
Dagbehandeling
voor jongeren

Wij horen steeds vaker dat jonge, vitale cliënten die thuis wonen gebruik willen maken van dagbehandeling 
maar dit niet willen doen binnen het verpleeghuis. Daarom heeft Archipel op een aantal buitenlocaties 
passende activiteiten georganiseerd waar jonge mensen met dementie of andere cognitieve problemen 
aan deel kunnen nemen.

Dagbehandeling voor jonge mensen met dementie en/of 
cognitieve problemen op externe locaties

Sport en bewegen
De kantine van voetbalclub Wilhelmina Boys in Best 
is elke woensdag de uitvalsbasis voor intensieve 
beweeg activiteiten. De diverse faciliteiten maken 
het mogelijk dat het programma van die dag kan 
bestaan uit bijvoorbeeld zwemmen, fitness, 
wandelen, bootcamp. Een programma op maat 
wordt in overleg samengesteld. De lunch wordt op 
de locatie gezamenlijk gebruikt.



Arbeidsmatige activiteiten
De afdeling Werk en Talent van Archipel Landrijt 
bezoekt drie dagen per week, met cliënten, die 
kiezen voor arbeidsmatige dagbesteding een 
externe locatie. Daar wordt deelgenomen aan het 
arbeidsproces. Op woensdag en donderdag wordt 
er gewerkt bij Sims recycling aan de Hastelweg in 
Eindhoven. Hier wordt nieuwe en gebruikte 
elektronica gerecycled, bijvoorbeeld nieuwe 
koptelefoons gedemonteerd.

Maandag is de werkdag bij van der Leegte BV aan 
de Hofstraat in Eindhoven. Het werk bestaat hier 
uit diverse in en ompak werkzaamheden zoals 
inpakken van vulplaatjes die in de bouw worden 
gebruikt bij het stellen van kozijnen. Op alle drie 
de dagen gaat een medewerker van Archipel Werk 
en Talent mee als begeleider. De lunch wordt door 
de cliënt meegenomen.

Sociaal culturele activiteiten
Elke dinsdag kan in Son deelgenomen worden 
aan een programma bestaande uit educatieve en 
culturele activiteiten. Denk aan geheugentraining 
op niveau, taal-trainingen en thema-gespreksgroep 
met eventueel ondersteuning van een gastspreker. 
In overleg met de cliënten wordt het programma 
ontwikkeld. Binnen het Vestzaktheater wordt 
gebruik gemaakt van een gezellige ontmoetings-
ruimte waar de lunch kan worden gebruikt.
 
 
 

Creatieve activiteiten
De ambiance van deze creatieve Campus gelegen 
in het buitengebied van Best doet een beroep op 
de creativiteit van de cliënten. Elke donderdag kan 
er deelgenomen worden aan diverse creatieve 
activiteiten zoals schilderen of bloemschikken. 
Ook de lunch wordt hier verzorgd.



Kopgroep: 
ontmoetingsgroep voor 
mensen met dementie

Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt, 
komt daarmee een einde aan een periode van 
onzekerheid. Maar na de zekerheid van de diagnose 
dringen zich meteen nieuwe vragen op. Vragen als: 
Hoe ga je om met dementie? Hoe hanteer je de 
chaos in je hoofd, de angst, de vergeetachtigheid, 
etc. Het doel van de Kopgroep is te leren omgaan 
met de gevolgen van dementie en het behouden 
van zelfvertrouwen. Deelnemers staan nog midden 
in het leven en kunnen tijdens wekelijke bijeen-
komsten, onder deskundige begeleiding in een 
veilige omgeving, hun ervaringen delen.  

Dwe Kopgroep komt wekelijks bijeen op 
woensdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur,  
in De Uitwijk in Eindhoven (Woensel Zuid).  

Meer informatie? Bel 0499 36 25 00, of mail 
kopgroep-Kanidas@archipelzorggroep.nl

Natuur en buitenleven
Cliënten die actief bezig willen zijn in en rondom 
de natuur kunnen elke maandag terecht op de 
activiteitenboerderij in Best. Er kan in de moestuin 
gewerkt worden, het kleinvee verzorgd worden of 
een wandeling worden gemaakt in de natuur. In de 
blokhut kan men bezig zijn met houtbewerking.

Voor meer informatie over deze dagbestedings-
activiteiten kunt u zich richten tot: 
Heleen Venema
06 10 79 01 96
heleen.venema@archipelzorggroep.nl



www.archipelzorggroep.nl


