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DAGBESTEDING 
VOOR OUDEREN

ONTMOET EEN ANDER MET EEN GLIMLACH
WANT EEN GLIMLACH 
BETEKENT HET BEGIN VAN IETS MOOIS 



CONTACT
Wij geven u graag meer informatie.
Neem gerust contact met ons op:

Goeiedag Dagbesteding
Papenvoortsedijk 1c
5447 NG Rijkevoort
Telefoon: 06-18841375
Website: www.goeiedag-dagbesteding.nl
Email: info@goeiedag-dagbesteding.nl

Voor het bezoek van gasten aan onze dagbesteding 
vragen wij een WMO, WLZ indicatie, PGB of een eigen 
bijdrage.

WAT MAAKT GOEIEDAG BIJZONDER?
• Gezellige boerenkeuken waar we samen de warme maaltijden bereiden, samen eten  
   en zo de zintuigen prikkelen.
• Hobbywerkplaats waar we hout bewerken, bloemschikken en creatief bezig zijn.
• Moestuin waarmee we onze maaltijden kunnen aanvullen met verse groenten en fruit.
• Bloementuin waar we heerlijk doorheen kunnen struinen.
• Dierenweide en landelijke omgeving waar we kunnen genieten van het samen buiten 
   zijn, wandelen en het voeren van de dieren. 
• Ontmoeten van verschillende generaties door de op 
  hetzelfde erf gelegen Kinderopvang Kakelbont, waarbij
  we van elkaar kunnen leren en genieten van elkaars
  gezelschap.
• Verbinding met het dorp, door de ligging van 
   Goeiedag Dagbesteding, voor een boodschap 
   of een wandeling in een vertrouwde omgeving.

 

WAT BIEDT GOEIEDAG?
Wij bieden u (of uw partner of familielid) een warme plek 
waarbij u een of meerdere dagen per week terecht kunt 
bij onze dagbesteding. 

Heeft u interesse, of wilt u graag meer informatie voor uw 
partner of familielid, dan nodigen wij u van harte uit om 
een kijkje te komen nemen bij Goeiedag Dagbesteding. 
Bel of mail ons om de mogelijkheden te bespreken.

Graag tot ziens!
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VERSCHILLENDE GENERATIES
ONTMOETEN ELKAAR

EEN HELE GOEIEDAG
Goeiedag Dagbesteding
Onze aandacht gaat uit naar ouderen die zelfstandig wonen, maar door omstandighe-
den meer behoefte hebben aan structuur, activiteiten en gezelligheid. 
Onze gasten bieden we in een veilige, huiselijke sfeer, een warm samenzijn, kortom: 
een Goeiedag. 
Het dorpse leven staat centraal bij Goeiedag Dagbesteding. 
De boerenkeuken, de hobbywerkplaats, het erf en de moestuin stimuleren het werken 
met de handen, het bewegen in de buitenlucht en het genieten van de natuur op het 
platteland. Daarnaast vindt u in ons nieuwe pand ook een fijne rustruimte. 

Hiermee zorgen we er samen voor dat onze gasten zo lang mogelijk zelfstandig in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en we hopen hiermee ook de last van 
mantelzorgers te verlichten.

Jacqueline Willems en Jan Grüntjes


