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Yvonne (57) ging vroeger naar een acti vi  teiten

centrum voor dagbesteding. Daar deed ze mee 

aan verschillende creatieve activiteiten, samen 

met andere mensen met een lichamelijke of  

verstandelijke beperking. “Alles was er aange

past op mensen met een beperking. We hadden 

een strak programma, ik vond die structuur 

wel fijn”, vertelt Yvonne. Totdat de gemeente 

Apeldoorn de dagbesteding op een andere  

manier ging organiseren. En Yvonne samen met 

haar begeleider op zoek moest naar een ge

schikte plek en activiteit op een ontmoetingsplek 

in Apeldoorn. En grote verandering dus. 

Yvonne koos voor Mandala en +punt Gentiaan, 

waar op vaste momenten een professional van 

Siza aanwezig is. 

Yvonne is erg enthousiast: “Ik word hier uitge

daagd en heb het gevoel dat ik meedoe in de 

maatschappij. Ik kom in contact met anderen en 

dat verbreedt mijn horizon. Ik ben onafhankelijk 

en bepaal zelf wanneer ik kom omdat ik zelf  

de taxi regel. Ik zou niet meer anders willen!”

Bewoners van de Matenhof zijn blij met de hulp 

van de enthousiaste en zorgzame Edson (31).  

Hij helpt bij het invullen van de menulijst en 

organiseert verschillende activiteiten zoals ge

heugenspelletjes. 

Edson heeft een lichte verstandelijke beperking 

en liep vast in een gewone fulltime baan. Dus 

regelde zijn jobcoach deze ervaringsplek. 

Edson: “Ik kan mijn talenten hier goed laten zien 

en hoop in de toekomst een baan in de zorg te 

vinden.” Zijn begeleider Gonnie vertelt dat Edson 

één van de jongeren is die bij de Matenhof hel

pen, als een vorm van dagbesteding. “Het leuke 

is dat dit in een groep met ouderen uit de wijk 

gebeurt, die op hun beurt ook een leuke en zin

volle daginvulling krijgen. Door samen te eten  

of spelletjes te doen. Dit geeft een mooie mix 

waarin jong en oud elkaar ontmoeten.”

“Ik word hier 
uitgedaagd”

Niet alles past op de kaart. Op onderstaande websites vind je het complete aanbod.  
Je vindt er vast iets wat bij je past.

Voor iedereen

Naast de ontmoetingsplekken die in deze folder genoemd staan, zijn er in Apeldoorn nog 
veel meer plekken waar activiteiten plaatsvinden. Van sport- en spelactiviteiten tot creatief 
bezig zijn. Sommige locaties zijn speciaal gericht op alleen kinderen en jongeren uit de wijk.

 ontmoetelkaarinapeldoorn.nl  
 biedt je een overzicht van alle locaties in de gemeente Apeldoorn

Zinvolle invulling van je dag

Het hebben van werk of een zinvolle invulling van je dag is voor iedereen belangrijk.  
Lukt dit niet zelfstandig? Dan is er dagbesteding. Je doet dan mee aan activiteiten,  
in een groep of alleen. Je ontmoet hierdoor andere mensen en leert nieuwe dingen.  
Kijk op de website wat je allemaal kunt doen.

 dagbesteding.apeldoorn.nl  
 biedt informatie over passende dagbesteding

Ontdek je talent

Een talentplek is begeleid vrijwilligerswerk waarbij je je talent kunt laten zien en ervaring 
opdoet. Zo draag je een steentje bij aan de maatschappij. Dit kan passend zijn als je een  
uitkering hebt en je wilt voorbereiden op een betaalde werkplek, maar daarbij hulp nodig 
hebt. Of als je ondersteuning of begeleiding krijgt vanuit de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). 

 talent.apeldoorn.nl  
 is het online prikbord met talentplekken in Apeldoorn

Dagbesteding

In Apeldoorn kun je ook zonder indicatie of verwijzing meedoen aan diverse vormen van  
dagbesteding. De gemeente heeft op veel plekken geregeld dat je in een groep of alleen 
een fijne invulling van je dag vindt. Passend bij waar je goed in bent, wat je leuk vindt of 
waar je meer over wilt leren. Zodat je er misschien later je werk van kunt maken.  
Op de website dagbesteding.apeldoorn.nl zie je wat er allemaal is. En kun je je in-
schrijven. Je betaalt geen eigen bijdrage. De kosten voor bijvoorbeeld koffie en thee  
of de activiteiten waaraan je meedoet betaal je wel zelf. Ook het vervoer erheen moet  
je zelf regelen. Lukt dit niet, dan kun je contact met ons Wmo-loket opnemen.

Het Wmo-loket 

Heb je ondersteuning nodig? Of heb je vragen over bijvoorbeeld vervoer of hulp in huis?  
Het Wmo-loket helpt en adviseert jong en oud. We zoeken samen naar oplossingen die  
bij jou passen. Zodat je zelfstandig kunt blijven wonen en je leven kunt leven zoals je dat 
graag wilt.

 www.apeldoorn.nl/wmo-loket  
 van de gemeente Apeldoorn geeft informatie over hulp en ondersteuning

“Een mooie mix  
van jong en oud”dagbestedings

“Even de deur uit, andere mensen ontmoeten 
of aan de slag gaan met je talent”



Even de deur uit, andere mensen ontmoeten of aan de slag gaan met je talent. Dat kan in 

Apeldoorn op veel verschillende plekken. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen  

kan meedoen in onze maatschappij. Dus bieden we ontmoetingsplekken waar je met vragen  

terecht kunt of deel kunt nemen aan activiteiten. Gewoon bij jou in de buurt. Soms vind je er 

ook mensen die jou professioneel kunnen helpen. Of je kunt er deelnemen aan dagbesteding. 

In elke wijk in Apeldoorn zijn ontmoetingsplekken. Iedereen is er welkom. Bij de één ontvang  

je ondersteuning bij het invullen van formulieren en kun je meedoen aan activiteiten. Bij de  

ander is het mogelijk om samen te eten of te sporten. Op ontmoetingsplekken werken veel  

vrijwilligers. Je kunt er zelf ook vrijwilligerswerk doen en activiteiten organiseren voor jouw 

buurt. Of langskomen voor hulp. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over geld, je post, opvoeding  

of regelingen zoals de Wmo. Op de kaart zie je waar professionele begeleiders werken die jou 

kunnen ondersteunen. 
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Uddel Beekbergen

Noordoost

+punt Gentiaan  
Gentiaanstraat 331
7322 BK Apeldoorn
(055) 548 48 48

Talma Borgh
Fortlaan 47
7325 ZE Apeldoorn
(055) 368 36 83

Het Kristal
Distelvlinderlaan 20
7323 XB Apeldoorn
www.kristalapeldoorn.nl

Het Bolwerk / De Corner
Ravelijn 55
7325 NT Apeldoorn
(055) 360 34 28

Stadsakkers
Dommeweg 5B
7323 RD Apeldoorn
(06) 460 833 74

Het Atrium
Aristotelesstraat 603
7323 NM Apeldoorn
(055) 301 02 46

Koningin Wilhelmina
Tannhauserstraat 405
7323 DW Apeldoorn
(055) 368 47 00

Don Bosco
Sluisoordlaan 200
7322 EL Apeldoorn
(055) 366 46 38
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Zuidoost

De Matenhof
Warenargaarde 775
7329 GR Apeldoorn
(055) 541 14 44

Berghorst
Gijsbrechtgaarde 30
7329 CB Apeldoorn
(055) 599 76 00

Don Bosco
Eglantierlaan 203
7329AP Apeldoorn
(055) 542 59 51

Keten Techniek
Ketelboetershoek
Ketelboetershoek 56
7328 JE Apeldoorn
(055) 14 055
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Dorpen

De Vier Dorpen
Loenenseweg 39
7361 GB Beekbergen
(055) 506 68 00

Kon. Wilhelminahof
Essenkamp 35
3888 LL Uddel 
(0577) 40 20 10
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Zuidwest

Sainte Marie
Arnhemseweg 279
7333 NC Apeldoorn
(055) 548 45 00

Ons Honk
Sperwerlaan 18
7331 TX Apeldoorn
(055) 31 25 076

Rumah Saya
Klein Hattem 34
7339 HJ Apeldoorn 
(055) 534 00 10

Keten Catering en  
Facilitair
Werkgebouw Zuid 
Aruba 4
7332 BK Apeldoorn
(055) 14 055

De Graanhof
Graanhof 2
7335 AS Apeldoorn
(06) 506 009 58

De Alliage
Aluminiumweg 4
7334 AE Apeldoorn
(055) 534 52 88
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Philadwars
Stationdwarsstraat 4
7311 NW Apeldoorn
(055) 578 53 17

Noordwest/centrum

Ontmoet & Co
Roggestraat 35
7311 CA Apeldoorn
(055) 578 76 35

Omnizorg
Stationsstraat 30
7311 NT Apeldoorn
(055) 526 95 10

De Klup
Mariastraat 52-54
7311 HM Apeldoorn
(055) 521 86 13

+punt Orden
Germanenlaan 370
7312 JJ Apeldoorn
(055) 356 01 08
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Berkenhove
Koning Lodewijklaan 387A

7314 AZ Apeldoorn
(055) 369 44 00
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Doe mee in Apeldoorn
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‘t Vogelnest/ Blitz 
Spreeuwenweg 1a

7331 GV Apeldoorn
(055) 533 13 36 
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De Herberg
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn
(055) 521 10 02 

12

De Veenkamp
Gemzenstraat 9
7315 EL Apeldoorn
(055) 582 28 00
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Spitsbergenschool
Morinistraat 6
7312KC Apeldoorn
(055) 355 23 14

De Eetkamer
Stationsdwarsstraat 2
7311 NW Apeldoorn
(055) 576 64 60
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Avondzon
Eendenweg 50
7331 EB Apeldoorn
(055) 533 30 20
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Sprengenhof
Dr. Piekemalaan 33
7339 MD Apeldoorn
(055) 549 63 00
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Keten Groen - Houtwal
Asselsestraat 328B
7312 TR Apeldoorn
(055) 14 055
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Ontmoetingsplek

Met professionele begeleiding,  
vanuit verschillende  
deskundigheid doelgroepen

Dagbesteding met  
professionele begeleiding

Plek voor jongeren

Arbeidsmatige dagbesteding
met professionele begeleiding

Talentplek

De Groene Hoven
Koninginnelaan 280
7315 EE Apeldoorn
www.degroenehoven.nl

5

De Loohof
Koning Lodewijklaan 2
7314 GD Apeldoorn
(055) 357 81 00

11Mandala
Sportlaan 2
7312 TV Apeldoorn
(055) 357 91 07

4

Buurthuis Maasstraat/ 
Twilight
Maasstraat 4
7333 JG Apeldoorn
(055) 533 13 77
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