuren

inloopspreekuur met MEE-consulent:
algemeen, autisme, GGZ, begeleiding
naar werk

MEE-spreekuur NAH

info, advies over NAH

Meldpunt Zorg en Overlast

melden van zorgwekkende situatie van 030-6305480
mensen die daar geen verandering in
krijgen

hnakken@ggdm
n.nl

Mentorschap Midden
Nederland

mentor die mee helpt beslissen en
belangen behartigt, benoemd door de
rechter

06-23375483

info@mentorsc
hapmiddennede
rland.nl

Mobiel Geriatrisch Team

ondersteuning en advies aan
thuiswonende ouderen en
mantelzorgers

030-6575045

servicebureau@
zorgspectrum.nl

Moviera

crisisopvang, noodopvang,
vervolgopvang, ambulante
woonbegeleiding/begeleid wonen, tieneren jonge moeders, hulp aan kinderen,
safe houses, mannenopvang, slachtoffers
van mensenhandel en loverboys,
ouderenhulp, samen
09001262626/03
geweldloos
verder,
ambulante 0-2599814
gesprekken,
(aanmelding,
AWARE
hulp en advies)

Openingstijden

bureau@cgraad.nl

do 10-12 uur,
Berkenweg 7
(Amersfoort)
09006336363/03 info@meeugv.nl/lstawski
0-2642200
@mee-ugv.nl

ma-vrij 8.30-17.00 uur,
Pallas Athendreef 10
(Utrecht)
di 15-17 uur,
Berkenweg 7
(Amersfoort)

24 uur per dag
bereikbaar

Nederlandse
Patiëntenvereniging Vianen

Voor medische, ethische vragen. Voor
vrijwillige thuishulp kunt u zich wenden
tot de diaconale vrijwillge thuishulp.

0347-345866

riettedewith@g
mail.com

Open eettafel Everdingen

gezamenlijke maaltijd

0347-320908

4e
woensdag
maand
12.00-13.30 uur,
Kerkstraat 5
(Everdingen)

Open eettafel Hagestein

driegangenmenu

0347-328898

1 wo per maand
12.0013.30,
Dorpsstraat 21
(Hagestein)

Open Eettafel Zijderveld

gezamenlijk eten van een warme
0345-641965
maaltijd, bestaande uit soep,
(0347328898)
hoofdmaaltijd en toetje. De maaltijd
wordt bereid in Open vensters in Ameide.

1e
woensdag
maand
11.30-13.30 uur,
Dorpsweg 21
(Zijderveld)

vd

vd

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Ouderenconsulent

ondersteuning van thuiswonende
ouderen, info over lokale regelingen

0347-374097

Ouderenombudsman

wegwijzer en vraagbaak op het gebied
van (mantel)zorg, financiën, wonen,
veiligheid, vrijwilligerswerk enz.

09006080100

Paraplu, de

ontmoetingscentrum van mensen met
lichamelijke beperking of chronische
ziekte

030-2946384

Participatieopleidingen

cursus Nederlands

0307544004/03
0-7541200
(Nieuwegein
)

Pas Aan

bouwen van mantelzorgwoning,
zorgwoning, andere woonaanpassing

035-6948294

info@pasaan.nl

PCI

zorgvrijwilligers, financiële steun

0347-367272

ammergroot@h
otmail.com

Per Saldo

belangenbehartiging voor pgb-houders

09007424857

http://www.pgb
.nl/emailformulier

Petitmenu

vriesverse maaltijden naar keuze
thuisbezorgd

071-3419001

info@petitmenu
.nl

Philadelphia

ondersteuning en begeleiding

0800-0830

Plataan, de -Steevast Wonen

kleinschalig beschermd wonen

06-53219482 clientservicebur
eau@syndion.nl

Plusbus

vervoer van deur tot deur in Vianen en
naar ziekenhuis en verpleeghuis in
Nieuwegein

0347-376497

Prezzent

begeleiding, wonen en dagbesteding

0418-680200 info@prezzent.n l

Protestants
Ouderen
Bond PCOB

Christelijke belangenbehartiging in de ruimste zin van
het woord. Ledenbijeenkomsten,
voorjaarsreis voor de leden en
belangstellenden

Proxima Terminale Zorg
Hospice en Thuis

r.dereus@welzij inloop ma, wo en do
nvianen.nl
van 9-12 uur, Hof van
Batenstein 3

mail@deparaplu
.nl
ma, di, do, vrij 11-14
uur

(reserveren van)
mavrij 9.30-11.30 uur

wimdinyvdjagt@kpnplan
et.nl

hulp bij persoonlijke verzorging, waken
030-6000017 info@proxim
enz., thuis of in hospices door vrijwilligers
aterminalezor

g.nl
Recreanten, de

sporten voor mensen die daarbij
begeleiding nodig hebben

Openingstijden

http://www.der
ecreanten.nl/co
ntact

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

regelhulp.nl

dienstverlening over overheidsregelingen,
gemeentelijke voorzieningen en
vraagverheldering op het gebied van zorg
en welzijn.

Regiotaxi Utrecht

openbaar vervoer van deur tot deur in de 088 regio Utrecht
0025400

Reinaerde

BG groep en individueel, sport en spel,
gespecialiseerde bso, peuterspeelzaal,
kinderdagcentra, vakantie- en
zaterdagopvang, multi-dimensionele
familietherapie

030 28 75
210

Rivas

verzorging, verpleging, palliatieve zorg,
avond- en nachtzorg, maatschappelijk
werk, pastoraal maatschappelijk werk,
thuisbegeleiding

0183-643571 centrale.toegan
(vraag naar g@rivas.nl
centrale
toegang)

www.regelhulp. nl

Rivas Zorggroep regiomanager

SBWU

Seniorensoos
Everdingen/Hagestein

www.reinaerde. nl

h.misbeek@riva
s.nl

Rode Kruis Vianen
Ronald McDonald Vakantie

Openingstijden

0347-778628
vakanties voor gezinnen met lichamelijk
of meervoudig gehandicapte kinderen

SBWU biedt in de gemeente Vianen
intensieve begeleiding aan mensen
met een psychiatrische en/of
verslavingsachtergrond vanaf 18
jaar. De begeleiding vindt bij u thuis
plaats. Samen met de cliënt bepaalt
SBWU op welk vlak er begeleiding
nodig is. Begeleiding wordt
geboden bij onder andere wonen,
financiën en administratie, sociale
contacten, (psychische) gezondheid.
De SBWU biedt een collectief
aanbod in de vorm van
herstelwerkgroepen en het maken
van je eigen Welness Recovery
Action Plan(WRAP). Dit zijn
bewezen methode die je helpen
weer regie te krijgen over je eigen
leven. Cognitieve fitness en gewone
fitness. En individuele begeleiding,
die indien nodig intensieve kan zijn
tot dagelijks een of meerdere
begeleidingsmomenten.

088-2219000

030-2361095
voordeur@sbwu
(06.nl
25052276 voor
locatiehoofd M.
Speksnijder)

9-13 uur

0347-351816

2e wo vd maand
vanaf
19.30 uur, Graaf
Florisstraat 4a

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Openingstijden
(Everdingen)

Servicepunt Vianen

informatie en advies over
0347-361430
huishoudelijke hulp, verzorging,
aanpassingen in huis, mantelzorg,
ontspanningsactiviteiten, maaltijden
enz.

Sociaal Cultureel
Programma van SWV

cursussen, workshops, spellen en
andere activiteiten

info@servicepu ntvianen.nl

dagelijks
toegankelijk,
spreekuur ma van
1112 uur, Hof van
Batenstein 1

0347373859/06- info@welzijnvia nen.nl
38532812

Steunpunt Huiselijk Geweld anoniem advies- en informatiepunt
Stad en Regio Utrecht
met betrekking tot huiselijk geweld 09001262626
Stichting Diaconale
0347-351978
Vrijwillige
Thuiszorg
Stichting Dorpshuis de
zalenverhuur, sportzaal, bar
0347-351667
Biezen

shgutrecht@movier
a.nl

Stichting Dorpshuis 't
Knooppunt

ontmoetingsplaats voor jong en
oud, spellen, maaltijden

0347-351929

Stichting Hospice Kromme
Rijnstreek

hulp bij persoonlijke verzorging,
waken enz. door vrijwilligers

030-2567990

info@dorpshuiseverdingen.nl di t/m zo vanaf 17
uur,
Graaf Florisstraat
4a
(Everdingen)
info@hospicekrommerijn.nl

Stichting Jeugd-Punt,
jongerenopbouwwerk

Aanbod is vraaggestuurd
0624794588,
afgestemd op de behoefte, wensen 0619497597,
en capaciteiten van jongeren en
06-43991140
hun omgeving. Wat we in ieder
geval doen is vindplaatsgericht
werken, ondersteuning van
(jongeren)initiatieven en
jongerencoaching.

dk@jeugdpunt.nl
(js@jeugdpunt.nl,
mdl@jeugdpunt.nl)

Stichting Kledingbank
Nieuwegein

Het aanbod is individueel
06-17596076
afgestemd en bestaat uit het gratis
ter beschikking stellen van kleding,
schoenen en aanverwante artikelen

kbnieuwegein@
outlook.com

Stichting Sponsorworld

Workshop Het Ik-Begrip in beginsel 0347-322503
in groepsverband

maarten@spons orworld.nl

Stichting Thuis Sterven
Utrecht

hulp bij persoonlijke verzorging,
waken enz., thuis of in hospices
door vrijwilligers

info@hospiceutr
echt.nl/stsu@he tnet.nl

030 293 80
03

http://www.dor
pshuisdebiezen.
nl/contactformu lier.html

ma-za vanaf 16
uur,
Bongerd 4
(Hagestein)

ma, di 9-12; do 9-16
uur, Koetsdrift 42
(Nieuwegein)

Naam
Stichting Urgente Noden
Nieuwegein e.o.

Aanbod

tel.nr

financiële bijdrage voor incidentele 06-83073131
urgente uitgaven

Mailadres

info@urgenteno
dennieuwegein. nl

Organisaties die met vrijwilligers
werken kunnen terecht om hun
vacature op de website te plaatsen.
Het Steunpunt helpt bij het werven
en ondersteunen van vrijwilligers.
Mensen kunnen zich zelf
inschrijven op de website. Wil je
graag hulp bij het registreren? Vind
je het lastig om je hulpvraag goed
te stellen? Wil je graag samen met
iemand kijken naar vraag en
aanbod? Of heb je andere vragen
waar je niet uitkomt?
Dan kun je contact opnemen met
de Stichting Welzijn Vianen en
vragen naar de Coördinator van
Vianenvoorelkaar.nl.
Stichting Vianen Helpt bij
De doelstelling is om personen te
Schulden (handelend onder ondersteunen bij financiële
de naam SchuldHulpmaatje problemen in de vorm van
Vianen)
budgettering, planning en het
geven van adviezen. Dit gebeurt
door het inzetten van zogenaamde
SchuldHulpMaatjes. Dit zijn
getrainde en gekwalificeerde
vrijwilligers.

0347374097
(kantoor SWV)

SWV - Steunpunt
Mantelzorg
Vianen

Luisterend oor, Informatie en
advies,
Respijtzorg, Bijeenkomsten, Dag
van de Mantelzorg

0347374097/06- c.sterk@welzijn vianen.nl
40173088

Syndion

ondersteuning thuis, in onderwijs,
logeren, tijdelijke opvang,
dagbesteding, begeleid
wonen, begeleid werken,
vrijetijdsbesteding
ondersteuning bij het vinden van
werk en een passende opleiding,
begeleiding van een job coach

0183-651155

Vianen Voor Elkaar

TRES jobcoachorganisatie

Tussenvoorziening, de

opvang voor vrouwen,
voltijdopvang, crisisopvang,
gezinsopvang, nachtopvang

Unie van Vrijwilligers Vianen
UWV Werkplein Lekstroom

begeleiding naar werk

Valys

bovenregionaal vervoer voor
reizigers met een
mobiliteitsbeperking

Openingstijden

info@vianenvoorelkaar.nl (bereikbaar op) di,
Adrie Vermaas
wo, do van 9-12,
Hof van
Batenstein 3

Voor
directe Diverse mailadressen
hulp:
benoemd op de website:
06-51390350 www.shmvianen.nl
Coördinator
Wil Ammerlaan

(bereikbaar op) di,
wo, do van 9-12,
Hof van Batenstein
3

clientservicebur
eau@syndion.nl

info@treswerke ndleren.nl
030 264
4034
bureaudienst@t
ussenvoorzienin g.nl
030-2332286
0347-376336

030-8504700
0900-9630

9.30-12.30 uur
b.vanderham@c asema.nl
ma-vrij 8.30-17 uur,
Stadplein 1b
(Nieuwegein)

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Openingstijden

Vereniging de Krooshof

huisvesting voor activiteiten
verenigingen, spelletjesavonden, bar

0345-641498

Via Vrouw

vrouwensalon, cursussen, gesprekken

0347371594/06- m.eiflaar@welzij wo 9-12,
nvianen.nl
vrouwensalon wo 11459 367 58
12 uur, Grote
Geusplein 1

Victas reclassering

begeleiding, toezicht, taakstraffen

088-1616200

ma-vrij 9-17 uur,
Tolsteegsingel 2a
(Utrecht)

Victas telefonisch spreekuur

telefonisch gesprek voor info, advies en
ondersteuning

030-2340034

ma-do 13.30-16.30 uur

Vluchtelingenwerk Vianen

Alleen vluchtelingen die in Vianen komen 0347-374789
wonen worden door VWV opgevangen en
begeleid

vluchtelingenwe Begeleiding geschiedt
rkvianen@hotm op afspraak en bij
ail.com
cliënten en/of
begeleiders aan huis.

Voedselbank Vianen

voedsel

info@voedselba do 13.30-14.30 uur,
nkvianen.nl
Grote Geusplein 1

VPTZ Culemborg

hulp bij persoonlijke verzorging, waken 0345-514461
enz., thuis of in hospices door vrijwilligers

info@vptzculem
borg.nl

0347-361200

e.versteegh@zo
rgspectrum.nl

0347-374097

r.dereus@welzij inloop ma, wo en do
nvianen.nl
van 9-12 uur, Hof van
Batenstein 3

Vrijwilligers in zorgcentrum
Batenstein
Wel Thuis

ondersteuning van eenzame ouderen

Werk en Inkomen Lekstroom

informatie, advies en ondersteuning op
het gebied van werk,
inkomensondersteuning en
schuldhulpverlening

info@dekroosho
f.nl/rikaverweij
@kpnmail.nl

03070225424
(Froukje
Bouwknecht,
medewerker
inkomen)

Wijkwinkel De Hagen

In de Wijkwinkel kunt u terecht met
06-45 367 58 en wijkwinkel@wel di en do van 9-12 en
0347374097
zijnvianen.nl
1316, Grote Geusplein
vragen, opmerkingen, problemen en
1
ideeën over allerlei grote en kleine zaken.
Samen met een medewerker van de
Wijkwinkel kunt u antwoorden en/ of
oplossingen zoeken voor uw hulpvraag.

Wilg, de

activiteiten voor mensen met
verstandelijke beperking, overdag, 's
avonds en in het weekend

030-2513672

info@dewilg.nl

Wmo-beraad

belangenbehartiging van Wmo-cliënten

0347-371594

diane.breedveld
@gmail.com

ma, di, do 9.30-22 uur,
wo en vrij 9-17 uur

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Woongroep de Regenboog

begeleid wonen (cliënten huren zelf
appartement en kopen zorg in)

0347-324780

Zonnebloem, de

activiteiten voor volwassenen met
beperking door vrijwilligers

0347-371038 quaxquilt@planet.nl

Zonnehuizen Kind&Jeugd

polikliniek, zorg aan huis,
kinderdagcentrum, dagbehandeling,
opname, gezinswoonvorm, logeren

030-6945300 info@zonnehuiz
en.nl/aanmeldb
ureau@zonnehu
izen.nl

Zorgboerderij Caetshage
tuinwerkzaamheden, verwerken van
groenten en fruit
Zorgboerderij Corneliahoeve

Openingstijden

clientservicebur
eau@syndion.nl

06-50660524 zorg@caetshage
.org

Dagbesteding/activiteiten. Elk mens is
06-27179458 corneliahoeve17
uniek, daarom worden zowel de
@hotmail.com/
activiteiten als de begeleiding helemaal
www.zorgvoor
afgestemd op deelnemer. Zowel
mensendier.nl
indidividueel als in een groep is mogelijk.
Voor de één zal het meer richting
activerende activiteiten gaan, voor de
ander zijn het meer rustgevende
activiteiten. We willen graag een warme
en veilige plek bieden waar mensen
zichzelf kunnen zijn, kunnen genieten van
het buiten zijn, de planten en de dieren.
Voorbeelden van activiteiten: dieren
verzorgen (o.a. de kalfjes, koeien en
konijntje), groententuin bijhouden, buiten
wandelen, appels plukken en moes ervan
maken, klusjes rondom de boerderij,
wilgen knotten.

ma, di, do van 8,30-16
uur, wo en vrij ocht
gesloten op
zaterdagavond en
zondag

Naam

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Zorgboerderij de Achterhof

De activiteiten op de boerderij brengen u 0306882217/06- marliesvanreene
vanzelf dichter bij de natuur. Er wordt
n@swbu.nl
54665652
zoveel mogelijk buiten gedaan, in de
moestuin, de kruidentuin en de griend.
Als deelnemer kunt u een eigen stukje
grond toegewezen krijgen waarop u kunt
tuinieren. U leert dan groente en fruit
verbouwen, zoals aardbeien, bessen, sla,
bonen en koolsoorten voor eigen gebruik.
Ook de dieren op de boerderij brengen
werk met zich mee. U kunt de pony´s,
kalfjes, kippen en konijnen te eten geven,
de hokken uitmesten of eieren rapen.
Bent u een goede klusser? Op De
Achterhof is altijd wel wat schilder- of
timmerwerk te doen.In de Hof van Assisi,
de schuur bij de boerderij, kunt u
deelnemen aan creatieve activiteiten,
zoals schilderen, manden vlechten, brood
breken voor de dieren.

Zorgboerderij De Havezaat

tuinwerkzaamheden, verzorgen van
kleinvee

Zorgboerderij het Klaphek

helpen bij kaasmaken, verzorgen van
dieren, bijhouden van het erf,
meewerken op de groentetuin

Openingstijden

0347-352540

dehavezaat@gm ma-vrij 9.30-14.30
ail.com

030-6066017

hetklaphek@hot
mail.com

Naam
Zorgboerderij Huiberthoeve

Aanbod

tel.nr

Mailadres

Zorgboerderij Huiberthoeve biedt
0345778013/06- geeke@huiberth
Arbeidsmatige dagbesteding: - Voor
oeve.nl
42998630
mensen met een hulpvraag¹,
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. (¹bijvoorbeeld mensen met
een psychiatrische achtergrond of
mensen die sociale activering nodig
hebben.) - Op ruime landelijke locatie
waar mensen tot rust kunnen komen. Kleine groepen van 3 tot 6 deelnemers
per begeleider. - Met individuele
aandacht voor de cliënten en zijn of haar
interesse. - Activiteiten aangepast naar
het vermogen van de cliënten. - Grote
diversiteit aan uitdagende en activerende
activiteiten. - Activiteiten op een echt
melkveebedrijf maar zonder werkdruk. Contact met dieren, groen, de natuur en
collega’s. Mogelijkheid tot het volgen van
een AKA-opleiding op locatie. Begeleiding
op maat voor kinderen en tieners met een
hulpvraag, verstandelijke en/of
lichamelijke beperking op de
woensdagmiddag, zaterdag en tijdens
schoolvakanties.

Zorgcentrum De Geinsche Hof kleinschalig wonen voor dementerenden, 030-6089811
psychogeriatrie, dagrevalidatie
Zorgcentrum Het Haltna Erf

verzorging, verpleging (met lichamelijke
beperking), dagactiviteiten, zorg thuis

030-6390922

haltnahuis@zor
gspectrum.nl

Zorgcentrum het Houtens Erf

somatische verpleging (met aanzienlijke
lichamelijke beperkingen en
gedragsproblemen), psychogeriatrische
verpleging, reactivering/revalidatie

030-6358686

houtenserf@zor
gspectrum.nl

Zorgcentrum Hof van
Batenstein

verzorging, verpleging, dagactiviteiten,
kortdurende opname

0347-361200

hofvanbatenstei
n@zorgspectru
m.nl

Zorgcentrum Vreeswijk

verzorging, verpleging (met lichamelijke
beperking), psychogeriatrie, kordurende
opname, zorg thuis

030-6007130

vreeswijk@zorg
spectrum.nl

Zorgcentrum Zuilenstein

verzorging, verpleging (somatiek),
030-6035344
dagactiviteiten, kordurende opname, zorg
thuis

zuilenstein@zor
gspectrum.nl

Zorgspectrum Actief Thuis

extra begeleiding aan huis: o.a.
klussendienst, kapper, mondzorg,
boodschappenservice, administratieve
ondersteuning

servicebureau@
zorgspectrum.nl

030-6575045

Openingstijden

Naam

Aanbod

Zorgspectrum Zorg Thuis

verzorging, verpleging, begeleiding

Zorgspectrum-De Poort

ontmoetingsbijeenkomsten,
gespreksgroep, informatieve
bijeenkomsten, spreekuur

tel.nr

Mailadres

Openingstijden

030-6575045 servicebureau@
zorgspectrum.nl
/j.blaas@zorgsp
ectrum.nl
w.vandenbrink
@zorgspectrum.
nl/e.vanstiphout
@zorgspectrum.
nl

elke di morgen
ontmoetingsbijeenkom
st, 1e ma vd maand
infobijeenkomst, om
de week di morgen
spreekuur, om de
andere week di
morgen gespreksgroep
voor mantelzorgers

