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De locaties voor Daginvulling op een rij 

Wij hebben alle locaties en de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Zo kunt u zelf een keus maken voor een locatie bij u in de buurt, een 
die voor iedereen toegankelijk is of een plek waar activiteiten worden geboden die u bij u passen.  

 

Locaties MET verwijzing/indicatie 

Bij onderstaande locaties hebt u een verwijzing/indicatie nodig via de Wmo of de WLZ (Wet landurige zorg) of u maakt gebruik van ‘eigen 
middelen’.  

Naam organisatie 
Daginvulling 

Mogelijkheden/ activiteiten Plaats Website voor meer info 

 
Nova Zorg en Welzijn 

Binnen- en buitenactiviteiten op de 
Zorgboerderij. 
Creatieve activiteiten in het Atelier. 
Activiteiten op gebied van hout in 
de houtwerkplaats. 
Musea bezoeken 
Samen wandelen 

 
Pannerden 

 
www.novazorgenwelzijn.nl 
 

 
Liemerije 

Activiteiten, geheugentraining, 
bewegingsactiviteiten  
(Meulevelden) 
 
Individuele en groepsactiviteiten 
(De Anemoon) 
 
Dagbehandeling bij 
Revalidatie/lichamelijke/psychische 
problemen (De Plataan) 

 
Didam 
 
 
 
Duiven 
 
 
Zevenaar 

 
www.liemerije.nl/onze-zorg/dagbehandeling 
 

 
Caleidoz 

Geheugen activiteiten 
Creatieve activiteiten 
Sport & spel  
(De Hooge Bongerd) 

 
Zevenaar en Lobith 

 
www.caleidoz.nl/dagbesteding/ 

http://www.novazorgenwelzijn.nl/
http://www.liemerije.nl/onze-zorg/dagbehandeling
http://www.caleidoz.nl/dagbesteding/
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Naam organisatie 
Daginvulling 

Mogelijkheden/ activiteiten Plaats Website voor meer info 

 
Thuiszorg Samen 
Gezond 

Activiteiten gericht op structuur 
en activering  

 
Duiven 

www.thuiszorgsg.nl/index.php/dagbesteding/ 
 
Ontmoetingsgids Doesburg: 
https://www.doesburg.nl/ontmoetingsgids-
ouderen/ 
 

 
ABC Zorgcomfort  
 
 
 

Training geheugen 
Sport & spel 
Activiteiten gericht op ontmoeting 
Dorpsnoot  
Theehuis 

 
 
 
 
Loo 
Westervoort 

 
www.abc-zorgcomfort.nl/dagbesteding/ 
 

 
Het Paviljoen 

 
Activiteiten tav actualiteit en  
creativiteit. 
Sport 
Gesproken boek 

 
Velp 

 
https://www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-
zorg/dagbesteding/t-paviljoen.aspx 
 

 
De Weide Blik 

 
Kleinschalige zorgboerderij, 
arbeidsmatige dagbesteding op 
maat 

 
Angerlo 

 
www.zorgboerderijdeweideblik.nl/ 
 

 
MoniCare *) 

 
Activiteiten op maat 
Ontmoeting 
eigen mogelijkheden 
(De Pannerd) 

 
Pannerden 

 
www.monicare.nl/de-pannerd 

 
’t Buurthuis *) 

 
Geschikt voor mensen met 
dementie of Parkinson, kleine 
groep.  
Sport, spel, beweegactiviteiten 
Uitstapjes 
Muziek 

 
Pannerden 

 
www.tbuurthuis.nl 
 

http://www.thuiszorgsg.nl/index.php/dagbesteding/
https://www.doesburg.nl/ontmoetingsgids-ouderen/
https://www.doesburg.nl/ontmoetingsgids-ouderen/
http://www.abc-zorgcomfort.nl/dagbesteding/
https://www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-zorg/dagbesteding/t-paviljoen.aspx
https://www.innoforte-zorg.nl/ik-zoek-zorg/dagbesteding/t-paviljoen.aspx
http://www.zorgboerderijdeweideblik.nl/
http://www.monicare.nl/de-pannerd/
http://www.tbuurthuis.nl/
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Naam organisatie 
Daginvulling 

Mogelijkheden/ activiteiten Plaats Website voor meer info 

Activiteiten t.a.v. actualiteiten 
Stimuleren creativiteit 
Dagelijks verse warme maaltijd 

 
Stichting Hoeve Klein 
Mariendaal  

 
Zorgboerderij en Theeschenkerij. 

 
Arnhem (rand) 

 
 
www.hoevekleinmariendaal.nl 
 

*) ook mogelijkheden zonder indicatie 

 

 

Locaties voor iedereen toegankelijk 

Om onderstaande locaties te bezoeken hebt u geen verwijzing/indicatie nodig.   

Naam organisatie  
Daginvulling 

Mogelijkheden/ activiteiten Plaats Website voor meer info 

 
Mikado 

 
Ontmoetingsactiviteiten 
Haken en Breien 
Spelletjesmiddag 
(Huis van Droo, Duiven) 
 
Creatieve middag 
Groenteplein 
Meer bewegen voor ouderen 
(Flierefluiter Westervoort) 

 
 
 
Duiven 
 
 
 
 
Westervoort 

 
 
www.mikado-welzijn.nl/onze-
diensten/ontmoeting 
 
 

 
Centrale Huiskamer 
Babberich 

 
Koor 
Exposities 
Diverse activiteiten 
(Centrale ontmoetingsplek in het 
Kulturhus) 

 
Babberich 

 
www.dorpsraad-babberich.nl/2-
algemeen/384-onze-huiskamer 

http://www.hoevekleinmariendaal.nl/
http://www.hoevekleinmariendaal.nl/
http://www.mikado-welzijn.nl/onze-diensten/ontmoeting/
http://www.mikado-welzijn.nl/onze-diensten/ontmoeting/
http://www.mikado-welzijn.nl/onze-diensten/ontmoeting/
http://www.dorpsraad-babberich.nl/2-algemeen/384-onze-huiskamer
http://www.dorpsraad-babberich.nl/2-algemeen/384-onze-huiskamer
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Naam organisatie  
Daginvulling 

Mogelijkheden/ activiteiten Plaats Website voor meer info 

 
Rijnwaarden 50 Plus 

 
Diverse activiteiten en 
evenementen (GeldersEiland) 

 
Rijnwaarden 

 
www.rijnwaarden50plus.nl/zorg-en-welzijn 

Caleidoz Ontmoeting met activiteit 
 
Trefpunten 

Aerdt 
Herwen 
Lobith 
Pannerden 
Spijk 

www.caleidoz.nl/gelders-eiland/even-
bijpraten-bij-onze-trefpunten/ 

Caleidoz Ontmoeting 
Dagprogramma 
Warme maaltijd evt. 
 
(De Maatjes) 

Zevenaar www.caleidoz.nl/zevenaar/huiskamer-de-
maatjes/ 

Caleidoz Ontmoeting voor nederlands-
indische en molukse senioren 
Dagprogramma 
Warme maaltijd evt. 
Selemat-Datang 

Zevenaar www.caleidoz.nl/zevenaar/huiskamer-
selamat-datang/ 
 

Caleidoz Ontmoeting en activiteit Doesburg www.caleidoz.nl/doesburg/inloop-
beumerskamp/ 

Welcom Ontmoeting:  
De omslag  
Aanschuiftafel  
Open eettafel 
Kom-op (voor mensen met een 
verstandelijke beperking) 
Beweegtour voor senioren 
Ontmoetingsgroep voor mensen 
met geheugenproblemen (coming 
soon) 
Ondersteunen, ontmoeten en 
verbinden 

Didam  
Beek/Loerbeek 
Loil, 
Nieuw Dijk 
Stokkum 
Lengel 
Azewijn 
Zeddam 
’s-Heerenberg 
Braamt 
Kilder 
 

https://www.iedereenwelcom.nl/  
 
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/acti
viteiten-inlopen  
 
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/ont
moeten-verbinden 
 
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/oud
erworden  
 

http://www.rijnwaarden50plus.nl/zorg-en-welzijn
http://www.caleidoz.nl/gelders-eiland/even-bijpraten-bij-onze-trefpunten/
http://www.caleidoz.nl/gelders-eiland/even-bijpraten-bij-onze-trefpunten/
http://www.caleidoz.nl/zevenaar/huiskamer-de-maatjes/
http://www.caleidoz.nl/zevenaar/huiskamer-de-maatjes/
http://www.caleidoz.nl/zevenaar/huiskamer-selamat-datang/
http://www.caleidoz.nl/zevenaar/huiskamer-selamat-datang/
http://www.caleidoz.nl/doesburg/inloop-beumerskamp/
http://www.caleidoz.nl/doesburg/inloop-beumerskamp/
https://www.iedereenwelcom.nl/
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/activiteiten-inlopen
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/activiteiten-inlopen
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/ontmoeten-verbinden
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/ontmoeten-verbinden
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/ouderworden
https://www.iedereenwelcom.nl/diensten/ouderworden
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Naam organisatie  
Daginvulling 

Mogelijkheden/ activiteiten Plaats Website voor meer info 

Uit- en thuismaatjes 
Mantelzorgmaatjes 
 
Diverse activiteiten: 
Koersbal 
Creatieve ontmoetingsochtenden 
Klaverjassen 
Computerinloop 
Sjoelen 
Zhineng Qigong 
 

 
 

   

 


