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U bent van harte welkom!
Gezelligheid, ontmoeting, praatje, activiteiten en een kop
koffie of thee. Dat biedt de inloop Gorinchem in
Gorinchem.

Wat is de inloop?
De inloop is een ontmoetingsplek waar bezoekers van harte
welkom zijn. Medewerkers/vrijwilligers bieden hier
activiteiten aan. Er is altijd verse koffie en thee
verkrijgbaar. De inloop is een prettige plek waar mensen
met elkaar contact hebben.

Openingstijden
De inloop is geopend op onderstaande tijden:
Maandag:
van 8:30 tot 15:30
Dinsdag:
van 8:30 tot 16:30
Woensdag:
van 11:00 tot 20:00
Donderdag:
van 8:30 to 16:30
Vrijdag:
van 10:00 tot 14:00

Sommige mensen vinden het lastig hun dag in te vullen. Ze
hebben bijvoorbeeld niet zoveel bekenden, waar ze even
naar toe gaan voor een kop koffie of thee. Wijkgerichte
Zorg, onderdeel van Yulius, biedt deze bezoekers een
zinvolle dagbesteding. Wij geloven dat ieder mens, met of
zonder beperking, kwaliteiten heeft. Vanuit deze
kwaliteiten werken we samen aan het vergroten of behoud
van de zelfstandigheid. Hierdoor is iemand in staat mee te
doen in de maatschappij. Wij helpen mensen hier graag
bij.

Over de locatie
Diverse creatieve activiteiten worden op de locatie
georganiseerd. Dagelijks kan men hier lunchen en er wordt
één maal per week een warme maaltijden gekookt waar
een kleine bijdrage voor wordt gevraagd. Dit is wisselend
op de maandag tussen de middag en woensdagavond.
De inloop is gelegen in de wijk Lingewijk in Gorinchem, in
het pand “Kop van de IJsbaan” (appartementencomplex)
op de begane grond. In dit gebouw is ook de Rivas
Thuiszorg gevestigd.
Er is voldoende parkeergelegenheid.

Zin om langs te komen?
U bent van harte welkom tijdens de openingstijden!
Vindt u het prettig eerst een afspraak te maken?
Neem dan contact op met:
Bep Westerlaken (06-43363673, b.westerlaken@yulius.nl)/
Miranda Schild (085-7736542, m.schild@yulius.nl )

Adres inloop
Inloop Gorinchem
Arkelse Onderweg 61 A
4206 AG Gorinchem

Wijkgerichte Zorg is onderdeel van Yulius. Kijk voor meer informatie op yulius.nl

