Gestructureerde
dagbesteding bij GGZ WNB
Binnen GGZ WNB hebben wij een ruim
aanbod aan gestructureerde
dagbesteding voor de WMO In Bergen
op Zoom, Halsteren en Roosendaal. Deze
dagbesteding wordt begeleid door onze
professionele en betrokken
medewerkers
Op de volgende pagina vind je een
overzicht van alle dagbestedingsactiviteiten binnen GGZ WNB.
Herstelgerichte visie
Wij werken volgens de herstelgerichte
visie. Dit wil zeggen dat je in je herstel
werkt vanuit jouw talenten en kwaliteiten, en jouw behoeftes daarin centraal staan. Jij houdt de regie en alles
gaat altijd in goed overleg. Zo werk je
op de best mogelijke manier aan je
eigen herstel.

WMO-indicatie
Om deel te kunnen nemen is een WMOindicatie voor dagbesteding nodig. Deze
is via de eigen gemeente te verkrijgen.
Voor de indicatie heeft de WMOconsulent een (keukentafel)gesprek
waarin algemene doelen worden gesteld
waarmee men aan de slag gaat. In een
veilige setting kan dan door middel van
activiteiten worden gewerkt aan deze
doelen. Te denken valt aan creatieve
activiteiten, arbeidsmatige activiteiten,
samen met andere bezoekers een
gezelschapsspel doen, het maken van
een wandeling en meer.
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Ons dagbestedingsoverzicht
Fietsenmakerij Batavia in Halsteren
Gestructureerde dagbesteding bij de
Boekbinderij in Halsteren
Dagbesteding in 't groen bij
Fort Roovere in Bergen op Zoom.

Ons aanbod dagbesteding:
Creatieve gestructureerde
dagbesteding bij Cromwiel in
Bergen op Zoom
Creatieve arbeidsmatige
dagbesteding bij Den Aarden
Kruik in Bergen op Zoom
Dagopvang Ouderen (DO+) in
Roosendaal
Dagopvang Ouderen (DO+)
in Bergen op Zoom
Dagactiviteitencentrum (DAC)
de Buffer in Roosendaal
Kookgroep in Roosendaal
Computercursus De Brug in
Halsteren
Demontage- en/of inpakwerk
de Blauwe Sluis in Halsteren
Dagactiviteiten voor
het Kringloperproject in Halsteren
en Bergen op Zoom
Dagbesteding in 't groen bij Klein Loo
in Halsteren

Meer weten?
Voor informatie over onze dagbesteding op Landgoed Vrederust, neem
contact op met Rian Luijten van het
Servicebureau WMO via t 06 83 05 92 45
of Anneloes Schijns, trajectbegeleider
residentieel, via t 06- 82 52 89 58.
Voor informatie over onze dagbesteding
in de gemeente Bergen op Zoom kunt u
ook contact opnemen met Rian Luijten
van het Servicebureau WMO via t 06 83
05 92 45. Voor Roosendaal is dit
Marjolein Beniers. Zij is te bereiken via
t 06 30 72 78 75.
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Creatieve gestructureerde dagbesteding bij Cromwiel in BoZ

Over de structuurgroep
Structuurgroep Cromwiel is een
ambulante dagbesteding waar je
laagdrempelig met creatieve activiteiten
aan de slag kan gaan. Je kunt hier
bijvoorbeeld tekenen en schilderen,
hout (klein) bewerken, aan de slag met
gips, textiel, mozaïeken, kaarten
maken en meer.
Het is ook een plaats waar je je 'talent'
kan ontdekken voor bijvoorbeeld een
eventuele hobby. Je gaat creatief aan de
slag en werkt maximaal aan je herstel.
Structuurgroep Cromwiel is open op:
Maandag, dinsdag, woendag en
donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Locatie en contact
Structuurgroep Cromwiel is een
onderdeel van Dagactiviteiten Centrum
‘t Cromwiel in het Doe Centrum bij het
Hoofdkwartier. Kom eens kijken of
neem voor meer informatie contact met
ons op:
DAC Cromwiel Structuurgroep
Rembrandstraat 52A in Bergen op Zoom
T: Wilma van den Berg: 06-53 93 77 68
of Rian Luijten: 06-83 05 92 45
E: dac.cromwiel.structuurgroep@
ggzwnb.nl
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Creatieve arbeidsmatige dagbesteding Den Aarden Kruik in BoZ
Dagbesteding bij Den Aarden Kruik
Den Aarden Kruik is al ruim 25 jaar
de locatie voor arbeidsmatige ambulante dagbesteding met klei en kaarsvet.
Nog altijd ontstaan er nieuwe ideeën
want klei biedt een onuitputtelijke bron
van inspiratie. De kleikunsten worden
met liefde gemaakt en met enthousiasme verkocht door onze klanten.
Kom eens een kijkje bij ons nemen.
Weet je iemand die affiniteit heeft met
schilderen, kleien, kaarsen maken,
met gereedschap overweg kan en dit
wil leren of gewoon leuk vindt? Dan is
diegene van harte welkom bij ons!
Kom langs in onze winkel
Zoek je een origineel en handgemaakt
cadeau? Bezoek dan onze winkel. Hier
vind je onze eigen gemaakte en originele
producten en je steunt hiermee tevens
een goed doel.

Den Aarden kruik is open op:
Maandag en dinsdag van
8.30 - 12.00 uur en van
13.00 - 17.00 uur.
Woensdag van 08.30 - 12.00 uur en
van 13.00 - 16.00 uur.
Donderdag en vrijdag van
08.30 - 12.00 uur.
Volg ons op Instagram:
@Pottenbakkerijboz
Volg ons op Facebook
@DenAardenKruik
Meer informatie?
Neem dan contact op met
Esther Schetters of Ilse van Wezel via
telefoonnummer 0164-289 254.
E: denaardenkruik@ggzwnb.nl
Adres:
Pater Hermansstraat 1,
Bergen op Zoom
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Dagopvang ouderen (DO+)
in Roosendaal

Wil je je dag op een prettige manier en
samen met anderen doorbrengen? Kom
dan naar onze ambulante DO+ dagbestedingsgroep voor ouderen (55+).
Dagbesteding helpt om een dagritme en
structuur te behouden en zorgt voor
sociale contacten. We bieden
verschillende activiteiten aan die
aansluiten bij je wensen en interesses.
Op de DO+ groep drinken we samen
koffie, gaan we wandelen, doen we
spelletjes, zijn we creatief bezig of lezen
we gewoon op ons gemak de krant.
Vervelen is er hier niet bij. Samen zorgen
we dat je een goede daginvulling hebt
met voldoende uitdaging en plezier.

Je bent van harte welkom om een keer
te komen kijken!
Openingstijden
De DO+-groep in Roosendaal is open op
maandag en woensdag van 9.30 uur tot
16.00 uur.
Adres en contacts:
Meer weten? Neem contact met ons op:
Contact: Wilma Stevens
t: 06 30 71 21 75
e: w.stevens@ggzwnb.nl
Adres: Sint Theresiastraat 23c in
Roosendaal.

Tussen de middag koken en eten we
samen. We maken een gezonde soep en
eten die dan samen met een meegebrachte lunch van thuis op.
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Dagopvang Ouderen (DO+)
in Bergen op Zoom
de zelfgemaakte warme maaltijd. Voor
de boodschappen vragen we een kleine
bijdrage van 3 euro per keer.
Openingstijden:
Wij zijn geopend op maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur.
De DO+-groep Bergen op Zoom is een
ambulante dagbestedingsgroep
voor personen vanaf 55 jaar. Het
is een groep ouderen die we begeleiden in het zoeken naar een zinvolle
dagbesteding, sociale contacten en
weekstructuur.
We ondersteunen je bij het behouden
van een dagritme en bieden diverse
activiteiten aan die aansluiten bij je
wensen en interesses. Dit kan van alles
zijn; van creatief bezig zijn tot het
aangaan van sociale contacten om
eenzaamheid te voorkomen. Zo
gaan we vaak wandelen, lezen we
samen de krant, drinken we een bakje
koffie, maken we een praatje of doen
een spelletje.

Adres en contact:
Meer weten of een keer komen kijken?
Neem contact met ons op:
Contact: Addy Elzakkers
t: 06 22 55 39 18
e: a.elzakkers@ggzwnb.nl
Locatie DO+-groep:
Landgoed Vrederust, locatie de Sprenge
Ruimte 151
Acaciadreef 2
4661 AR Halsteren

Iedere dag koken we samen voor de
lunch. We besluiten met elkaar wat we
gaan maken en doen daarvoor de
boodschappen. Daarna nuttigen we
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Dagactiviteitencentrum de Buffer
(DAC) in Roosendaal
Dagactiviteitencentrum de Buffer (DAC)
Heb je moeite om zelfstandig invulling te
geven aan een zinvolle dag of week en
ben je woonachtig in de regio
Roosendaal? Dan ben je van harte
welkom op ons ambulante Dagactiviteitencentrum de Buffer
Samen met jou bekijken we hier waar je
wensen, behoeften en mogelijkheden
liggen om zo je herstel te bevorderen of
je vaardigheden zoveel als mogelijk te
behouden. Onze rol is stimulerend,
motiverend en ondersteunend.
Het is een plaats waar je een praatje
kunt maken of je verhaal kwijt kunt,
samen met andere bezoekers een
gezelschapsspel kunt spelen, eventueel
sociale contacten kan aangaan of je

creativiteit de vrije loop kunt laten of
ontdekken. Ook het maken van een
wandeling behoort tot de mogelijkheden. Vervelen is er hier niet bij!
Openingstijden
DAC de Buffer is op dinsdag, donderdag
en vrijdag open van 9.00 tot 16.00 uur.
Adres en contactgegevens
St. Theresiastraat 23c in Roosendaal.
Neem voor meer informatie contact op
met Ilse van Wezel of Marjolein Beniers
via t: 06 12 08 90 08
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Kookgroep in Roosendaal
Deelnemen aan onze kookgroep?
De kosten zijn 3 euro per keer voor de
boodschappen. Wil je met ons
meedoen? Laat het ons weten, je bent
van harte welkom. Neem contact met
ons op en meld je aan:

De kookgroep is een groep enthousiastelingen die elke week samen voor een
klein bedrag de lekkerste gerechten
klaarmaakt. Wij komen samen op:

Kookgroep Roosendaal:
Esther Schetters
T: 06-13 62 99 82
E: e.schetters-vandrunen@ggzwnb.nl

maandag van 15.00 - 19.00 uur in 'Het
Stekkie' aan de Laan van België 55 in
Roosendaal.
Gerecht bepalen
Elke week besluiten we met elkaar wat
we gaan koken. We gaan dan met de
hele groep de boodschappen
daarvoor doen. Als we terug zijn
stropen we onze mouwen op en gaan we
aan de slag in de keuken met het
bereiden van onze maaltijd die we
daarna gezamenlijk nuttigen. Na het
eten en nog wat natafelen ruimen we
gezamenlijk op.
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Computercursus De Brug
in Halsteren
Je werkt in een veilige omgeving met
vaste begeleider Kees Hermus die je bij
deze cursus ondersteunt en helpt.
Cursustijden
Je bent welkom op dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 10.15 uur en van 10.15 tot
11.30 uur.

Over de cursus
Wil jij beter leren omgaan met de
computer en bijbehorende
programma's? Dan is onze
computercursus wellicht iets voor jou.
In deze gestructureerde groep kun
je op je eigen niveau en tempo een
zelfgekozen computercursus volgen. Te
denken valt aan Excel, Powerpoint,
Word, een typecursus, om leren gaan
met de PC en internet etc.

Locatie
Locatie de Brug/de Meerpaal (ruimte 3)
op Landgoed Vrederust aan 't
Waterbuurtje 3 in Halsteren.
Meer informatie?
Neem contact op met Kees Hermus via
(0164)-289 265 of per e-mail via
Debrug.pc@ggzwnb.nl.

Zou je graag handiger willen worden met
de computer, een mail met bijlage willen
versturen, blind willen kunnen typen of
makkelijker dingen kunnen vinden op
het internet, dan ben je bij ons aan het
juiste adres. Aan de cursus zit geen
termijn vast, dus om deze vaardigheden
te leren kun je de tijd nemen die je nodig
hebt.
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Demontage- en/of inpakwerk
de Blauwe Sluis in Halsteren
begeleiders die je hierin ondersteunen
en indien nodig helpen. Om hier te
werken hoef je geen kennis van zaken te
hebben, dit wordt je allemaal geleerd
tijdens de werkzaamheden. Een
leerzame en nuttige dagbesteding

Over de Blauwe Sluis
Bij de Blauwe Sluis bieden we
gestructureerde arbeidsmatige
dagbesteding waarbij kleinschalige in- en
om pakwerkzaamheden worden
verricht. Ook vindt hier demontage (uit
elkaar halen) van computeronderdelen
plaats. Ben jij iemand die deze werkzaamheden leuk of interessant vindt?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Locatie
Locatie de Meerpaal op Landgoed
Vrederust aan 't Waterbuurtje 3 in
Halsteren.
Meer informatie
Wil je meer informatie over het werken
bij de Blauwe Sluis? Neem dan contact
op met Anja de Zwart of Marion van
Gool via telefoon (0164)-289 220 of mail:
blauwesluis@ggzwnb.nl.

Bij de Blauwe sluis kun je ook werken
aan het behouden van een werkstructuur en verschillende arbeidsmatige
vaardigheden opdoen. Dit alles doen we
in een veilige setting met twee vaste

GGZ WNB, oktober 2021 | Aan de inhoud van deze informatiefolder kunnen geen rechten worden ontleend

Dagactiviteiten voor het Kringloperproject in Bergen op Zoom
Het Kringloper-project is onderdeel van
de Blauwe Sluis en wordt vanuit een
samenwerking met Stichting de
Kringloper vormgegeven. Net zoals bij
de Blauwe Sluis verricht je voor de
dagactiviteiten van de Kringloper
arbeidsmatige werkzaamheden.
De Kringloper voorziet in de
beschikbare materialen en op locatie bij
de Blauwe Sluis worden de onderdelen
gedemonteerd en gesorteerd. De
gesorteerde bakken worden naar de
Kringloper gebracht. Vanuit deze
samenwerking gaat er op dinsdag een
groep naar de Kringloper in de stad om
daar werkzaamheden te doen.
Om hier te werken hoef je geen kennis
van zaken te hebben, dit wordt je
allemaal geleerd tijdens de
werkzaamheden.

Locatie
Bij locatie de Meerpaal op Landgoed
Vrederust aan 't Waterbuurtje 3 in
Halsteren en deels bij de Kringloper in
Bergen op Zoom aan de Van
Konijnenburgweg 58.
Wanneer
De Blauwe Sluis: maandag, woensdag
en donderdag van 8.45 tot 11.30 uur
en van 13.30 tot 16.30 uur. Vrijdag
van 8.45 tot 11.30 uur.
De Kringloper: dinsdag van 13.30 tot
16.30 Locaties:
Meer informatie
Neem contact op met Anja de Zwart via
telefoon 06 83 91 38 33 of per mail:
blauwesluis@ggzwnb.nl.
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Dagbesteding in 't groen
bij Klein Loo in Halsteren
Bij Klein Loo bieden we gestructureerde
arbeidsmatige dagbesteding waarbij
men in en met groen werkt. Ben je
iemand die affiniteit heeft met deze
werkzaamheden, dan ben je bij ons aan
het juiste adres.
Binnen Klein Loo zijn er meerdere
arbeidsmatige dagbestedingsvormen te
vinden zoals:
Het atelier waar de mogelijkheid tot
bloemschikken is. Er worden
boeketten en bloemstukken gemaakt,
voor klanten en abonnementen.
Het tweedehands kledingwinkeltje.
De werkzaamheden binnen de
kledingwinkel zijn het ordenen van de
winkel en het organiseren van de
binnengekomen kleding, deze netjes
opruimen en het bedienen van de
kassa.
Het klussen in het groen. De
werkzaamheden zijn uiteenlopend
van werken in de tuin, de kas, zaaien,
kweken en oogsten van groentes etc.
Tevens doet deze groep ook klussen
in en om het terrein zoals het zagen
van hout en
opruimwerkzaamheden.
Het werken met hout, groot en klein.

heden en je leert vaardigheden die altijd
handig zijn voor in de toekomst voor het
werken in en met groen.
Wanneer
Maandag, dinsdag, donderdag van
9.00 tot 11.30 uur en van 13.30
tot 16.00 uur.
Woensdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur.
Vrijdagochtend van 9.00 tot 11.30
uur.
Locatie
Acaciadreef 1 op Landgoed Vrederust in
Halsteren.
Meer informatie
Neem contact op met Lisette van
Oorschot, Karlijn de Regt, Petrian van
den Eijnden of Adriaan van de Riet via
telefoon (0164)-289 234 of per mail:
klein.loo@ggzwnb.nl.

Om hier te werken hoef je geen kennis
van zaken te hebben, dit word je
allemaal geleerd tijdens de werkzaamheden. Er zijn veel mogelijk-
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Fietsenmakerij Batavia in
Halsteren
Om hier te werken hoef je geen kennis
van zaken te hebben, dit wordt je
allemaal geleerd tijdens de werkzaamheden binnen de fietsenmakerij.
Wanneer
Maandag, woensdag en donderdag van
8.45 tot 11.30 uur en 13.30 tot 16.00
uur. Dinsdag en vrijdag van 8.45 tot
11.30 uur.
Fietsenmakerij Batavia biedt
gestructureerde arbeidsmatige
dagbesteding aan. Bij de fietsenmakerij werk je, zoals de naam al zegt,
aan fietsen. Ben je iemand die dit soort
werk leuk en interessant vindt, dan ben
je bij ons aan het juiste adres.
Door je werk bij de fietsenmakerij kun je
werken aan arbeidsstructuur en kun je
verschillende vaardigheden opdoen. Er is
hier veel mogelijk en te leren. Zo leer je
technieken die handig zijn voor de
toekomst. Dit alles in een veilige setting
met vaste begeleider Jeroen Gerdes die
je hierin ondersteunt en helpt.

Locatie
Locatie de de Meerpaal - Fietsenmakerij
op Landgoed Vrederust aan 't
Waterbuurtje 3 in Halsteren.
Meer informatie?
Neem contact op met Jeroen Gerdes via
telefoon (0164)-289 219 of per mail:
fietsenmakerij@ggzwnb.nl.
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Gestructureerde dagbesteding bij
de Boekbinderij in Halsteren
Ben je iemand die affiniteit heeft met
deze werkzaamheden, dan ben je bij de
boekbinderij aan het juiste adres. Je
werkt hier in een veilige omgeving
met twee vaste begeleiders die je bij de
werkzaamheden ondersteunen en
helpen. Om hier te werken hoeft je
geen kennis van zaken te hebben, dit
wordt je allemaal geleerd tijdens de
werkzaamheden.
Bij Boekbinderij de Brug kun je aan de
slag binnen gestructureerde
arbeidsmatige dagbesteding waarbij je
werkt met onder andere het ambacht
van boekbinden.
Binnen de Brug kun je naast het (leren)
boekbinden ook allerlei andere
werkzaamheden verrichten zoals
bijvoorbeeld kopieer en printwerk,
inbinden, certificaten behalen,
werkzaamheden op
de computer verrichten en opdrachten
voor opdrachtgevers intern
(ketenpartners, externe partijen)
uitvoeren. Denk hierbij aan het maken
van agenda’s, kalenders, nieuwsbrieven,
folders, posters, boekjes en meer.

Wanneer
Maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 8.45 tot 11.30 uur en
13.30 tot 16.30 uur.
Locatie
Locatie de Brug/de Meerpaal (ruimte 3)
op Landgoed Vrederust aan 't
Waterbuurtje 3 in Halsteren.
Meer informatie?
Neem contact op met Kees Hermus of
Mario van Gool via (0164)-289 265
of Debrug.Boekbinderij@ggzwnb.nl.
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Dagbesteding in 't groen bij Fort
Roovere in Bergen op Zoom
juiste adres. Om hier te werken hoef je
geen kennis van zaken te hebben, dit
word je allemaal geleerd tijdens de
werkzaamheden. Het werk vindt plaats
onder begeleiding van SDW en GGZ
WNB en het is een gestructureerde
arbeidsmatige dagbesteding.

Vanuit het gemeentetraject ‘Zorg voor
Groen’ hebben SDW en GGZ WNB Fort
de Roovere als groenproject. Via ‘Zorg
voor Groen’ leveren wij een bijdrage aan
de gemeenschap: we zorgen ervoor dat
enkele locaties in de gemeente Bergen
op Zoom er netjes bij liggen.
De werkzaamheden zijn o.a. onderhouden van het terrein en Fort Roovere
weer in ere herstellen door waterlinies
vrij te maken van bomen en struiken.
Ben je iemand die affiniteit heeft met
deze werkzaamheden en graag buiten
bezig is, dan ben je bij ons aan het

Wanneer
Iedere dinsdagmiddag van 12.45 tot
16.00 uur.
Locatie
We vertrekken op de fiets vanuit de
fietsenmakerij in de Meerpaal naar Fort
Roovere. Wil je zelfstandig naar Fort
Roovere toekomen, dan kun je daar om
13.30 uur aansluiten.
Meer informatie
Wil je meer weten over dit project?
Neem contact op met Jeroen Gerdes via
telefoon (0164)-289 219 of per mail:
fietsenmakerij@ggzwnb.nl.

www.ggzwnb.nl
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