
Overdag bij ons
Contact met anderen en lekker bezig zijn

0348 - 44 17 14 info@rijnhoven.nl

Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid
waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. 
Welkom bij De Rijnhoven. 



De Rijnhoven - Wonen met zorg

Heeft u 24 uur per dag zorg nodig? Bij De Rijnhoven kunt u rekenen op de 
behandeling die u nodig heeft. Een uitgebreide staf staat voor u klaar.

En behalve zorgvoorzieningen hebben de meeste locaties ook onder meer 
een restaurant, een winkel en een kapper. Verder kunt u meedoen met 
activiteiten die we organiseren. Zo blijft u actief en ontmoet u andere 
mensen – als u daar zin in heeft.

De Rijnhoven - Dichtbij Thuis 
Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de 
zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven. Op verschillende locaties aan 
de westkant van Utrecht biedt De Rijnhoven diverse woon-zorgmogelijk-
heden. Van individuele appartementen tot kleinschalig groepswonen. Met 
uitgebreide zorg of alleen met basisvoorzieningen. U kunt er comfortabel 
wonen in een sfeer waar u zich thuis voelt. 

Voor alle zorg en begeleiding die u nodig heeft, kunt u op ons rekenen. 
Of wilt u juist alleen basisvoorzieningen? Dan woont u in elk geval met 
het geruststellende idee dat zorg binnen handbereik is als u het nodig 
heeft. Onze specialisatie is psychogeriatrie. We doen alles voor het thuis-
gevoel. Onze zorg en dienstverlening zijn professioneel georganiseerd, 
juist om persoonlijke aandacht te kunnen geven. Van dagelijkse hulp en 
ondersteuning, maaltijdenservice, aansluiting op een alarmservice tot en 
met permanente, intensieve begeleiding.

De Rijnhoven - Overdag bij ons



Met anderen samen zijn. Op een leuke of zinvolle manier bezig 
zijn. Het is goed om in contact te blijven met anderen. Dat kan bij 
De Rijnhoven op verschillende manieren: dagbesteding, welzijn en 
activiteiten en bij de grand cafés.

Overdag bij ons
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De invulling van de dag stemmen we af op de wensen en interesses van 
de bezoekers. Uiteraard is er contact met familie en mantelzorg en wor-
den zij op verschillende manieren betrokken en ondersteund. Tussen de 
middag kunt u (tegen betaling) een maaltijd gebruiken. 

Voor onze deeltijdzorg bent u overdag van harte welkom op verschillen-
de dagdelen en plaatsen. De Rijnhoven regelt ook het vervoer indien u 
hiervoor een indicatie heeft. Wij zijn open van 9.30 tot 16.30 uur. U kunt 
op de volgende locaties terecht: Vlinderhof in Montfoort, De Luifel in 
Vleuten, Daghof in Harmelen, Veldhof in Veldhuizen.

Dagbesteding

Of u nu komt voor de gezelligheid, om te bewegen of 
voor ontspanning, u bent van harte welkom. Het doel 
is vooral een veilige omgeving te bieden met een 
compleet dagprogramma voor ouderen waarin zelf-
redzaamheid  wordt gestimuleerd. Vereenzaming en 
snelle achteruitgang willen we zo veel mogelijk voor-
komen. Als u dat wilt, helpen we u bepaalde vaardig-
heden te verbeteren of bijvoorbeeld werken aan uw 
zelfvertrouwen. Zelfs gerichte therapie is mogelijk. 
Ons aanbod van dagbesteding is heel divers.



De invulling van de dag stemmen we af op de wensen en interesses van 
de bezoekers. Uiteraard is er contact met familie en mantelzorg en wor-
den zij op verschillende manieren betrokken en ondersteund. Tussen de 
middag kunt u (tegen betaling) een maaltijd gebruiken. 

Voor onze deeltijdzorg bent u overdag van harte welkom op verschillen-
de dagdelen en plaatsen. De Rijnhoven regelt ook het vervoer indien u 
hiervoor een indicatie heeft. Wij zijn open van 9.30 tot 16.30 uur. U kunt 
op de volgende locaties terecht: Vlinderhof in Montfoort, De Luifel in 
Vleuten, Daghof in Harmelen, Veldhof in Veldhuizen.

• Dans
• Sport
• Muziek
• Koken
• Biljart
• Handwerken
• Fiets- en wandelclub
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Welzijn en activiteiten 
De Rijnhoven organiseert voor bewoners vele activiteiten gericht op 
plezier, beweging en ontspanning. Er is voor ieders voorkeur iets te doen. 
De welzijnsactiviteiten zijn er in diverse vormen: individuele activiteiten, 
groeps(woning)activiteiten, pleinactiviteiten, verenigingen, activiteiten en 
geestelijke verzorging. De activiteitenbegeleiders organiseren en begelei-
den de activiteiten met hulp van verzorgenden, vrijwilligers en familie. 

De welzijnsactiviteiten organiseren we naar de wensen van onze bewo-
ners en bezoekers. Hierdoor varieert het aanbod. Voorbeelden van weke-
lijkse activiteiten van verenigingen: muziekvoorstelling, koor, bioscoop, 
bruin café, groenvereniging, meer bewegen voor ouderen, enz. U vindt de 
agenda op de website en op Familienet of kijk naar de aankondigingen op 
het informatiebord in de hal. In onze locaties organiseren we regelmatig 
activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen. Steeds wordt een ander 
thema gekozen, op het gebied van dans, sport, bewegen, smaak, etc. Een 
voorbeeld is de jaarlijkse Hofdag op alle locaties van De Rijnhoven. Ook 
is er regelmatig te genieten van de prachtige klassieke concerten van 
Muziek in Huis. Daarnaast hebben we seizoensgebonden activiteiten, zo-
als de jaarlijkse Woerdense Koeienmarkt in Vijverhof. Of de Appeltjesdag 
waarbij er samen overheerlijke appeltaarten worden gebakken.



Er zijn Grand Cafés op de locaties Vijverhof en Parkhof van De Rijnhoven. 
Bewoners, bezoekers of buurtbewoners zijn hier van harte welkom. Daar-
naast kunt u in het Grand Café van Parkhof samen met andere bewoners 
genieten van een maaltijd in een sfeervolle en gezellige ambiance. In 
Vijverhof is er een dagelijks wisselende lunchkaart. 

Op veel feestdagen wordt in de Grand Cafés een aan de feestdag gere-
lateerd diner of lunch, bijvoorbeeld kerstdiner, paaslunch en high tea op 
moederdag. georganiseerd waar u en uw familie van harte welkom zijn. 
Deze maaltijden zijn zeer geliefd en vaak al snel volgeboekt. In Conincks-
hof is een Petit Café met, zoals de naam het al zegt, een bescheiden aan-
bod. In de Grand Cafés organiseren we regelmatig themabijeenkomsten. 
Bij speciale gelegenheden zijn ook familieleden van harte welkom.

Grand cafés & Dienstencentra



Voor De Rijnhoven worden vrijwilligers en mantelzorgers steeds belang-
rijker. Wij vinden contact met de omgeving erg belangrijk op al onze 
locaties. Met vrijwilligers en/of mantelzorgers wordt het mogelijk meer 
activiteiten te organiseren. 

Onze vrijwilligers en/of de mantelzorgers wandelen of fietsen met onze 
bewoners. Ook helpen ze bij diverse activiteiten, assisteren op woningen 
of werken mee in de moestuin. Wilt u ook actief worden als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator of de persoonlijk 
begeleider.

Vrijwilligers en mantelzorgers
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Kijk voor algemene informatie op 
www.rijnhoven.nl of bel 0348 - 441714. 

Voor zorgvragen kunt u bellen met met 
0800 - 7456468 of mailen naar 
zorgbemiddeling@rijnhoven.nl.

Wilt u meer weten over 
woonvormen of zorg? 


