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Logeerweekenden

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze logeerweekenden of 
persoonlijk kennismaken met de mensen achter 
NUzorg? Neem gerust contact op!

NUzorg
Oudhuizerweg 52
3648 AD Wilnis

06-26783668 of 06-26710925

info@nuzorg.nl

www.nuzorg.nl



www.nuzorg.nl

Heeft uw kind een PGB? 
De kosten van het logeerweekend kunnen worden 

betaald uit het Persoons Gebonden Budget. 

Schoolvakanties
Tijdens schoolvakanties is ons logeerhuis ook 

doordeweeks geopend. Op voorwaarde dat er voldoende 

aanmeldingen zijn. Heeft u hier belangstelling voor? 

Neem dan contact met ons op voor informatie over 

beschikbaarheid en tarieven.

Gezonde leefstijl 
Een gezonde leefstijl is belangrijk voor kinderen en 

jongeren. Voldoende lichaamsbeweging en  gezonde 

voeding zijn daarvan de basis. Tijdens onze uitstapjes 

kiezen we bewust voor gezonde tussendoortjes. 

Daarnaast houden we natuurlijk rekening met diëten 

en allergieën.

NUzorg logeerweekenden

Kinderen met een beperking hebben vaak  intensieve 

zorg nodig. Dat kan veel vergen van ouders en andere 

gezinsleden. Hoe intensiever de zorg, hoe minder tijd en 

energie u als ouder voor uzelf en de andere gezinsleden 

overhoudt. Zou het niet fijn zijn als u die zorg af en toe 

even uit handen kon geven? Om even tijd te nemen voor 

uzelf en voor de rest van het gezin? NUzorg biedt u die 

mogelijkheid.

Bij NUzorg kunnen kinderen en jongeren met een 

autistische stoornis, verstandelijke beperking of 

 gedragsstoornis een weekend komen  logeren en 

leuke dingen doen. We beschikken over een eigen 

accommodatie: een gezellig ingericht  logeerhuis in Wilnis. 

Dat is midden in het Groene Hart. Met een prachtig 

uitzicht over de omliggende  weilanden. En met natuur- en 

recreatiegebieden als de  Nieuwkoopse en Vinkeveense 

Plassen op een  steenworp afstand. 

Begeleiding
De begeleiding bestaat uit louter gediplomeerde en 

bevoegde zorgverleners, die uw kind alle zorg en 

aandacht geven die het nodig heeft. Wij halen uw kind op 

vrijdagmiddag op en brengen het op zondagmiddag weer 

thuis.

Activiteiten
Kinderen en jongeren zijn graag actief bezig. Vissen, 

fietsen, kanovaren, zeilen. Allemaal dingen die uitstekend 

kunnen in de directe omgeving van het logeerhuis. Ook 

knutselen, voetballen of een dagje naar een pretpark 

of museum zijn mogelijk. In elk geval zorgen we voor 

een programma dat aansluit bij de interesse en de 

mogelijkheden van de groep.


