
Voel je welkom  

bij de Huiskamers  
van Caleidoz

‘Ik heb hier zelfs 

geleerd om met 

een IPAD om 

te gaan’

‘Dit is eigenlijk 
mijn tweede huis’ 

De Huiskamers van Caleidoz bieden zinvolle, 

gezellige dagbesteding (met en zonder 

indicatie). Onze huiskamers zijn ook online 

te bezoeken. Vanuit verschillende locaties in 

Zevenaar, Gelders Eiland en Doesburg bieden wij: 

dagbesteding, trefpunten en inloop aan.

Wij krijgen van onze 
bezoekers voor ons 

aanbod een:*

8,1
*klanttevredenheids -

onderzoek 2020

De Huiskamers van Caleidoz
 
Zevenaar 
Dagbesteding Hooge Bongert

Huiskamer De Maatjes

Huiskamer Selemat Datang

Gelders Eiland
Dagbesteding Gelders Eiland

Trefpunten: Lobith, Aerdt, Herwen, Spijk  

& Pannerden

Doesburg 
Dagbesteding Hooge Bongert

Inloop Beumerskamp

Wil je meer informatie? 
Onze servicedesk staat van maandag 

t/m vrijdag van 09.00 - 14.00 uur klaar 

voor al jouw welzijnsvragen. 

0316 24 32 04 | servicedesk@caleidoz.nl | www.caleidoz.nl

Dagbesteding | Inloop | Trefpunten



Dagbesteding
Bij Caleidoz kun je terecht voor dagbesteding met of zonder indicatie. 

Vanuit onze locaties in Gemeente Zevenaar en Doesburg, bieden wij 

een zinvolle invulling aan de dag. Dagbesteding is er voor mensen die 

wat meer begeleiding nodig hebben. Als je nog zelfstandig woont kun 

je eenvoudig andere mensen ontmoeten in een gezellige sfeer. In onze 

huiskamers is er heel veel mogelijk. Wij organiseren leuke en leerzame 

activiteiten en brengen zo mensen bij elkaar. 

Zelf de regie houden
Wij vinden het belangrijk dat onze dagbesteding past bij onze 

bezoekers. Bij Caleidoz heb je zelf de regie in handen, we kijken samen 

wat jij wilt en kunt. Wij sluiten onze activiteiten aan, maar dagen je ook 

uit. En waar je hulp nodig hebt staan we voor je klaar. 

Laagdrempelig
Dankzij laagdrempelige inzet van 

professionals en vrijwilligers kan 

een doorverwijzing naar duurdere 

zorgaanbieders vaak worden 

voorkomen en kunnen mensen 

langer thuis blijven wonen.

Mantelzorgondersteuning
Ben je mantelzorger? Onze 

dagbesteding kan een prettige 

ondersteuning zijn voor de 

dagelijkse mantelzorgtaken. 

Dagbesteding 
met indicatie 
Wil je meer weten over het 

aanvragen van een indicatie, WMO 

of WLZ? Kijk op onze website voor 

meer informatie.

Digitale Huiskamers
Sinds kort hebben wij ook digitale 

huiskamers. In de digitale huiskamer 

van Caleidoz kunnen vrijwilligers met 

ouderen beeldbellen via een Ipad. De 

huiskamer geeft structuur aan de dag 

en zorgt voor een fijne afleiding.

Trefpunten & Inloop
Even samen zijn onder het genot van een kopje koffie of thee en 

bijpraten met buurtgenoten. Het nieuws van de dag bespreken, 

samen een spelletje doen, creatief bezig zijn, een kaartje leggen 

of een eindje wandelen? Het kan allemaal bij onze Trefpunten in 

Lobith, Aerdt, Herwen, Spijk en Pannerden.

Er is altijd een vast gezicht vanuit Caleidoz aanwezig. Van jong tot 

oud, je bent van harte welkom!

‘Er is veel gezelligheid 
en er hangt een 
gemoedelijke sfeer’

Onze dagbesteding 

is extra lang open 

van 09.30 - 16.30

KOM JE EEN KEER kijken op een van 
onze locaties? Wees welkom!


