
Dagbesteding De Bol
Havendijk 23 

4153 AW Beesd
telefoon: 0345 505228

e-mail: dagbesteding@avantizorg.nl HET VERTROUWDE GEZICHT 
IN DE WEST BETUWE

Dagbesteding De Bol is elke werkdag geopend 
en biedt een zinvolle invulling van de dag 
voor mensen met een chronische ziekte, 
handicap en/of geheugenproblemen. 
Dit onder leiding van gediplomeerde 
activiteitenbegeleiders en enkele vrijwilligers. 

Voor verzorgende en verpleegkundige taken 
is er tevens een gediplomeerde medewerker 
van AvantiZorg aanwezig.
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WAAROM KIEZEN VOOR DE BOL 
IN BEESD

Een aangename en ontspannen sfeer
Onze activiteiten stemmen wij zoveel mogelijk af 
op uw interesses en behoeften. Individueel of in 
groepsverband. Binnen en buiten.

Samen genieten van een warme maaltijd 
Elke middag rond 12 uur is er een warme maaltijd.

Geschoolde medewerkers
Dagelijks zijn er geschoolde medewerkers aan-
wezig voor begeleiding, verzorging en verpleging. 
Zij worden ondersteund door vrijwilligers. 

Activiteiten
Wij bieden mogelijkheden tot het volgen van 
cursussen, workshops, ouderengymnastiek, 
biljarten, geheugentraining etc. Ook kunt u 
(op afspraak) gebruik maken van de kapper of 
pedicure.

Nieuwe contacten opdoen
Uit de gehele regio nemen mensen deel; 
leuk om nieuwe contacten op te doen.

Inspirerende Locatie
Onze monumentale locatie met tuin is erg sfeer-
vol. Ook is er voldoende ruimte om u even terug te 
kunnen trekken of te rusten. 

Inspirerende omgeving
Gelegen naast landgoed Marienwaerdt, aan de 
Linge, in de kern van het dorp Beesd.

Dagbesteding De Bol, Beesd

Wordt u beperkt in uw doen en laten bijvoor-
beeld door een chronische ziekte, lichamelijke 
beperking of laat uw geheugen u in de steek? 

Heeft u behoefte aan gezelschap of heeft u 
soms moeite om de dag gevuld te krijgen?

Misschien zorgt u voor iemand met een 
beperking en heeft u behoefte aan onder-
steuning?

Onze dagbesteding biedt uitkomst. 
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. HET VERTROUWDE GEZICHT 
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