Instelling

Omschrijving

Locatie

Contactgegevens +

Bezoekdata en tijden

aanmelden
Amarant

Sommige cliënten vragen veel zorg en andere zijn al

Kreitsberg 14, 5411 RH

Ad Vermeulen

Dinsdag 27-3 en

geholpen met een steuntje in de rug. Met welke vraag om

ZEELAND

06-51861456

donderdag 29-3

a.vermeulen@Amarant.nl

13.00 uur – 14.30 uur;

ondersteuning men bij Amarant ook komt, het uitgangspunt
blijft hetzelfde. Alle vormen van dienstverlening zijn erop

of

gericht mensen met een beperking een zo normaal

14.45 uur – 16.15 uur

mogelijk leven te laten leiden. Een gewoon leven zoals dat
van mensen zonder beperking. Waarbij het
vanzelfsprekend is dat zij zelf de regie hebben en houden
over hun eigen leven. Een gewoon leven waarin zaken als
wonen, werken, vrijetijdsbesteding, zelfontplooiing, het
maken van eigen keuzes, het hebben en onderhouden van
sociale contacten van groot belang zijn.

Bernezorg

Bij BerneZorg staat het welbevinden van cliënten,

Zijlstraat 1

Ellen van der Heijden

Donderdag 29 maart

medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers centraal. Op

5473 CJ HEESWIJK

0413-298100

14.30 uur tot 16.00 uur

een persoonlijke wijze ondersteunen wij ouderen bij een

e.vanderheijden@bernezorg.nl

zinvolle invulling van hun leven. Zelfredzaamheid staat bij
BerneZorg hoog in het vaandel en daarom worden onze
diensten en producten altijd op maat aangeboden.

Brabant

In het kader van ontschotting en samenwerking willen

Memo

Wil van de Laar

Dinsdag 27 maart en

Zorg

zorgkwekerij MEMO en dagzorg De Kern/dagbesteding

Neerbroek 23c, Boekel

0412-683683

donderdag 29 maart

Wil.vandeLaar@brabantzorg.eu

Memo: van 13.00-15.15

Elstar van Brabantzorg (beide in Boekel) u gezamenlijk
ontvangen en een integraal programma aanbieden. Wij

Zorgpark Sint Petrus

staan voor u klaar met ideeën en creatieve oplossingen

Burgstraat 34, Boekel

Zorgpark: van 15.30-17.30 uur

voor de uitdagingen van de WMO voor de gemeente!!

Graag wil ik u uitnodigen voor een werkbezoek bij

Sterrebos serviceflat

Lo van Loenen Martinet

Donderdag 29 maart

serviceflat de Sterrebos. Hier worden diverse

Sterrebos 62, Oss

0412-683683

14.00 uur

groepsactiviteiten georganiseerd voor bewoners van de flat

lo.vanloenenmartinet@brabantzorg.

en van de wijk.

eu

Bureau

Uniek in de regio.

Hajo Koning

(Op de aangegeven tijden kunt

Koning

Al 10 jaar gespecialiseerd in autisme

06-29602373

u binnenlopen en informatie

HajoKoning@bureaukoning.nl

krijgen)



Vooruitstrevend



Vernieuwend



Volledig

Overtuig Uzelf tijdens de open dagen.

15.30 uur

Kantoor Uden

Dinsdag 27 maart

Aldetiendstraat 21 C,

Donderdag 29 maart

Uden

13:00 – 15:00 uur

Aanwezig: o.a. Hajo
Koning, directeur BK

Educatieve

Dinsdag 27 maart

Crisisopvang,

Donderdag 29 maart

Rechtestraat 2 Deursen

14:00 – 16:00 uur

Aanwezig: o.a. Sabine
Kappen,
zorgcoördinator
ECO/orthopedagoog
BK en verschillende
jongeren

Groepsbegeleiding op

Dinsdag 27 maart

maat: Kanovaren,

16:30 – 18:00 uur

Maaslandse Kano

Donderdag 29 maart

Vereniging, Ossestraat

17:00 – 18:00 uur

13, Macharen
Aanwezig Marleen
Peters, sport- en

activiteitencoördinator
BK, Wilma van
Nistelrooij, kano
instructrice BK en
voorzitter MKV en
verschillende jongeren.

Groepsbegeleiding op

Donderdag 29 maart

maat: Het Atelier,

16.00u -17.00u

Rechtestraat 2,
Deursen
Aanwezig: o.a. Femke
Engelen, creatief
therapeut BK en
verschillende jongeren.

Buro Lima

Tijdens de bezoekdag zullen we, op een “levende” manier

Fokkershoek 8b,

Lianne van Genugten

antwoord geven op de volgende vragen:

HEESWIJK Dinther

06-10001854

Wat, Voor wie, Door wie, Wanneer, Waarom, Hoe, Waar

info@burolima.nl

Dinsdag 27 maart
van 13.30 -14.30
van 14.45- 15.45
van 16.00-17.00

De “drive” van alle betrokkenen van Buro Lima willen we
tijdens de bezoekdag overbrengen.

Dichterbij

Dichterbij Oss e.o. ondersteunt burgers met een

Activiteiten centrum

De heer Arno Janzen

Dinsdag 27 maart 2012

verstandelijke beperking om het maximale uit hun eigen

Roggy, Korte Beijerd 3,

06-47012531

van 13.00 – 14.30 uur

leven te halen. Zodat zij volwaardig kunnen participeren in

5431 NP CUIJK

secretariaatlandvancuijk@dichterbij.

een ongedeelde samenleving.

nl

Bestuurders, raadsleden en ambtenaren zijn van harte
uitgenodigd voor een werkbezoek. Om langs deze weg

Lunchroom – Atelier

Wim Remmen

Donderdag 29 maart

kennis te nemen van de wijze waarop aan de extramurale

Frekie’s, Kastanjeweg

06-41729737

Van 15.00 uur tot 16.30

ondersteuning van mensen met een verstandelijke

149, 5401 GW UDEN

w.remmen@dichterbij.nl

Inloop vanaf 14.30 uur

beperking in de praktijk vorm en inhoud wordt gegeven

Werkkracht Dichterbij

Richard Hul, Manager Dichterbij

Dinsdag 27 maart

Narcislaan 2 5384 GM

Oss – Bernheze

13.00 – 14.30 uur

Heesch

0412-676017

15.00 – 16.30 uur

r.hul@dichterbij.nl

Donderdag 29 maart
13.00 – 14.30 uur
15.00 - `16.30 uur

De

Duurzame praktische begeleiding gebouwd op de nieuwste

De Kinderburgt

Jan van Dijk

Dinsdag 27 maart

kinderburgt

theoretische inzichten gecombineerd met 27 jaar ervaring

Burgtstraat 31, Boekel

T 0492 323756

15.00 – 16.30 uur

in het behandelen van normaal intelligente kinderen met

M 06 5463 7000

Donderdag 29 maart

gedragsproblemen (Autisme, ADHD, ADD, ODD).

info@dekinderburgt.nl

13.00 – 14.30 uur
15.00 – 16.30 uur

Programma:
-

Binnenkomst (koffie/thee)

-

Rondleiding door kinderen (film)

-

Verklaring concept / visie.

-

Rondleiding met daarbij koppeling theorie – praktijk
(waarbij we in gesprek gaan met elkaar rond het
thema ‘Minimale zorg / maximaal resultaat’.

Dries-

Driestroom ondersteunt mensen, van jong tot oud, met een

Driestroom Yoko,

Theo van Sluisveld

Donderdag 29 maart

troom

ontwikkelings- of ondersteuningsvraag. Je mag bij ons zijn

Lange Linden 1,

06-48168324

13.00 – 14.30 uur

wie je bent, met je eigen achtergrond en levensovertuiging.

Katwijk

theo.odd@gmail.com

Driestroom ondersteunt en begeleidt mensen in het
dagelijks leven bij wonen, werk, dagactiviteiten, vrije tijd en
ontspanning. Onze medewerkers denken en handelen
vanuit de vraag van de klant. We zien het als onze missie
om bij te dragen aan ieders individuele beleving van
dagelijks geluk. Dat is de reden waarom we in onze slogan
vragen: Wat betekent alledaags geluk voor jou? Een vraag

die wat ons betreft het begin van zorgvuldig maatwerk
markeert… Deze vraag is de rode draad in ons denken én
in ons handelen.
GGZ Oost

Tijdens uw bezoek willen wij u graag een beeld en gevoel

Odac, Oss

Richard Geneuglijk

Dinsdag 27 maart

Brabant

geven van onze voorzieningen en werkmethodes, en de

Coornhertstraat

06-13683747

13.00 – 16.00 uur

Rpgc.geneuglijk@ggzoostbrabant.nl

Vrije inloop

wijze waarop wij samenwerken met partners. U kunt in
gesprek gaan met cliënten en medewerkers of kunt u
ervaren wat een activiteit kan betekenen.

Stads hobby

Dinsdag 27 maart

werkplaats, Veghel

13.00 – 16.00 uur
vrije inloop

Donderdag 29 maart

Odac, Boxmeer

13.00 – 16.00 uur
Vrije inloop
Japara

Japara biedt een kleinschalige, arbeidsmatige en creatieve

Japarazorg

H. van den Biggelaar

Dinsdag 27 maart

dagbesteding voor volwassenenzorg, m.n. voor

Hurkske 8

06-10067305

13.00 – 18.00 uur

psychiatriepatiënten en jongdementerenden.

5469 PJ Erp

Hennie@Japarazorg.nl

Donderdag 29 maart

Daarnaast een activiteitenproject voor kinderen met diverse

13.00 – 18.00 uur

zorgvragen.
Labyrint

Labyrint Zorg nodigt u van harte uit om een kijkje te komen

Pearl S. Buckstraat 3

Jo Gloudemans

Dinsdag 27 maart

zorg

nemen op onze locatie te Sint-Oedenrode

Sint Oedenrode

0413-479895

Donderdag 29 maart

info@labyrintzorg.nl

Vrije inloop

We bieden een totaalpakket op het gebied van begeleiding
van cliënten met psycho-sociale-, ggz- en
arbeidsproblematiek. Denk hierbij aan indicatie stelling,
begeleiding thuis, dagbesteding en (toeleiding) naar arbeid
én begeleid wonen (ook in Uden).
Loonse

De Loonse Lampion wil een lichtpuntje zijn voor mensen

Loonse Lampion

Marijke van Gaal

Dinsdag 27 maart

Lampion

met een zorg en begeleidingsvraag. Mensen die graag

Graftstraat 6, Neerloon

0486-411025

Donderdag 29 maart

06- 26338774

Vrije inloop (via de mail

buiten willen zijn. In de natuur, bij de dieren op het erf, de

kruiden- moes en pluktuinen.

marijkevangaal@hotmail.com

kunnen afspraken worden
gemaakt over een specifiek

De Loonse Lampion levert:
-

individuele begeleiding

-

dagebsteding

-

kortdurend verblijf

tijdstip)

Op dinsdag en donderdagmiddag kunt u onze locatie
bezoeken. Een cliënt met niet aangeboren hersenletsel
(NAH) zal u welkom heten. Zij hebben met ons gewerkt
aan een powerpointpresentatie om u een indruk te geven.
Wij zullen referenties van onze gasten ter inzage hebben.
En verder kunt u genieten van zelfgemaakte appeltaart,
een kopje koffie en een kijkje in ons huis.
Maxzorg

Belangrijke veranderingen in de zorg vragen om een

WoonZorg De Vlinder

Brenda van Orsouw-Ruijs

Dinsdag 27 maart

duidelijk antwoord. Ervaar het proces en ontmoet de

Leekenstraat 9, Heesch

0412-658049

Donderdag 29 maart

bruijs@maxzorgoss.nl

13:00 – 14:30 uur

bewoners. Kijk hoe wij dagbesteding, begeleiding en
tijdelijk verblijf in de praktijk hebben georganiseerd en

14:45 – 16:15 uur

maak kennis met ons digitale zorgdossier.

16:30 – 18:00 uur

Novadic

Novadic-Kentron heeft een groepshuis in de gemeente Oss

Colijnstraat 13

Bernier van Hoof

Dinsdag 27 maart

Kentron

waar cliënten met verslavingsproblematiek door specifieke

Oss

06-53421147

17.00 – 18.00 uur

medewerkers van Novadic-Kentron woonbegeleiding

Bernier.van.hoof@novadic-

Donderdag 29 maart

krijgen met als uiteindelijke doel de stap te kunnen zetten

kentron.nl

17.00 – 18.00 uur

naar individueel wonen, begeleid en uiteindelijk zonder
begeleiding.
Ons

“Ons Boerderijke” biedt op dinsdag woensdag en

De Kuilen 19

Petra van de Meerakker

Dinsdag 27 maart

Boederijke

donderdag dagbesteding aan cliënten van Stichting

5466 PN Eerde-Veghel

0413-340519

Donderdag 29 maart

info@onsboerderijke.nl

14.00 – 15.00 uur

Dichterbij. Het is een nevenactiviteit naast het
melkveebedrijf van Ad en Petra.

15..00 – 16.00 uur

Wij runnen een bedrijf met koeien, die door een melkrobot
worden gemolken, en jongvee.
Doel:
• Iets bieden aan de gasten wat anders is dan hun
dagelijks verblijf in een zorginstelling zoals
het buiten zijn en het in contact komen met dier en plant.
• Mogelijkheden bieden voor het aangaan van een nieuwe
uitdaging in een natuurlijke omgeving.
• Zorg op maat leveren en ingaan op de vraag van de gast.
• Een prettige omgeving bieden met een gemoedelijke
sfeer, geborgenheid en veiligheid.
• Het verhogen van de levenskwaliteit van de gast en het
uitbreiden van hun netwerk.
• Kleinschalig zijn en daarmee exclusiviteit behouden.
• Integreren met mensen uit de omgeving, contacten
maken met school en kinderdagverblijf
en een terras openen voor wandelaars en fietsers die koffie
en thee kunnen drinken geserveerd door de cliënten.
Pantein

Pantein biedt een brede dienstverlening in gezondheid,

Bezoek zorgcentra

wonen, welzijn en zorg. Gaat het om een prettige

Dagverzorging de

Carin van de Lockland

Dinsdag 27 maart

woonomgeving, een gezondere manier van leven, of om

Parasol

0485-312557

Donderdag 29 maart

zorg? Voor iedere vraag, bieden we een oplossing. Door

Hof van Cuijk 1, Cuijk

c.vdlockland@pantein.nl

14.00 -15.30 uur

de samenwerking binnen Pantein en met huisartsen en
andere partners zijn wij nog beter in staat de zorg en

Ontmoetingscentrum

service te bieden die het beste bij u past. Het uitgangspunt

de Weijerdonck

Karin Laarakkers

Donderdag 29 maart

daarbij is dat u zo gezond en vitaal mogelijk kunt (blijven)

Weijerstraat 6,

0485-582000

14.00 -15.30 uur

wonen en leven zoals u dat graag wil en waar nodig met

Boxmeer

k.laarakkers@pantein.nl

Zorgboerderij de

Gerry Janszen

Dinsdag 27 maart

onze zorg of hulp.
Dinsdag 27 maart

Voor het bezoek is het mogelijk om een zorglocatie te

Haartse Hoeve

0485-582000

Donderdag 29 maart

bezoeken of mee te lopen bij het bezoeken van een

Laag Werveld 6,

g.janszen@pantein.nl

13.30 – 15.00 uur

individuele cliënt.

Beugen
Dinsdag 27 maart
Peggy Kuypers

Donderdag 29 maart

Hoogveld

0485-582800

14.00 -15.30 uur

Paulusstraat 1, Sint

p.kuypers@pantein.nl

Zorgcentrum Op ’t

Anthonis

Meelopen met cliënten

Voor al deze bezoeken meldt u zich

thuis – vertrek vanaf de

aan bij:

volgende locaties:
Thuizorg Pantein Oss

Ineke Rovers

Donderdag 29 maart

Schadewijkstraat 8,

0413-333777

13.00 uur

Oss

i.rovers@pantein.nl

Thuiszorg Pantein

Dinsdag 27 maart

Veghel/Uden

Donderdag 29 maart

Industrielaan 1, Uden

13.00 uur

Thuiszorg Pantein Cuijk

Donderdag 29 maart

Irenestraat 33A, Cuijk

13.00 uur

Thuiszorg Pantein

Dinsdag 27 maart

Boxmeer

13.00 uur

Bilderbeekstraat 44,
Boxmeer

Philadel-

Philadelphia wil vanuit een christelijke visie eraan bijdragen

Woonzorglocatie,

Bert Vedder

Dinsdag 27 maart

phia

dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig

Mozartlaan 94, Heesch

024-3437072

16.00 – 18.00 uur

b.vedder@philadelphia.nl

kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
Champignonkwekerij

Dinsdag 27 maart

Heikantsestr.29 Volkel

13.00 – 16.00 uur

professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van

Woonzorglocatie De

Donderdag 29 maart

iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen,

Nijverbergh, Berghem-

13.00 – 16.00 uur

werken, leren, dagbesteding en welzijn.

seweg 38, Oss

Op 27 en 29 maart biedt Zorgorganisatie Pluryn

Bloesem Theehuis

Gitte Lucas

Dinsdag 27 maart

(www.pluryn.nl) een High tea aan in Bloesem Theehuis in

Wooystraat 4a

glucas@pluryn.nl

Donderdag 29 maart

Herpen (www.bloesemtheehuis.nl). Hier werken mensen

Herpen

Daarom doen we ons werk met
verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en

Pluryn

tussen 13.30 en 16.00 uur

met een handicap en een grote afstand tot de
arbeidsmarkt.
Tijdens de High tea worden 5 workshops geboden.
1. Een mevrouw (burger met dagbestedingsindicatie)
presenteert haar Persoon centraal plan
2. Project JAdoen: het concept activeringscentra uitgelegd
door Theo Huisman (burger met een
dagbestedingsindicatie)
3. Rondleiding door Bloesem Theehuis door Rob
Louwinger (burger met een dagbestedingsindicatie)
4. Workshop 'de kanteling in de zorg' door Sascha
Stoffelen (projectmanager innovatie Pluryn)

5. Speeddaten met burgers met een AWBZ indicatie
Tonnieje

De authentieke boerderij Tónnieje-Hoeve heeft 12 jaar

Dodenhoekstraat 1a

Tiny van Grinsven

Dinsdag 27 maart

Hoeve

geleden haar deuren geopend voor gehandicaptenzorg.

Heeswijk-Dinther

06-267741146

Donderdag 29 maart

tinyvangrinsven@home.nl

tussen 13.00 en 15.30 uur

Met trots laten we zien wat een bijzonder netwerk we
opgebouwd hebben in de samenleving, elk met zijn/haar
eigen karakteristieke inbreng. Wij, cliënten en begeleiding

begroeten u graag.
Verdihuis

Dak- en thuisloosheid komt ook in onze regio voor. Sterker

Kardinaal de Jongstraat

Han Kremers

Dinsdag 27 maart

nog het is vaak dichter bij dan u denkt! Op onze bezoekdag

17, Oss

0412-636251

Donderdag 29 maart

hkremers@verdihuis.nl

13.00 - 14.30 uur

kunt u kennismaken met een AWBZ-cliënt en zijn
begeleider en luisteren naar een bijzonder levensverhaal.

15.00 – 16.30 uur

Daarna kunt u een blik werpen in de zelfstandige
woonomgeving van deze cliënt.
Woon-

DeSeizoenen BV biedt werk- en woonvoorzieningen aan

Woon-

Reggie Thoonen

Dinsdag 27 maart

werkge-

volwassenen met een verstandelijke beperking met een

werkgemeenschap

0485-388648

10.00 -12.00 uur

meenschap

geïndiceerde zorg- of hulpvraag. We werken vanuit een

Bronlaak

RThoonen@DeSeizoenen.org

De

antroposofische inspiratie. Dit betekent dat we ieder mens

Gemertseweg 36,

Donderdag 29 maart

Seizoenen

als uniek individu met een gezonde individuele kern

Oploo

14.00 -16.00 uur

BV

benaderen. Met onze zorg willen we bijdragen aan de
optimale ontwikkeling van iedere individuele cliënt.
Wij bieden:
Begeleiding
Ondersteunende begeleiding in de thuissituatie.
Dagbesteding
Dagbesteding heeft voor DeSeizoenen een bijzondere
betekenis. Het arbeidsmatige karakter speelt een grote rol
in de betekenis van zinvol werk voor volwassen mensen
ook al hebben ze een verstandelijke beperking. Wij
noemen de dagbesteding dan ook liever werken.
Bij DeSeizoenen kun je werken op veel verschillende
gebieden. Zo zijn er een pottenbakkerij, een
kaarsenmakerij, maar ook werken in de tuinderij is
mogelijk.

Zorg-

Dit biedt Zorgverlening de Leijgraaf op de bezoekdagen:

leijgraaf

Een film speciaal gemaakt voor en over Zorgverlening de

Schakelplein 13

Robby Lankveld

Dinsdag 27 maart

Leijgraaf .

Volkel

Een interactief gedeelte waarin bezoekers actief

06-55338233

Donderdag 29 maart

robby@zorg-leijgraaf.nl

15.00 – 16.30 uur

kennismaken met aspecten van begeleiding.
Presentatie van directie en medewerkers over
Zorgverlening de Leijgraaf als organisatie.
Sterk in

Sterk in Werk en de La Salle.

Sterk in Werk

Ben van Roosmalen en

Dinsdag 27 maart 2012

Werk

13.00 uur lunch locatie Ster in Werk

Kasteleinkampweg 19

Eelco Vollema

13.00 – 17.00 uur

13.30 uur: presentatie Sterk in Werk/De La Salle

Den Bosch

Secretariaat aanmelding:

14.00 uur: rondleiding leerwerkbedrijf Sterk in Werk

06-41714715

15.00 uur: locatie Boxtel De La Salle. Thema kennismaken

0411-652481

met integrale behandel- en begeleidingstrajecten

agloudemans@sterkinwerk.koraalgr

15.15 uur: rondleiding behandelgroep en tuinkas

oep.nl

16.00 uur: terugkoppeling en discussie
16.30 uur: afsluiting
Zorgboer-

Zorgboerderij Van der Wijst is sinds 1999 een

Derptweg 12

John en Marga v.d. wijst

Dinsdag 27 maart

derij Van

dagbesteding voor mensen met een verstandelijke

Vorstenbosch

Info@zorgboerderijvanderwijst.nl

Donderdag 29 maart

der Wijst

beperking. We nodigen U graag uit voor een rondleiding

13.00 uur

over onze boerderij, waarbij U onze hulpboeren bezig zien

14.30 uur

en we U ook uitleg geven.
Zorgboer-

Wij bieden de gasten een leuke, actieve en stimulerende

Menzel 28

Cor en Ankie van den Heuvel

Dinsdag 27 maart

derij Linden

dagbesteding aan. Het samen zijn is al een positieve

Nistelrode

0412-6717110

Donderdag 29 maart

hoeve

impuls zowel binnen als buiten; wandelen, werkplaats, jeu

Lindenhoeve@home.nl

13.00 uur – 14.00 uur

de boules, spelletjes, tuinieren, samen van het mooie weer

14.30 uur – 16.00 uur

genieten en lekker warm eten. Ook het ontlasten van de
mantelzorg
Zorgokee

-Aanbod van bezoek:

De Donkershoeve

Iwan van Esch

Donderdag 29 maart

“Een kijkje tijdens onze gespecialiseerde Naschoolse

Sint Oedenrode

directiesecretariaat@zorgokee.nl

15.00 uur – 19.00 uur

Opvang voor kinderen/jongeren met een vorm van autisme
en/of ADHD die extra zorg en opvang nodig hebben.

06-13702574

Tevens locatie waarop wij wekelijks enkele tientallen
cliënten uit o.a. regio Oss, Uden/Veghel ontvangen voor
kortdurend verblijf (weekendopvang).”

