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Programmaboekje dagbesteding

Alstublieft. Voor u ligt het programmaboekje van Dommelhoef. Een
programmaboekje vol activiteiten. De samenstelling van de activiteiten, vermeld
in dit boekje, is het resultaat van uw wensen. Wij zullen ons programma hier
voortdurend op aanpassen, daardoor is dit boekje ook steeds weer anders!

Een aantal activiteiten is op afspraak, indicatie of op uitnodiging, andere
zijn vrij toegankelijk. Uw dagbestedingscoach bespreekt met u uw wensen
voor uw dagbesteding en de eventueel daarbij behorende kosten.

Informatie
Uiteraard doen we ons best om zoveel mogelijk geplande activiteiten
doorgang te laten vinden, maar in een vakantieperiode kan het voorkomen
dat iets niet doorgaat. We vragen hiervoor bij voorbaat uw begrip. We zullen
annulering z.s.m. doorgeven aan de betrokkenen.

Er is geen restitutie mogelijk bij de strippenkaart.

Voor informatie kunt u terecht bij uw dagbestedingscoach Marti Hölscher,
telefoonnummer 06-57098890. email: marti.holscher@archipelzorggroep.nl



Sfeer en ontspanning

Dommelhoef activiteiten
strippenkaarten

Wanneer dagbesteding niet binnen uw indicatie valt kunt u met een
strippenkaart aansluiten bij activiteiten die u in dit boekje kunt vinden.
Gemakkelijk, overzichtelijk en gericht op uw behoeften.

Heeft u vragen over deelname aan en kosten van de activiteiten, dan
kunt u deze stellen aan het team van de dagbesteding.

Kosten:
Er zijn strippenkaarten in diverse prijzen 5,-  10,-  20,-
(ps. het is ook een leuk cadeau!)

Waar kunt u ze kopen:
De strippenkaarten zijn te verkrijgen via de receptie en bij de
dagbesteding.



Overzicht activiteiten

Alle activiteiten zijn op afspraak!

 Activiteiten maandag

Tijd: Waar:

10.00-10.45 Ontvangst WMO cliënten Vide

10.30-11.20 Meer Bewegen Voor Ouderen 1 AB ruimte 2e etage

10.30-13.30 Culinaire capriolen AB ruimte 1e etage
rechts

10.30-11.20 Nieuwscafé AB ruimte 1e etage

11.30-12.30 (Bord) spellen Vide 1e etage

11.30-12.30 Meer Bewegen Voor Ouderen 2 AB ruimte 2e etage

12.30-13.30 Lunch voor WMO  cliënten Vide

13.30-15.30 Creatief atelier AB ruimte 2e etage

14.00-15.30 Klassieke muziek HK Demer

14.15-15.30 Ontspannen met beeld en muziek AB ruimte 1e etage



Overzicht activiteiten

Alle activiteiten zijn op afspraak!

Activiteiten dinsdag

Tijd: Waar:

10.00-10.45 Ontvangst WMO clienten Vide 1e etage

10.30-12.30 Markt bezoek Centrum Eindhoven

10.45-12.15 Natuur en buitenleven (even weken) AB ruimte 1e etage

10.45-12.15 De bakstudio (oneven weken) AB ruimte 1e etage

10.45-12.15 Verhalen kring AB ruimte 2e etage

12.30-13.30 Lunch voor WMO cliënten Vide

14.15-15.30 Geheugen fitness Vide

13.30-15.30 Tekenen en schilderen AB ruimte 2e etage

13.45-15.30 Handwerken Demer

14.00-15.15 Hits uit jaren 60-70 AB ruimte 1e etage

16.30-18.30 Hap in * Gasterij

* alleen voor cliënten long stay



Overzicht activiteiten

Alle activiteiten zijn op afspraak!

Activiteiten woensdag

Tijd: Waar:

10.00-10.45 Ontvangst WMO cliënten vide

10.30-12.00 Beauty Time Vide

10.30-11.30 Koor Articolore AB ruimte 1e etage

10.15-12.15 Creatief atelier AB ruimte 2e etage

12.30-13.30 Lunch voor WMO cliënten Vide

14.00-15.30 Academisch Genootschap
(oneven weken)

AB ruimte 2e etage

14.15-15.30 Sport en spel AB ruimte 1e etage

14.30-16.00 Gesprek op woensdag  (even weken) AB ruimte 2e etage

14.30-15.30 Yoga Dagbehandeling



Overzicht activiteiten

Alle activiteiten zijn op afspraak!

Activiteiten donderdag

Tijd: Waar:

10.00-10.45 Ontvangst WMO cliënten

10.30-11.30 Zittende yoga Dagbehandeling

10.15-12.00 Houtatelier AB ruimte 2e etage

10.45-11.15 Warming up AB ruimte 1e etage

10.45-11.15 Krant bespreking Vide

11.15-12.15 Geheugen fitness Vide

11.30-12.30 Hits van Hollandse bodem AB ruimte 1e etage

12.30-13.30 Lunch voor WMO cliënten Vide

14.00-15.45 Creatief atelier AB ruimte 2e etage

14.00-15.00 Wandelclub Buiten

14.00-15.30 Licht Klassieke muziek AB ruimte 1e etage

14.00-15.00 Yoga Dagbehandeling



Overzicht activiteiten

Alle activiteiten zijn op afspraak!

Activiteiten vrijdag

Tijd: Waar:

10.00-10.45 Ontvangst WMO cliënten Vide

10.00-12.15 Beauty Time AB ruimte 1e
etage

11.00-12.15 Creatief met papier Vide

12.30-13.30 Lunch voor WMO cliënten Vide

14.15-15.15 Djembe  (even weken) AB ruimte 1e
etage

14.15-15.30 De ontmoeting (on even weken) AB ruimte 1e
etage

14.30-15.00 Mindfullnes Dagbehandeling

14.30-16.00 Regelmatig ontspanning activiteiten Gasterij



Cultuur

Verhalen kring

Tijdens deze activiteit lezen we mooie verhalen van Vroeger en Nu.
Ook kijken we naar passend beeldmateriaal in de vorm van prenten en
filmpjes, waarna we samen in gesprek gaan over allen mooie verhalen.

Wanneer
Dinsdag van 10.45 uur tot 12.15 uur.

Waar
Activiteiten ruimte op de 1e etage.



Cultuur

Hits uit de '60 en '70

Kom genieten van alle mooie hits die de jaren 60 en 70 ons hebben
gebracht.
U kunt uw verzoekjes indienen en we gaan samen met u op zoek naar
uw muzikale hit, om die vervolgens te laten zien en horen op grootbeeld.
Een gezellige activiteit waarin u in gedachten terug gaat naar alle mooie
herinneringen die muziek u kan brengen.

Wanneer:
Dinsdag tussen 14.00 uur tot 15.30 uur.

Waar:
Activiteiten ruimte 1e verdieping.



Sfeer en ontspanning

De ontmoeting

Op vrijdag middag niks te doen?

Kom gezellig samen op de vide.
Samen kijken we of we een spelletje gaan doen of liever een terras
pikken of waar we die dag ook zin in hebben.
Niks moet, alles mag, gewoon lekker samen zijn.

Onder het genot van en drankje en of hapje luiden we samen het
weekend in.

Wanneer
Vrijdag (oneven) weken tussen 14.00 uur en 15.30 uur.

Waar
Op de Vide 1e etage.



Overzicht activiteiten

Sfeer en ontspanning
Centrale ontspanningsactiviteiten op datum

oktober

Woensdag
02-1014.30-16.00

Gesprek op woensdag.Thema:
verbeter de wereld.

AB ruimte 1e etage

Donderdag
3-1014.30-17.00

Dierendag met diverse dieren i.s.m.
de vrijwilligers van  ASML.

Gasterij

Vrijdag 4-10 Archipel bestaat 25 jaar. Gebak voor
iedereen.

Gasterij

Woensdag 9-10
14.00-15.30

Academisch genootschap.Thema:
Maastricht.*

AB ruimte 1e etage

Woensdag 9-10
18.30-20.00

Bingo. Gasterij

Vrijdag
11-1010.00-16.00

Oosterse markt. Gasterij

Woensdag 16-10
14.30-16.00

Gesprek op woensdag.Thema:je
eigen levenslied luisteren we samen.

AB ruimte 1e etage

Vrijdag 18-10
14.30-16.00

Optreden en lekker meezingen met
Karel en co.

Gasterij

Woensdag 23-10
14.00-15.30

Academisch genootschap.Thema:
Turkije.*

 AB ruimte 1e etage

Vrijdag 25-10
10.15-11.00

De kinderen van Korein kinderplein
komen op  bezoek.

Afdeling de Dieze

Woensdag 30-10
14.30-16.00

Gesprek op woensdag. Thema:
eerst tot 10 tellen........

 Ab ruimte 1e etage

Donderdag 31-10
18.00-24.00

Uitstap show in center parcs
kempervennen.
*Toegang met strippenkaart voor
cliënten zonder Dagbesteding
indicatie.



Overzicht activiteiten

Sfeer en ontspanning
Centrale ontspanningsactiviteiten op datum

November

Vrijdag 1-11
14.30-16.00

Optreden van seniorenorkest Sonore
uit Son.

Gasterij

Woensdag 6-11
14.00-15.30

Academisch genootschap.Thema:
Meester van de prent kunst.*

AB ruimte 1e etage

Donderdag 7-11
19.00-20.00

Herdenkingsdienst voor
nabestaanden van overleden cliënten
van Dommelhoef.

Gasterij

Zondag 10-11
10.30-12.00

Koffieconcert  popkoor sparkle . Gasterij

Woensdag 13-11
14.30-16.00

Gesprek op woensdag.Thema:
de levensboom.

AB ruimte 1e etage

Vrijdag 15-11
14.00-16.00

Het Philips museum  komt naar ons
toe.

Gasterij

Woensdag 20-11
14.00-15.30

Academisch genootschap.Thema:
India, de graftombe Elora .*

AB ruimte 1e etage

Vrijdag 22-11
10.15-11.00

De kinderen van Korein kinderplein
komen op  bezoek.

Afdeling de Dieze

Zondag 24-11
14.30-16.00

Een geweldig optreden van: Arno
Huibers met de voorstelling "De
verkleedkoffer.

Gasterij

Woensdag 27-11
14.30-16.00

Gesprek op woensdag.Thema:
dit is ook mijn verantwoordelijkheid.

Ab ruimte 1e etage

Vrijdag 29-11
14.00-16.00

Natuurfilm of documentaire. Ab ruimte 1e etage

*Toegang met strippenkaart voor
cliënten zonder Dagbesteding
indicatie.



Overzicht activiteiten

Sfeer en ontspanning
Centrale ontspanningsactiviteiten op datum

December

Zondag 1-12
10.30-12.00

De Sinterklaasshow voor jong en
ouder.

Gasterij

Woensdag 4-12 Sinterklaasviering. Gasterij

Woensdag 4-12
14.00-15.30

Academisch genootschap.Thema:
chocolade.*

AB ruimte 1e etage

Donderdag 5-12
14.00-16.00

Wordt de grote kerstboom alweer
versierd.

Gasterij

Zondag 8-12
11.00-16.00

Komt allen op de kerstsfeermarkt van
Dommelhoef.

Gasterij en buiten

Woensdag 11-12
14.30-16.00

Gesprek op woensdag.  Thema:
Feest dagen is het wel zo'n feest..

AB ruimte 1e etage

Woensdag 11-12
18.30-20.00

Kerstbingo. Gasterij

Vrijdag 13-12
14.00-16.00

Kerstwandeling naar het centrum en
de kerk.

Zondag 15-12
10.30-12.00

Kerstoptreden van zangtheatergroep
koor Priamore uit Nuenen.

 Gasterij

Woensdag 18-12
10.30-12.00

Kerst ameezing met articolore Gasterij

Woensdag 18-12
14.00-15.30

Academisch genootschap.Thema:
De Ster van Bethlehem.*

AB ruimte 1e etage

Vrijdag 20-12
10.15-11.00

Kinderen van korien kinderplein
komen op bezoek.

Afdeling de Dieze

Zondag 22-12
10.30-12.00

Kerstoptreden van popkoor Dirk Gasterij

Donderdag 26-12
10.30-12.00

Tweede Kerstdag een sfeervol kerst
optreden van zangeres "pearl"

Gasterij

Dinsdag 31-12
19.00-21.30

Oudjaarsbal met oliebollen, live
muziek van zanger 'Victor" en een
mooie vuurwerk show.

Gasterij



Overzicht activiteiten

Sfeer en ontspanning
Centrale ontspanningsactiviteiten op datum

Januari

Vrijdag 3-1
14.30-16.00u

Nieuwjaarsborrel met live muziek
van: Sail jazzband Eindhoven.

Gasterij

Woensdag
8-114.30-16.00 u

Gesprek op woensdag.Thema:
Een nieuw begin.

AB 1e etage

Woensdag 15-1
14.00-15.30 u

Academisch genootschap.Thema:
nog niet bekend.*

AB 1e etage

Woensdag 22-1
14.30-16.00 u

Gesprek op woensdag.Thema:
ieder vogeltje zingt.

AB 1e etage

Woensdag 29-1
14.00-15.30 u

Academisch genootschap.
Thema: nog niet bekend.*

AB 1e etage



Cultuur

Het Philips Museum komt naar
u toe

Het Philips Museum ligt in het hart van Eindhoven, op de historische
locatie waar Gerard Philips in 1891 begon.
Het oude fabriekje waar de eerste gloeilamp werd ontwikkeld.

De medewerkers van dit  museum komen met een tentoonstelling en
presentatie naar Dommelhoef.
Zo kunt u de museum schatten bewonderen.
De medewerkers van het museum  van het museum vinden het erg leuk
als u ook u oude Philips producten mee neemt zodat ze samen met u
hierover kunnen praten.

Wanneer
Vrijdag 15 november
tussen 14.00 uur en 16.00 uur

Waar
Gasterij



Cultuur

De Verkleedkoffer een vrolijke
voorstelling

Arno Huibers, als acteur, clown en maskerspeler en Paul van der
Heijden, als virtuoos bespeler van bijzondere instrumenten, houden hun
kinderpubliek en volwassenen een uur lang op het puntje van de stoel.
Vrolijkheid en plezier zijn troef in deze zeer muzikale theatervoorstelling.
Maar daaronder speelt ook een serieus thema als kiezen voor wie je
bent en wat je het liefst wilt worden.

Kom genieten van deze voorstelling speciaal op Dommelhoef.
Ook vrienden en familie zijn van harte uitgenodigd om mee te genieten
van deze geweldige voorstelling.

Wanneer
24 november.
De voorstelling start om 14.30 uur.

Waar
De Gasterij.



Sfeer en ontspanning

Sinterklaas show

Een interactief en muzikaal Sinterklaasprogramma voor volwassenen.
Dit alles met een flinke surprise doos vol humor, herinneringen en
nostalgie.
Uiteraard vereert de echte Sint u ook nog met een bezoek.
Dit is een programma voor volwassen maar ook zeer geschikt voor
kinderen van alle leeftijden.

Wanneer
Zondag 1 december start.
Deze show om 10.30 uur tot 12.00 uur.

Waar
Gasterij



Sfeer en ontspanning

Sfeervolle Kerstmarkt

We willen u van harte uitnodigen om samen met uw familie, vrienden,
kennissen te komen kijken op onze Kerstmarkt op Dommelhoef
We organiseren een sfeervolle markt met diverse kramen  onder meer
cadeauartikelen, proeverijen, live Kerstmuziek en nog veel meer.
De opbrengst komt ten goede aan de cliënten en bewoners van
Dommelhoef zo kunnen er weer leuke activiteiten worden georganiseerd
door de Dagbesteding.

Wanneer
Zondag 8 december
van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Waar
In en om de Gasterij.



Nieuwjaarsreceptie met de
"Sail Jazzband Eindhoven"

Kom ook gezellig elkaar in het nieuwe jaar begroeten!

Met een lekker hapje en een drankje gaan we genieten op onze
Nieuwjaarsreceptie.
Met een geweldig optreden en swingende Dixieland muziek van de
"Sail Jazzband Eindhoven" .
Kom een glaasje met ons heffen

Wanneer
Zondag 3 januari tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Waar
Gasterij.



Dagbesteding via Wettelijke
Maatschappelijke Ondersteuning.

De gemeenten kunnen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(W.M.O) de financiële mogelijkheid bieden om mensen met een
specifieke hulpvraag deel te laten nemen aan Dagbesteding.
Dommelhoef biedt 5 dagen in de week deze mogelijkheid.
U wordt met koffie / thee ontvangen in een daarvoor speciaal ingerichte
ruimte.
Overdag kunt u kiezen uit een breed scala aan activiteiten die begeleid
worden door verschillende professionals.
Tussen de middag is er ruim aandacht voor een heerlijke  lunch of warme
maaltijd vanuit de Gasterij.
U wordt indien gewenst vanuit huis opgehaald door een bus van
Connexxion en weer teruggebracht.

Heeft u intresse?
Neem contact op met  dagbestedingscoach:
Marti Hölscher, telefoonnummer 06-57098890.
email: marti.holscher@archipelzorggroep.nl
Ze geeft u graag verdere informatie.



Sfeer en ontspanning

Helpende handen gezocht

Elke dag weer zetten mensen zich op vrijwillige basis in om al deze
activiteiten tot een succes te maken.
Hiervoor zijn we ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die samen met
ons de activiteiten willen ondersteunen, die u kunt lezen in ons boekje.

Interesse?
Mocht u vragen hierover hebben, bent of kent u iemand die interesse
heeft in vrijwilligerswerk binnen de dagbesteding van Dommelhoef, kunt
u contact op nemen met onze coördinator vrijwilligers werk.

Contactgegevens
Saskia Kluin
Mail: Saskia.kluin@archipelzorggroep.nl
Tel: 06-30124313



Archipel Akkers

Margot Begemannstraat 9, Nuenen

t 040 263 59 99

Archipel Berkenstaete

De Bontstraat 71, Son en Breugel

t 0499 33 30 00

Archipel Dommelhoef

Parklaan 97, Eindhoven

t 040 261 01 11

Archipel Landrijt

Drosserstraat 1, Eindhoven

t 040 215 80 80

Archipel Eerdbrand

Waddenzeelaan 2, Eindhoven

t 040 264 11 11

Archipel Genderhof

Sterkenburg 2, Eindhoven

t 040 252 03 11

Archipel Kanidas

Molenveste 1, Best

t 0499 36 25 00

Archipel Vloed

Tijdelijke locatie Kanidas

Veerstraat 17, Son en Breugel

t 0499 75 37 00

Archipel Passaat/ Hof van Strijp

Strijpsestraat 144-30, Eindhoven

t 040 261 02 00

Archipel Gagelbosch

Gagelboschplein 200, Eindhoven

t 040 250 44 00

Archipel Fleuriade

Gagelboschplein 300, Eindhoven

t 040 250 44 00

Archipel Ekelhof

Sint Claralaan 38, Eindhoven

t 040 251 39 10

Archipel Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 110, Nuenen

t 040 284 52 29

Archipel Servicepunt

t 040 264 64 64



Archipel Dommelhoef

Parklaan 97

5613 BC Eindhoven

t 040-2610111

f 040-2610400

dommelhoef@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

Archipel Landrijt

Drosserstraat 1

5623 ME Eindhoven

t 040-2158000

landrijt@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen




