
Bij stichting Impulzz vinden wij een zinvolle en leuke
dagbesteding voor mensen met psychische klachten en/ of
lichamelijke beperking net zo belangrijk als de juiste zorg en
ondersteuning. Samen kijken we welke activiteiten het beste
aansluiten bij de persoonlijke vaardigheden, behoeften en
(ontwikkel) mogelijkheden. Daarbij houden we rekening met
uw wensen, persoonlijke situatie, geloof en culturele
achtergrond. Om in aanmerking te komen moet u een geldige
indicatie hebben vanuit uw gemeente (WMO) of bij het CIZ (Wlz).

030- 744 06 06 info@impulzz.nl www.impulzz.nl

DAGBESTEDING

DAGONDERSTEUNING
Een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en het is
voor ieder die behoefte heeft aan gezelschap. Wij richten ons
op het stimuleren van de eigen kracht en mogelijkheden van
de deelnemers. Dit is vrijblijvend en toegankelijk voor
iedereen! Geen indicatie voor nodig. 

INDIVIDUELE BEGELEIDING
Stichting Impulzz biedt ambulante begeleiding aan mensen
waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en/of
lichamelijke problematiek, al dan niet in combinatie met een
(lichte) verstandelijke beperking. 

in Lombok en Hoograven

in Overvecht

tel:0307440606
mailto:info@impulzz.nl
http://www.impulzz.nl/


Meer info? Neem contact op!

HET BESTE UIT JE ZELF,
VOOR IEDEREEN!

MUZIEK & SPORT

ACTIVITEITEN
Het activiteitenaanbod wordt uitgevoerd
op vrijwillige inzet en wij zorgen voor een
prettige, huiselijke sfeer. De opties voor
dagbesteding en begeleiding bij Impulzz
zijn: 

BEGELEIDING OP MAAT

TAAL

KNUTSELEN

WERKWIJZE
Impulzz is een stichting, gevestigd in
Utrecht en heeft locaties in de wijken
Overvecht, Hoograven en Lombok. Onze
kracht zit in de inzetbaarheid van
hulpverleners die de taal en cultuur
kennen van onze cliënten. Wij staan
dichtbij de buurtbewoners, wij stimuleren
ontmoetingen tussen mensen, leggen
verbindingen en wij zijn innovatief. In al
die jaren hebben wij vitaal meebewogen
met ontwikkeling van die tijd. Wij staan
voor ingeving en ruimte om vanuit de
eigen belevingswereld te ontwikkelen,
voor persoonlijke groei. 

KOKEN
SPEL 

030 - 744 06 06

info@impulzz.nl

Rhonedreef 40
3561VA Utrecht

EN NOG VEEL MEER!

TIJDEN EN LOCATIES
Iedere maandag tot en met vrijdag
van 9:00 tot 17:00 dagbesteding in
Overvecht (Rhonedreef 40).
Iedere maandag en donderdag van
9.00 uur tot 17.00 uur
dagondersteuning in Lombok (Wolff
en Dekenplein 5).
Iedere maandag en woensdag van
12.00 uur tot 18.00 uur
dagondersteuning in
Hoograven/Rivierenwijk ('t Goylaan
77).
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