Activiteiten

Zin om iets leuks en
ontspannends te doen? Dat kan. U
kunt er terecht voor vaste activiteiten als:
bingo, bloemschikken, de Alleskidzgroep, open
eettafel, taallessen of bijvoorbeeld voor een naaicursus.
Daarnaast organiseert het vrijwilligersteam geregeld
gezellige of informatieve bijeenkomsten.
Een actueel aanbod vindt u op onze website.
Het is ook mogelijk om zelf bijeenkomsten of

Ontmoeten

De deuren van het Huis van

activiteiten in het Huis van Renkum aan te bieden, op
voorwaarde dat deze aansluiten bij de doelstellingen.

Meedoen

Het Huis van Renkum is vanuit de vraag
geboren. Door de ingrijpende veranderingen
in de zorg en sociale zekerheid bleek er
behoefte te bestaan aan een unieke plek
in het dorp Renkum waar ontmoeten,
ondersteuning en ontspannende
activiteiten centraal staan. Vanuit uw
eigen mogelijkheden deelnemen aan de
(participatie)samenleving. Dat is waar

Renkum staan open voor alle inwoners van

het Huis van Renkum voor staat en

Renkum. Onze huiskamer is ook uw huiskamer.

gaat. Wij proberen eenzaamheid

Ons doel is om eenzaamheid en isolement te

en isolement te

doorbreken. U kunt er tijdens openingstijden

doorbreken door van

vrij inlopen, anderen ontmoeten, een kopje

onze huiskamer ook

koffiedrinken en samen aan de grote gezellige tafel

de uwe te maken.

de krant lezen of een spelletje doen.
Ontmoet andere inwoners van
Renkum en ontdek hoe
makkelijk het is om
het gezellig te hebben.
Iedereen is van harte welkom!

Ondersteuning

Openingstijden
& programma

Het huis van Renkum biedt een plek waar u
praktische ondersteuning kunt vinden op allerlei
gebied. Op gezette tijden staan gekwalificeerde
professionals, instanties en vrijwilligers voor u klaar
om u te helpen met allerlei zaken. Zij kunnen u
helpen met sollicitatietraining, hulp bij overheids-

Bent u niet in staat om zelf naar
het Huis van Renkum te komen? Op
verzoek komen wij bij u op huisbezoek of
halen we u op. Deelnemen aan activiteiten

Waar het gewoon gezellig is
en u een luisterend oor vindt.

is gratis*, u betaalt alleen een kleine bijdrage

of gemeentezaken, hulp bij financiële

voor koffie/thee en maaltijden. Vragen? Kijk op de

vraagstukken of juridische dienstverlening.

website of neem contact met ons op. De deuren van

Wij werken samen met vele instanties.

het Huis van Renkum staan voor u open.

Maar ook proberen we hulpvragen
en vrijwilligers aan elkaar te

Huis van Renkum

koppelen zoals hulp in de

Europalaan 11

huishouding of tuin.
Wij gaan aan de
slag met uw
hulpvraag.

6871 ZA Renkum
Telefoon: 0317 84 49 58
welkom@huisvanrenkum.nl
www.huisvanrenkum.nl
facebook/huisvanrenkum
Het Huis van Renkum biedt als Erkend Leerbedrijf ook
stagemogelijkheden voor mbo-en hbo opleidingen.
Openingstijden*
maandag 		
10.00 - 16.00 uur
dinsdag			
11.00 - 11.30 uur
woensdag		
14.00 - 17.00 uur
donderdag		
10.00 - 16.00 uur
vrijdag/zaterdag		
op afspraak
zondag			
14.00 - 17.00 uur
					

Het Huis van Renkum is er voor
iedereen! U kunt er terecht voor
inloop rechtswinkel
AllesKidzgroep

ontmoeting, gezelligheid, gezamenlijke
activiteiten, maar ook voor vragen op
het gebied van zorg, welzijn, inkomen,

alleen 1e zondag
van de maand

* Kijk voor actueel programma en eventuele kosten op onze site.

wonen en werk. Een betrokken en
bevlogen team van professionals en
vrijwilligers staat graag voor u klaar.

