
We hebben diverse logeermogelijkheden waar je, afhankelijk van jouw zorgvraag, tijdens 

vakanties, in het weekend of gewoon een keertje doordeweeks gebruik van kan maken. 

Als je graag bij ons wilt logeren, maar een speciale zorgvraag hebt op verpleegkundig of 

gedragsmatig gebied, kunnen we in overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s) kijken naar de 

best passende logeerplek bij Adelante. 

Wat houdt onze begeleiding in?

Tijdens het logeeruitje krijg je in een huislijke situatie de professionele begeleiding en zorg 

die jij nodig hebt. Je ontmoet na schooltijd andere jongeren en leeftijdsgenootjes die bij ons 

logeren. Je leert sociale contacten te leggen en te onderhouden. 

Wie gaan dit samen met jou doen?

Het logeerhuis wordt begeleid door professionele begeleiders, met ondersteuning van stagiaires 

en vrijwilligers. Samen spreken we af welke ondersteuning je bij ons nodig hebt en in hoeverre 

er afspraken moeten worden gemaakt met het behandelteam van de kinderrevalidatie. Kom je 

vaker bij ons logeren, dan krijg je een vaste begeleider aangewezen. 

Belangrijk om te weten

Weet je zeker dat je bij ons wil logeren? Reserveer dan minimaal 2 maanden van tevoren. Dat 

is noodzakelijk om zeker te zijn van een logeerplekje en om de passende zorg en begeleiding 

te krijgen die jij nodig hebt. Wij gaan ervan uit dat wanneer je buiten de schoolvakanties 

en weekenden bij ons komt logeren je een dagbesteding elders hebt. Of maak tijdens een 

logeerpartijtje eens kennis met de dagopvangmogelijkheden bij Adelante!

LOGEREN BIJ ADELANTE
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 Alle broertjes, zusjes en vriendjes gaan wel eens logeren. Misschien is dit voor jou niet zo 

gemakkelijk omdat je een beperking hebt. Maar ook jij kan een nachtje, een weekendje of 

zelfs een weekje uit gaan logeren! Omdat je dat zelf zo graag wilt? Of omdat je ouders een 

keertje weg moeten. Je bent altijd welkom bij Adelante in Valkenburg a/d Geul.



Meer informatie/contact

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact 

opnemen met het servicebureau van Adelante in 

Valkenburg a/d Geul. Het servicebureau is van 

maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur 

en bereikbaar via 045-5282600. Meer informatie over 

Adelante tref je aan op www.adelante-zorggroep.nl
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t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante kinderrevalidatie, speciaal 

onderwijs & wonen biedt een omvangrijk 

zorgpakket voor kinderen met een 

primair lichamelijke beperking. Bij 

de mytylschool kunnen de kinderen 

terecht voor speciaal basisonderwijs en 

speciaal voortgezet onderwijs. Verder 

bieden wij o.a. zorg en begeleiding aan 

in de vorm van logeren, dagopvang en 

woontrainen. Adelante kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs & wonen maakt 

deel uit van de zorggroep Adelante. De 

ruim 1.100 professionals van Adelante 

zijn werkzaam bij diverse locaties in 

Limburg en Noord-Brabant. Daarnaast 

is Adelante actief in de poliklinieken 

van ziekenhuizen en in de ambulante 

begeleiding.


