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Fietsen op onze duofiets! 
U kunt bij De Rijnhof ook gebruik 
maken van een duofiets. Lukt het u 
niet meer om alleen op de fiets te 
stappen of wilt u gewoon eens samen 
met iemand een rondje fietsen door 
het gezellige Renkum? Dan is de 
duofiets van De Rijnhof een mooie 
oplossing.  

U kunt de duofiets sinds kort ook 
huren. Hier betaalt u wel een 
vergoeding voor.  

De huur per fiets in 2016 is als volgt: 
Per uur:   €7,50 
Halve dag:  €15,- 
Hele dag:  €25,- 

Trainingen
U kunt tijdens uw bezoek aan De 
Rijnhof ook gebruik maken van onze 
deskundigheid. In de toekomst bieden 
wij trainingen aan rondom val-
preventie, eenzaamheid en speciale 
cursussen voor mantelzorgers. De 
Rijnhof doet dit onder andere in 
samenwerking met Maatschap 
Aandacht voor Pesten en Welzijn. 

 

n stond gegeven te worden. Deze 
Vorst, sedert kort teruggekeerd van 
een buitenlandschen tocht, waarop hij 
niet allen het Heilige Land bezocht, 
maar zich ook met roem beladen had, 
door op zijn heenreize de Mooren in 
Spanje, en bij zijn terugreize de 
ongeloovige Lithauwers op de 
Pruisische grenzen te bestrijden, had 
zijn behoudene wederkomst bij zijn 
onderzaten, op het voetspoor zijns 
doorluchtigen vaders, met luisterrijke 
spelen willen vieren, waarop, als naar 
gewoonte, niet slechts de adel zijner 
graafschappen, maar ook die des 
Duitschen rijks bij rondgaande brieven 
en openlijke bekendmaking was 
genoodigd. 

Heeft u vragen?
Bent u naar aanleiding van deze folder 
nieuwsgierig geworden naar ons 
activiteitenaanbod? Of heeft u een 
andere vraag? U mag altijd vrijblijvend 
contact met ons opnemen.  

U kunt dit doen door een mail te sturen 
naar welzijn.rijnhof@zinzia.nl, u kunt 
ook bellen naar het volgende 
telefoonnummer 088 - 311 4200  

 

6871 AM RENKUM
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  Verpleeghuis De Rijnhof ligt midden in het centrum van 

Renkum. In het voormalig hotel Rijnzicht staan respect 

voor de gasten en gezelligheid nog steeds hoog in het 

vaandel. In de jaren ’60 werd het toenmalige bejaarden- 

huis, omgedoopt tot Rijnhof. Ook in die tijd besteedde 

men al veel aandacht aan een gemoedelijke sfeer met 

ruimte voor ontmoeting. Op dit moment is het een 

verpleeghuis met 40 appartementen voor kwetsbare 

ouderen met lichamelijke aandoeningen. Door de unieke 

ligging midden in het dorp heeft De Rijnhof veel aanloop 

van mensen van buitenaf. 

Ontmoeting en verbinding 
De Rijnhof wil haar kennis en 
kunde ten behoeve van de 
kwetsbare ouderen binnen de 
Renkumse gemeente met u delen. 
Met als doel dorpsgenoten 
ontmoeten en met elkaar 
verbinden.  

Wat betekent dit voor u? 
In De Rijnhof kunt u van  
’s ochtends tot ’s avonds gezellig 
een kopje koffie drinken in onze 
koffiekamer. Dat maakt ons huis 
tot een warme, levendige plek die 
gewaardeerd wordt door de 
huidige bewoners en vrienden van 
De Rijnhof. U kunt alle dagen van 
de week binnen wandelen voor 
een heerlijk kopje koffie of een 
gesprekje met de bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers van 
De Rijnhof. 
 

De Rijnhof als ontmoetingsplek 
brengt onze bewoners bij elkaar 
en zorgt ervoor dat ze zich niet 
eenzaam hoeven te voelen. De 
prettige sfeer die binnen gevoeld 
wordt door bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers 
werkt ook buiten door.  

Activiteiten bij De Rijnhof 
Voor het meest actuele overzicht 
van onze activiteiten kunt u onze 
Facebookpagina en het stoepbord 
bij de ingang van ons gebouw in de 
gaten houden.  

www.facebook.nl/ZinziaZorggroep 

Winkelend publiek komt soms 
spontaan binnen wandelen om 
even een praatje te maken of 
gedag te zeggen. 
 
Wilt u ook andere mensen 
ontmoeten en gewoon gezellig 
samen zijn? U bent van harte 
welkom! En wij zorgen dat de 
koffie voor u klaar staat. 
 
Een duik in het verleden… 
Eén keer in de maand kunt u bij 
ons terecht voor een thema-
avond. De actualiteit van de dag 
en de behoefte van onze 
bewoners en gasten bepalen het 
thema. Tijdens het eerste deel van 
de avond kunt u luisteren naar een 
gastspreker die zeer betrokken is 
of is geweest bij het thema. Na de 
pauze is er ruimte voor een 
persoonlijk gesprek en kunt u uw 
vragen stellen. Meer informatie 
kunt u vinden in de agenda van 
onze website www.zinzia.nl 

Schuift u aan bij de Open Tafel? 
Heeft u geen zin om iedere dag voor 
uzelf te koken? Of heeft u gewoon 
behoefte aan gezelschap tijdens de 
warme maaltijd? Dan kunt u 
aanschuiven bij de Open Tafel van De 
Rijnhof. Voor maar €6,- heeft u al een 
heerlijke maaltijd én gezelschap.  

U kunt alle dagen van de week 
aanschuiven!  

Heeft u interesse? U kunt zich 
aanmelden door het invullen van de 
flyer (verkrijgbaar op locatie), het 
sturen van een mail naar 
welzijn.rijnhof@zinzia.nl of u kunt 
bellen naar 0317 - 397 697. 
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