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Activiteitenaanbod voor gasten

Doe ook mee!
ISZ De Brug
Postadres

Nassau Odijcklaan 3
3971 BN Driebergen-Rijsenburg
T 0343 555 555
F 0343 555 854
info@iszdebrug.nl
www.iszdebrug.nl
bezoekadressen

Nassau Odijckhof
Nassau Odijcklaan 3
3971 BN Driebergen-Rijsenburg

Sparrenheide
Sparrenheide 1
3971 DA Driebergen-Rijsenburg

Rehoboth
Hogesteeg 10
3972 JV Driebergen-Rijsenburg
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Wat houdt activiteitenbegeleiding in?
Bij ISZ De Brug zet een team activiteitenbegeleiders zich enthousiast
in om leuke en zinvolle dagbesteding te bieden, afgestemd op de
wensen en behoeften van onze cliënten.
De Brug nodigt ook bewoners uit de wijk uit voor ons diverse aanbod. U bent als gast van harte welkom om u aan te melden voor
de activiteit die u leuk lijkt.

Waar kunt u terecht?
Wij bieden op alle drie de locaties van ISZ De Brug activiteiten aan.

Hoe werkt het?
•	U bekijkt op bijgevoegd inlegvel aan welke activiteit u graag zou
willen deelnemen.
•	U kunt contact opnemen met de Teamleider Welzijn of informeren
bij de activiteitenbegeleider op locatie. Zij schrijven u in. Als de
groep vol zit, kijken ze met u naar een goed alternatief.
• U betaalt een vastgesteld bedrag per activiteit.
•	De genoemde kosten zijn per activiteit, incl. koffie/thee met koekje.
•	Bij sommige activiteiten komen er kosten bij voor de gebruikte
materialen. (Zie activiteiten- en prijzenkaart.)
•	De contributie voldoet u per deelname aan de activiteit d.m.v.
een knipkaart. Deze kunt u aanschaffen bij onze klantenservice.
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Toelichting activiteitenprogramma en kosten
•	De behoeften en vraag van bewoners en gasten naar activiteiten
vormen ons uitgangspunt. Hierdoor kan het zijn dat sommige
activiteiten vervallen, en we nieuwe toevoegen.
•	Of gasten en cliënten samen deelnemen aan de activiteit of apart,
hangt af van de grootte van de groepen.
•	Bij de samenstelling van de prijs is meegenomen: de ruimte die
we voor de activiteit gebruiken, inzet gekwalificeerd personeel,
aantal medewerkers en gebruik van materialen. Hierdoor kan het
zijn dat u voor de ene activiteit meer betaalt dan voor een andere.
•	Wij behouden ons het recht voor om het aanbod en de prijzen,
indien noodzakelijk, bij te stellen.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met:
Anita de Jager, Teamleider Welzijn.
Per e-mail via a.dejager@iszdebrug.nl of telefonisch op 0343 555 533.
Guinhael Verheul, Teamleider Welzijn.
Per e-mail via g.verheul@iszdebrug.nl of telefonisch op 0343 555 811.
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