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Voorwoord 
 
Beste geïnteresseerde, 
 
Voor u ligt het document “Aanbod Dagbesteding, voor schoolverlaters in de regio Helmond”. 
Om dit document tot stand te brengen, zijn alle zorgaanbieders benaderd die contact hebben gezocht 
met onze school.  
Wij hebben hen in de gelegenheid gesteld om zich, aan de hand van ons format, op één pagina te 
presenteren en enkele relevante gegevens in te vullen. Dit betekent uiteraard niet dat dit het volledige 
aanbod in de regio is. Iedere zorgaanbieder die ons benadert, wordt echter wel in de gelegenheid 
gesteld zich op te laten nemen in dit document.  
 
Juist door de links te openen en de websites en social mediakanalen te bestuderen krijgt u een betere 
indruk van de dagbestedingslocatie. De zorgverleners staan u graag te woord voor meer informatie en 
nodigen u graag uit voor een rondleiding. 
 
Vanuit de Antoon van Dijkschool ondersteunen we u graag in de verbinding tussen thuis, school en 
dagbestedingslocatie. Gezamenlijk streven we naar het doel om alle leerlingen die de school verlaten, 
uit te laten stromen naar de best passende plek. 
 
Team Antoon van Dijkschool 
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Kozo Zorgatelier 

 

 
Korte omschrijving 
 

Wat is het zorgatelier 
Het zorgatelier is een plek met een werkplaats en een creatieve 
ruimte. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met 
een (verstandelijke) beperking kunnen hun talenten leren ontdekken 
en aan (eigen) projecten werken.   
 
Werkzaamheden  
Er zijn veel verschillende werkzaamheden die bij het zorgatelier 
gedaan worden. Samen kijken we welke werkzaamheden het beste 
bij je passen. Je kan kiezen uit creatief bezig zijn maar ook uit 
bezigheden in de werkplaats, zoals het leren van verschillende 
technieken. Alle werkzaamheden zijn onder toezicht en begeleiding 
van gediplomeerd personeel.   
 
Wat je kan doen 
Projecten maken met hout 
Metaalbewerking-lassen 
3D printen 
Demonteren 
Schilderen 
Sleutelen 
Knutselen 
Tekenen en schilderen 
 
 
 
 
 
 

Adres Panovenweg 33  5708 HR  Helmond 

Contactpersoon Simon Koeter 

Contactgegevens M 06 38 39 86 82| E info@kozo.nu 

Website www.kozo.nu 

Social Media @koeterzorgwerkplaats 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/gaby@kozo.nu
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.kozo.nu
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Lunchroom De Keyser - SWZ 

 

 Korte omschrijving 
 

Lunchroom De Keyser is een leerwerkbedrijf voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Denk hierbij aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), 
een lichamelijke beperking, een licht verstandelijke beperking of GGZ 
problematiek. 
 
Het doel van onze lunchroom is dat onze medewerkers (cliënten) de 
lunchroom draaien. 
Van het maken van de gerechten in de keuken tot het uitserveren 
aan tafel en van de bar tot aan de administratie. 
Er zijn altijd 2 begeleiders aanwezig om aan te sturen daar waar 
nodig. Maar we begeleiden zoveel mogelijk met de handen op de 
rug. 
 
We kijken naar de wensen en mogelijkheden en daar gaan we mee 
aan de slag. Maar we moeten ons natuurlijk wel aan alle regels 
houden die op de horeca van toepassing zijn zoals de hygiëne code. 
 
Lunchroom De Keyser is onderdeel van SWZ. 
 
De Keyser is  een dagbestedingslocatie van SWZ dat houdt in dat we 
arbeidsmatige dagbesteding aanbieden. 

Adres Torenstraat 17 5701 SH Helmond 

Contactpersoon Willem Snijders 

Contactgegevens T 0492 590609 | M 0622420704| E lunchroomdekeyser@swzzorg.nl 

Website www.lunchroomdekeyser.nl  www.swzzorg.nl 

Social Media www.facebook.com/Dekeyser.lunchroom 
www.instagram.com/lunchroomdekeyser 
www.linkedin.com/company/lunchroomdekeyser 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/lunchroomdekeyser@swzzorg.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.lunchroomdekeyser.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.swzzorg.nl
http://www.facebook.com/Dekeyser.lunchroom
http://www.instagram.com/lunchroomdekeyser
http://www.linkedin.com/company/lunchroomdekeyser
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OPJEPLAETS 

 

 Korte omschrijving 
 

Zinvolle dagbesteding 
 
In de dagbesteding leren wij onze medewerkers de voorbereidingen 
treffen voor het draaien van ons sociale café. Zoals boodschappen 
doen, schoonmaken, tafels dekken, groente snijden voor de soep 
van de dag en het brandevoorter hartenkoekje maken. 
Voorbereidingen treffen voor de te houden workshops. Het leren 
serveren. 
Bestellingen bezorgen en inpakwerkzaamheden. 
 
Speciaal geserveerd 
 
Wij kijken naar de talenten van elk individu, de pluspunten, om van 
daaruit te kunnen groeien. Wij dringen niets op, hebben geen 
stramien waar iemand in moet passen. 
Doordat onze mensen zich waardevol voelen, gezien en gehoord, zal 
hun welzijn verbeteren. Dit leidt tot een volwaardig en gelukkig 
leven. En dat stralen zijn uit naar anderen. 
 
Zo maken we een plaats waar het fijn verblijven is en waar je jezelf 
mag zijn. Ieder mens is uniek en heeft wat te bieden.  
 
Spreekt dit je aan? We hebben nog enkele plekken vrij. 

Adres De Plaetse 85, 5708 ZK Helmond 

Contactpersoon Angélique Kuijs 

Contactgegevens M 06 57 04 63 69| E opjeplaets@gmail.com 

Website www.opjeplaets.nl 

Social Media www.facebook.com/opjeplaets 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/opjeplaets@gmail.com
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.opjeplaets.nl
http://www.facebook.com/opjeplaets
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Dagbesteding van Speijk 

  
Korte omschrijving 
 

Van Speijk is een centrum waar we het het állerbelangrijkste vinden 
dat je een fijne dag hebt! Op welke manier, hoe vaak, welke tijd en 
welke activiteiten bepaal jij zélf, samen met jou contactpersoon 
vanuit thuis én met de zorgcoördinator vanuit van Speijk. 
Er is al een breed aanbod zoals creatief, sport, ontspanning, 
ontwikkeling, maar wie weet breng jij ons nog iets nieuws erbij. 
 
Bijzonder bij van Speijk is dat wij met twee, zeer prettig 
samenwerkende, organisaties samen zijn: SWZ , voor mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel én ORO voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Dit is nu inmiddels ruim 5 jaar. 
 
Bij van Speijk kan iedereen die er zélf  klaar voor is terecht. 
Leeftijden zijn nu tussen de 17 en 86 jaar. 
Wanneer je stage komt lopen vanuit school ben je vaak nog wat 
jonger zelfs. 
 
 

Adres Van Speijklaan 71, 5703XE Helmond 

Contactpersoon Karin vd Velden 

Contactgegevens T 0492-472800 | M 06-25553409| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/Kvdvelden@oro.nl
http://www.oro.nl/
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Eetpunt Gasterij Lekker Gezellig 

 

 
Korte omschrijving 
 

Lekker Gezellig…  
Is een samenwerking tussen dagbesteding centrum De 
Meent  van ORO samen met wijkhuis De Geseldonk. 
 
Wil je werken in de dagbesteding horeca? Een menu 
samenstellen, inkopen doen, eten mee bereiden in een grote 
keuken, de tafels dekken en gasten aan tafel bedienen. Als je 
graag iets in de horeca doet, kun je bij ORO altijd terecht. We 
hebben zelf een aantal eetpunten in de wijken, maar doen 
nog allerlei andere activiteiten in en om de keuken. Kom 
maar eens kijken! 
 
De werkzaamheden zijn: 
- Groente snijden 
- Tafel dekken 
- Koken in de keuken samen met de kok 
- Eten uit serveren 
- Afruimen 
- Afwassen 
- Opruimen 

Adres Baroniehof 189, 5709 HL Helmond 

Contactpersoon Janneke Hanssen 

Contactgegevens T 0492-530053 | M 06 46 34 64 76| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl de-meent 

Social Media  Facebook: ORO Helmond 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@oro.nl
http://www.oro.nl/
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Brasserie Welkom Thuis 

 

 

Korte omschrijving 
 

Wij zijn een bijzondere brasserie.  
Een brasserie waar jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt centraal staan. Hier kunnen zij leren, werken en 
groeien door mee te draaien in de maatschappij doormiddel van 
een volwaardige baan. 
Door mijn vrijwilligerswerk bij stichting Heppie kwam ik in 
contact met verstandelijk beperkte jongeren, dit deed me jaren 
later besluiten om een eigen kleurrijke lunchroom te openen. Ik 
ben enorm trots op mijn medewerkers en de mooie werkplek 
die ik voor hen heb mogen creëren.  
Tegenwoordig zijn we niet alleen meer een lunchroom. We 
organiseren ook feesten en partijen. We blijven groeien en dat 
met een team waar ik zo trots op ben. 
 
We zijn in februari 2022 uitgebreid met een pannenkoekenhuis op 
dezelfde locatie!    
   
En de Welkom thuis Academie gaat starten! Dus groeimogelijkheden 
genoeg!   

 

Adres Markt 24, 5701 RK Helmond 

Contactpersoon Loes Theunisz 

Contactgegevens T 0492775944 | M 061080502| E loes@welkomthuishelmond.nl 

Website www.welkomthuishelmond.nl  

Social Media www.facebook.com/welkomthuishelmond.nl 
www.instagram.com/welkom_thuis_helmond 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/loes@welkomthuishelmond.nl
http://www.welkomthuishelmond.nl/
http://www.facebook.com/welkomthuishelmond.nl
http://www.instagram.com/welkom_thuis_helmond


 

12 
 

Werken en leren De Meent 

 

 

Korte omschrijving 
 

Erbij horen. Lekker aan het werk op je eigen niveau. In iedere 
fase van je leven. Er is niets zo belangrijk als meedoen. Of je nu 
kunt werken in een bedrijf, extra hulp nodig hebt bij het werken, 
de kunstenaar in je zelf naar boven wilt laten komen of in een 
rustige omgeving wil genieten van eenvoudige activiteiten: De 
Meent biedt een fijne en passende dagbesteding. Daarin 
stimuleren we zoveel mogelijk de groei naar zelfstandigheid en 
eigenwaarde. 

Adres Baroniehof 189, 5709 HL Helmond 

Contactpersoon Janneke Hanssen 

Contactgegevens T 0492-530053 | M 06 46 34 64 76| E info@oro.nl  

Website www.oro.nl/de-meent 

Social Media www.youtube.com/watch?v=WmL_VkEU_Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=32VLTNM3TZ0 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:meent@oro.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.oro.nl
http://www.youtube.com/watch?v=WmL_VkEU_Ro
https://www.youtube.com/watch?v=32VLTNM3TZ0
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Koffiebar Jan en Koek  

 

 

Korte omschrijving 
 

WAT IS JAN&KOEK? 
Jan&Koek is een sociale koffiebar waar bevlogen medewerkers 
met afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten inzetten. Hier 
maken ze de lekkerste koffie en thee en serveren zelfgebakken 
koekjes. De koffiebar is een centrale ontmoetingsplek op de 
Brainport Human Campus waar medewerkers van Driessen 
Groep, bezoekers en verschillende gevestigde organisaties warm 
worden ontvangen. 
 
WERKZAAMHEDEN 
We kijken samen met jou welke werkzaamheden het beste bij je 
passen. Jij mag doen waar je het gelukkigst van wordt. Denk aan 
taken in de horeca, maar ook facilitaire diensten. Er is heel veel 
mogelijk. 
Koffie en thee maken 
Koekjes bakken in de keuken 
Bestellingen opnemen en afrekenen 
Voorraden aanvullen 
En nog veel meer 

Adres Baroniehof 189, 5709 HL Helmond 

Contactpersoon Krista vd Heuvel  

Contactgegevens T 0492-530053 | M 06 15 87 38 12| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl/werkpost-jankoek 

Social Media https://www.youtube.com/watch?v=KCNyUyljIHU 
Facebook: ORO Helmond 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

http://www.oro.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KCNyUyljIHU
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De Rakthof  Klusteam 

  
Korte omschrijving 
 

Heb jij zin om met een groep lekker te klussen en vind je een fijne sfeer 
belangrijk,  dan is het Klusteam echt iets voor jou!! 
Er is bij ons geen werkdruk en je mag op je eigen werktempo bij ons komen 
werken. We werken in een groep. Daarlangs ondersteunen en coachen wij 
je graag bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van een klus binnen de 
groep. We kijken hier naar jouw persoonlijke mogelijkheden en wensen.   
Ons belangrijkste doel is dat jij met veel plezier komt werken, dat je weet 
dat je goed werk levert en dat je met een goed gevoel naar huis gaat!!!!  
We zijn dan ook een gezellige groep mensen die per dag kan variëren van 3 
tot 9 personen.  
 Wat kun je allemaal doen bij ons ? 
· Op maandag werken we in de wijk Rijpelberg en Brouwhuis. 
Werkzaamheden die wij o.a. doen: Informatie borden ophangen en 
schoongemaken in de wijk, groenonderhoud van steegjes en tuintjes in de 
wijk en het afvoeren van (tuin)afval naar de milieustraat.    
· Op dinsdag werken we in speeltuin de Rijpelroets in de Rijpelberg. Dit is 
een rustige en vrij beschermde werkplek. Werkzaamheden die wij dan 
doen: bladblazen, tuinonderhoud, speeltoestellen controleren en 
onderhouden, schilderwerkzaamheden en algemene schoonmaakklussen. 
· Op woensdag werken we in Toverland: Werkzaamheden die we daar 
doen: Schoonmaakwerkzaamheden zoals papier prikken, groenonderhoud 
en klussen zoals het overplaatsen van stoelen.  
· Op donderdag & vrijdag werken we in het Dierenrijk in Nuenen. 
Werkzaamheden die we hier doen: groenonderhoud, controleren van 
speeltoestellen, borden en ramen wassen, park schoonhouden van 
zwerfvuil en variërende klussen zoals schilderwerkzaamheden en 
onderhoud dierenverblijven.  

Adres Rakthof 13 5709 EK Helmond 

Contactpersoon Anni van Boxtel  

Contactgegevens T 0492779800 | M 0611889268| E info@oro.nl 

Website http://www.oro.nl/ 

Social Media http://www.oro.nl/diensten/dagbesteding-klusteam/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
http://www.oro.nl/
http://www.oro.nl/diensten/dagbesteding-klusteam/
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De Rakthof Productie Centrum 

  
Korte omschrijving 
 

Binnen het Rakthof Productie Centrum worden diverse 
arbeidsmatige activiteiten aangeboden. Iedereen die bij het Centrum 
komt werken heeft een eigen werkplek en eigen werktempo. 
  
Het Productie Centrum biedt diverse arbeidsmatige activiteiten aan 
zoals o.a krekeldoosjes maken, stickeren van Pokémon kaarten/ 
batterijen/ spellen, snoep uitpakken, spijkerclips maken en wegen, 
het sorteren van kabels en adapters, verpakken van assemblage-
artikelen enz.. 
Er geen werkdruk, iedereen kan werken op zijn of haar eigen tempo. 
  
We vinden dat iedereen recht heeft op werk. Wij bieden op 
kleinschalige manier arbeidsmatige activiteiten aan.  
Ons doel is dat jij op het einde van de dag met een fijn gevoel naar 
huis gaat omdat je een fijne werkdag gehad hebt! 
  
Iedereen die in aanmerking komt voor dagbesteding, kan komen 
kijken. 
Aan de hand van stage kun je ervaren of het iets voor je is! 
  

Adres Rakthof 13 5709 EK Helmond 

Contactpersoon Krista van den Heuvel  

Contactgegevens T 0492779801 | M 0615873812| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media www.oro.nl/diensten/dagbesteding-productie/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
http://www.oro.nl/
http://www.oro.nl/diensten/dagbesteding-productie/
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De Rakthof Grafisch Centrum 

 

 
Korte omschrijving 
 

Het Grafisch Centrum is een afwisselende werkplek waar de nadruk 
op arbeid ligt.  Wij maken drukwerk voor ORO, maar ook komen er 
klanten van buiten af die hun  geboortekaartje, verenigingsboekje of 
uitnodiging hier willen laten maken.  
Van ontwerp tot afwerking, alles maken wij hier bij het Grafisch 
Centrum zelf.  
 
We laten jou werk doen waar jij goed in bent en waar jij plezier in 
hebt.  
Maar ook kijken we naar wat je wil leren. Zo werken we samen aan 
wat jij wil leren en dat doen we in kleine stappen. 
Binnen het Grafisch Centrum maken we gebruik van verschillende 
computerprogramma’s. Bij ons kun je leren hoe je met deze 
computerprogramma’s kunt werken. 
 
We printen op een professionele printer, en maken zo de mooiste 
prints . Daarna gaan we verder met het rillen, vouwen, nieten en 
schoonsnijden. Samen leveren we, ieder op zijn/haar eigen manier, 
een bijdrage aan het resultaat. Hoe mooi is het dat de klant de 
opdracht komt halen en je dan een compliment krijgt voor het 
geleverde werk? 
 
Een paar keer per jaar hebben we ook andere opdrachten.  
Niet persé opdrachten die je bij het Grafisch Centrum zou tegen 
komen. Maar wij vinden het leuk om af en toe eens af te wisselen en 
elkaar te helpen. Dat zijn dan opdrachten voor de Productiegroep, 
Senzer of klanten van buitenaf. Zo helpen wij bijvoorbeeld mee met 
het inpakken van kerstgeschenken of het tellen van plaatjes.  

Adres Rakthof 13 5709 EK Helmond 

Contactpersoon Anni van Boxtel avboxtel@oro.nl 

Contactgegevens T 0492779800 | M 0611889268| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media http://www.oro.nl/diensten/dagbesteding-grafisch/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

 

mailto:info@oro.nl
http://www.oro.nl/
http://www.oro.nl/diensten/dagbesteding-grafisch/
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De Rakthof Verhuis- en Klusservice 

  
Korte omschrijving 
 

Kun jij samen werken in een klein team, vind je het leuk om in 
contact te komen met klanten, houd je van afwisselend werk, ben je 
een aanpakker en lijkt het jou leuk om klusjes te doen op locaties 
van ORO. Dan is de Verhuis- en Klusservice misschien echt iets voor 
jou!! 
Er is bij ons geen werkdruk en je mag op je eigen werktempo bij ons 
komen werken.  
Wel wordt er verwacht dat je goed in een groep kunt werken, dat je 
jezelf netjes kunt gedragen als we op een locatie zijn en dat je van 
afwisseling houdt. 
Wij ondersteunen en coachen je graag bij het zo zelfstandig mogelijk 
uitvoeren van een klus. We kijken hier naar ieders persoonlijke 
mogelijkheden en wensen.   
Ons belangrijkste doel is dat je met veel plezier komt werken en dat 
je voldaan en met een goed gevoel weer naar huis gaat!!! 
We werken 1 dag per week.  
  
Wat kun je allemaal bij ons doen ? 
· Verhuizen van kleine meubels,  
· ophangen van schilderijen, kapstokken,… ect.,  
· vervangen van lampen en Tl-buizen  
· en kleine reparatie werkzaamheden 
 Wat heb je nodig? 
Tijdens de stage periode is het fijn als je een zwarte broek en een 
zwart shirt aan doet. Werkschoenen zijn hoogstwaarschijnlijk 
voorhanden.  Als je na de  stageperiode de keuze maakt voor de  
Verhuis & Klusservice  dan krijg je werkkleding en werkschoenen van 
ORO.  

Adres Rakthof 13 5709 EK Helmond 

Contactpersoon Wilnard Dankers , Anni van Boxtel  

Contactgegevens M 0622239322/ 0611889268 | E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media www.oro.nl/dagbesteding-verhuis-en-klusservice/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

info@oro.nl
www.oro.nl
www.oro.nl/dagbesteding-verhuis-en-klusservice/


 

18 
 

Kozo Zorgwasserij 

 

 Korte omschrijving 
 

Wat is de zorgwasserij 
De zorgwasserij is een kleine wasserij waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt of mensen met een verstandelijke beperking 
wasjes doen voor klanten en bedrijven. 
Klanten zijn van harte welkom om met ons een kopje koffie te 
drinken en te komen kletsen. Tussen alle wasjes door is er ruimte om 
samen creatief bezig te zijn of een spelletje te spelen. 
 
Werkzaamheden  
Er zijn verschillende werkzaamheden die bij de wasserij gedaan 
worden. Samen kijken we welke werkzaamheden het beste bij je 
passen.  
 
Wat we doen  
Was aannemen, was wegen, was sorteren, wassen, drogen, vouwen, 
strijken, stoomgoed aannemen, stoomgoed klaarzetten, koffie en 
thee zetten, ruimte schoonhouden, afrekenen 
 
 

Adres Vondellaan 2, 5702 AK, Helmond 

Contactpersoon Gaby Koeter 

Contactgegevens M 06 38 96 31 34| E gaby@kozo.nu 

Website www.kozowasserij.nu 

Social Media @kozowasserij.nu (Facebook) @koeterzorgwasserij (Instagram) 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☐WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:gaby@kozo.nu
mailto:www.kozowasserij.nu
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Brasserie Lekker Bijzonder 

 

 

Korte omschrijving 
 

Bij ’Lekker Bijzonder’ willen wij op de eerste plaats het zelfvertrouwen van 
onze medewerkers met een beperking verbeteren door ze succes ervaringen 
op te laten doen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van de 
sociale vaardigheden, aanleren van werkzaamheden binnen de horeca, 
omgaan met persoonlijke hygiëne en werken volgens de HACCP. Maar ook 
werken we aan individuele doelen, zoals het communiceren met gasten, 
samenwerken, uitdagingen aangaan, omgaan met regels en structuur, omgaan 
met eigen verantwoordelijkheid en het (verder) ontwikkelen van de 
zelfstandigheid. Op deze manier bieden wij een vorm van positieve 
werkbegeleiding en wordt het gezin ontlast. Als een medewerker na verloop 
van tijd in staat is mee te draaien binnen onze brasserie, voelt dit als de kroon 
op ons werk. Maar het belangrijkste streven is dat zij zelf het werken bij 
‘Lekker Bijzonder’ als een prettige en leuke werkbegeleiding ervaren. 
Werken bij ‘Lekker Bijzonder’ is waardevol, een zinvolle dagbesteding én 
bovendien een prima manier om mensen met een beperking te integreren in 
het arbeidsproces en in de maatschappij. 
 
Binnen het team van ‘Lekker Bijzonder’ ondersteunen we iedere werknemer 
‘op weg naar zelfstandig werken’. Deze ontwikkeling zal bij een ieder 
verschillend verlopen. Door goede afstemming tussen onze begeleiders 
onderling, open en goede communicatie met ouder(s) en verzorger(s) en 
goede ondersteuning vanuit ons heeft iedereen de kans om zich op eigen 
niveau te ontwikkelen.    
 
Aanmelding 
Nadat u contact met ons heeft opgenomen, maken wij met u een afspraak 
voor een informatie- en/of intakegesprek. Indien er belangstelling is om bij 
‘Lekker Bijzonder’ dagbesteding te genieten dan organiseren wij een proefdag. 
Op deze dag wordt gekeken of de dagbesteding past bij de ontwikkeling en 
wensen. Na de proefdag nemen wij contact op om verdere afspraken te 
maken omtrent het werken met werkbegeleiding binnen ‘Lekker Bijzonder’.  

Adres Nieuwstraat 2, 5421 KP Gemert 

Contactpersoon Ilse van de Laar- Nagtzaam 

Contactgegevens T 0492-666668 | M 06-22968562| E info@lekkerbijzonder.nl 

Website www.lekkerbijzonder.nl 

Social Media www.facebook.com/lekker.bijzonder 
www.instagram.com/lekkerbijzonder 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@lekkerbijzonder.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.lekkerbijzonder.nl
http://www.facebook.com/lekker.bijzonder
http://www.instagram.com/lekkerbijzonder
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Zorgcentrum Het Leefhuis 

 
 

Korte omschrijving 
 

Het Leefhuis is een zorgcentrum voor jong en oud. Samen kijken we naar de beste 
zorg voor jou! Vanwege de kleinschaligheid van het Leefhuis , kunnen wij 
persoonlijke aandacht bieden en werken we aan persoonlijke doelen, want dat 
verdien jij!  
  
Het Leefhuis  biedt zorg in een veilige setting, werkt vanuit een vertrouwensband, 
heeft begrip voor de situatie en zet in op groeimogelijkheden! We vinden het 
belangrijk dat iedereen gehoord en gezien wordt en zich bij ons thuis voelt. Wij 
bieden kleinschalige zorg vanuit ons hart. Als jouw kind of partner zich bij ons thuis 
voelt, doen wij ons werk goed! 
  
Het Leefhuis  laat zien wat WEL kan en maakt daarbij gebruik van de kracht van 
de deelnemer! 
 

Primaire doelgroep 
Kinderen, jongeren en jong volwassenen met hulpvragen op één of meerdere 
leefgebieden. De begeleiding is bedoeld voor zowel mensen met lichte 
problematiek als mensen die op meerdere vlakken problemen ervaren. Binnen het 
team spreken we van ‘deelnemers’. Daar kiest het Leefhuis voor, om aan te geven 
dat het gaat om mensen met een hulpvraag. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden 
van hulp aan mensen met Autisme, verstandelijke beperking, ADHD en mensen 
met behoefte aan nabijheid en structuur.  
   
Wat maakt onze zorg zo speciaal? 
Wij werken met ons hart, geven iedereen een kans en werken met warmte en 
affectie naar groei. De aanpak waarbij de deelnemer liefde, genegenheid en 
affectie ontvangt, zorgt voor een wederzijds vertrouwen. Wij nemen de moeite om 
de persoon ECHT te leren kennen en los te zien van het 'labeltje' dat hen 
toebehoort.  
 

Ben je op zoek naar een leerzame, leuke en vooral gezellige dagbesteding? Waar je 
je thuis voelt, jezelf kan zijn en de mogelijkheid krijgt om te groeien? Dan ben je bij 
ons aan het juiste adres! 
 

Kom een gezellig langs of op de koffie, de deur staat altijd open! 

Adres Waterrand 15 Te Gemert 

Contactpersoon Nikki Jöris 

Contactgegevens T 0651882675 | M 0651882675| E zorgcentrumhetleefhuis@outlook.com 

Website www.zorgcentrumhetleefhuis.com 

Social Media www.facebook.com/zorgcentrumhetleefhuis 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/zorgcentrumhetleefhuis@outlook.com
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.zorgcentrumhetleefhuis.com
http://www.facebook.com/zorgcentrumhetleefhuis
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Dagbesteding Memo in Gemert 

 

 

Korte omschrijving 
 

Welkom bij Dagbesteding Memo Gemert 
Memo staat voor Mensen & Mogelijkheden. Bij onze dagbesteding 
bieden we volwassen mensen dagbesteding in een klein groepje. 
Daarbij denken we in mogelijkheden. Onze dagbesteding is in 
Gemert en vanaf mei 2023 zelfs fijn in het centrum van Gemert. Met 
ons serviceteam helpen we graag een handje op scholen in zowel 
Gemert als in Boekel en doen we samen allerlei afwisselende klusjes 
voor de winkels in de buurt.  
 
Wat doe jij bij Memo? 
Elk persoon is uniek. Bij Memo doe je wat jij graag wilt doen. Er is 
niets verplicht. We werken samen in groepjes of individueel want de 
ene persoon heeft behoefte aan gezelschap terwijl de ander juist wat 
meer op zichzelf is. Er kunnen ook verschillen zijn tussen mensen in 
het fysiek bezig zijn of creatief actief zijn. Bij onze dagbesteding kan 
dat. 
 
We bieden een vertrouwde veilige plek waar je jezelf kunt zijn en 
waar veel aandacht is voor werkplezier en werkgeluk! We werken 
met een klein team van professionele begeleiders waardoor er een 
fijne duidelijke communicatiestructuur is.  
 
Voor wie? 
Voor iedereen vanaf 18 jaar met een dagbesteding indicatie. 
Wil je graag meer weten kijk dan eens rond op onze website en onze 
Facebook en Instagram pagina. 
 

Adres Boekelseweg 15, Gemert (vanaf 1 mei Gelind 28 in Gemert) 

Contactpersoon Cindy Kroef - van Schijndel 

Contactgegevens T 06 18 76 56 88 | M 06 14 28 06 64| E cindy@dagbestedinggemert.nl 

Website www.dagbestedinggemert.nl 

Social Media www.facebook.com/memogemert 
www.instagram.com/dagbestedingmemo_in_gemert 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:cindy@dagbestedinggemert.nl
http://www.facebook.com/memogemert
http://www.instagram.com/dagbestedingmemo_in_gemert
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Zorgboerderij De kruidenhoeve 

 

 Korte omschrijving 
 

Hallo, leuk dat je een kijkje neemt op ons informatieblad. 
 

Wij zijn zorgboerderij De Kruidenhoeve in Milheeze. 
Op onze zorgboerderij is van alles te beleven en iedereen is 
welkom (wij bieden zowel belevingsgerichte als arbeidsmatige 
dagbesteding). 
Wij passen namelijk de activiteiten aan op jouw kennis en niveau en 
uiteraard kijken wij naar wat jij leuk vindt om te doen én te leren.  
Het activiteiten aanbod is zeer gevarieerd en beweegt met de 
seizoenen mee. 
De volgende werkgebieden staan bij De Kruidenhoeve centraal: 
 

 Tuin en kas werkzaamheden: zaaien-ompoten-verspenen-
oogsten-harken-vegen. 

 Dieren verzorgen: voeren, wei en stallen schoonmaken, 
knuffelen, borstelen. 

 Huishoudelijke klusjes: koken, bakken, afwassen, poetsen, 
strijken, bedden verschonen. 

 Horecawerkzaamheden: koken, bakken, serveren, afrekenen, 
sociale contacten aangaan, terrasdienst. 

 Creatieve vormgeving: schilderen, klei, keramiek, 
bloemschikken, muziek, dans. 

 Houtbewerking: zagen, schuren, verven, terrein onderhoud. 
 Sport en spel: wandelen, zwemmen, gezelschapsspel, gym. 

Regelmatig plannen we een uitstapje naar bijvoorbeeld; de  
dierentuin, bioscoop, pretpark, tuincentrum. 
Kortom; vervelen doen we ons nooit. 
Ons motto is: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! 
 

Kom gerust een keertje kijken de koffie of thee staat klaar. 

Adres Bankert 5, 5763AA,  Milheeze 

Contactpersoon Sharon Scase 

Contactgegevens T 0493 529500 | E info@kruidenhoeve.com 

Website www.kruidenhoeve.com 

Social Media www.facebook.com/milheeze 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@kruidenhoeve.com
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.kruidenhoeve.com
http://www.facebook.com/milheeze
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Activiteitenplek De Heerevelden 

 
 

Korte omschrijving 
 

Wij bieden zinvolle dagbesteding van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 uur tot 16.00 uur.  
ACTIVITEITEN 
Activiteiten gericht op genieten en beleven 
Activiteiten gericht op (werk)structuur, dagindeling 
Activiteiten gericht op een persoonlijk leerdoel of gericht op 
gedragsverandering 
VOORZIENINGEN 
De werkplaats voor houtbewerken en techniek. 
Het atelier voor verschillende vormen van creatieve expressie, koken 
en bakken. 
Buitenwerkzaamheden in de (groente) tuin, in het bos en rond het 
erf 
Verzorgen van de dieren 
Het bos voor 
Naast dagbesteding bieden we ook leer/werktrajecten aan. 
 
DOELGROEP 
Jongeren/volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijks 
beperking 
Jongeren/volwassenen met NAH 
Jongeren/volwassenen met een psychiatrische achtergrond 
Jongeren/volwassenen met autisme 

Adres Heereveldseweg 74, 5423 VM Handel 

Contactpersoon Rian Pierik 

Contactgegevens M 06 47191684| E rian@deheerevelden.nl 

Website www.activiteitenplekdeheerevelden.nl 

Social Media www.facebook.com/eenplekomtezijn 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

   

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/rian@deheerevelden.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.activiteitenplekdeheerevelden.nl
http://www.facebook.com/eenplekomtezijn
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DB de Boer   

 
 Korte omschrijving 

 
Locatie ‘DE BOER’ 
 
WERKZAAMHEDEN 
Boer Wim heeft een biologisch tuinbouwbedrijf waar verschillende 
soorten groenten en fruit worden verbouwd. Samen met een 
begeleider van ORO  
en boer Wim houd je je bezig met: 
• onkruid wieden 
• klusjes rondom de boerderij,  
bijvoorbeeld de schuur opruimen of 
de kantine opknappen 
• een helpende hand bieden in een winkeltje 
met streekproducten dat in de zomer  
is geopend 
 
WERKDAGEN:  WOENSDAG 
WERKTIJDEN:  09.00 UUR TOT 16.00 UUR 
AANMELDEN: BEN JE GRAAG BUITEN AAN HET WERK EN WIL JE 
HIERIN NOG LEREN? 
 
 

Adres Galgeveldseweg 15, 5421 XD Gemert 

Contactpersoon Anne van Hoogstraten 

Contactgegevens T 0492-732006 | M 06 25 09 69 09| E info@oro.nl 

Website   

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

 

mailto:info@oro.nl
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Dagbesteding de Loods 2.0 

  

Korte omschrijving 
 

Dagbesteding de Loods in Gemert is een laagdrempelige 
dagbesteding waar je op veel verschillende gebieden kan 
ontwikkelen. Zo doen we allerhande licht productiewerk zoals 
het maken van spijkerclips of het in elkaar zetten van keilbouten.  
 
Ook maken wij klusjes op woongroepen van Oro zoals het 
ophangen van een gordijn, het in elkaar zetten van een kast of 
het leegruimen van een appartement. Hierbij is altijd 
ondersteuning van een begeleider met geduld zodat je jezelf 
kunt ontwikkelen op het tempo wat het beste bij jou past. 
 
In onze werkplaats doen we ook aan houtbewerking en maken 
we prachtige vogelhuisjes, tappasplanken en zelfs buurtkastjes 
die in Gemert en omstreken worden verspreid en waar mensen 
verzorgingsproducten of levensmiddelen uit kunnen halen.  
Dus als je graag met je handen werkt en je iets wil leren zit je 
hier op de goede plek. 
 
 Voor verschillende locaties van Oro rijden we routes wat inhoud 
dat we bijvoorbeeld was ophalen en naar de wasserij brengen of 
gemaakte spijkerclips ophalen bij een andere dagbesteding en  
Daarna voorzien van nieuwe voorraad. 
 
Het mooie van de Loods is dat er allemaal verschillende mensen 
werken maar iedereen mag hier zijn wie hij/zij is. Gezelligheid en 
ontwikkeling kunnen heel goed samen! 
 

Adres Industrieweg 34b, 5422 VK Gemert 

Contactpersoon Anne van Hoogstraten 

Contactgegevens M 06 25 09 69 09| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jschepers@oro.nl
http://www.oro.nl/
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Boulevard Ruijschenbergh 

 

 

Korte omschrijving 
 

BOULEVARD RUIJSCHENBERG 
In het centrum van Gemert heeft ORO samen met De Zorgboog een  
activiteitencentrum ontwikkeld met de naam: Boulevard Ruijschenbergh. 
 
De Boulevard heeft van alles te bieden zoals o.a: 
 
Atelier 
In ons atelier is er alle ruimte om je creativiteit te ontwikkelen. Je kunt er 
tekenen, schilderen, kleien en beeldend werken. Daarnaast kun je op een 
ambachtelijke manier werken aan een product. Denk dan aan onder 
andere het maken van kaarten, het beschilderen van spullen en het 
maken van een slingers.  
Boulevard Winkel 
In onze eigen winkel worden de (kunst-)werken verkocht. Lijkt het je leuk 
om in een winkel te werken dan kun je dus ook op de “Boulevard” terecht.   
Dienstverlening 
Je kunt jezelf inzetten voor de ander en helpen met klusjes zoals oud 
papier en glas ophalen, de vaatwasser leeghalen, koffiekopjes klaarzetten, 
ouderen ophalen en brengen naar het eetpunt, en niet te vergeten 
koffiedrinken met een lekkere koek. 
Mediatheek 
Werk je graag met een computer? Dan zit je goed in de Mediatheek! Hier 
maak je digitale kunst, foto’s of filmpjes met professionele programma’s. 
We hebben onze eigen website, Facebook en Instagram waar de 
afbeeldingen op geplaats mogen worden door jou. Ook dan zijn we heel 
blij met je talent. 
Sfeerkamer 
In de sfeerkamer worden belevingsgerichte activiteiten aangeboden. Zoals 
koken bakken, muziek, werken met de belevingstafel enz.  
 

Adres Julianastraat 2, 5421DB Gemert 

Contactpersoon Anne van Hoogstraten 

Contactgegevens T 0492-530053 | M 0625096909| E info@oro.nl 

Website Home - Boulevard Ruijschenbergh (boulevard-ruijschenbergh.nl) 

Social Media Internetadres (meerdere mogelijk) 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://www.zorgboog.nl/
mailto:info@oro.nl
https://boulevard-ruijschenbergh.nl/
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Heerlijck Hopveld 

  

Korte omschrijving 
 

Werkzaamheden 
Samen met een begeleider van ORO en enthousiaste vrijwilligers van  
Heerlijck Hopveld werk je in een prachtige rustgevende openbare 
tuin 
op steenworp afstand van het centrum van Gemert. Je houdt je bezig 
met: 
 
Genieten van de omgeving, de geuren, de kleuren,  
de planten en de dieren 
Fruit en kruiden telen, plukken en verwerken tot 
lekkere siropen, jam en thee, maar ook zalven en oliën 
 
Ook leer je ontdekken hoe je planten kunt verwerken tot lekkere 
gerechten. 
Afhankelijk van de seizoenen, is elke week weer een nieuwe 
beleving! 
 
Locatie:  Heerlijck hopveld, Hopveld 21, 5421 CE Gemert 
Werkdagen:  vrijdag 
werktijden:  09.00 uur tot 16.00 uur 
 
 

Adres Hopveld 21, 5421CE Gemert 

Contactpersoon Anne van Hoogstraten 

Contactgegevens T 0492-530053 | M 0625096909| E info@oro.nl 

Website   

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
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GEMEENTE LAARBEEK 
 

 Aarle-Rixtel 

 Beek en Donk 

 Lieshout 
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Snoeperij Jantje 

 

 Korte omschrijving 
 

Je kunt het beeld misschien nog wel op je netvlies toveren: het 
moment dat je als kind de snoepwinkel van Jantje binnen stapte. Een 
winkel met een klingelend belletje boven de deur, grote bakken 
schepsnoep en een decor van kleurrijke zoetigheid. Op de houten 
toonbank een enorme weegschaal. Daarachter stond meestal Jan, 
met schort, die vertelde hoeveel je moest betalen en vroeg of je er 
mayonaise bij wilde. Glunderend ging je weer naar buiten. Voor ons 
waren dit magische momenten. Momenten die we iedereen gunnen. 
 

Jan staat al lang niet meer achter de toonbank. Maar zijn naam staat 
nog wel op de etalageruit. Toen we op een mooie voorjaarsdag in 
2013 onze snoepwinkel openden, was de naam snel geboren: 
Snoeperij Jantje. Een eerbetoon aan de man die ons, en veel 
anderen, zoete herinneringen gaf. 
 

Stap Snoeperij Jantje binnen en je ziet het al gauw: dit is niet zomaar 
een snoepwinkel. De tijd heeft geen vat gehad op de winkel: je stapt 
er zo je eigen jeugd binnen. Maar het interieur is niet de grootste 
kracht van Snoeperij Jantje. Nee, dat zijn de mensen die er werken. 
Sommigen zien ze als mensen met een verstandelijke beperking. Wij 
zien juist heel pure, ruimdenkende, hardwerkende en lieve mensen, 
die opbloeien als je ze ruimte, rust en vertrouwen geeft. Het zijn stuk 
voor stuk toppers, die zinvol werk doen. Iedereen op zijn of haar 
eigen tempo en manier, maar vooral sámen. Met zijn allen zijn wij 
Snoeperij Jantje. 
 

Voor ons zijn met Snoeperij Jantje twee dromen uitgekomen. We 
werken op de mooiste, meest nostalgische plek die we ons kunnen 
voorstellen. En we bieden een veilige werkplek aan de leukste 
collega’s die we ons kunnen wensen. Dat maakt ons, elke dag 
opnieuw, zo blij als een kind in een snoepwinkel. 

Adres Wilhelminlaan 2, 5735 CS, Aarle-Rixtel  

Contactpersoon Marscha Verstappen 

Contactgegevens T 0620270699 | E info@snoeperijjantje.nl 

Website www.snoeperijjantje.nl 

Social Media www.facebook.com/Snoeperij-Jantje-559679560718420/?ref=br_rs 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@snoeperijjantje.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.snoeperijjantje.nl
http://www.facebook.com/Snoeperij-Jantje-559679560718420/?ref=br_rs
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Wasserij Jaantje 

 
 Korte omschrijving 

 
Jaantje 
 
Een bijzondere, gezellige plek in Aarle-Rixtel waar wassen centraal 
staat, net als vroeger. 
 
Vroeger kwam men bij elkaar om gezamenlijk te wassen bij een 
riviertje... dat is niet alleen heel hard werken, maar ook gezellig en 
verbondenheid met elkaar. Even kletsen over een ditje en datje. 
 
Ons doel is om een leuke en veilige werkplek te creëren voor 
mensen met een verstandelijke beperking, door middel van wassen, 
vouwen en strijken. Iedereen is welkom om te genieten van de sfeer, 
ff te kletsen of een bakkie koffie te komen drinken. 
 

Adres Dorpsstraat 84, 5735 EG, Aarle-Rixtel 

Contactpersoon Marscha Verstappen 

Contactgegevens T 0620270699 | E info@snoeperijjantje.nl 

Website www.wasserijjaantje.nl 

Social Media www.facebook.com/Was-en-Strijkerij-Jaantje-948882745258892 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@snoeperijjantje.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.wasserijjaantje.nl
http://www.facebook.com/Was-en-Strijkerij-Jaantje-948882745258892
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Perron 15 

 
 Korte omschrijving 

 
Perron - 15, heeft een plek speciaal ontwikkeld voor jongeren met 
een beperking, deze plek noemen wij ‘de Brouwselerij’.  
 
Deze plek is voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar die nét wat meer 
begeleiding nodig hebben. Dit kan zijn door een licht tot matige 
verstandelijke beperking, maar ook door psychische stoornissen of 
een fysieke beperking.  
 
Bij ons is voor ieder wat wils, zo kun je meehelpen in de keuken met 
het bereiden van de heerlijkste gerechten. Of ben je toch liever meer 
bezig met de mensen en vind jij het leuker om de gerechten en 
drankjes aan de tafels te brengen? Ook dat kan hier! 
In de bakkerij ‘Da Simona’, kan onze bakster alle hulp van jullie 
gebruiken bij het maken van taarten, gebak en koekjes.  
Ook de creatievelingen vergeten we niet, we maken regelmatig zelf 
spulletjes, deze gebruiken we dan voor de verkoop in ons winkeltje 
of gebruiken we om onze eigen ruimtes op te pimpen.  
 
Tussen de activiteiten door is er natuurlijk altijd tijd voor een 
gezellige babbel, een spelletje of een lekkere wandeling. 
 
Perron 15 werkt met een Life coach die onze jonge deelnemers 
persoonlijk ondersteunt in hun wensen en dromen. 

Adres Havenweg 15, 5635SH Aarle-Rixtel 

Contactpersoon  Nick van Veghel 

Contactgegevens M 06 51 79 46 76| E nickvanveghel@perron-15.nl 

Website www.perron-15.nl 

Social Media www.facebook.com/perron15.nl 
www.instagram.com/perron.15/?hl=nl 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/brouwselerij@perron-15.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.perron-15.nl
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Gasterij Buitengewoon Smakelijk 

  

Korte omschrijving 
 

Bij Gasterij Buitengewoon Smakelijk bieden we een kleinschalige, 
uitdagende, leerzame, maar vooral zinvolle dagbesteding aan voor 
mensen die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben. In onze 
lunchroom werken medewerkers met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een 
autisme spectrum stoornis. Zij krijgen hier professionele begeleiding 
op maat, waarbij persoonlijke aandacht, groei en vitaliteit voorop 
staan. 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers lekker in hun vel 
zitten. Dat zij deel uitmaken van de maatschappij, elke dag stappen 
kunnen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en met een voldaan 
gevoel naar huis gaan. Wij zijn nieuwsgierig naar wat iemand kan en 
zetten deze kwaliteiten in bij de dagelijkse werkzaamheden. Zodat 
iedereen écht tot zijn recht komt! 
 
Dat is wat ons sterk maakt. Deel uitmaken van ons gezellige team? 
Wij horen graag van je! 

 
 

Adres Parklaan 6, 5741 EZ, Beek en Donk 

Contactpersoon Merel Swinkels 

Contactgegevens T 0492 729248 | E info@buitengewoonsmakelijk.nl 

Website www.buitengewoonsmakelijk.nl 

Social Media www.facebook.com/GasterijBuitengewoonSmakelijk 
www.instagram.com/BuitengewoonSmakelijk/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@buitengewoonsmakelijk.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.buitengewoonsmakelijk.nl
http://www.facebook.com/GasterijBuitengewoonSmakelijk
http://www.instagram.com/BuitengewoonSmakelijk/


 

34 
 

Zorghoeve de Malbergh 

 

 

Korte omschrijving 
 

Op onze kleinschalige zorgboerderij komen jong en oud bij elkaar, om 
ontspannen, gezellig en zinvol bezig te zijn. Met vaste begeleiders die de 
tijd kunnen nemen voor hun deelnemers! 
Er zijn allerlei activiteiten en veel verschillende dieren (paard, ezeltje, 
mini varkens, schapen, vogels, duifjes, konijnen, cavia’s, hamster, 
chinchilla’s, vissen, schildpadden, hondjes, kippen, poezen etc.).  
Je kunt op de boerderij mee helpen met het verzorgen en knuffelen van de 
dieren. Er wordt ontspannen paard gereden en met het ezeltje 
gewandeld, geborsteld en geknuffeld.  
Je kunt in de moestuin, tuinkas, bloementuin of op het erf bezig zijn. 
Er wordt geklust, je kunt er thuiswerk doen of oude apparaten uit elkaar 
halen.  
In de keuken is het vooral gezellig bij het bereiden van maaltijden, bakken 
van taarten, pannenkoeken, worstenbroodjes etc.  
En er is een fijne knutselruimte waar we allerlei leuke dingen maken.  
Het mooie van dit alles is dat er afwisseling genoeg is, waardoor elke dag 
levendig en interessant is, toegespitst op de behoefte van de zorgvrager. 
De ruimte, rust, natuur, de dieren en de kleinschaligheid maakt dit tot een 
unieke plek om op een ongedwongen manier bezig te zijn. Ieder op zijn 
eigen niveau en tempo.  
  
Zorghoeve de Malbergh biedt dagbesteding, individuele-en 
thuisbegeleiding voor (jong) volwassenen en ouderen.  
Tot de doelgroep behoren mensen:  
- die een goede invulling van de dag/week willen zonder de druk van een 
gewone werkplek. Maar mèt het gevoel van nuttig zijn en het er toe 
doen!         En mensen met: 
- autisme (ook op hoger niveau), ADHD  
- verstandelijke en/of lichamelijke beperking  
- NAH (niet aangeboren hersenletsel)/ Parkinson 
- moeite met aansluiten in de maatschappij 
- afstand tot de arbeidsmarkt. 

Adres Karstraat 13, 5741 RD Beek en Donk 

Contactpersoon Jolanda Relou 

Contactgegevens T 0492-511367 | E info@zorghoevedemalbergh.nl 

Website www.zorghoevedemalbergh.nl 

Social Media  

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@zorghoevedemalbergh.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.zorghoevedemalbergh.nl
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De Lage Hees 

 
 

Korte omschrijving 
 

Dagbesteding De Lage Hees 
De Lage Hees is een dagbestedingscentrum in Beek en Donk. Hier 
werken we met verschillende groepen en worden verschillende 
activiteiten gedaan. We kijken naar jouw wensen en behoeften 
waarbij veiligheid en sfeer belangrijk zijn en jij mag zijn wie je bent.  
 
Bekijk de video om te zien wat je allemaal kunt doen bij De Lage 
Hees! 
 
Activiteiten 

 Snoezelen 

 Creatief 

 Boodschappen doen 

 Het dorp schoonhouden 

 Koken en bakken 

 De wasserij 
 
 
  
 
 
 

Adres Kloostertuin 49a, 5741 BW Beek en Donk  

Contactpersoon Sanne Dortmans 

Contactgegevens T 0492-732011 | M 06-11690846| E LHees@oro.nl 

Website www.ORO.nl 

Social Media https://www.youtube.com/watch?v=5JwLd_nrKKM 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/LHees@oro.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.ORO.nl
https://www.youtube.com/watch?v=5JwLd_nrKKM
https://youtu.be/5JwLd_nrKKM
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De Koppel 

 
 

Korte omschrijving 
 

Bij de Koppel word je serieus genomen en krijg je de kans om je talenten te 
ontwikkelen.    
Er worden verschillende activiteiten aangeboden waar je bij aan kunt sluiten, 
zo is er voor ieder wat wils!   
KUNST   
Creatief en ambacht, dit staat bij ArtORO de Koppel voorop. De eigen invulling 
van de cliënt staat centraal. Tekenen en schilderen neemt hier een belangrijke 
plaats in. Er wordt gewerkt op hout, doek, papier. Ook is er mozaïekwerk, 
papier-maché, textiel en worden er sieraden en kaarten gemaakt. Als clienten 
het leuk vinden worden ze betrokken bij de verkoop via social media en 
natuurlijk vanuit de eigen winkel. De kunstwerken van onze cliënten van 
ArtORO worden regelmatig tentoongesteld.   
KOKEN, BAKKEN EN KAARSEN   
Bij de kaarsenmakerij worden hele mooie ambachtelijke kaarsen gemaakt. Ook 
worden er geregeld bestellingen geplaatst. Clienten kunnen dan hier in een 
ontspannen sfeer aan werken. Koken en bakken is een activiteit die zeker 1 x 
per week plaatst vindt. De ene keer staat er een lekkere verse soep op het 
fornuis, een andere keer ruik je in de gang al de heerlijke geur van 
eigengemaakte koekjes of worstenbroodjes.    
PRODUCTIE EN RECYCLING   
Op de productie- en recyclegroep worden oude, gebruikte apparaten uit elkaar 
gehaald en de onderdelen gesorteerd.    
Bij het productiegedeelte van de groep worden allerlei activiteiten 
ondernomen met een verschillende moeilijkheidsgraad.  
Denk bijvoorbeeld aan spijkerclips maken, videobanden demonteren, ijzeren 
plaatjes aftellen en inpakken.    
ACTIEF IN DE WIJK EN DRUMBAND   
Onze cliënten vormen een onderdeel van de samenleving waarin ze wonen en  
werken. Vanuit de centrale ligging van de koppel verrichten zij werkzaamheden 
in de wijk, maar ook voor de winkels. Ze brengen lokale folders rond, helpen 
oudere buurtbewoners, zijn werkzaam in het buurtgebouw of doen mee aan 
een activiteit op school. Samen met de begeleiders wordt gekeken waar de 
vragen liggen en of die vragen, individueel of in groepsverband, beantwoord 
kunnen worden. Wekelijks wordt er gerepeteerd met onze eigen drumband, 
waarmee we ook af en toe optreden.   

Adres Koppelstraat 91A, 5741 GB Beek en Donk 

Contactpersoon Arno van den Bogaard  

Contactgegevens T 0492-732006 | M 06 25 74 19 03| E avdbogaard@oro.nl  

Website www.artoro.nl/laarbeek 

Social Media  Facebook: @dekoppeloro 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/msmits3@oro.nl
http://www.artoro.nl/
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Werkpost Bavaria  

 

 

Korte omschrijving 
 

Werkpost Bavaria is werken met een kleine groep van Oro bij het 
bedrijf Bavaria. Minimum leeftijd voor deze werkpost is 18 jaar.  
 
Werkpost Bavaria is op dit moment geopend op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Dagelijks wordt de groep begeleidt door 
2 begeleiders van Oro. Het dragen van Bavaria werkkleding en 
werkschoenen is verplicht. 
Op deze werkpost is het heel belangrijk dat deelnemers zich 
houden aan de gemaakte afspraken om zo een veilige werkplek te 
hebben. Er zijn ook mogelijkheden om zelfstandig binnen 
(werkpost) Bavaria te kunnen werken. 
 
Onderstaande werkzaamheden kun je verwachten: 

- Flessen frisdank in kratten zetten en deze kratten 
opstapelen. 

- Doosjes lijmen voor blikjes en deze blikjes in de doosjes 
doen. 

- Foutief gecodeerde blikjes opnieuw coderen. 
- Bierflessen ontdoppen. 
- Stickeren 
- Andere voorkomende werkzaamheden 

 
Bij interesse kunt u altijd even contact opnemen, samen zullen we 
dan gaan kijken naar de mogelijkheden! 
 

Adres Bavaria, Lieshout 

Contactpersoon Arno van den Bogaard 

Contactgegevens T 0492-732006 | M 0625741903| E avdbogaard@oro.nl 

Website   

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/msmits3@oro.nl
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De Goeikamer Koffiehuis & Theetuin 

 
 

Korte omschrijving 
 

Lekker aan de slag!  
Gezocht: klussers, tuinders, creatievelingen, koks, gastheren en -vrouwen. 
 
Wat doen we in De Goeikamer? 
Je stelt het menu samen. 
Je koopt de boodschappen in voor onze huisgemaakte taarten.  
We bakken de taart van de dag.  
Je bereidt de lunch voor. 
Je leert hoe je de lekkerste koffie, cappuccino of koffie verkeerd maakt met 
een echte professionele koffiemachine. 
Je bedient onze gasten. 
Je maakt verse broodjes, soep en tosti’s. 
Oh jee, hoofdrekenen. Samen rekenen we af. Maar misschien kun je dat al 
prima zelf. 
Je helpt ons met het steeds mooier maken van onze tuin. 
We bouwen samen elke dag het terras op- en af. 
We zorgen altijd dat de keuken, bar en het toilet schoon zijn voor onze gasten 
en onszelf. 
Als er tijd is gaan we graag wandelen.  
Er is regelmatig wat te klussen, help je ons mee?  
Jij zorgt ervoor dat het gastenverblijf er netjes uitziet. 
We gaan regelmatig naar het atelier en maken daar mooie kunstwerkjes die 
we verkopen in ons koffiehuis. 
In de herfst- en winterperiode bezoeken we eenzame ouderen in het dorp met 
een goed gevulde picknickmand met lekkers en muziek.  
De dagen dat je wilt komt werken, stemmen we flexibel met je af. 
Als het nodig is halen we je op en brengen we je weer thuis. 
Elke dag verloopt via dezelfde dagstructuur, zodat je weet wat er komen gaat. 
Kom je gauw met je ouders of begeleider een kijkje nemen? We ontmoeten je 
graag!  
Hartelijke groet, Justin en Eva  
 

Adres Het Laar 3a 5735 RC Aarle-Rixtel 

Contactpersoon Eva Otting 

Contactgegevens M 06-53350458| E info@degoeikamer.nl 

Website www.degoeikamer.nl 

Social Media https://www.facebook.com/goeikamer 
https://www.instagram.com/degoeikamer 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@degoeikamer.nl
http://www.degoeikamer.nl/
https://www.facebook.com/goeikamer
https://www.instagram.com/degoeikamer
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Radioro Beek en Donk 

  
Korte omschrijving 
 

RADIORO  
“ONTDEKKINGSREIS DOOR RADIOLAND”  
RadiORO is dé radiozender van ORO. Vanuit verschillende 
locaties maken wij heel veel mensen blij met onze muziek. Iedere 
dag wordt er radio gemaakt door de Radiorakkers van RadiORO.   
Lol, doen en een beetje avontuur staan hoog in het vaandel. 
Iedereen die een passie heeft voor muziek en radio kan 
bij RadiORO een mooi plekje vinden.   
  
WERKZAAMHEDEN  
Achter de knopjes,  (samen) presenteren, muziek uitzoeken en 
klaarzetten, een programma bedenken en uitvoeren samen met 
collega’s of alleen, jingles maken, op pad als reizende reporter, 
interviews opnemen… het kan allemaal.   
Leren en ontwikkelen doen we samen, al spelend en plezier makend. 
Kom es kijken in een van de studio’s en kijk of je één van de 
Radiorakkers wil worden.  
   
 

Adres Beek en Donk 

Contactpersoon Tijs Scheerder 

Contactgegevens M 06-11399782| E tscheerder@oro.nl 

Website www.radioro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:tscheerder@oro.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.radioro.nl
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Dagcafé de Twinkel 

 

 
Korte omschrijving    
  

De naam vertelt je al dat het ons doel is om je een Twinkeling te 
bezorgen! Vol enthousiasme openen wij, Cindy en Nicole, in juni 
2022 een kleinschalig dagcafé in hartje Aarle-Rixtel. Met ons zorghart 
kijken we ernaar uit om met jou samen te werken aan eventuele 
doelen, en om er vooral met elkaar een fijne, veilige plek van te 
maken.  
  
Met elkaar bedenken we de hapjes van de dag, kopen deze in en 
bereiden en serveren deze aan onze bezoekers.  
Denk aan: soep, tosti, panini en zoetigheden. Een 
gezellig praatje hoort daar ook bij.  
  
Ook hebben we ruimte voor creativiteit.   
Wij hebben onze ideeën en kijken hierbij ook naar wat jij leuk vindt, 
en wat bij jou past! Jouw creatie kan dan eventueel een mooi plaatsje 
krijgen in de Twinkel om te verkopen.  
  
De Twinkel, een plek waar je jezelf mag zijn. Waar we de werkdruk 
laag houden, zodat je op jouw tempo dingen kan doen en leren. 
Waar we kijken naar wat wel kan en elkaar helpen waar nodig!  
  
Voel je welkom om een kijkje te komen nemen op maandag, dinsdag 
of vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur. (Andere doordeweekse 
dagen zijn bespreekbaar.)   
Voor meer informatie of een afspraak mag je ook contact met ons 
opnemen.  
  
Hopelijk tot snel!   
Liefs, Cindy en Nicole  

Adres  Dorpsstraat 52 Bedr. 5735 EE Aarle-Rixtel  

Contactpersoon  Cindy van Dijk, Nicole van de Kerkhof  

Contactgegevens  T 0633561010 | M 0633561010| E dagcafedetwinkel@outlook.com  

Website  www.dagcafedetwinkel.nl  

Social Media  www.facebook.com/Dagcaf%C3%A9-de-Twinkel-101846909211491/  

Financiering/indicatie  ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)   

      ☐ZIN (Zorg In Natura)  

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)   

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)   

      ☐ZIN (Zorg In Natura)  

http://www.dagcafedetwinkel.nl/
http://www.facebook.com/Dagcaf%C3%A9-de-Twinkel-101846909211491/
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 Coöperatie Stationspark Deurne 

  
Korte omschrijving 
 

Wij bieden dagbesteding in een beschermde omgeving, veel al op 
gebied van groenonderhoud. 

Adres Spoorlaan Deurne   

Contactpersoon Michel Lintermans 

Contactgegevens M 0651253599 | E info@stationsparkdeurne.nl 

Website www.stationsparkdeurne.nl 

Social Media www.facebook.com/CooperatieStationsparkDeurne 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

   

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@stationsparkdeurne.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.stationsparkdeurne.nl
http://www.facebook.com/CooperatieStationsparkDeurne
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Het Spekrijt v.o.f. 

  

Korte omschrijving 
 

Het Spekrijt is een zorgboerderij in Deurne, en een onderdeel van 
het familiebedrijf Kuijpers Farmers bv. Sinds een aantal jaar is er 
in een mooie omgeving een plek voor (jong)volwassen die in een 
veilige omgeving in hun eigen tempo aan de regie over hun eigen 
leven kunnen werken. Iedereen kan zijn of haar eigen tempo 
bepalen en bezig zijn met werkzaamheden die hij/zij leuk vindt. 
De deelnemers worden gestimuleerd te onderzoeken wat 
mogelijk is, met als doel het hoogst haalbare na te streven.  
  
We hebben een brede groep maar wel kleinschalig, maximaal 10 
deelnemers op een dag.  
  
Onze werkzaamheden omvatten o.a.: horeca, techniek, productie, 
creatief en groen en dier.  
  
Naast dagbesteding kunnen er ook werkervaringsplekken en 
snuffelstages worden aangeboden.  
Bij de persoonlijke groei hebben we aandacht voor het 
totaalplaatje. Dus aandacht voor het tastbaar, zichtbaar en 
concreet maken van problemen en oplossingen. Maar ook het 
vergroten van de weerbaarheid en het ontwikkelen van sociale 
competenties. 

Adres Walsbergseweg 38, 5752 PA  DEURNE 

Contactpersoon Mevr. L van der Wulp of Mevr. L Vermeulen 

Contactgegevens T 06 43 19 69 39 | M 06 53 61 50 46| E hetspekrijt@zorgboerenzuid.nl 

Website www.hetspekrijt.nl  

Social Media www.facebook.com/hetspekrijt  
www.instagram.com/hetspekrijt/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/hetspekrijt@zorgboerenzuid.nl
http://www.hetspekrijt.nl/
http://www.facebook.com/hetspekrijt
https://www.instagram.com/hetspekrijt/
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Kleinschalige Dagbesteding Gerust 

 

 
Korte omschrijving 
 

Dagbesteding Gerust biedt, op werkdagen een breed scala aan 
dagbesteding voor mensen met een beperking. De activiteiten 
sluiten optimaal aan bij de mogelijkheden, talenten en interesses 
van de deelnemer. Wij bieden activiteiten gericht op ontwikkeling, 
beweging en beleving. 
Binnen onze kleinschaligheid, kunnen we zorg op maat bieden en 
zijn er veel mogelijkheden. Wij willen ons daarom ook niet beperken 
tot een bepaalde leeftijd, niveau of beperking. 
Door onze open en platte organisatie zijn de lijnen kort. We werken 
in een groep die bestaat uit maximaal vijf deelnemers waardoor er 
veel tijd en aandacht is voor het individu. Afhankelijk van de 
zorgvraag wordt het aantal begeleid(st)ers aangepast. Zij werken 
met veel enthousiasme en beschikken over de nodige kennis en 
ervaring. 
De kern is dat we door middel van afgestemde communicatie 
werken aan een vertrouwensband en zo een basisveiligheid 
bereiken. We zijn ervan overtuigd dat we, vanuit deze 
basisveiligheid, dagbesteding kunnen bieden van een hoge 
kwaliteit. Bij een zinvolle dagbesteding kan een deelnemer zijn wie 
hij of zij is, met eigen interesses en voorkeuren. Onze organisatie 
blijft continu scherp letten op de voorwaarden die daar voor nodig 
zijn. 
 
Het eindresultaat is niet het doel,  
       maar de weg ernaar toe staat voorop! 

Adres Albert Schweizterstraat 40 5751 ME Deurne 

Contactpersoon Angelique Bankers en Linda Tabor-vd Wouw 

Contactgegevens T 06-22158503 | M 06-51740620| E info@gerustdeurne.nl 

Website www.gerustdeurne.nl 

Social Media www.facebook.com/gerustdeurne.nl 

Financiering/indicatie ☐WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☐PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@gerustdeurne.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.gerustdeurne.nl
http://www.facebook.com/gerustdeurne.nl
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Zorgboerderij de Hoeve 

 

 

 

Korte omschrijving 
 

Zorgboerderij 'De Hoeve' is een gangbare paardenhouderij, gelegen nabij het 
prachtige natuurgebied 'De Peel' in Liessel. Op onze zorgboerderij wordt met liefde en 
zorg begeleiding gegeven door een klein hecht team. Wij richten ons op dagopvang, 
logeeropvang, scholing en activering aan zowel kinderen als volwassenen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking eventueel in combinatie met autisme. We 
proberen met de indeling van de groepen zoveel mogelijk rekening te houden met de 
wensen en de mogelijkheden van onze deelnemers. 

We laten onze deelnemers kennismaken met en meewerken in de paardenhouderij. 
Deelnemers kunnen heerlijk bezig zijn en het geeft hen voldoening omdat ze aan het 
‘werk’ zijn en ‘zorg dragen’ over de dieren. Door de ongedwongen sfeer bieden wij 
deelnemers de mogelijkheid om doelen te bereiken en individuele mogelijkheden uit te 
breiden. Naast paarden zijn er ook een aantal kleindieren waar onze deelnemers zorg 
over kunnen dragen. Tevens mogen de deelnemers paardrijden en het paard 
verzorgen. 

Ook staan tal van andere bezigheden centraal op onze zorgboerderij zoals: verkoop van 
zelfgemaakte en gekweekte producten, groentetuin, groene activiteiten, wandelen 
met Sam de hond, huishoudelijke activiteiten, taarten bakken op bestelling, koken, 
educatie, sport en beweging, spelletjes, creatieve activiteiten en uitstapjes. 

Wij zijn van mening dat een leven lang leren (of behouden van) voor iedereen is 
weggelegd en bieden daarom ook dagbesteding aan in combinatie met scholing op 
onze locatie. 

Neem even contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Bij 
interesse is er ook altijd de mogelijkheid om een dagje (kosteloos) mee te komen 
draaien bij ons, zodat je zelf kunt beoordelen of we aan je wensen en behoeften 
kunnen voldoen. 

Adres  Eikenlaan 18, 5757 PS Liessel   

Contactpersoon  Chantal van Kessel  

Contactgegevens  M 06 16 92 86 01 | info@zorgboerderijdehoeve.nl  

Website www.zorgboerderijdehoeve.nl  

Social Media www.facebook.com/zorgboerderijdehoeve 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:a.bakermans@ssoe.nl
mailto:a.bakermans@ssoe.nl
http://www.antoonvandijkschool.nl/
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.facebook.com/zorgboerderijdehoeve
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Zorgbegeleiding Uniek  

 

 
Korte omschrijving 
 

Zorgbegeleiding Uniek is een begeleidingscentrum voor kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen met een rugzakje en/of hulpvraag. De 
naam Zorgbegeleiding Uniek is voorgekomen uit de gedachte 
‘iedereen is uniek’. Om die reden biedt de organisatie passend 
maatwerk welke op een goede manier aansluit bij de cliënten. 
Aangezien iedereen uniek is en veranderende behoeften heeft, kijkt 
de organisatie op een flexibele wijze naar waar er passend hulp kan 
worden geboden op begeleidingsniveau. 
 
Passend aanbod bestaat uit groeps- en/of individuele begeleiding die 
geboden wordt op de locatie van Zorgbegeleiding Uniek en/of bij de 
zorgvrager thuis. Tijdens deze begeleiding wordt er gewerkt aan de 
persoonlijke doelen van de zorgvrager. De vragen kunnen op diverse 
leefgebieden liggen zoals het aanleren van sociale vaardigheden, het 
bevorderen van het zelfbeeld, en/of zelfredzaamheid etc. De cliënt 
staat centraal en er wordt ingespeeld op de wensen en behoeften 
van de cliënt en zijn/haar eigen omgeving. 
 
De cliënten ondernemen diverse activiteiten welke aansluiten en 
afgestemd zijn op hun individuele behoeften. Enkele voorbeelden 
van activiteiten die wij aanbieden zijn het verzorgen van onze eigen 
kinderboerderij, ondersteunen bij houtbewerking, koken, creatieve 
bezigheden en huishoudelijke taken etc.  
 

Iedereen is Uniek! 
 

Adres Hoekske 4, 5753 RE Deurne 

Contactpersoon Rosa Otten  

Contactgegevens T 0615171909 | M 0622075545| E info@zorgbegeleidinguniek.nl 

Website www.zorgbegeleidinguniek.nl 

Social Media www.facebook.com/ZorgbegeleidingUniek 

Financiering/indicatie ☐WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☐PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☐WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@zorgbegeleidinguniek.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.zorgbegeleidinguniek.nl
http://www.facebook.com/ZorgbegeleidingUniek
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Artoro Deurne 

 

 Korte omschrijving 
 

Artoro Deurne is een open atelier mét winkel in het centrum van 
Deurne. Binnen Artoro Deurne werken kunstenaars. Met elke 
kunstenaar zoeken wij naar een passende manier om vorm te geven 
aan zijn of haar creativiteit.  
Omdat iedere kunstenaar individuele interesses en talenten heeft 
zijn er verschillende ateliers binnen Artoro waaronder 
- tekenen 
- schilderen 
- ruimtelijk werk 
- keramiek 
- glas 
- multimedia.  
Binnen de ateliers geven we onze kunstenaars de ruimte, plaats en 
mogelijkheden om hun eigen stijl te ontwikkelen. 
Het werk wordt regelmatig geëxposeerd en ook verkocht.  
Artoro Deurne is iedere dag open van 9 tot 16.00 uur.  
Loop binnen en je kunt de kunstenaars aan het werk zien.  
Er is altijd iemand die graag een rondleiding geeft.  
Vaak speelt Joost op de piano om iedereen te vermaken. 
Kijk eens op onze facebook en instagram pagina (zie link hieronder) 
 

Adres Martinetplein 4 Deurne 

Contactpersoon Judith Verkerk 

Contactgegevens T 0625741908 | E jverkerk@oro.nl 

Website www.facebook.com/oroleerwerken  

Social Media instagram.com/artoro_deurne    

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jverkerk@oro.nl
http://www.facebook.com/oroleerwerken
https://instagram.com/artoro_deurne
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Centrum groep Deurne 

 

 Korte omschrijving 
 

Het centrum van Deurne, daar is altijd wel iets te beleven! Veel 
bedrijvigheid bij de winkels, gezelligheid bij de restaurantjes,  
vrachtwagenchauffeurs die laden en lossen, marktkooplui die hun 
waren uitstallen, winkelend publiek, kortom een plek waar veel 
verschillende mensen komen voor werk en ontspanning én een plek 
die in het teken staat van ontmoeten. 
In het centrum is door al die bedrijvigheid genoeg werk te doen bijv. 
- zorgen dat het centrum netjes blijft, dat is onze belangrijkste taak. 
- we hebben een nieuwe kauwgomverwijdermachine  
- taken voor winkeliers zoals bijv post ophalen en wegbrengen 
- zorgen voor de planten en bloemen die het centrum opvrolijken  
en ga zo maar door. 
 
Met een kleine groep voeren we deze taken uit.   
Er is altijd een begeleider in de buurt die samen met jou en je 
collega`s op pad gaat. Daar hoort natuurlijk ook mooie werkkleding 
bij zodat iedereen kan zien dat je in het centrum werkt. 
Er is ruimte om te groeien, mocht jij (op den duur) zelfstandig taken 
uit kunnen voeren bijv. bij een van de winkeliers dan kan dat en gaan 
we samen op zoek naar een passende plek.   
Vind jij het fijn om veel buiten te zijn en allerlei verschillende taken 
uit te voeren midden in het centrum van Deurne? Dan is deze 
werkplek iets voor jou! 
Kijk ook eens op onze facebook pagina en youtube site voor een 
filmpje over de Centrum groep! (link hieronder) 
 

Adres Centrum Deurne (kantoor centrummanager) 

Contactpersoon Judith Verkerk 

Contactgegevens T 0625741908 | E jverkerk@oro.nl 

Website www.facebook.com/oroleerwerken 

Social Media youtu.be/WBT1g0I6P5M 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jverkerk@oro.nl
http://www.facebook.com/oroleerwerken
https://youtu.be/WBT1g0I6P5M
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Dagbestedingscentrum De Hommel 

  
Korte omschrijving 
 

Dagbestedingscentrum De Hommel is gelegen op het Rijtven in Deurne in 
de bossen aan de rand van een nieuwbouwwijk. In het gebouw wordt in 
verschillende groepen dagbesteding geboden aan mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
Naast de (ernstig) meervoudig beperkte cliënten bezoeken ook steeds meer 
cliënten met een ander ontwikkelingsniveau de Hommel. Het aanbod 
binnen de Hommel is daardoor erg divers en kan variëren van 
belevingsgerichte activiteiten tot eenvoudig arbeidsmatig werk. Tevens 
wordt vanuit de Hommel op locatie het Rijtven dagbesteding aan huis 
aangeboden. 
 
Binnen de Hommel kan gekeken worden naar een plek in een 
dagbestedingsgroep die qua activiteiten en sfeer het beste aansluit. Dit kan 
ook een plek zijn waar bijvoorbeeld het helpen van anderen centraal staat. 
Denk hierbij aan wandelen met een rolstoelgebonden cliënt of het helpen 
bij de lunch of tijdens een activiteit. 
 
Het team van de Hommel is geschoold op diverse gebieden, denk hierbij 
aan: klankschalen, shantala massage, beweging, autisme en dementie. 
Daarnaast werken we volgens de methode Support Gericht Werken 
waardoor we 'klein kijken' en daardoor beter aan kunnen sluiten op de 
vraag van de cliënt. Tevens is de Hommel een plek waar vrijwilligers of 
stagiaires welkom zijn. 
 
Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van wat het terrein te bieden heeft 
zoals: café de honingpot, boerderij, paardrijden, belevingsspeeltuin, 
gymzaal, snoezelbioscoop en denk ook aan de jaarlijkse terugkerende 
activiteiten zoals de verwendag, kermis en carnavalsoptocht. 
 
Het hebben van een fijne dag staat voorop!  

Adres Den Dreef 17, 5751 NS, Deurne 

Contactpersoon Miranda Daniëls 

Contactgegevens T 06 52 34 06 38 | E info@oro.nl 

Website www.oro.nl/de-hommel/ 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

 

mailto:info@oro.nl
http://www.oro.nl/de-hommel/
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Het Eetpunt 

 

 Korte omschrijving 
 

Wil je graag in de horeca werken?  
 
Het Eetpunt is een plek waar dat kan! 
Wij verzorgen op dinsdag, woensdag en donderdag een warme 
maaltijd en op vrijdag een lunch voor gemiddeld 25 gasten. 
Per dag zijn er 6 a 7 personen aan het werk. Onder begeleiding 
worden allerlei voorkomende werkzaamheden verricht zoals: 
- groenten schoonmaken 
- boodschappen doen 
- tafels dekken 
- afwassen 
- koken 
 
Deze vaardigheden worden stap voor stap aangeleerd met de nodige 
ondersteuning.  
Het serveren en opruimen van het restaurant behoren ook tot de 
taken. Hiermee worden ook de sociale vaardigheden geoefend zoals 
samenwerken, een praatje maken met de gasten e.d. 
We werken volgens een vast schema. Hierbij worden per dag de 
taken verdeeld. Op 4 dagen in de week komen gasten, uitsluitend op 
reservering, eten bij het Eetpunt. Voor de medewerkers biedt dit 
houvast en structuur. 
Ook zijn we ’s maandags met een groep actief in de keuken met het 
bakken van appeltaarten, vlaaien en hapjes. Deze producten worden 
op bestelling gemaakt. 
Het Eetpunt kan een mooie doorgroeiplek zijn naar het werken bij 
Gastvrij en Zo of een regulier bedrijf. 
Kijk ook eens op onze facebookpagina (link hieronder) 

Adres Beerse 68 Deurne 

Contactpersoon Judith Verkerk 

Contactgegevens T 0625741908 | E jverkerk@oro.nl 

Website www.facebook.com/oroleerwerken  

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jverkerk@oro.nl
http://www.facebook.com/oroleerwerken
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Gastvrij &Zo 

 
 

Korte omschrijving 
 

Lijkt het je leuk om in de horeca te werken? 
 
Gastvrij & Zo is een eetgelegenheid in het Cultuurcentrum in Deurne 
waar je als gastheer of gastvrouw kunt werken met ondersteuning 
van begeleiding vanuit ORO.  
Dus lijkt het jou leuk om in de horeca te werken? Kom gerust een 
kijkje nemen en loop een dagje mee om te ervaren of het iets voor 
jou is. Onze deur staat Gastvrij voor jou open.  
Wil jij samen met collega`s: 
- een lunch bereiden 
- de afwasmachine bedienen 
- bestellingen opnemen met de i-pad 
- achter de bar een heerlijk bakje koffie klaarmaken 
- en nog vele andere taken, 
Kom dan eens kijken of neem contact op voor meer informatie over 
het werken bij Gastvrij&zo. 
 
Gastvrij&Zo is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur/15.30 uur 
Kijk ook eens naar onze facebookpagina en youtube voor een filmpje 
over Gastvrij&zo! (link hieronder) 
 

Adres De Markt, Deurne 

Contactpersoon Judith Verkerk 

Contactgegevens T 0625741908 | E info@oro.nl 

Website www.facebook.com/oroleerwerken  

Social Media youtu.be/Q38uRQLFzWY    

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jverkerk@oro.nl
http://www.facebook.com/oroleerwerken
https://youtu.be/Q38uRQLFzWY
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Het Klokhuis 

 

 

Korte omschrijving 
 

Binnen het Klokhuis hebben we een grote diversiteit aan cliënten.  
De leeftijden zijn uiteenlopend van 18 t/m 80 jaar.  
 
Typisch voor het Klokhuis is kijken naar wie je voor je hebt en daarbij 
zo passend mogelijke dagbesteding bieden. De ene zoekt juist een 
rustige dag terwijl een andere een actieve daginvullig wil of nog 
handelingen wil leren waar ze in de toekomst veel baat bij hebben.  
 
De groepen zijn hier ook op ingericht.  
Er is een groep voor cliënten die meer structuur nodig hebben, 
cliënten die genieten van hun oude dag, cliënten die arbeidsmatig 
werk verrichten, cliënten die bakactiviteiten hebben voor de 
verkoop, cliënten waar ontwikkeling voorop staat, etc.  
 
Binnen het klokhuis is een groep jongvolwassenen (18+) die de 
school verlaten hebben en hier uitgedaagd worden om zichzelf 
verder te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Dit doen ze 
allemaal binnen hun eigen kunnen.  
 

Adres Dubloen 10, 5751 PX, Deurne 

Contactpersoon Esther Ritzer 

Contactgegevens T (0493) 729704 | M 06 466 114 21| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
http://www.oro.nl/
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Schooteindsehoeve “bij de koei” 

 

 

Korte omschrijving 
 

Schooteindhoeve is een kei leuke leer-werkplek op een 
melkveehouderij in Vlierden. 
Samen met een vaste begeleider vanuit Oro én de boerin werk je 
samen met je collega`s mee op de boerderij.  
Er zijn veel verschillende werkzaamheden die je op de boerderij 
kunt doen. In de ochtend starten we altijd met de verzorging van de 
kalfjes, we geven ze melk, maken de stalletjes netjes en zorgen voor 
vers hooi en stro. In de middag is het iedere keer anders, de ene 
keer plukken we appels of werken we in de tuin en de andere keer 
zorgen we dat het terrein netjes is door onkruid te wieden of de 
schapen en kippen te verzorgen. Iedere dag is anders. Aan het eind 
van de werkdag ben je lekker actief buiten aan het werk geweest, 
heb je de handen uit de mouwen gestoken en hebben we met z’n 
alle heel wat klussen geklaard. Tevreden gaan we weer naar huis! 

Adres Schooteindseweg 24, Vlierden 

Contactpersoon Judith Verkerk 

Contactgegevens M 0625741908| E jverkerk@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media https://www.facebook.com/oroleerwerken  

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jverkerk@oro.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.oro.nl
https://www.facebook.com/oroleerwerken
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Dagbesteding de BBT 

  
Korte omschrijving 
 

BBT staat voor Buiten in Bos en Tuin. De BBT-groep biedt 
dagbesteding aan clienten die graag buiten werken. 
 
Ons werk is lekker actief en gevarieerd. Onze belangrijkste activiteit 
is het zagen en kloven van hout, dat we zelf in de bossen ophalen. 
Soms zagen we bomen zelf om. Het gekloofde hout brengen we naar 
onze klanten.  
Maar we doen nog veel meer! Een paar voorbeelden: 

 Tuinonderhoud (schoffelen, snoeien, harken, bladafval 
opruimen, grasmaaien met de motormaaier) 

 Groenafval naar de mileustraat brengen 

 Oud ijzer naar de ijzerhandel brengen 

 Reacreatiepark het Wolfsven netjes houden 
 
onze werkplek vervind zich vooral buiten, want daar zijn vele 
mogelijkheden zodat iedereen op zijn/haar eigen plek, manier en 
tempo kan en mag werken. Bij slecht weer kunnen we overdekt 
werken.  
 
Ons werk is elke dag anders. We komen op veel verschillende 
locaties en op bijzondere plekken. We komen bovendien in contact 
met veel verschillende mensen.  
 
Wat we belangrijk vinden: 
Gezellige sfeer, voldoening en plezier, werken in kleine groepjes, 
variatie, aandacht voor elkaar, leren, vergroten van zelfstandigheid, 
waardering, veiligheid staat voorop.  
 

Adres Den Dreef 9, 5751 NS Deurne 

Contactpersoon Danny Hendrikx (zorgcoordinator) 

Contactgegevens T 0493-329370 | M 06 466 229 54| E info@oro.nl 

Website   

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/bbt@oro.nl
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Radioro Deurne 

  
Korte omschrijving 
 

RADIORO  
“ONTDEKKINGSREIS DOOR RADIOLAND”  
RadiORO is dé radiozender van ORO. Vanuit verschillende 
locaties maken wij heel veel mensen blij met onze muziek. Iedere 
dag wordt er radio gemaakt door de Radiorakkers van RadiORO.   
Lol, doen en een beetje avontuur staan hoog in het vaandel. 
Iedereen die een passie heeft voor muziek en radio kan 
bij RadiORO een mooi plekje vinden.   
  
WERKZAAMHEDEN  
Achter de knopjes,  (samen) presenteren, muziek uitzoeken en 
klaarzetten, een programma bedenken en uitvoeren samen met 
collega’s of alleen, jingles maken, op pad als reizende reporter, 
interviews opnemen… het kan allemaal.   
Leren en ontwikkelen doen we samen, al spelend en plezier makend. 
Kom es kijken in een van de studio’s en kijk of je één van de 
Radiorakkers wil worden.  
   
 

Adres Deurne 

Contactpersoon Wilbert de Groot 

Contactgegevens M 06-29581783| E wdegroot@oro.nl 

Website www.radioro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:wdegroot@oro.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.radioro.nl
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Hofke van Marijke 

 

 

Korte omschrijving 
 

Hofke van Marijke 
Op maandagmiddag vanaf 13.00 uur en woensdag overdag werken 
we met een kleine groep in wijkcentrum het Hofke van Marijke. We 
helpen daar met voorkomende werkzaamheden zoals koffie en 
theezetten, serveren, en opruimen, sorteerwerk, ook helpen wij in 
de schoolvakanties mee in het winkeltje van de speeltuin.  
 
Ieder heeft de mogelijkheid om in zijn eigen tempo, in een rustige 
sfeer, mee te helpen waar het nodig is. We hebben een fijne ruimte, 
de huiskamer, waar cliënten ook rustig met een eigen werkje bezig 
kunnen zijn.  
 
Werkzaamheden 
Op maandagmiddag zijn we bezig met handwerken en knutselen. 
Op woensdagochtend gaan we knutselen, op woensdag- middag is er 
een gezellige hand- werkclub.  
 
Bij alle activiteiten is nog plaats, dus kom gerust een keer kijken of 
het een fijne werkplek voor jou zou kunnen zijn. Daarnaast bieden 
we de mogelijkheid om gewoon op de koffie te komen. We vinden 
het gezellig om gasten te ontvangen, en om onze werkplek te laten 
zien. 
 
 

Adres Rembrandt van Rijnstraat 5, 5753 BE Deurne 

Contactpersoon Judith Verkerk 

Contactgegevens M 06-25741908| E jverkerk@oro.nl 

Website   

Social Media http://www.facebook.com/oroleerwerken 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/jverkerk@oro.nl
http://www.facebook.com/oroleerwerken
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Dagbesteding boerderij/paardenstal 

 
 Korte omschrijving 

 
Bij de boerderij werken mensen van jong tot oud die het leuk 
vinden om buiten bij de dieren in de weiden en de stallen 
werkzaam te zijn. Het geeft een zodanige verbinding dat deze 
samenwerking tussen mens, dier en natuur als een 
meerwaarde wordt ervaren waarvan ieder op zijn/haar eigen 
manier geniet.  
 
Met behulp van drie pijlers wordt samen met de cliënt gekeken 
naar een passend programma. 
 

1. Lichamelijk actief bezig zijn waar in eigen tempo zowel 
individueel als samen, zelfstandig of onder begeleiding 
gewerkt wordt. 

2. De groene omgeving en de buitenlucht met het contact 
met de dieren staat centraal wat weer een positief 
effect heeft op de gezondheid en het welzijn. 

3. Door het leren omgaan met het paard ontwikkel je een 
band tussen dier en mens wat een rustgevende 
uitwerking heeft. Er wordt gebouwd aan een 
vertrouwensband en het paard kan ingezet worden als 
een uitlaatklep van emotie- en prikkelverwerking wat 
zorgt voor meer ontspanning. 

 

Adres Heertgank 21 5751 NP Deurne 

Contactpersoon Danny Hendrikx (zorgcoördinator) 

Contactgegevens T 0493 329 437 | M 06 466 229 54| E info@oro.nl 

Website   

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 
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Heertgank 7, Erf 4 en Erf 12 en werkposten  

  
Korte omschrijving 
 

Vanuit complex gedrag hebben we drie dagbestedingslocaties op het 
Rijtven: Heertgank 7, Erf 4 en Erf 12. Binnen deze locaties en de 
bijbehorende werkposten ondernemen wij waardevol arbeidsmatig 
werk. We voeren voor het facilitiar centrum logistieke taken uit zoals 
brood, was en post rondbrengen. Met Opgeruimd Rijtven verzorgen 
we de met de vuilniskar dat alle afvalcontainers geledigd worden. 
Daarnaast voeren we taken uit voor wasserij Was en Strijk waarin we 
ondersteunend zijn aan het wasproces. We hebben een 
keukenwerkpost waar we soepen en lunchgerechten maken voor de 
verkoop van het personeelsrestaurant en horecataken uitvoeren. 
Alle deelnemers zijn gebaat bij een kleinschalige en beschermde 
omgeving. De groepen bestaan uit 3-4 clienten en de zorg wordt 
geindiceerd vanuit voornamelijk zorgzwaartepakket 7. Onze clienten 
hebben een EVB+ niveau, hun sociaal-emotionele leeftijd is laag en 
er kunnen zich situaties voordoen waarin zij hun hulpvraag stellen 
door het uiten van gedrag. Binnen onze dagbestedingen en 
werkposten werken wij clientvolgend en bieden dagbesteding op 
maat.  

Adres Den Dreef 13 

Contactpersoon Sanne Mennen 

Contactgegevens T 0493-729712 | M 06-27836980| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 
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Werkpost Was & Strijk - Locatie van ORO 

 

 

Korte omschrijving 
 

Op industrieterrein Rijt-West in Deurne staat het Facilitair Centrum van ORO. 
Op het facilitair centrum wordt alle was die van het Rijtven terrein van ORO 
komt, verwerkt. Zo’n 2800 kilo aan handdoeken, beddengoed en kleding wordt 
er bij het facilitair centrum van ORO gewassen. En dat elke week!  
 
Het hele proces van wassen vraagt verschillende arbeidsvaardigheden. De 
medewerkers van ORO die op deze locatie werken ondersteunen jou bij het 
aanleren van al deze vaardigheden. 
Daarnaast is er begeleiding van ORO die samen met jou kijkt wat je wil leren 
en hoe je daar gaat komen.  
 
Jij kunt hier helpen met het wassen, vouwen, strijken en sorteren van de was. 
Daarnaast zijn er ook andere taken in de facilitaire dienstverlening waar je ook 
deel aan kunt nemen. Denk hierbij aan nummeren van kleding, transport etc. 
 
Je kunt hier:  
 

 De was sorteren 
 De was in de drogers stoppen, eruit halen en aan/uit zetten. 
 De was vouwen  
 Strijken  
 Labels in kleding maken 

 
Je werkt hier samen met medewerkers van het facilitair centrum en daar hoort 
natuurlijk bedrijfskleding bij. Je werkt dus, net als deze medewerkers, echt in 
een bedrijf.  
 
Bij de werkpost Was & Strijk kun je veel leren. Stapje voor stapje word je 
steeds beter in alles wat met was te maken heeft. Jij bepaalt hoe snel dat gaat. 
Er zijn altijd mensen om je heen om je te helpen.  
Was & Strijk is de perfecte plek om te werken aan je werknemersvaardigheden 
en het bedrijfsleven te leren kennen. Mogelijk kun je hier arbeidsvermogen 
ontwikkelen en doorstromen naar betaald werk.  

Adres Florijn 15  

Contactpersoon Desley van de Laar 

Contactgegevens T 0492-530053 | M 06-25170042| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media Internetadres (meerdere mogelijk) 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://www.oro.nl/locaties/werkpost-was-strijk/
mailto:info@oro.nl
http://www.oro.nl/
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GEMEENTE ASTEN 
 

 Asten 

 Heusden 

 Ommel 
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Zorgboerderij “de Peelwerker” 

 

 Korte omschrijving 
 

Bij zorgboerderij “de Peelwerker” kom je in je element.  
Je doet het werk waar jij arbeidsvreugde en voldoening uit haalt. 
“De Peelwerker” ademt een huiselijke sfeer en mensen die hier 
werken worden professioneel begeleid.  
Deze kleinschalige aanpak geeft rust, overzicht en duidelijkheid.  We 
zijn geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt, wat deze kleinschalige 
setting mogelijk maakt. 
Dagbesteding als zinvol ervaren, zien we als een persoonlijke zaak. 
In deze kleinschalige setting wordt er gewerkt op de 
melkveehouderij, er worden kalfjes geboren en men rijdt mee op de 
tractor. De koeien worden gevoerd, maar er is ook een aanbod van 
andere activiteiten zoals recyclen, houtbewerking, creatieve 
activiteiten en productiewerk.  
We verkopen onze zelfgemaakte producten in ” ’t Winkeltje” op ons 
erf.   
In een rustige omgeving waar je veel ruimte en vrijheid hebt, bieden 
wij zorg op maat. Je krijgt de ruimte om te doen waar jij je het beste 
bij voelt. In je eigen tempo en met je eigen vaardigheden.  
Je prettig en gewaardeerd voelen, zorgt voor meer werkplezier. 

Adres Kokmeeuwenweg 28,  5725 TW Asten-Heusden 

Contactpersoon Lian Berkers-Aarts 

Contactgegevens T 0495-663289 | M 06-21557230| E info@peelwerker.nl 

Website www.peelwerker.nl 

Social Media www.facebook.com/zorgboerderijdepeelwerkerastenheusden 

Financiering/indicatie ☐WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☐PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@peelwerker.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.peelwerker.nl
http://www.facebook.com/zorgboerderijdepeelwerkerastenheusden
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Brownies & downieS 

 

 Korte omschrijving 
 

Brownies&downieS werkt met mensen met een beperking. Eigenlijk 
vinden we dat juist niet het goede woord. Wij zien geen 
beperkingen, maar mogelijkheden. Zo’n ‘beperking’ brengt namelijk 
allerlei mogelijkheden met zich mee. Dat maakt deze mensen zo 
bijzonder. Zo zijn mensen met het Syndroom van Down ontzettend 
spontaan, puur, en authentiek. Mensen met autisme kunnen zich 
weer heel goed concentreren, zijn intelligent en hebben oog voor 
detail. Mensen met ADHD zijn super creatief en kunnen goed 
probleemoplossend denken. Allemaal positieve eigenschappen waar 
we wat mee kunnen. Helaas worden deze positieve eigenschappen 
in de praktijk nog lang niet altijd benut. Hierdoor krijgen mensen met 
een ‘beperking’ nog steeds niet dezelfde kansen. Brownies&downieS 
zet zich iedere dag weer in voor het creëren van kansen voor deze 
bijzondere groep mensen. Bij ons kunnen zij groeien, zichzelf verder 
ontwikkelen en laten zien wat ze kunnen. Onze bijzondere 
medewerkers zijn de kracht van onze formule. Zij bereiden en 
serveren iedere dag de lekkerste gerechten en leggen onze gasten 
zoveel mogelijk in de watten. Wij vinden het belangrijk dat gasten 
zich bij ons op hun gemak voelen. Onze medewerkers creëren een 
ongedwongen en aangename sfeer en zorgen ervoor dat een bezoek 
aan Brownies&downieS een unieke beleving wordt. 

Adres Koningsplein 6nst, 5721 GJ Asten 

Contactpersoon Anke Joosten   

Contactgegevens T 0493-724900 | E asten@browniesanddownies.nl 

Website www.browniesanddowniesasten.nl 

Social Media www.facebook.com/browniesanddowniesasten 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

 

mailto:asten@browniesanddownies.nl
http://www.browniesanddowniesasten.nl/
http://www.facebook.com/browniesanddowniesasten
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DBC Lindestraat Asten – Arbeid 

 

 Korte omschrijving 
 

Mensen willen graag werken. Omdat ze zich willen ontwikkelen, een 
bijdrage willen leveren aan de maatschappij of met andere mensen 
in contact willen komen. Zo geeft werk ook voldoening. 
 
Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben extra 
ondersteuning nodig bij hun persoonlijke groei. Om deze 
ondersteuning te bieden, hebben ORO en Senzer hun expertises 
gebundeld. De dagbesteding en begeleiding van ORO wordt 
gecombineerd met een basisvoorziening vanuit Senzer. Door deze 
organisatie van zorg en ondersteuning in het werk, kunnen onze 
cliënten maximaal participeren in het arbeidsproces en krijgen zij de 
mogelijkheid het beste uit zichzelf te halen.  
 
Lekker werken aan leuke opdrachten. Bij de Lindestraat Arbeid kan 
het. Zonder druk, want daar wordt niemand gelukkig van. Bij ORO 
werken we aan licht productiewerk dat we vanuit Senzer 
aangeboden krijgen. De werkzaamheden zijn heel gevarieerd.  
Er zit altijd wel iets bij dat je leuk vindt. 
 
 
In hetzelfde gebouw bevind zich de Sfeergroep en dus is het heel 
gemakkelijk om deze twee soorten dagbesteding met elkaar te 
combineren. 
 

Adres Lindestraat 28, 5721 XP Asten 

Contactpersoon Wendy Spang  

Contactgegevens T 0493-329399 | M 06-1587 3813| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media www.facebook.nl/oro.asten 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/lindestraatarbeid@oro.nl
http://www.oro.nl/
http://www.facebook.nl/oro.asten
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DBC Lindestraat Asten 

 

 Korte omschrijving 
 

In het centrum van Asten ligt dagbestedingscentrum de Lindestraat. 
Hier bevindt zich de sfeergroep. Deze groep kenmerkt zich door een 
ongedwongen sfeer waar cliënten de ruimte krijgen om een fijne dag 
te hebben en vooral zichzelf te zijn. Het accent ligt op sfeer en 
beleving. 
 
Er worden tal van activiteiten aangeboden, afgestemd op de 
behoefte van de cliënten, zoals: creatief bezig zijn met papier, 
textiel, verf. Maar ook muziek luisteren, papier versnipperen, 
schoolse vaardigheden en wekelijks wordt er verse soep gemaakt.  
 
Deelname aan de Astense maatschappij vinden we belangrijk en dus 
maken we bijvoorbeeld seizoensgebonden versieringen voor een 
basisschool, prikken we vuil in het centrum, maken we speelgoed 
schoon voor een kinderdagverblijf, doen we boodschappen in het 
dorp, breien we in het verzorgingshuis en checken we puzzels voor 
de kringloopwinkel. 
 
Kortom: dagbesteding op maat. 
 
 
In hetzelfde gebouw bevindt zich de Arbeidsgroep en dus is het heel 
gemakkelijk om deze twee soorten dagbesteding met elkaar te 
combineren. 
 

Adres Lindestraat 28, 5721 XP Asten 

Contactpersoon Wendy Spang 

Contactgegevens T 0493-329399 | M 06-1587 3813| E lindestraat@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media www.facebook.nl/oro.asten 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/lindestraat@oro.nl
http://www.oro.nl/
http://www.facebook.nl/oro.asten
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Werkpost SHI 

 

 
Korte omschrijving 
 

De werkpost bevindt zich binnen het bedrijf SHI.  
 
SHI is dé specialist voor Home Improvement Essentials: producten en 
concepten die essentieel zijn voor de afwerking of upgrade van 
woon- en werkomgevingen. SHI is actief in de volgende categorieën: 
Elektra: installeren, verbinden en schakelen 
IJzerwaren: constructie, mechanische beveiliging en decoratieve 
afwerking 
Schildersbenodigdheden: afdekken, voorbereiden, schilderen en 
schoonmaken 
Sanitair: inrichting en decoratie 
Bron: http://shi.nl  
 
ORO heeft een werkpost in een ruimte, direct aan het magazijn 
gelegen. Cliënten werken aan hun eigen tafel. Het werk bestaat uit 
zowel eenvoudige als iets complexere handelingen, zoals de barcode 
op een product stickeren, maar ook in elkaar zetten van kwasten, 
sealen van ijzerwaren. 
 
Er zit geen werkdruk achter de orders.  In overleg met de cliënten 
wordt er bekeken met welke order de cliënt aan de slag gaat. Het 
aanbod is meestal groot waardoor het werk dagelijks anders is. 
 
Tevens bestaat de mogelijkheid om in het magazijn te werken. Daar 
worden eenvoudige werkzaamheden gedaan, zoals het spiegelen 
van producten. 

Adres Laagveld 10, 5721 VV Asten 

Contactpersoon Wendy Spang 

Contactgegevens T 0493-680915 | M 06-1587 3813| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl www.shi.nl  

Social Media www.facebook.nl/oro.asten  

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

  

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/WerkpostSHI@oro.nl
http://www.oro.nl/
http://www.shi.nl/
http://www.facebook.nl/oro.asten
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Zorgatelier Sjiek 

  
Korte omschrijving 
 

Sjiek is een dagbesteding, bestemd voor mensen met een beperking, 
die daar op hun eigen niveau kunnen deelnemen aan activiteiten die 
bij hen persoonlijk passen. 
 
Wij kiezen met onze dagbesteding bewust voor kleinschaligheid. Je 
kunt zo beter zorg op maat geven. Tegelijkertijd onderscheiden we 
ons hiermee van de dagbesteding centra in de regio. Belangrijk 
hierbij is een goede, veilige sfeer te creëren, waardoor ieder een 
zinvolle dagbesteding heeft en met een goed gevoel weer huiswaarts 
kan, cliënten en begeleiding! 
Binnen zorgatelier Sjiek worden uiteenlopende activiteiten 
aangeboden, zowel individueel als aan een groep. We kijken naar 
ieders talent, naar vaardigheden die uitgebreid en/of geleerd 
kunnen worden, naar interesse en beleving. Deze bepalen de keuze 
van het aanbod. 
Naast Sjiek hebben wij, op dezelfde locatie, ook een wasserette, 
Sjain, hierover lees je meer elders in dit document.  
 
Activiteiten die aangeboden worden in de huidige basisgroep van 
sjiek zijn als volgt: 
Huishoudelijke taken, productiewerk, computerwerkzaamheden, 
creatieve activiteiten,  
koken/bakken, buiten activiteiten, bewegingsactiviteiten. 
Voor een goede  impressie van zorgatelier Sjiek, neem een kijkje op 
de facebook pagina: https://www.facebook.com/sjiekensjain 
 
 
 
 

Adres Oliemolen 1, 5724 AE Asten 

Contactpersoon Mariel Heijligers- van den Boomen en Ilse Lommen 

Contactgegevens T 06-27458299 | M 06-45058592| E info@zorgateliersjiek.nl 

Website www.zorgateliersjiek.nl 

Social Media www.facebook.com/zorgateliersjiek 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://www.facebook.com/sjiekensjain
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@zorgateliersjiek.nl
http://www.zorgateliersjiek.nl/
http://www.facebook.com/zorgateliersjiek
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Wasserette Sjain 

 
 

Korte omschrijving 
 

Sjain is een dagbesteding, bestemd voor mensen met een beperking, 
die daar op hun eigen niveau kunnen deelnemen aan activiteiten die 
bij hen persoonlijk passen. 
 
Wij kiezen met onze dagbesteding bewust voor kleinschaligheid. Je 
kunt zo beter zorg op maat geven. Tegelijkertijd onderscheiden we 
ons hiermee van de dagbesteding centra in de regio. Belangrijk 
hierbij is een goede, veilige sfeer te creëren, waardoor ieder een 
zinvolle dagbesteding heeft en met een goed gevoel weer huiswaarts 
kan, cliënten en begeleiding! 
Binnen wasserette Sjain worden activiteiten aangeboden, die passen 
bij alle werkzaamheden van een wasserette. Denk hierbij aan: 
-was sorteren – was vouwen – was strijken – kleine 
herstelwerkzaamheden - wasmachine/droger bedienen – 
klantcontact – was ophalen/wegbrengen en daarnaast ook het 
schoonhouden van de wasserij en soms ook wat creatieve of 
productieklusjes tijdens de rustige momenten. We kijken naar ieders 
talent, naar vaardigheden die uitgebreid en/of geleerd kunnen 
worden, naar interesse en beleving. Deze bepalen de keuze van het 
aanbod. 
Naast Sjain hebben wij, op dezelfde locatie, ook een zorgatelier, 
Sjiek, hierover lees je meer elders in dit document.  
 
Voor meer info over wat we allemaal doen bezoek onze 
facebookpagina 
 https://www.facebook.com/sjiekensjain 
 
 
 

Adres Oliemolen 1, 5721 WN Asten 

Contactpersoon Mariel Heijligers – van den Boomen, Ilse Lommen 

Contactgegevens T 0627458299 | M 0645058592| E info@sjiekensjain.nl 

Website www.sjiekensjain.nl 

Social Media https://www.facebook.com/sjiekensjain 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://www.facebook.com/sjiekensjain
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GEMEENTE SOMEREN 
 

 Someren 

 Someren-Eind 

 Someren-Heide 

 Lierop 
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Zorgboerderij de Wouterbergen 

 

 Korte omschrijving 
 

Wouterbergen is een moderne zorgboerderij en activiteitencentrum 
waar we met de beste faciliteiten een warme dagbesteding bieden.  
We gaan op zoek te gaan naar ieders kwaliteiten en mogelijkheden 
om zo een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden.  
 
Doe je mee? 
We hebben veel verschillende werkzaamheden: 

- RESTAURANT: je mag werken in ons restaurant en op het 
terras. Vind je het leuk om te helpen in de bediening of help 
je liever een handje in de keuken? Jij mag kiezen, wij helpen 
je wel op weg. 

- DIEREN: op de Wouterbergen zijn veel leuke dieren te vinden. 
Zijn dieren je maatjes dan kun je bij ons zeker je hart ophalen. 
Help ze maar mee voeren en verzorgen dan maak je snel veel 
fijne en trouwe vrienden.  

- AMBACHT: kunnen je handen maken wat je in gedachten 
hebt? Dat komt dan goed uit, want we hebben een zeer 
moderne werkplaats voor je ingericht waar je met hout 
werkelijk alles kunt maken. Er is natuurlijk kundige 
begeleiding bij dus je kwaliteiten worden verder ontwikkeld. 

- GROEN: zit jij graag met je handen in de aarde dan is er volop 
werk te verzetten. Groene handen zijn hier altijd welkom. We 
hebben een groentetuin en een kas en een boomgaard. Het 
onderhoud van het terrein vraagt natuurlijk ook altijd om 
aandacht.  

- GEZELLIG: creatief zijn is een heerlijke eigenschap en daar 
besteden we dan ook zeker veel tijd aan. We knutselen, doen 
leuke gezelschapspelletjes of luisteren naar muziek en nemen 
de tijd voor een praatje . 

Adres Nieuwendijk 122, Someren-Heide 

Contactpersoon Jo Louwers 

Contactgegevens T 0493-724942 | E administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl 

Website www.zorgboerderijwouterbergen.nl 

Social Media  www.facebook.com/zorgboerderijwouterbergen  

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.zorgboerderijwouterbergen.nl
http://www.facebook.com/zorgboerderijwouterbergen
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Artoro Someren 

 

 

Korte omschrijving 
 

Creatief, kunst en ambachtelijk werk, dat is ArtORO  
 
Vind je het leuk om creatief bezig, nieuwe dingen te leren en/ of 
ambachtelijk werk te doen? Dan past ArtORO goed bij jou!  
 
We scheppen zelf papier en maken kunst, o.a. met papier mache. Je 
kunt daarnaast schilderen, met hout werken of zelf een afdruk maken 
met linoleumsnede. Je kunt experimenteren met verschillende 
technieken en materialen. Of misschien heb je zelf wel een leuk idee. 
Ook dat kan!  
 
Creatief werken zien we als samen leren en ontdekken van materialen 
en vormen. (Ga maar eens op de kop staan, dan ziet een boom er heel 
anders uit). Je begint met iets, leert en ontdekt en je eindigt met jouw 
eigen product of creatie. Dat kan een schilderij zijn, maar ook 
ruimtelijk of grafisch werk.  
 
We werken in opdracht en hebben af en toe een expositie. We maken 
b.v. een mooie brievenbus te voor de gemeente of kaartjes voor de 
lokale ondernemers. De producten worden verkocht bij het 
verkooppunt van De Viersprong en bij Dagbesteding Laan ten Roode. 
Je kunt een kijkje komen nemen bij ArtORO op dinsdag t/m vrijdag 
van 9.30-16.00 uur op Singel 1 in Someren.  
 
Je vindt het ArtORO atelier in een voormalig schoolgebouw genaamd 
de Viersprong in de woonwijk ’t Lover in Someren. Hier werken 4 
dagen per week creatieve kunstenaars van ArtORO. 

Adres Singel 1, 5712 HL Someren 

Contactpersoon Wendy Berkers 

Contactgegevens M 06-55375556| E info@oro.nl  

Website www.artoro.nl   www.oro.nl  

Social Media www.instagram.com/artoro_nl 
www.facebook.com/ORO.Someren                                     

Financiering/indicatie 
 
 
 
 
 

 

☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
http://www.artoro.nl/
http://www.oro.nl/
http://www.instagram.com/artoro_nl
http://www.facebook.com/ORO.Someren/
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Laan ten Roode, Someren  

 

 

Korte omschrijving 
 

Laan ten Roode  is een gezellige, kleinschalige dagbestedingsplek in 
het centrum van Someren. Je kan kiezen uit verschillende activiteiten: 
Gevarieerde groep:  
De activiteiten zijn divers en verschillen van creatieve activiteiten 
zoals tekenen, schilderen tot b.v. vlaggenlijnen maken van textiel. 
Daarnaast werken we buiten in de tuin of timmeren we vogelhuisjes. 
Verbinding met Someren vinden we belangrijk. We ontvangen graag 
opdrachten van Somerense ondernemers en verenigingen (b.v. het 
inpakken van producten, stempelkaarten maken voor bouwdorp of 
brieven verzendklaar maken).   
 

Kook- en bakgroep: 
In onze keuken en kantine leer je hoe je lekkere soepen, gebak en 
worstenbroodjes maakt. We doen samen boodschappen in het dorp. 
We werken veilig en netjes in de keuken. Je leert b.v. hoe je groenten 
snijdt of hoe je 100 ml water meet.  De producten die we samen 
maken worden verkocht in ons verkooppunt.   
 

Verkooppunt:  
Wil je graag in een winkeltje werken en klanten ontvangen? We 
verkopen met trots onze zelfgemaakte producten zoals overheerlijke 
soep, taart, vrolijke kinderschorten, vlaggetjes, kaarten en servies. 
Kom gerust eens kijken, we zijn open van maandag tot vrijdag van 
9.30-12.00 en van 13.30 uur tot 15.30 uur.  
 

Sfeergroep:  
In de sfeergroep ligt het accent op sfeer en beleving. Muziek, 
wandelen, voorlezen, lekker in de tuin schommelen, snoezelen, 
werkjes doen. Het kan en mag allemaal. Je krijgt de ruimte om op je 
eigen tempo iets te doen, of om even lekker niets te doen.  

Adres Laan ten Roode 7, 5711GA Someren  

Contactpersoon Wendy Berkers  

Contactgegevens T 0493-471448 | M 06-5537556| E wberkers@oro.nl 

Website www.oro.nl  

Social Media https://www.facebook.com/ORO.Someren 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/wberkers@oro.nl
http://www.oro.nl/
https://www.facebook.com/ORO.Someren
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Lunchroom TussendORO  

 

 

Korte omschrijving 
 

Welkom bij ons restaurant TussendORO. Wil je graag met begeleiding 
leren om in de keuken en bediening te werken?  
 
TussendORO is een samenwerking tussen ORO en cultuurcentrum De 
Ruchte in Someren. Een eetgelegenheid waar mensen met een lichte 
tot matige beperking werken. We starten om 9.00 uur en ’s morgens 
bereiden we samen de maaltijden voor: snijden van groenten, soep 
koken, recepten lezen of werken met foto’s als je moeite hebt met 
lezen. We doen soms nog wat boodschappen bij de bakker of 
supermarkt en zorgen er voor dat alles netjes staat in het restaurant 
en de voorraden weer goed bijgevuld zijn. Ook verzorgen we koffie/ 
thee en vergaderarrangementen (met broodjes) voor de Ruchte.  
 
Vanaf 12.00 uur ontvangen we de gasten in het restaurant voor de 
lunch . Als gastheer of gastvrouw werk je in de keuken of verwijs je 
gasten naar een tafeltje, neemt de bestelling op en zorgt er voor dat 
het gerecht, vers bereid in de keuken bij de gasten op tafel komt. 
Ook kun je achter de bar werken en drankjes serveren. Als de gasten 
naar huis zijn, pauzeren we even en zorgen er samen voor dat de 
keuken en het restaurant weer schoon en opgeruimd zijn.  
 
TussendORO is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend en 
serveren we heerlijke maaltijdsoepen, hartige tosti’s, broodjes en 
salade. Vind je koken en bakken leuk, dan kun je, als je dat wil, je 
stage op maandag of vrijdag als TussendORO gesloten is combineren 
met werken bij (de kook- en bakgroep) Laan ten Roode. 
 

Adres De Ruchte, Laan ten Roode 71 5711 GB Someren 

Contactpersoon Wendy Berkers 

Contactgegevens M 06-55375556| E info@oro.nl  

Website www.deRuchte.nl/eten/oro of www.oro.nl  

Social Media www.facebook.com/ORO.Someren 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
http://www.deruchte.nl/eten/oro
http://www.oro.nl/
http://www.facebook.com/ORO.Someren
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Multimediagroep Someren 

 

 

Korte omschrijving 
 

Bij de multimediagroep van Someren kun je van alles leren over 
fotografie, filmen, vloggen, radio maken, muziek maken of mixen en 
digitaal ontwerpen. We werken vaak vanuit opdrachten van 
organisaties of ondernemers. We gaan dan op pad om opnames te 
maken. Tijdens deze uitjes maken we vlogjes, zodat iedereen kan zien 
wat we allemaal doen. Hoe leuk is het om hier zelf een bijdrage aan te 
leveren?  
 
Ook kun je leren muziek maken, zowel digitaal als het bespelen van 
een muziekinstrument. We kunnen dit opnemen en gebruiken om 
onze eigen vlogs te voorzien van een leuk deuntje. Of misschien wil je 
wel een eigen nummer mixen, waarbij we een videoclip opnemen en 
deze op Youtube zetten.  
 
Wil je graag zelf live radio maken? 2 dagen per week zenden we uit en 
kun je ons beluisteren via www.radioro.nl waar we zelf muziek 
draaien en als je wil kun je dit aan elkaar praten of iemand 
interviewen.  
 
Daarnaast ontwerpen we kaarten, uitnodigingen, flyers en maken 
zelfs een eigen wijkkrant voor Someren. Alle vaardigheden die je 
hiervoor nodig hebt, doen we stap voor stap. Van fotograferen en 
teksten schrijven, tot het printen en vouwen van het boekje. Wanneer 
je komt werken, gaan we samen met je kijken wat je interesses zijn en 
wat je wil leren 
 

Adres Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren 

Contactpersoon Wendy Berkers 

Contactgegevens M 0655375556| E info@oro.nl 

Website www.artoro.nl  www.oro.nl  

Social Media www.youtube.com/channel/UCQZO8MSUeGxBIGDRtLVkg_g 
www.facebook.com/ORO.Someren 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@oro.nl
http://www.artoro.nl/
http://www.oro.nl/
http://www.youtube.com/channel/UCQZO8MSUeGxBIGDRtLVkg_g
http://www.facebook.com/ORO.Someren/
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Radioro Someren 

 
 

Korte omschrijving 
 

RADIORO  
“ONTDEKKINGSREIS DOOR RADIOLAND”  
RadiORO is dé radiozender van ORO. Vanuit verschillende 
locaties maken wij heel veel mensen blij met onze muziek. Iedere 
dag wordt er radio gemaakt door de Radiorakkers van RadiORO.   
Lol, doen en een beetje avontuur staan hoog in het vaandel. 
Iedereen die een passie heeft voor muziek en radio kan 
bij RadiORO een mooi plekje vinden.   
  
WERKZAAMHEDEN  
Achter de knopjes,  (samen) presenteren, muziek uitzoeken en 
klaarzetten, een programma bedenken en uitvoeren samen met 
collega’s of alleen, jingles maken, op pad als reizende reporter, 
interviews opnemen… het kan allemaal.   
Leren en ontwikkelen doen we samen, al spelend en plezier makend. 
Kom es kijken in een van de studio’s en kijk of je één van de 
Radiorakkers wil worden.  
   
 

Adres Someren 

Contactpersoon Ilse Relou 

Contactgegevens M 06-30312694| E irelou@oro.nl 

Website www.radioro.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:irelou@oro.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.radioro.nl
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Heerlijck Besonder 

 

 

Korte omschrijving 
 

Onze toppers maken Heerlijck Besonder zo heerlijck besonder.  
  

Wij bieden ze een plek midden in de samenleving waar ze zichzelf 
kunnen en mogen ontwikkelen in o.a.  
zelfstandigheid en zelfredzaamheid.   

  
We kijken naar het individu, kijken naar wat bij hen past èn we kijken 

waar voor ieder individu groeikansen liggen.  
  

 
  
  

Zelf doen, besonder zijn maar tegelijkertijd meedoen in de 
maatschappij. Belangrijke aspecten voor onze toppers.   

  
Wanneer dit lukt zijn ze onwijs trots, en terecht!   

 

We zijn een lunchroom die nog steeds op bestelling gebak maakt. 
Groeikansen liggen dus in sociaal contact met 

gasten, bakken, koken, serveren en huishoudelijke taken (poetsen, 
etc. dient hier natuurlijk ook te gebeuren). 

Adres Postelstraat 34B, 5711 EN Someren 

Contactpersoon Robin Berkers 

Contactgegevens T 0493724177 | M 0618428751| E info@heerlijckbesonder.nl 

Website www.heerlijckbesonder.nl 

Social Media Facebook.com/heerlijckbesonder 

Financiering/indicatie ☐WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☐PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@heerlijckbesonder.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.heerlijckbesonder.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/Facebook.com/heerlijckbesonder
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GEMEENTE GELDROP-MIERLO 
 

 Geldrop 

 Mierlo 
  



 

77 
 

Hotel Heppie 

 

 

Korte omschrijving 
 

Bij recreatiepark Het Wolfsven (tussen Mierlo en Geldrop) ligt 
midden in het bos Hotel Heppie. Dit is een bijzondere 
groepsaccommodatie, bedoeld voor kinderen uit heel 
Nederland die -om welke reden ook- niet onbezorgd kind 
kunnen zijn. 
 
WERKZAAMHEDEN 
Bij deze werkpost verrichten cliënten van ORO diverse 
werkzaamheden. Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten op 
de voorkeur van de cliënten. Soms wordt er buiten gewerkt, 
bijvoorbeeld als het buitenterrein of de tuin opgeruimd moet 
worden. Maar ook binnen in de gebouwen is van alles te doen. 
Het speelgebouw en het groepsgebouw moeten schoon blijven, 
de uniformen, verkleedkleren en dekbedden moeten gewassen 
worden, in de keuken is er hulp altijd welkom, en als er een 
vergadering is moet er soms geserveerd worden. Voor ieder 
wat wils dus! De cliënten krijgen ondersteuning van begeleiders 
van ORO. 

Adres Baroniehof 189, 5709 HL Helmond 

Contactpersoon  Janneke Hanssen 

Contactgegevens T 0492-530053 | M 06 46 34 64 76| E info@oro.nl 

Website www.oro.nl 

Social Media https://youtu.be/DVimZBuQIjc 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/krommehaagdijkdb@oro.nl
http://www.oro.nl/
https://youtu.be/DVimZBuQIjc
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GEMEENTE EINDHOVEN 
 

 Eindhoven 
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Carte Blanche 

  

Korte omschrijving 
 

Carte Blanche geeft ruimte  
Theatercollectief Carte Blanche werd in 1997 opgericht door Stefan Jung. 
Samen met Liesbeth Reeser ontwikkelde hij het ‘voedend spelen’, waarbij 
acteurs met en zonder beperking op gelijkwaardige basis met elkaar samen 
werken. Carte Blanche is ervan overtuigd dat iedereen van elkaar kan leren. 
Deze werkwijze is uniek in Nederland. Door het spelen van spraakmakende 
voorstellingen voor een breed publiek, participeren de acteurs in de 
samenleving. Zo zijn er niet alleen hele mooie voorstellingen te zien, maar 
dragen we ook bij aan een positieve beeldvorming over de mogelijkheden 
van mensen met een verstandelijke beperking, autisme stoornis of 
achtergrond in de psychiatrie.  

 
Werkplaats  
De Werkplaats biedt in het kader van dagbesteding scholing en een podium 
aan mensen die zich als acteur willen ontwikkelen en manifesteren. Zij volgen 
een programma waarin theater, beweging, beeldende kunst, poëzie en 
muziek centraal staan. De voorstellingen ontstaan veelal op basis van 
improvisaties rond een thema. Wat de spelers vinden, voelen en meemaken, 
is vaak uitgangspunt en onderwerp van het spel. Iedere dag heeft een eigen 
thematiek, aandacht en sfeer.  

 
De donderdaggroep  
Deze groep bestaat vooral uit jongeren. Je ontwikkelt je zelfbewustzijn, je 
traint je lichaam en stem en werkt samen. We werken aan verschillende 
spelvormen scènes en onderwerpen uit ons eigen leven. De nadruk ligt op 
deze dag op elementair spel. Aan het eind van het seizoen presenteren we 
onze bevindingen in een presentatie of voorstelling voor publiek.  
  
Stage bij Carte Blanche  
Het is mogelijk om bij de Werkplaats stage te komen lopen. We spreken dan 
met jou en de school af hoe we de stage precies invullen. Meerdere 
leerlingen die een stage liepen bij Carte Blanche, zijn nu acteur bij de 
Werkplaats.  

Adres Daalakkersweg 10 – 08 5641 JA Eindhoven 

Contactpersoon Liesbeth Reeser  

Contactgegevens T 040 2451739 | M 0625432332| E informatie@carteblanche.nu 

Website www.carteblanche.nu 

Social Media https://www.facebook.com/carteblanchetheater 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/informatie@carteblanche.nu
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.carteblanche.nu
https://www.facebook.com/carteblanchetheater
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GEMEENTE NUENEN 
 

 Nuenen 

 Gerwen 

 Nederwetten 
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 Boerderij Krakenburg 

  

Korte omschrijving 
 

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht als dat even nodig is. Meestal gaat het 
om een vorm van autisme, ADHD, een verstandelijke beperking of een andere psychische klacht. 

De zorgboerderij biedt rust, ruimte en vooral structuur in een mooie landelijke en groene 
omgeving. Een plek waar deelnemers zich veilig voelen, op eigen tempo leren en elkaar 
stimuleren zodat het mogelijk is om straks beter de weg te kunnen vinden in de grote 
mensenmaatschappij. Hier wordt door de begeleiding en de deelnemers dagelijks aan gewerkt bij 
Boerderij Krakenburg. 

Het stimuleren van de deelnemers gebeurt onder andere tijdens de volgende activiteiten: 

 verzorgen van de dieren 

 diverse activiteiten in de (moes)tuin 

 klusjes in de schuur en de werkplaats 

 kleine huishoudelijke klusjes 

 meehelpen op het terras of in de Herberg 

 samen pauze moment 

 eten voorbereiden / boodschappen doen 

 koken en bakken 

 samen aan tafel eten 

 spelen en knutselen 

 uitstapjes; vissen, theater, de bossen 

 wandelen met de dieren 

 gezelschapsspelletjes 

De dagbesteding bestaat uit een diverse groep deelnemers met ieder hun eigen hulpvraag en 
mogelijkheden. Er wordt een gestructureerd dagprogramma aangeboden wat gezamenlijk 
ingevuld wordt. Waarin inspanning wordt afgewisseld met ontspanning ‘vrije tijd’. 

Het uitvoeren van de taakjes op de boerderij wordt afgewisseld met andere activiteiten en 
pauzes zodat er ook voldoende rustmomenten zijn. 

Het is altijd erg gezellig en als het weer het maar even toelaat is iedereen buiten te vinden. Er zijn 
verschillende dieren aanwezig. Zoals; schapen, geiten, kalveren, kippen, paarden, ezels, de 
honden Kwiebus en Flynn, poezen, konijnen en het varken Knorretje. Samen worden de dieren 
verzorgt door ze water, brokjes en hooi te geven. De hokken worden regelmatig schoongemaakt. 

Adres Olen 50 5674 PJ Nuenen 

Contactpersoon Gerty Verhagen 

Contactgegevens T 0499477162 | M 0615258751| E info@krakenburg.nl 

Website www.krakenburg.nl 

Social Media www.facebook.com/boerderijkrakenburg 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@krakenburg.nl
http://www.krakenburg.nl/
http://www.facebook.com/boerderijkrakenburg
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Dagbesteding Tikkie Anders 

  

Korte omschrijving 
 

Dagbesteding Tikkie Anders - Nuenen 
Hier bieden wij zorg en begeleiding bij een zinvolle activerende dagbesteding voor 
kinderen en jongeren met een beperking. Binnen onze dagbesteding voeren de 
deelnemers doelgerichte taken uit in een aangepast tempo en op hun eigen niveau. Zorg 
op maat is wat telt binnen Tikkie Anders. 
 
De dagbesteding is afgestemd op de mogelijkheden en wensen van individuele cliënten en 
hun ouders. Wij werken met een gestructureerd dagprogramma wat bestaat uit 
verschillende activiteiten, zoals o.a. koken, productiewerk, creatieve activiteiten, 
wandelen, spelletjes, ontwikkelingsgerichte activiteiten of  
bewegingsactiviteiten. Ook werken we aan eenvoudige huishoudelijke activiteiten, zoals 
schoonmaken, stofzuigen of activiteiten met groen en tuin. 
Daarnaast stimuleren wij de sociale contacten, omdat deze de veerkracht en 
zelfredzaamheid kunnen vergroten, maar ook zodat zij vriendschappen op kunnen bouwen 
en kunnen onderhouden. 
Het gezellig samen bezig zijn en daar plezier aan beleven staat bij ons centraal. 
 
Wij werken aan: 
De versterking van vaardigheden gericht op sociaal maatschappelijk functioneren 
(uitbreiden sociaal netwerk, structureren van de dag) 
Kennis of vaardigheden gericht op zelfredzaamheid en/of (arbeids)participatie worden 
overgedragen of aangeleerd 
Arbeidsvaardigheden worden ontwikkeld of versterkt 
Vanuit de begeleiding wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het vergoten van de 
zelfstandigheid en groei in ontwikkeling. 
Het stimuleren van persoonlijke interacties met begeleiders en andere deelnemers. 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten geactiveerd worden. We werken met een vast 
dagprogramma, maar we kijken daarbij altijd naar de cliënten en leveren constant zorg en 
begeleiding op maat. De positieve stimulans is wat een van onze pijlers is. Het beste uit de 
cliënten weten te halen en hiermee hun ontwikkeling zowel sociaal, emotioneel als hun 
zelfstandigheid weten te bevorderen en hiermee hun gevoel van eigenwaarde een 
positieve boost te geven maakt voor ons dit werk elke dag opnieuw weer tot een 
cadeautje.  

Adres Hoge Brake 5 – 5672GJ – Nuenen  

Contactpersoon Mark Deckers  

Contactgegevens T 0478 852936 | M 06-13783839| E info@TikkieAnders.nl 

Website www.TikkieAnders.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

tel:0031478852936
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@TikkieAnders.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.TikkieAnders.nl
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GEMEENTE BOEKEL 
 

 Boekel 

 Venhorst 

 Huize Padua 
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 Dagbesteding en koffiehuisje Boer en Wij  

 

 Korte omschrijving 
 

Boer en Wij is een dagbesteding en tevens een koffiehuisje 
gelegen op een boerderij in Boekel.  
 
De dagbesteding is voor mensen met een beperking of jongeren 
met een hulpvraag.  
 
Op onze melkveehouderij zijn er veel verschillende activitiveiten 
die we ondernemen. We verzorgen de dieren, werken in onze 
eigen moestuin, zijn creatief bezig in ons eigen atelier en treffen 
voorbereiding voor ons koffiehuisje op woensdag. 
 
Elke woensdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur is ons koffiehuisje 
met terras geopend voor iedereen. Samen met de dagbesteders 
voorzien wij de gasten van koffie met zelf gemaakt gebak en/of 
een heerlijke lunch. Daarnaast leiden we onze gasten graag rond 
op de boerderij. 
 
 
 

Adres Rietven 1a 5427LP Boekel 

Contactpersoon Sjuul van Sleeuwen  

Contactgegevens M 0620658170| E sjuulvsl@hotmail.com 

Website www.boerenwij.nl 

Social Media www.facebook.com/Koffiehuisje-Boer-en-Wij-110638490398374/ 

www.instagram.com/koffiehuisjeboerenwij/ 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/sjuulvsl@hotmail.com
https://stsoe-my.sharepoint.com/personal/a_bakermans_ssoe_nl/Documents/ATL/Map%20Dagbesteding/www.boerenwij.nl
http://www.facebook.com/Koffiehuisje-Boer-en-Wij-110638490398374/
https://www.instagram.com/koffiehuisjeboerenwij/
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GEMEENTE LAND VAN CUIJK 
 

 Voormalige gemeente Boxmeer 

 Voormalige gemeente Cuijk 

 Voormalige gemeente Grave 

 Voormalige gemeente Mill en Sint Hubert 

 Voormalige gemeente Sint Anthonis 
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 Bronlaak/DeSeizoenen 

 
 Korte omschrijving 

 

Bronlaak is een unieke dorpsgemeenschap, op een rustig landgoed, waar 
mensen met een ondersteuningsvraag wonen en werken. Ook al woon je 
nog thuis, je kunt hier overdag werken (= dagbesteding) op één van onze 
18 werkplaatsen, met altijd een fijne groep mensen om jou heen. De 
taken worden altijd aangepast aan jouw wensen of mogelijkheden. 
Iedereen, ook mensen met een zorgintensieve vraag, draagt bij en kan 
zich ontwikkelen! Dat maakt trots! 
 
Op onze werkplekken verleen je een dienst of leer je een ambacht. Ze 
zijn allemaal ontstaan om elkaar vooruit te helpen. Kom bijvoorbeeld op 
de boerderij leren hoe je kaas maakt! Of wil je liever de koe melken en de 
mest verwerken? Die mest brengen wij naar onze tuinderij waar we 
samen onze groenten verbouwen. Die gaan voor een groot deel weer 
naar de keuken. Daar koken we elke dag 200 verse warme maaltijden, 
dus keukenprinsen en –princessen zijn ook welkom. Wil je liever in een 
kleinere keuken werken, dan kom je in onze lunchroom ondersteunen als 
kok of in de bediening. En wordt er geknoeid? Dan gaan de schorten en 
theedoeken gewoon naar de wasserette, waar je ook kleding leert 
wassen en vouwen. Liever geen theedoeken vouwen maar zelf maken? 
Ook dat kan, bij onze weverij waar je een echt weefgetouw leert 
bedienen. Weefgetouw stuk? Dan kom je vanuit de Technische Dienst 
reparaties uitvoeren in woonhuizen of werkplekken en help je mee de 
mooiste houten meubels op maat te maken. Met hout afkomstig van de 
bosgroep, waar een groep stoere jongens en meiden bomen zagen en 
planken maken.  Op al deze (en nog veel meer!) plekken word je begeleid 
door medewerkers die hun vak goed kennen en jou hierin mee nemen en 
de fijne kneepjes aanleren. 
 
Bronlaak moet je zien en voelen. Nieuwsgierig?  Je bent van harte 
welkom voor een rondleiding.  

Adres Gemertseweg 36, Oploo 

Contactpersoon Receptie Bronlaak/De Seizoenen 

Contactgegevens T 0485-388900 | E info@deseizoenen.org 

Website deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/werkgebieden/ 

Social Media www.facebook.com/Bronlaak 
www.instagram.com/bronlaak 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

   

https://deseizoenen.org/bronlaak/onze-zorg/werkgebieden/
http://www.facebook.com/Bronlaak
http://www.instagram.com/bronlaak
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GEMEENTE VENRAY 
 

 Venray 

 Blitterswijck 

 Castenray 

 Geijsteren 

 Heide 

 Leunen 

 Merselo 

 Oirlo 

 Oostrum 

 Smakt 

 Veulen 

 Vredepeel 

 Wanssum 

 Ysselsteyn 
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Zorgboerderij Boer Hans 

 

 Korte omschrijving 
 

Zorgboerderij Boer Hans bestaat in 2020 precies 20 jaar. Op onze 
zorgboerderij komen 4 dagen per week 10 – 15 hulpboeren die een 
veilige, leuke, afwisselende en betrouwbare dagbesteding zoeken. 
Op onze boerderij hebben we heel diverse werkzaamheden. We 
verzorgen verschillende dieren zoals diverse soorten kippen, pony’s, 
konijnen, geiten, zwijntjes, vissen en enkele lieve poezen en een 
hond. Wij hebben bijna 250 kippen waarvan wij de eieren dagelijks 
verkopen. Ook telen wij op het land meer als 20 verschillende 
groenten. Die oogsten we allereerst voor onszelf, we maken er 
diverse gerechten van of de hulpboeren mogen ze mee naar huis 
nemen, en anders verkopen wij de groenten aan de klanten en soms 
geven we het ook aan de voedselbank. Verder hebben we veel 
houtwerkzaamheden als aanmaakhoutjes maken, kloven van 
haardhout en maken we diverse spulletjes. Ook gaan we heel 
geregeld op pad met een groep voor bosonderhoud, bomen 
omzagen voor de gemeente Venray of voor particulieren, houden we 
enkele tuintjes bij, of zijn er allerlei andere klusjes die we voor 
andere mensen doen. En natuurlijk doen we heel veel onderhoud 
aan de boerderij zelf en zorgen we altijd heel goed voor onszelf 
tijdens de pauzes. Onze oudste hulpboer is 85 en de jongste is nu 12 
jaar oud. In totaal zijn we nu met 35 hulpboeren. Bij Boer Hans 
werken 3 medewerkers, bijna 10 vrijwilligers en elk jaar 3 stagiaires. 
Natuurlijk houden we geregeld speciale activiteiten zoals elke laatste 
vrijdag van de maand sluiten we af met iets speciaals en natuurlijk 
een zomerbarbeque, paasbrunch, kerstbrunch, 
bowlingkampioenschappen, midget golven en diverse uitstapjes.  

Adres Kiekweg 1  5801 JB Venray 

Contactpersoon Jordy Wismans 

Contactgegevens T 0478-585225 | M 06-41174009| E info@zorgboerderijboerhans.nl 

Website www.zorgboerderijboerhans.nl  | www.limburgsezorgboeren.nl  

Social Media www.facebook.com/zorgboerderijboerhans 

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@zorgboerderijboerhans.nl
http://www.zorgboerderijboerhans.nl/
http://www.limburgsezorgboeren.nl/
http://www.facebook.com/zorgboerderijboerhans
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Tikkie Anders 

 
 

Korte omschrijving 
 

Tikkie Anders biedt dagbesteding voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een verstandelijke en/of lichte lichamelijke 
beperking. 
Zij worden binnen de muren van Tikkie Anders begeleid door onze 
zorgverleners die enthousiast, gepassioneerd en met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel samen met onze kanjers een 
volwaardig vak uitoefenen midden in de maatschappij. 
Heeft uw kind of jij zelf altijd al in de horeca, in een winkel of allebei 
willen werken? 
Dit is uw kans! 
Kom gerust eens binnen lopen bij onze vestiging in Venray óf stuur 
een mailtje naar info@tikkieanders.nl 
 

LOCATIE VENRAY 
Midden in het mooie Venray aan het Henseniusplein ligt Lunchroom 
Tikkie Anders. 
Dé bijzondere lunchroom van Venray. 
Hier kunnen, kinderen, jongeren en volwassenen met een 
verstandelijke beperking terecht voor een volwaardige baan in de 
horeca. 
Onder de zorgvuldige zorg en begeleiding van onze zorgverleners 
oefen je hier een echt vak uit. 
* Het opnemen van bestellingen 
* Werkzaamheden in de keuken 
* Het uitserveren van het eten en drinken 
* Het werken achter de bar 
Bij Tikkie Anders in Venray kijken we vooral naar wat we wél 
allemaal kunnen. 

Adres Henseniusplein 12 – 5801BB - Venray 

Contactpersoon Mark Deckers  

Contactgegevens T 0478 852936 | M Kies optie 2| E info@tikkieanders.nl 

Website www.TikkieAnders.nl 

Social Media www.facebook.com/TikkieAndersVenray 
www.facebook.com/ZorgkantoorTikkieAnders                                   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

mailto:info@tikkieanders.nl
tel:0031478852936
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@tikkieanders.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.TikkieAnders.nl
http://www.facebook.com/TikkieAndersVenray/
http://www.facebook.com/ZorgkantoorTikkieAnders/
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Zorgboerderij "de Lorr" 

 

 

Korte omschrijving 
 

Zorgboerderij "de Lorr" is een gemoedelijke en gezellige plek om te 
werken. Er wordt veel gelachen. We hebben veel ruimte en dat geeft 
rust. Er is van alles te doen op de boerderij.   
 
We hebben een grote tuin met groente, fruit, noten & bloemen. Er 
wordt geschoffeld, gezaaid en gesnoeid. We plukken samen het fruit 
en oogsten samen de groente. Iedereen mag naar vermogen een 
steentje bijdragen.  
 
Van het geplukte fruit maken we sap. Van de groente maken we 
samen een lekkere soep. Van de noten maken we olie en van de 
bloemen maken we kleine boeketjes. We maken samen een eigen 
productje. Daar mag je trots op zijn. 
 
In de houtschuur wordt van alles geklust en gezaagd. Samen met de 
creatieve deelnemers kunnen we hier mozaïeken of verven. Veel van 
de werkjes krijgen ergens op het bedrijf een plekje. Leuk om een 
keer aan familie te laten zien!   
 
Er wordt gewerkt in de gemeentebossen. We snoeien, zagen en 
ruimen zwerfafval op. De ruimte en de buitenlucht doet onze 
deelnemers goed. Ze komen vaak moe, blij en voldaan weer terug. 

Adres Heidseschoolweg 5a, Heide  

Contactpersoon Guus Janssen 

Contactgegevens T  06 223 848 36 | M 06 121 617 36| E info@delorr.nl 

Website http://delorr.nl/  

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/info@delorr.nl
http://delorr.nl/


 

91 
 

Tikkie Anders Cadeauwinkel 

  

 

Korte omschrijving  
  

Tikkie Anders biedt dagbesteding voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een verstandelijke en/of lichte lichamelijke 
beperking.  
Zij worden binnen de muren van Tikkie Anders begeleid door onze 
zorgverleners die enthousiast, gepassioneerd en met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel samen met onze kanjers een volwaardig 
vak uitoefenen midden in de maatschappij.  
Heeft uw kind of jij zelf altijd al in de horeca, in een winkel of allebei 
willen werken? Dit is uw kans!  
Kom gerust eens binnen lopen bij onze vestiging in Venray óf stuur 
een mailtje naar info@tikkieanders.nl  
  
LOCATIE VENRAY  
Centraal in het mooie Venray op de Bleek is de cadeauwinkel van 
Tikkie Anders gevestigd. Dé bijzondere giftshop van Venray. Hier 
kunnen, kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke 
beperking terecht voor een volwaardige baan in de retail.  
  
Onder de zorgvuldige zorg en begeleiding van onze zorgverleners 
oefen je hier een echt vak uit.   
Klanten helpen  
Cadeautjes maken  
De winkel in orde maken  
Helpen met afrekenen  
En nog zo veel meer  
  
Bij Tikkie Anders in Venray kijken we vooral naar wat we wél allemaal 
kunnen. 

Adres  Bleek 39 5801 MC Venray  

Contactpersoon  Mark Deckers   

Contactgegevens  T 0478 852936 | M Kies optie 2| E info@tikkieanders.nl  

Website  www.TikkieAnders.nl  

Social Media  https://www.facebook.com/TikkieAndersVenray  

Financiering/indicatie  ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)   

      ☒ZIN (Zorg In Natura)  

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)   

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)   

      ☒ZIN (Zorg In Natura)  
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GEMEENTE MEIERIJSTAD 
 

 Veghel 

 Schijndel 

 Sint-Oedenrode 

 Erp 

 Nijnsel 

 Zijtaart 

 Boskant 

 Mariaheide 

 Eerde 

 Wijbosch 

 Keldonk 

 Olland 

 Boerdonk 
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Japara, Zorg en Welzijn 

 
 Korte omschrijving 

 
De dagbesteding voor volwassenen heeft als doel om mensen van 
verschillende leeftijden en met diverse soorten zorgvragen een 
passende dagbesteding aan te bieden in een huiselijke setting.  
We bieden een gevarieerd programma aan. We vinden het belangrijk 
dat een ieder zich gehoord voelt en serieus genomen wordt. Respect 
en vertrouwen staan hierbij voorop. Er zijn volop mogelijkheden om 
zowel binnen als buiten op een leuke manier bezig te zijn. Dit alles in 
een rustige setting. 
 
Buitenactiviteiten: 
We bieden de mogelijkheid om mensen in aanraking te laten komen 
met dieren. Mensen vinden het vaak fijn om de sfeer te ervaren die 
de aanwezigheid van een dier met zich mee kan brengen. Een dier 
brengt rust en accepteert je zoals je bent. 
De dieren, o.a. kippen, eenden, cavia’s, langoorkonijnen, ezels, 
schapen en mini-varkens worden iedere dag netjes verzorgd en 
gevoerd. Er een biologische groentetuin waar in gewerkt kan 
worden. Daarnaast een kruidentuin en fruitteelt. Recreatieve 
activiteiten vinden ook plaats, b.v. een boswandeling, wandelen met 
ezels of een fietstocht met duo-fiets. 
 
Binnenactiviteiten: 
Muziek, dans, creatieve bezigheden, spellen, groepsgesprekken, 
koken en bakken van lekkernijen zijn onderdeel van de 
binnenactiviteiten. Ook kan er aan een houtproject gewerkt worden. 
Te denken valt aan het maken van vogelhuisjes, houten mandjes, 
bloembakken e.d. 

Adres Hurkske 8, 5469PJ, Erp 

Contactpersoon Rebecca Groeneveld 

Contactgegevens T 06-10067305 | M 06-10067305| E rebecca@japarazorg.nl 

Website www.japarazorg.nl 

Social Media   

Financiering/indicatie ☒WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☒ZIN (Zorg In Natura) 

 

https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/hennie@japarazorg.nl
https://stsoe.sharepoint.com/sites/ATL9/Gedeelde%20documenten/Aanbod%20Dagbesteding/www.japarazorg.nl
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GEMEENTE HORST AAN DE MAAS 
 

 Horst 

 Sevenum 

 Grubbenvorst 

 Melderslo 

 America 

 Lottum 

 Hegelsom 

 Meerlo 

 Meterik 

 Swolgen 

 Tienray 

 Kronenberg 

 Broekhuizenvorst 

 Broekhuizen 

 Griendtsveen 

 Evertsoord 
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Dagbesteding De Lavendel  

 

 
Korte omschrijving 
 

Geniet, maak plezier en voel je thuis! 
 
Wij bieden een kleinschalige leerzame werkplek aan voor talenten met een 
licht verstandelijke beperking. Zo geven wij professionele begeleiding, 
zowel individueel- als groepsbegeleiding.  
 
Onze ervaring is dat iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien door 
regelmaat, positiviteit, plezier en consistentie te gebruiken tijdens onze 
leerzame werkdagen.  
 
De Lavendel is een dagbesteding waar we op een respectvolle manier 
samen leren en onszelf ontwikkelen.  
 
Welke activiteiten zijn er bij De Lavendel? 
Groenten- en kruidentuin onderhouden 
Koken en bakken met producten uit de tuin 
Maaltijdbestellingen klaarmaken en thuisbezorgen   
Pizza en BBQ restaurant avonden verzorgen  
Zomerse terras dagen verzorgen  
Senioren kien-dagen verzorgen 
Maken van diverse vleeswaren en jam voor bij onze lunch  
Maken van BBQ pakketten  
Diverse producten maken voor in ons winkeltje  
 
Kortom: Er is veel diversiteit bij De lavendel, zodat iedereen zijn of haar 
talenten kan ontwikkelen! 
 
En weet je wat zo leuk is?! Van al het lekkers dat we maken, mag je iets 
mee naar huis nemen. 
 
Hopelijk kunnen we je binnenkort in ons team verwelkomen! 

Adres Lavendellaan 31, 5766PP Griendtsveen  

Contactpersoon Chiel Mennen  

Contactgegevens T - M 06 831 904 24 | E info@dagbestedingdelavendel.nl  

Website - 

Social Media Facebook: Dagbesteding De Lavendel  

Financiering/indicatie ☐WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

☒WLZ (Wet Langdurige Zorg)  

      ☒PGB (Persoons Gebonden Budget)  

      ☐ZIN (Zorg In Natura) 

 

mailto:info@dagbestedingdelavendel.nl

