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In deze brochure vind je een overzicht van 

alle locaties waar ik dagbesteding en werk 

aanbied. Waar ga jij het liefst naartoe?



Ambachtelijk werk

Maak iets moois
Bakkerijen

Groote Cingels: Alle ruimte voor jouw baktalent
Doorloop het hele bakproces: van deeg maken tot slagroom 
spuiten en schoonmaken. De zoete specialiteiten die je maakt, zijn 
altijd om van te smullen. 
 Wat je maakt: Taarten, koeken en vlaaien.
 Wat je doet: Je werkt mee aan alle activiteiten die plaatsvinden 

bij de bakkerij. Er kunnen mensen langskomen om 
de lekkere dingen die je hebt gebakken te kopen.

 Adres: Cingel 10, 5261 LC Vught 
 Begeleiding: aa Beschutting: 

De Werf: Bakt zowel hartig als zoet
Gebruik mixers en ovens om heerlijke appeltaarten te bakken. 
Of  specialiseer je in broodproducten, zoals worstenbrood of 
 pizzabroodjes. 
  Wat je maakt:  Taarten en vlaaien, hartige broodproducten.
  Wat je doet:  Alle aspecten van het bakproces, boodschappen 

doen, opruimen en schoonmaken.
  Adres:  Nieuwe Nieuwstraat 1a, 5283 CA Boxtel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

’t Loo: Tussendoortjes maken onder intensieve begeleiding
Maak de lekkerste tussendoortjes van bladerdeeg. Ik begeleid je 
intensief in een beschutte omgeving. Ik leer je stap voor stap hoe je 
zoete en hartige hapjes maakt. 
  Wat je maakt: Appel- en kersenflappen, krakelingen, vlaaien, 

frikadel- en kroketbroodjes.
  Wat je doet:  Je neemt deel aan werkzaamheden die bij jou passen. 
  Adres:  Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding:  aaaa Beschutting:  

Houtwerkplaats

inHout: Ontdek de timmerman in jezelf
Bij inHout leer je de fijne kneepjes van houtbewerking. Hoe je hout 
zaagt, schuurt, schaaft en vertimmert. Je maakt zowel grote als 
kleine producten. Een ding hebben ze gemeen: ze zien er allemaal 
schitterend uit! 
  Wat je maakt:  Stoelen, tafels, vogelhuisjes, speelgoed en 

 tuinmeubilair.
  Wat je doet:  Je werkt zelfstandig aan producten van hout. In het 

naastgelegen tuincentrum kunnen klanten jouw 
producten kopen. 

  Adres:  Hoogstraat 36A, 5271 SW Sint Michielsgestel
  Begeleiding:  aa  Beschutting:  

Keramiekwerkplaatsen

Allure: Klei, bak, glazuur en schilder
Maak in dit atelier de mooiste producten van keramiek. Ik leer je 
de verschillende glazuur-, schilder- en kleitechnieken en samen 
bedenken we de mooiste afbeeldingen. Ik kijk waar je goed in bent 
en ondersteun je. In de winkel is het voor feestdagen als Kerst en 
Moederdag extra druk. Pak jij de cadeaus feestelijk in?
  Wat je maakt:  Schalen, serviezen en decoraties van keramiek.
  Wat je doet:  Je gebruikt materialen als klei en glazuur om 

keramische producten te maken.  Je mag je eigen 
lijn en stijl ontwikkelen en tonen aan de klanten in 
de winkel.

  Adres:  Litserstraat 10, 5275 BV Den Dungen
  Begeleiding:  aa   Beschutting:  

Groote Cingels: Stap voor stap werken aan keramiek
Je gebruikt mallen om klei te bewerken. Ik ondersteun je daarbij 
zoveel als nodig. Ik laat je zien hoe je keramiek bakt en  beschildert. 
Jij zorgt voor de afwerking door de gebakken en beschilderde 
 voorwerpen te glazuren.
  Wat je maakt:  Schalen en decoraties van keramiek.
  Wat je doet:  Je helpt bij de verschillende stappen die we 

 doorlopen om keramiek te maken.
  Adres:  Cingel 10, 5261 LC Vught
  Begeleiding:  aaa   Beschutting:  

Kunstateliers

Hint & Tint: Maak kunst en verkoop die in de stad
Gebruik al je creativiteit om producten van papier-maché en 
 schil de rijen te maken voor in huis. Ik leer je schildertechnieken en 
andere vaardigheden. Je mag de mooie dingen die je maakt zelf 
verkopen. Middenin een drukke winkelstraat in het hart van de 
 Bossche binnenstad.
  Wat je maakt:  Schilderijen, woondecoraties.
  Wat je doet:  Je maakt schilderijen en decoratieve producten 

voor in huis. Je kunt helpen bij de verkoop.
  Adres:  Hinthamerstraat 96c, 5211 MS ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa   Beschutting:  



Groote Cingels: Creatief van Geest!
Soms is voor jou het leven wat lastig en kun je het niet  opbrengen 
om iedere dag hetzelfde te doen. Bij Cingel 13a kun je zoveel 
creatieve producten maken, dat je dit ook niet hoeft. Daarnaast is 
er volop ruimte voor andere activiteiten. Deze werkplek kan een 
opstapje zijn naar werken in een minder beschutte omgeving. De 
begeleiding zorgt voor maximale ondersteuning in een veilige, 
beschutte omgeving. 
 Wat je maakt: Luiertaarten, knuffeldoekjes, sleutelhangers, 

vogelhuisjes en andere creatieve producten.
 Wat je doet:  Je doet mee aan afwisselende activiteiten, die 

goed bij je passen!
 Begeleiding:  aaaa  Beschutting:  

Tuinrijk: Verander tuinen in kunstwerken
Hoe kunnen mensen hun tuin nog mooier maken? Bij  Tuinrijk 
 bedenken we samen welke spullen we kunnen maken die 
 vervolgens in de tuinwinkel worden verkocht. We decoreren 
 bijvoorbeeld plantenpotten en vogelhuisjes.
  Wat je maakt:  Decoraties die passen bij de collectie en thema’s 

van de tuinwinkel.
  Wat je doet:  Jij maakt de decoraties.
  Adres:  Hoogstraat 36a, 5271 SW Sint Michielsgestel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

’t Hopveld: Creatief zijn in een beschutte omgeving
Iedereen is op zijn eigen manier creatief. Ik bekijk samen met je 
waar jouw talenten liggen. We kunnen van alles maken, zoals 
 schilderijen en gedecoreerde dienbladen en tassen. Ik zorg voor 
een ontspannen sfeer in de groep. We wisselen de creatieve 
 activiteiten af met wandelen en bewegen op muziek.
  Wat je maakt:  Schilderijen, woondecoraties.
  Wat je doet:  Je neemt deel aan activiteiten die goed bij je passen. 
  Adres:  ’t Hopveld 5, 5076 ST Haaren
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

De Werf: Creatieve activiteiten en structuur
Houd je van bezig zijn en vind je gezelschap van anderen leuk? Bij 
De Werf krijg je alle ruimte! Wel in een beschermde omgeving. Ik 
kijk goed naar jouw interesses en bij welk tempo jij je prettig voelt.
Wat je doet: je doet mee aan creatieve activiteiten. Verder is er 
aandacht voor beleving, beweging en sfeer.
 Over De Werf:  Dit is een beschutte locatie. Je komt er makkelijk, 

want de locatie bevindt zich midden in een 
woonwijk.

 Adres:  Nieuwe Nieuwstraat 1a, 5283 CA  Boxtel
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

Textielatelier

Hebbes: Zelfstandig unieke textielproducten maken
In het centrum van Boxtel maak je met fleurige stoffen de 
meest prachtige producten van textiel. Ik leer je hoe je met een 
 naaimachine werkt. Samen verkopen we wat je hebt gemaakt.
  Wat je maakt:  Tassen, kinderkleding, slingers en feestmutsen.
  Wat je doet:  Jij maakt zelfstandig producten van textiel en helpt 

bij de verkoop ervan.
  Adres:  De Markt 6, 5281 AT Boxtel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Dienstverlenend werk

Bewijs een dienst
Dienstverlening in een beschutte omgeving

Jij verzorgt koffie en thee voor groepen die werken in het 
 dagcentrum. Samen met je collega’s dek je tafels en zorg je in de 
pauzes voor broodjes en soep. Na de lunch help je met opruimen. 
We doen geregeld samen boodschappen.

Waar kun je dit doen?
Eygenweg
  Wat je extra doet:  Ook verzorg je de was: wassen, vouwen en 

strijken.
  Adres:  Van der Eygenweg 1, 5231 PA ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa            Beschutting:  

De Werf
  Adres:  Nieuwe Nieuwstraat 1a, 5283 CA Boxtel
  Begeleiding: aa           Beschutting:  

De Schalm
  Adres:  Eindhovenlaan 5, 5224 VG ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa           Beschutting:  

De Pomphoek
  Wat je extra doet:  Ook werk je soms mee in het magazijn of maak 

je toiletten mee schoon.
  Adres:  Pomphoekweg 6, 5222 BE ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa           Beschutting:  

Klussendiensten

Groote Cingels: Ga jij met ons mee op pad?
Houd jij van afwisseling, maar moet alles wel overzichtelijk en 
duidelijk blijven, kom dan eens bij Dynamiek 1 kijken. Samen met 
anderen verricht je allerlei klussen in een beschermde omgeving. 
 Wat je doet: Oud papier en afval ophalen, wandelen, licht 

industrieel werk, spelletjes, etc. 
 Adres: Cingel 10, 5261 LZ  Vught 
 Begeleiding: aaa  Beschutting: 

Groote Cingels: Iedere dag afwisselend werk
Wil je graag actief aan de slag, maar heb je een beschermde 
 omgeving nodig om lekker in je vel te zitten, dan is de 
klussendienst van Dynamiek 2 misschien iets voor jou. Samen 
kijken wij naar een programma op maat. 
 Wat je doet:  Apparaten demonteren, transport op het  terrein, 

post rond brengen, taken verrichten in de 
 Cingel-woningen, enz. 

 Adres:  Cingel 10, 5261 LZ  Vught 
 Begeleiding:  aaaa   Beschutting:  

Buurtmarkt Maliskamp: Klussen in de wijk
Vanuit de buurtmarkt zorgen we voor een goede service in de wijk 
en kun je allerlei klussen doen voor inwoners van  Maliskamp, 
 bijvoorbeeld in de tuin helpen, klussen bij  mensen thuis of helpen 
bij het gemeenschapshuis. We kijken waar jij goed in bent en 
 waarmee jij de buurtbewoners kunt helpen. Je krijgt begeleiding 
vanuit de buurtmarkt. 
 Adres: Bernadettestraat 9, 5248 AN Rosmalen.
  Begeleiding:  aa Beschutting:  



SamenWerkt: Gevarieerd werk in een beschutte omgeving
Ben jij iemand die graag klusjes aanpakt? En voel je je  prettiger 
in een rustige omgeving waarin je veel aandacht krijgt? Bij 
 SamenWerkt kan ik je allerlei werkzaamheden bieden in een 
 beschutte omgeving.
  Jouw rol:  Je werkt in teamverband in een beschermde 

 omgeving aan uiteenlopende klussen.
  Wat je doet:  Oud papier en afval ophalen, post bezorgen, 

 vuilcontainers schoonspuiten. 
  Adres:  Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

Buurtmarkt

Buurtmarkt Maliskamp
In deze buurtmarkt ziet de winkel er tip top uit. Jij vult de vakken, 
helpt klanten of zit achter de kassa. Ook moeten boodschappen 
bezorgd worden of folders rondgebracht. Verder houd je de winkel 
schoon en verzorg je de was.
 Adres: Bernadettestraat 9, 5248 AN Rosmalen.
  Begeleiding:  aa  Beschutting:  

Horeca

In de Roos: Leer de fijne kneepjes van het horecavak
Bij In de Roos kun je uitgroeien tot een vakbekwame horecakracht. 
Je neemt bestellingen op, serveert, ruimt op, bedient de kassa en 
helpt bij het bereiden van eten. Als er een zaal verhuurd is, verzorg 
jij koffie en thee en maak je de zalen klaar voor gebruik. Je hebt 
veel contact met mensen uit de buurt, met bedrijven en leden van 
clubs en verenigingen.
  Jouw rol:  Je bent hier een echte gastvrouw of –heer en hebt 

veel contact met klanten. 
  Wat je doet:  Je werkt in de bediening, de afwaskeuken en 

 keuken voor lunch, high tea en diner op donderdag 
en vrijdag. Ook bereid je verhuurde zalen voor.

  Adres:  Zuiderparkweg 282, 5216 HE ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

In de Roos, Zaltbommel: Leg gasten in de watten
Bij In de Roos in Zaltbommel maak je kennis met alle aspecten van 
het horecavak. Er is een lunchroom en er worden zalen verhuurd. 
Deze vestiging van In de Roos is ook geschikt voor zakelijke 
bijeenkomsten, voor bruiloften en andere feestelijkheden. Je werk 
is dus heel divers.
  Jouw rol:  Je bent hier een echte gastvrouw of –heer en hebt 

veel contact met gasten.  
  Wat je doet:  Je werkt in de bediening en keuken en verzorgt 

de lunch, de hapjes en drankjes. Ook bereid je 
verhuurde zalen voor.

  Adres:  Markt 10 – 12, 5301 AL Zaltbommel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

In de Roos, Zaltbommel: Rustig werken aan lekkers
Houd je niet zo van drukte en werkdruk? Dan kan je bij In de Roos 
Zaltbommel ook aan de slag in de ‘productiekeuken’. Dat is een 
werkplek achter de schermen, waar je de voorbereidingen doet 
voor de maaltijden.
  Jouw rol:  Je werkt achter de schermen in alle rust.
  Wat je doet:  Je bereidt de maaltijden voor van In de Roos.
  Adres:  Markt 10 – 12, 5301 AL  Zaltbommel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Mariaoord: draag je steentje bij in een verpleeghuis
Lijkt het je leuk om bij ouderen te werken? Ga dan aan de slag bij 
Mariaoord. Daar verricht je allerlei activiteiten voor de bewoners, 
zoals broodjes bakken en koffie en thee verzorgen. 
  Jouw rol:  Je zorgt ervoor dat bewoners van Mariaoord er op 

een aangename manier kunnen verblijven.
  Wat je doet:  Je verzorgt de lunch voor bewoners en zet  koffie 

en thee. Of je bakt taarten en andere  lekkernijen. 
 Verder verricht je lichte schoonmaakwerk-
zaam heden. Je hebt regelmatig contact met 
 medewerkers en bewoners.

  Adres:  Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ  Rosmalen
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Huishoudelijk

ZIN: Gastvrijheid verzorgen op een schitterende locatie
ZIN is een heel bijzondere werkomgeving: een klooster, dat nu 
wordt gebruikt door bedrijven en particulieren die op adem  willen 
komen en inspiratie willen opdoen. Op deze bijzondere plek 
 ontvang jij de gasten, maak je kamers schoon, dek je tafels en 
breng je koffie en thee rond.
  Jouw rol:  Je draagt bij aan een aangenaam verblijf bij ZIN. 
  Wat je doet:  Je ontvangt gasten, verzorgt koffie en thee, dekt 

 tafels en maakt kamers schoon. Je hebt veel 
 contact met de gasten.

  Adres:  Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Dienstgroep Bestuursbureau: Draag bij aan een aangename 
werkomgeving
Jij verzorgt zelfstandig de koffie en thee in de vergaderruimtes, 
onderhoud de keukens en het trappenhuis. Er is veel te doen bij het 
bestuursbureau. Tijdens de afwisselende werkzaamheden heb je 
veel contact met mijn medewerkers. 
  Jouw rol:  Je zorgt ervoor dat  mijn collega’s in een prettige 

omgeving kunnen werken. 
  Wat je doet:  Je verzorgt koffie en thee in vergaderruimtes, doet 

schoonmaakwerk, voorraadbeheer, postbezorging 
en zamelt afval in.

  Adres:  De Ring 14, 5261 LM Vught
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Park Eemwijk: Bezorg ouderen woonplezier
Je werkt in één van de Bossche huizen voor ouderen van de Van 
Neynselgroep. Het werk is erg afwisselend: van schoonmaak, werken 
in de spoelkeuken op of afdelingen. Je hebt regelmatig contact 
met het personeel, bewoners en bezoekers. Als je wat minder 
begeleiding nodig hebt, kun je ook in een ander zorgcentrum werken 
in de buurt van Park Eemwijk. Je werkt dan met collega’s van de Van 
Neynselgroep. De begeleiding komt naar je toe als het nodig is. 
  Jouw rol:  Een bijdrage leveren aan een prettige manier van 

wonen voor de bewoners van Park Eemwijk.
  Wat je doet:  Schoonmaken van algemene  ruimten, gangen, 

toiletten en terrassen. Verzorgen van de 
 koffiezet apparaten of werken in de spoelkeuken 
of het grandcafé. Samen met een keuken 
medewerker op een afdeling het ontbijt, de lunch 
en de koffie en thee verzorgen.

  Adres:  Eemweg 114, 5215 HR ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa Beschutting:  



Industrieel werk

Draai mee in het  
grote geheel
Verpakkingsbedrijven

Bossche Inpak Centrale: Werken in de assemblage
Kun je zorgvuldig werken en lijkt het je leuk om bij een gewoon 
bedrijf aan de slag te gaan? Bij de Bossche Inpak Centrale pak je 
allerlei dingen in, zoals schroeven, doppen en decoraties.
  Jouw rol:  Je draait in teamverband mee als verpakker in een 

industriële werkomgeving.  
  Wat je doet:  Je verpakt allerlei (industriële) materialen.
  Adres:  Daviottenweg 9, 5222 BH ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Romca Packing: Inpakwerkzaamheden met 
verantwoordelijkheid
Bij inpakbedrijf Romca Packing krijg je lichte ondersteuning bij het 
verrichten van allerlei inpakklussen. Op je eigen manier draag je 
een bepaalde verantwoordelijkheid. Zo controleer je artikelen op 
beschadigingen en fouten. Of kijk je of de codeermachine goed is 
ingesteld.
  Jouw rol:  In teamverband lever je een bijdrage aan het 

verpakkingsproces en het toezicht daarop. 
  Wat je doet: Je verpakt, sealt en maakt producten verzendklaar.
  Adres: Industriepark Vliegberg 16, 5251 RG Vlijmen
  Begeleiding: aa Beschutting: 

WSD: Monteren in een sociale werkplaats
Als je denkt dat secuur zijn en industrieel werk goed bij je passen, 
kun je overwegen om bij de Cello groep van WSD aan het werk te 
gaan. Je zet daar dingen in elkaar en hebt regelmatig contact met 
andere medewerkers van WSD.
  Jouw rol:  Je werkt in teamverband in een sociale 

 werkvoorziening.
  Wat je doet:  Montage, producten samenstellen en inpakken. 
  Adres:  Schouwrooy 20, 5281 RE Boxtel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

De Pomphoek: Verpakken met veel structuur
Bij De Pomphoek neem je een rol in bij de productielijn. Als je het 
fijn vindt om met anderen te werken, kan dat. Ik zorg voor rust en 
structuur omdat ik weet dat dat belangrijk is voor je.
  Jouw rol:  Je neemt deel aan een productieproces in een 

beschermde omgeving.
  Wat je doet:  Inpakken, sorteren, stickeren, tellen en producten 

uit het magazijn halen. 
  Adres:  Pomphoekweg 6, 5222 BE ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

De Werf: Actieve begeleiding bij industrieel werk
Spreekt industrieel werk je aan, dan biedt De Werf je een rustige 
omgeving met structuur. Je verricht er uiteenlopende verpakkings- 
en verwerkingsklussen.
  Jouw rol:  Je neemt deel aan een industrieel productieproces.
  Wat je doet:  Onder andere knippen, vouwen, stickeren, 

sorteren en inpakken van producten voor reguliere 
bedrijven. 

  Adres:  Nieuwe Nieuwstraat 1a, 5283 CA Boxtel
  Begeleiding:  aaa  Beschutting:  

De Schalm: Combineer industrieel werk met creativiteit
Ik kan me voorstellen dat je ook creatief bezig wilt zijn, maar dan 
wel in een industriële omgeving. Dat kan bij De Schalm. Je kunt er 
dingen maken en in elkaar zetten, maar ook sorteren en verpakken. 
Dat doe je in een beschermde omgeving, waarin je je goed kunt 
ontwikkelen.
  Jouw rol:  Je neemt deel aan het productieproces in een 

beschermde omgeving.
  Wat je doet:  Je maakt, sorteert en verpakt producten.
  Adres:  Eindhovenlaan 5, 5224 VG ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aaa  Beschutting:  

D’n Overkant: Combineer licht werk met ontspanning
Wil je licht industrieel werk combineren met ontspanning? 
Dat kan ik je bieden bij D’n Overkant. Daar vind je een rustige 
werkomgeving waar ik je intensief begeleid. Dit kan een opstapje 
zijn om te gaan werken in een minder beschermde omgeving.
  Jouw rol:  Je verricht lichte klusjes in een beschermde 

omgeving.
  Wat je doet:  Licht industrieel werk, zoals inpakken en sorteren. 
  Adres:  Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

Groote Cingels: Geen werkdruk, intensieve begeleiding
Heb je moeite met werkdruk, maar vind je het wel belangrijk om 
nuttig bezig te zijn, dan kan ik je bij Cingel 13b  licht  industrieel 
werk aanbieden, dat afgewisseld wordt met ontspannings- en 
bewegingsactiviteiten.
 Wat je doet: Je verricht licht werk en doet mee aan 

 ontspannings- en bewegingsactiviteiten.  
Je dagprogramma is voorspelbaar.

  Adres:  Cingel 13, 5261 LC Vught
  Begeleiding:  aaaa  Beschutting:  

Reprodiensten
Cello Printservice: Werken aan mooie papierproducten
Werk je graag met papier? Dan biedt Cello Printservice je volop 
uitdagingen. Ik leg je uit wat de bedoeling is, daarna ga je alleen of 
met een groepje aan de slag.
  Jouw rol:  Individueel of in teamverband lever je een 

belangrijke bijdrage aan het productieproces.
  Wat je doet:  Printen, kopiëren, verzorgen van mailings, 

stickeren, papier versnipperen en afwerken zoals 
vouwen, nieten, perforeren, inbinden en lamineren. 

  Adres:  De Ring 14, 5261 LM Vught
  Begeleiding:  aa   Beschutting:  



WSD: Reprowerkzaamheden in de Cello groep van WSD
WSD is een sociale werkvoorziening waar je in teamverband allerlei 
print- en kopieerwerk kunt verrichten. Als het druk is komen 
medewerkers van WSD je ondersteunen. 
  Jouw rol:  Je verzorgt in groepjes reprowerkzaamheden.
  Wat je doet:  Kopiëren, printen, rapporten inbinden, afwerken 

zoals vouwen, nieten en perforeren, inpakwerk.
  Adres:  Schouwrooy 20, 5281 RE Boxtel
  Begeleiding:  aa   Beschutting:  

Buiten werken

Gebruik je groene 
vingers
Tuinman

Werkboerderij Buiten Gewoon: Ontwikkel jouw groene 
vingers
Heb jij groene vingers en houd je van het buitenleven? Bij Buiten 
Gewoon kun je werken in de moestuin, pluktuin en boomgaard. 
Je kunt ook werken in de kinderboerderij en op het terras: heel 
gevarieerd werk dus.
  Jouw rol:  Samen met mij zorg je dat alles goed loopt in de 

tuin en op de boerderij.
  Wat je doet:  Je werkt buiten in de moestuin, pluktuin of met 

dieren.
  Adres:  Beekstraat 46, 5258 EG  Berlicum
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

Tuinrijk: Kweek prachtige kleuren en heerlijke geuren
Ben je niet bang voor vieze handen en vind je het mooi om bloemen 
en planten te zien bloeien en groeien? Bij Tuinrijk kweek je ze. Of je 
helpt mee in de winkel bij de verkoop van diverse tuinartikelen. De 
regio in kan ook. Tuinrijk onderhoudt verschillende tuinen en legt 
deze ook aan.
  Jouw rol:  Je zet letterlijk de bloemetjes buiten.
  Wat je doet:  Bloemen en planten kweken en helpen bij de 

verkoop ervan.
  Adres:  Hoogstraat 36a, 5271 SW Sint Michielsgestel
  Begeleiding:  aa
  Beschutting:  

Zorgtuinderij De Molengraafse Hoeve: Met de appelpluk de 
boomgaard in
Als de appels rijp zijn in het najaar, ga jij ze hier plukken. Natuurlijk 
kan het regenen, maar je kunt ook lekker genieten van de 
nazomerzon. Soms help je ook in de winkel van de boomgaard. Je 
werkt vaak in groepjes. Heb je vragen, dan ben ik er natuurlijk voor 
je om die te beantwoorden. 
  Jouw rol:  Met jouw hulp kunnen de boer en zijn vrouw de 

appels van de boomgaard oogsten.
  Wat je doet:  Groente en fruit plukken, appels sorteren, bomen 

snoeien, lichte onderhoudswerkzaamheden, 
bemesten.

  Adres:  Molengraaf 11, 5391 KH Nuland
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Dierenverzorger

Kinderboerderij Boxtel: Veel contact met mensen en dieren
Bij kinderboerderij Boxtel ben je veel buiten en heb je steeds dieren 
om je heen. Die willen natuurlijk aandacht van jou! Je zorgt er ook 
voor dat de boerderij mooi schoon blijft, zodat bezoekers lekker 
kunnen genieten. 
  Jouw rol:  Dankzij jou ziet de kinderboerderij er steeds 

geweldig uit. Je hebt veel contact met vrijwilligers, 
bezoekers en natuurlijk de dieren. 

  Wat je doet:  Stallen schoonmaken, dieren verzorgen.
  Adres:  Apollopad 1, 5283 KE Boxtel
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

Kinderboerderij ’t Veldje: Vraagbaak voor bezoekers
Kinderen zijn nieuwsgierig. Kun jij ze wat vertellen over de dieren 
van ’t Veldje? Maak je graag een praatje en ben je gek op dieren, 
dan vind je dit een hele leuke plek om te werken.
  Jouw rol: Je beantwoordt vragen van bezoekers en 

onderhoudt de kinderboerderij.
  Wat je doet:  Stallen en hokken schoonmaken, dieren verzorgen 

en bezoekers uitleg geven.
  Adres:  Abraham Kuyperborch 2, 5241 HR Rosmalen
  Begeleiding:  aa Beschutting:  

De Deel: Terrein, stallen en dieren
Buiten is altijd veel bedrijvigheid. Het terrein en de stallen moeten 
worden onderhouden en natuurlijk moeten de dieren worden 
verzorgd. Allemaal werkzaamheden die jij op je kunt nemen. Ik leg 
je graag uit wat je precies moet doen. 
  Jouw rol: Samen met mij zorg je ervoor dat alles goed loopt 

op het terrein.
  Wat je doet: Dieren verzorgen, onderhoud van terrein en stallen.
  Adres: Haarsteegsestraat 28, 5254 JR Haarsteeg
  Begeleiding: aa Beschutting:  



Boerderij De Binckhorst: Laat mensen werken met dieren
Ben je dol op kippen, konijnen, geiten, vogels en vissen? Dan kan 
ik je leren hoe je die verzorgt. Er is geen haast. Jij zorg ervoor dat 
mensen in een ruimte kunnen snoezelen met dieren: aaien, kijken 
en luisteren.
  Jouw rol: Je maakt het dieren naar de zin in een beschermde 

omgeving.
  Wat je doet:  Dieren verzorgen, hokken schoonmaken.
  Adres:  Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding:  aa Beschutting:  
 

Meemaken, meedoen

Geef je wensen en 
mogelijkheden de 
ruimte
Meemaken, meedoen bij een meervoudige beperking

Eikenpage: Een leuke dag, zonder verrassingen
Bij Eikenpage kom je niet voor verrassingen te staan. Ik begrijp dat 
je rust en structuur nodig hebt. Ik zorg voor een goede sfeer en geef 
je de ruimte om dingen die je leuk vindt zo vaak te doen als je maar 
wilt. Je kunt rekenen op maximale ondersteuning.
  Wat je doet: Je verricht licht werk en neemt deel aan belevings- 

en bewegingsactiviteiten. Je dagprogramma is heel 
voorspelbaar.

  Over Eikenpage: Je vindt een beschutte omgeving.
  Adres: Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding: aaaa Beschutting: 

Eygenweg: Activiteiten bij een meervoudige beperking
Ik wil je graag prikkelen, zodat je lekker bezig kunt zijn. Ook als je 
een ernstige, meervoudige beperking hebt. Behalve voor een fijne 
sfeer, zorg ik ook voor ontspanningsmogelijkheden. 
  Wat je doet: Je neemt deel aan activiteiten waarbij sfeer en 

beleving centraal staan.
  Over Eygenweg: Dit is een beschermde omgeving, maar wel 

gesitueerd midden in een woonwijk.
  Adres: Van der Eygenweg 1, 5231 PA ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding: aaaa Beschutting: 

Groote Cingels: Wisselende activiteiten, nieuwe ontmoetingen
Bij Groote Cingels staan ontmoeting en sfeer centraal. Hier 
stimuleer ik je om sociale contacten aan te gaan. Je zoekt 
aansluiting bij mensen die net als jij houden van koken, sporten en 
muziek.
  Wat je doet: Uiteenlopende activiteiten, zoals koken, wandelen 

en spelletjes.
  Over Groote Cingels: Dit is een beschermde omgeving aan de rand 

van Vught.
  Adres:  Cingel 11, 5261 LZ Vught
  Begeleiding:  aaaa  Beschutting:  

’t Hopveld: Structuur in je dag, maar wel met afwisseling
Hecht je veel waarde aan structuur en contact met anderen, dan 
kan ik je bij ’t Hopveld een goede afwissing tussen belevings-
gerichte en arbeidsmatige activiteiten bieden. Daarbij kijk ik goed 
naar jouw interesses en bij welk tempo jij je prettig voelt. 
  Wat je doet:  Arbeidsmatige activiteiten, gecombineerd 

met beweging en activiteiten gericht op het 
ontwikkelen van sociale contacten.

  Over ’t Hopveld:Deze locatie biedt je een beschermde omgeving 
waarin je alle aandacht krijgt die je nodig hebt.

  Adres:  ’t Hopveld 5, 5076 ST Haaren
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

De Schalm: Activiteiten die bij jou passen
Voel je je het prettigst met veel structuur en rust? Ik bekijk samen 
met jou welke activiteiten je leuk vindt. Samen zorgen we voor een 
goede mix die zowel je creativiteit als motoriek stimuleert.
  Wat je doet:  Je neemt deel aan activiteiten gericht op beleving 

en het stimuleren van de motoriek en creativiteit, 
bewegingsactiviteiten. 

  Over De Schalm: Hier vind je een beschermde omgeving, die wel 
midden in een woonwijk is gesitueerd.

  Adres:  Eindhovenlaan 5, 5224 VG ’s-Hertogenbosch
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

De Werf: Balans tussen inspanning en ontspanning
Ik kan me goed voorstellen dat je actief bezig wilt zijn, maar wel op 
een manier die bij je past. Bij De Werf vind je een goed evenwicht 
tussen inspanning, werken en ontspanning. Jouw wensen en 
behoeftes staan voortdurend centraal. Verandert je stemming, dan 
pas ik de activiteiten daar op aan.
  Wat je doet: Dat hangt af van je stemming en wensen. In 

principe wisselen arbeidsmatige en belevings-
gerichte activiteiten elkaar af. 

  Over De Werf: Dit is een beschutte locatie. Je komt er makkelijk, 
want de locatie bevindt zich midden in een 
woonwijk.

  Adres: Nieuwe Nieuwstraat 1a, 5283 CA Boxtel
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

’t Loo: Actief bezig zijn met intensieve ondersteuning
Wil je actief bezig zijn, maar daarbij wel intensief worden begeleid? 
Dat kan bij ’t Loo. Daar bied ik je afwisselende activiteiten. 
Natuurlijk zorg ik ook voor een goede sfeer waarbij jij je prettig 
voelt. 
  Wat je doet: Het accent ligt op sfeer, beleving en creativiteit, 

afgewisseld met beweging.
  Over ’t Loo: Hier krijg je intensieve ondersteuning, met daarbij 

alle ruimte voor jouw creativiteit.
  Adres: Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding: aaaa  Beschutting: 



Meemaken, meedoen bij ernstig probleemgedrag

De Binckhorst: Structuur bij complexe wensen
Van de begeleiders van De Binckhorst mag je veel verwachten. Ze 
bieden je structuur en duidelijkheid,  hoe je vragen ook wisselen en 
hoe complex die vragen ook zijn. 
  Wat je doet: De activiteiten zijn gericht op sfeer, creativiteit, 

beleving en beweging.
  Over De Binckhorst: Dit is een prikkelarme locatie die een 

beschermde omgeving biedt.
  Adres:  Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding:  aaaa  Beschutting:  

Groote Cingels: Activiteiten die aansluiten bij complexe 
vragen
Heb je veel structuur en duidelijkheid nodig? Heb je complexe 
wensen die ook regelmatig wisselen? Bij Groote Cingels kan ik je 
een passende dagbesteding bieden. De begeleiders daar begrijpen 
wat jij nodig hebt en zoeken daar aansluiting bij. 
  Wat je doet: De activiteiten zijn gericht op sfeer, creativiteit, 

beleving en beweging.
  Over Groote Cingels: Hier vind je een beschermde omgeving, 

zonder veel prikkels.
  Adres: Cingel 13, 5261 LZ Vught
  Begeleiding: aaaa  Beschutting: 

Klaver: Aansluiting bij wat je nodig hebt
Klaver biedt je structuur en duidelijkheid. Jouw vragen wisselen
en zijn heel complex. Van je begeleiders mag je verwachten dat ze
aansluiting vinden bij wat jij nodig hebt.
 Wat je doet:  De activiteiten zijn gericht op sfeer, creativiteit, 

beleving en beweging.
 Over Klaver:  Hier vind je een beschermde omgeving, zonder 

veel prikkels.
 Adres:  Klaver 4, 5076 JC Haaren
 Begeleiding:  aaaa Beschutting:  

Meemaken, meedoen voor ouderen

De Deel: Contact leggen met mensen en dieren
Spreekt de bedrijvigheid van een boerenomgeving je aan? En ben je 
graag onder mensen? Bij De Deel kun je makkelijk contact leggen. 
Ook snoezel je met dieren. 
  Jouw rol: Je ontmoet leeftijdgenoten en helpt mee in de 

boerenomgeving. 
  Wat je doet: Je onderhoudt sociale contacten in een boeren-

omgeving, ook koken en spelletjes doen vind je 
leuk.

  Adres: Haarsteegsestraat 28, 5254 JR Haarsteeg
  Begeleiding: aa Beschutting: 

Nederhorst: Ontmoeting en variatie
Bij Nederhorst kan iedereen terecht die vaardigheden graag wil 
behouden. Ik zorg voor een activiteitenprogramma dat goed 
past bij je mogelijkheden. Natuurlijk bouw ik ook ruimte in voor 
ontspanning.
  Jouw rol: Bij Nederhorst ontmoet je leeftijdgenoten in een 

beschermde omgeving.
  Wat je doet:  Onder andere wandelen, bewegingsactiviteiten, 

snoezelen en knutselen.
  Adres:  Waterleidingstraat 2, 5244 PE Rosmalen
  Begeleiding:  aaa Beschutting:  

Groote Cingels: Gevarieerd programma en nieuwe 
ontmoetingen
Houd je van afwisseling, dan ben je bij Groote Cingels aan het 
goede adres. Daar zorg ik voor een gevarieerd programma. Je komt 
er ook in contact met leeftijdgenoten. 
  Jouw rol:  Je ontmoet leeftijdsgenoten in een beschermde 

omgeving.
  Wat je doet: Je praat over actualiteiten, knutselt, kookt, speelt 

spelletjes en meer.
  Adres:  Cingel 11, 5261 LZ Vught
  Begeleiding:  aaa  Beschutting:  

Klaver: Jouw interesses bepalen het programma
Klaver biedt je een actieve invulling van je dag, zonder dat je het
gevoel hebt dat je op je tenen moet lopen. In groepjes neem je deel
aan een afwisselend programma, dat ik afstem op jouw interesses.
 Jouw rol:  Je ontmoet hier mensen van je eigen leeftijd in een 

beschermde omgeving.
 Wat je doet:  Je ontmoet leeftijdsgenoten, neemt deel aan kring-

gesprekken, wandelt, kookt en speelt spelletjes.
 Adres:  Klaver 2, 5076 JC Haaren
  Begeleiding:  aaa  Beschutting:  

Goeikamer, activiteiten die bij jou passen
Je bent wat ouder en werkt niet meer. Je woont in Boxtel of Liempde. 
Je zoekt gezelligheid en contact met anderen in je vrije tijd.
 Wat je doet: Je neemt deel aan activiteiten gericht op 

gezelligheid en beleving. Samen met de begeleider 
bepaal je het programma.

 Adres: De Werf, Nieuwe Nieuwstraat 1a, 5283 CA Boxtel
  Begeleiding:  aaa  Beschutting:  

De Misse
Ben je al wat ouder, vergeet je weleens wat en vind je het lastig (of 
vermoeiend en misschien zelfs vervelend) om naar de dagbesteding  
gebracht te worden? Bij De Misse krijg je dagbesteding in je woning.
 Wat doe je: Je doet mee aan afwisselend actieve en passieve 

activiteiten, die zijn gericht op meemaken en 
mee   doen. In je woning, maar ook buiten, in de frisse 
lucht.

 Adres: Locatie De Binckhorst, Waterleidingstraat 2,  
5244 PE  Rosmalen

 Begeleiding:  aaaa, de begeleiding gaat uit van de 
 methode ‘ervaar ’t maar’ en is cliëntvolgend. 

 Beschutting:  


