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Programmaboekje dagbesteding

Alstublieft. Voor u ligt het programmaboekje van dagbehandeling Landrijt.  Een
programmaboekje vol activiteiten op o.a. creatief, sportief en cultureel gebied;
zowel binnen- als buitenshuis. Daarnaast vind u een overzicht van verschillende
clubs en andere activiteiten waarbij ontspannen en ontmoeten centraal staan.
Een uitnodiging om te ontdekken, te ondernemen en te genieten van een voor u
zinvolle dag.

In dit programmaboek vindt u een impressie van de activiteiten waaraan u
deel kunt nemen. Het aanbod komt tot stand naar aanleiding van de vraag
van de cliënten. Daarom wordt er continue gezocht naar vernieuwing en
ontwikkeling om kersverse bezigheden op de kaart te zetten.
Wij bieden dagbesteding aan in de volgende programma's:

1. Sport en Bewegen
2. Creativiteit
3. Cultuur
4. Sfeer en Ontspanning
5. Natuur en Buitenleven
6. Werk en talent

Dagbehandeling is voor mensen met een WMO beschikking of een indicatie
dagbehandeling vanuit de WLZ of wanneer u met eigen middelen betaald.
Ook wanneer u PGB ontvangt kunt u bij ons terecht.

Voor suggestie, ideeën, opmerkingen en vragen, kunt u terecht bij onze
dagbestedingscoaches.

Op www.archipelzorggroep.nl kunt u dit programmaboekje digitaal
raadplegen.
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Dagbestedingscoaches
Dagbehandeling

Als dagbestedingscoach binnen dagbehandeling zijn wij
verantwoordelijk voor het samenstellen van een individueel
arrangement, passend binnen de interesses en affiniteiten van de cliënt.
Wij kijken samen met u, waar u behoefte aan heeft en waar uw wensen
liggen.Voor cliënten met een WLZ indicatie zijn wij diegene die
regelmatig overleg hebben met andere disciplines en zullen we jaarlijks
een behandelplan opstellen. U kunt altijd bij ons terecht voor vragen,
opmerkingen etc. Onze deur staat altijd voor u open!

Contact met ons opnemen?
Loes Lemmens: 06-12229532, Loes.Lemmens@archipelzorggroep.nl
Aanwezig: ma-di-vrij
Ilona Balk: 06-12722084, Ilona.Balk@archipelzorggroep.nl
Aanwezig:ma-wo-do
Juultje van der Valk 06-23543744 juultje.van.der.
valk@archipelzorggroep.nl
Aanwezig: ma-di-do
Algemeen nummer dagbehandeling Landrijt 040-2158088
dagbehandeling.landrijt@archipelzorggroep.nl



Overzicht activiteiten

Maandag Activiteit per dag Waar

10.00-12.00 uur De bakkerij Zeeanemoon

10.00-12.00 uur Schilderen Deining

10.00-12.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

10.00-12.00 uur Hersengymnastiek Zeester

10.00-12.00 uur Hersengymnastiek Vloed

10.00-12.00 uur Fotografie Zeekraal

10.00-12.00 uur Wandelen Buiten

14.00-16.00 uur Schilderen Zeeanemoon

14.00-16.00 uur Wellness Vloed

14.00-16.00 uur Muziekmozaïek Deining

14.00-16.00 uur Brainstorm Zeester

14.00-16.00 uur Fitness Sport Inn

10.00-16.00 uur Antoniushof Activiteitenboerderij
te Best

10.00-16.00 uur Sfeeractiviteiten Koraal/ Parel



Overzicht activiteiten

Dinsdag Activiteit per dag Waar

10.00-12.00 uur Zingen Deining

10.00-12.00 uur Fitness Kleine
fysiotherapiezaal

10.00-12.00 uur Yoga Zeeanemoon

10.00-12.00 uur Hersengymnastiek Zeester

10.00-12.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

10.00-12.00 uur Creatief 'de basis' Zeekraal

10.00-14.00 uur Kookgroep Koraal

14.00-16.00 uur Creatief 'de basis' Zeekraal

14.00-16.00 uur Muzikaal bad Deining

14.00-16.00 uur Wereldreis door de tijd Zeester

14.00-16.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

14.00-16.00 uur Sfeer activiteiten Koraal

10.00-16.00 uur Sfeer activiteiten Parel

10.00-16.00 uur Sociaal culturele activiteiten Vestzaktheater te
Son



Overzicht activiteiten

Woensdag Activiteit per dag Waar

10.00-12.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

10.00-12.00 uur Klassieke muziek Deining

10.00-12.00 uur Biljarten Gasterij

10.00-12.00 uur Tussen Toen en Nu Zeester

10.00-12.00 uur De bakkerij Koraal

10.30-12.00 uur Muziek met Karin Zeeanemoon

14.00-16.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

14.00-16.00 uur De Heerenkamer Zeester

14.00-16.00 uur Muziekmozaïek Deining

14.00-16.00 uur Schilderatelier Zeeanemoon

10.00-16.00 uur Sfeeractiviteiten Koraal

10.00-16.00 uur Sportactiviteiten Wilhelminaboys te
Best

10.00-16.00 uur Stal de Groof Boerderij te
Eindhoven



Overzicht activiteiten

Donderdag Activiteit per dag Waar

10.00-12.00 uur Muziekmozaïek Deining

10.00-12.00 uur Houtbewerking en creatief
(zelfstandig)

Hamerhaai

10.00-12.00 uur Wandelclub Buiten

10.00-12.00 uur Biljarten Gasterij

10.00-12.00 uur Sfeermeditatie Oase

10.00-14.00 uur Kookstudio Zeeanemoon

14.00-16.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

14.00-16.00 uur Muziek / dans middag Gasterij

14.00-16.00 uur Boven op het nieuws Zeester

14.00-16.00uur Yoga Deining

10.00-16.00 uur Creatieve activiteiten Westerwind

10.00-16.00 uur Sfeeractiviteiten Koraal/ Parel



Overzicht activiteiten

Vrijdag Activiteit per dag Waar:

10.00-12.00 uur Natuurbeleving Deining

10.00-12.00 uur Houtbewerking en creatief Hamerhaai

10.00-12.00 uur Fitness Sport Inn

10.00-12.00 uur Communiceren met Taal Zeeanemoon

10.00-12.00 uur Tien voor Taal Zeester

14.00-16.00 uur Zwemmen Tongelreep

14.00-16.00 uur In Gesprek Zeester

14.00-16.00 uur Soosgenoten Deining

14.00-16.00 uur Bloemschikken (even weken) Zeekraal

14.00-16.00 uur Wandelen Buiten

10.00-16.00 uur Sfeeractiviteiten Koraal



Creativiteit

Bent u altijd al creatief geweest
of wilt u graag creatief bezig zijn?

Dan bied dagbehandeling meerdere mogelijkheden.
Met verschillende materialen en technieken kunt u onder begeleiding de
mooiste creaties maken. Ervaring is niet nodig.

Waar en wanneer?
't Schildersatelier..
Maandagochtend, maandagmiddag en woensdagmiddag.

Houtbewerking en creatief in de Hamerhaai.
Een inspirerende ruimte waar gewerkt kan worden met verschillende
materialen, onder andere met hout, klei, verf, mozaïek en speksteen.

Creatief 'de basis'
Dinsdag de gehele dag

Westerwind Artistiek op Campus Westerwind:
Donderdag de gehele dag.

Bloemschikken op Vrijdag in de even weken



Sport en bewegen

Kom in beweging!

Sporten en bewegen helpt u om fit te blijven. Het helpt u een goede
conditie te behouden en u lichamelijk en mentaal fitter te voelen.
Er worden meerdere beweegactiviteiten aangeboden, onder andere
fitness, wandelen en yoga. Gaat u liever zwemmen?
Ook dat kan, eenmaal per week gaan we naar de Tongelreep.
En wilt u naar een sportschool, dit kan 2 keer per week.

Bespreek uw wensen en de mogelijkheden met uw dagbestedingscoach.

Waar en wanneer?
Wandelen: diverse mogelijkheden.
Yoga: dinsdag en donderdag.
Fitness: maandag, dinsdag en vrijdag.
Zwemmen: vrijdag 14.00 uur in de Tongelreep



Cultuur

Fotografie

Iedere maandagochtend is er onder begeleiding van een enthousiaste
fotograaf, de mogelijkheid om in klein groepsverband uw interesse in
fotografie te vergroten.
Om samen uw enthousiasme te delen, maar ook om kennis te maken
met de nieuwste ontwikkelingen.

Wanneer
Iedere maandagochtend 10.30u -11.30u.

Waar
In de Zeekraal



Muziek

Muziek kan u ontroeren, vrolijk stemmen, opzwepen, u meenemen terug
in de tijd. Muziek kan ontspanning geven, maar u ook in beweging
zetten!

Zingt u graag mee of luistert u liever naar de mooie klanken van de
muziek? Liever klassieke muziek of toch iets moderns? Misschien waagt
u zelfs nog een dansje.

Sluit aan bij onze muziekactiviteiten die op meerdere momenten in de
week aangeboden worden.



Cadeaushop

Zoveel creativiteit binnen Archipel Landrijt dat er voldoende is om
iedereen mee te laten genieten.

In onze sfeervolle cadeaushop worden diverse kunstwerken
aangeboden. Allemaal met liefde gemaakt! Denk aan mozaïekschalen,
kaarten, windlichten; kortom, kunst en cadeaus in de breedste zin van
het woord.

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen.

Openingstijden:
Maandagmiddag
Woensdagmiddag
Vrijdagmiddag

Gesloten?
Meld u dan bij de receptie, de receptionist(e) neemt dan contact op met
dagbehandeling.



Sfeer en ontspanning

De Koraal / de Parel

Voor cliënten die geen directe aansluiting vinden bij de dagelijkse
georganiseerde activiteiten. Voor cliënten die meer behoefte hebben
aan rust, sfeer, begeleiding of juist wat meer baat hebben bij structuur
en duidelijkheid. Bieden wij de mogelijkheid om aan te sluiten in de
groep van de Koraal of de Parel.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw
dagbestedingscoach.



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 Eerdbrand

Waddenzeelaan 2, Eindhoven

t 040 264 11 11

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 Kanidas

Molenveste 1, Best

t 0499 36 25 00

Archipel Kwadraat

Nansenstraat 21, Eindhoven

t 040 248 55 44

Archipel Landrijt

Drosserstraat 1, Eindhoven

t 040 215 80 80

Archipel Lindehof

Brandrood 41, Veldhoven (Oerle)

t 040 341 00 90

Archipel Passaat/ Hof van Strijp

Strijpsestraat 144-30, Eindhoven

t 040 261 02 00

Archipel Zuiderpark Gagelbosch

Gagelboschplein 200, Eindhoven

t 040 250 44 00

Archipel Zuiderpark Fleuriade

Gagelboschplein 300, Eindhoven

t 040 250 44 00

Archipel Servicepunt

t 040 264 64 64



Archipel Landrijt

Drosserstraat 1

5623 ME Eindhoven

t 040 215 80 00

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


