
Dagbesteding
laat je groeien!

DagbesteDing en activiteiten 
bij leekerweiDe



Goede dagbesteding geeft zin
goede dagbesteding geeft zin aan je dag. 
Het biedt structuur en daagt je uit. 
Het laat je dingen leren en zorgt ervoor 
dat je je ontwikkelt. Ook geeft het ont-
spanning en brengt je in contact 

met anderen. er wordt een beroep 
gedaan op jouw inzet, meedoen en 
op je talenten. Zodat je ’s avonds 
tevreden en met voldoening kunt 
terugkijken op je dag. 
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Kom gewoon 
eens kijken!

Dagbesteding kan ook een opmaat zijn 
naar school of werk. je leert focussen op 
een taak, een plan maken voor dat je aan 
iets begint, samenwerken, allemaal 
dingen die je nodig hebt om met succes 
aan een leer/werktraject of baan te 
beginnen. want ook daar kunnen we je 
bij helpen. leekerweide helpt, als je dat 
wilt, bij het zoeken naar een geschikte 
opleiding of baan. Plezier, voldoening en 
ontwikkeling waar dat kan, staan bij ons 
voorop. want daar gaat het tenslotte om.

we kijken met jou welke vorm van  
dagbesteding het beste bij je past. 
jouw interesse en mogelijkheden 
bepalen aan wat voor soort activiteiten 
je gaat deelnemen. en hoe en met wie 
je dat gaat doen: zelfstandig, onder 
begeleiding of in een groep. 
Het belangrijkste vinden we dat je 
plezier hebt en dat je gemotiveerd 
wordt je verder te ontwikkelen. 
we besteden daarom veel aandacht 
aan de omgeving en de sfeer. 

leekerweide biedt op meerdere plekken 
in west-Friesland dagbesteding
aan. je bent van harte welkom om eens 
te komen kijken.

Opmaat 
voor werk

Wat past 
bij jou?

Wat heb je nodig?
we hebben een uitgebreid aanbod. voor 
mensen met een lichte beperking en 
voor mensen met een ernstige meervou-
dige beperking. van jong tot oud. 

er zijn veel verschillende vormen: gericht 
op het leren en onderhouden van vaar-
digheden. andere activiteiten zijn gericht 
op veel beweging. bezig zijn en samen-
werken met anderen of op je creativiteit 
en je plezier in het maken van dingen. 
Maar dagbesteding kan je ook helpen je 
te ontspannen. contact maken of bele-
ven staan daarbij centraal. 
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kies je voor de specht, dan werk je in 
een kleine groep aan mooie dingen. Het 
team waarin je werkt is enthousiast 
en gedreven. geduld, aandacht en oog 
voor detail zijn belangrijk. en natuurlijk 
ook oog voor sfeer. vaak werken we aan 
artikelen waar iedereen een aandeel in 
kan leveren. Zo maken we samen en in 
samenwerking mooie spullen. 

jij  en jouw team hebben een eigen kijk 
op de wereld. Dat stimuleren we want 
we houden wel van een andere kijk op 
de dingen. we maken speciale dingen 
die te maken hebben met het seizoen, 

feest dagen en de actualiteit. waar het 
kan maak je producten op bestelling of 
in serie.

Maar we leggen je geen druk op. Plezie-
rig bezig zijn en trots kunnen zijn op wat 
je hebt gemaakt, zijn het belangrijkste 
bij De specht.

Atelier De Specht in Enkhuizen
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Bonte Veer
via de specht kun je ook in een leer/ 
werktraject stappen. Horecavaardig-
heden aanleren bij café-restaurant De 
bonte veer bijvoorbeeld. Hier leer je 
onder leiding van de kok en begeleiders 
hoe je mensen kunt verwennen  met lek-
ker eten, fijne sfeer en goede bediening. 
alle kneepjes van het horecavak komen 
langs. koken, de borden mooi opmaken, 
tafels opdekken, zorgen dat alles glimt 
en mooi is en klanten bedienen, je leert 
het bij De bonte veer.

Hertenkamp en heemtuin
Met die kennis op zak kun je misschien 
straks ook ergens anders aan het werk. 
bij Hertenkamp Het groene Hart in 
enkhuizen hebben ze grote plannen 
voor een theehuis. Hier kunnen  mensen 
straks lekker een kopje doen, of meer 
wanneer ze het gezellige dierenpark  
in de stad bezoeken. Het wordt een 
prachtige plek daar in het groen. Maar 
ook mensen met hart voor dieren of die 

groene vingers hebben zijn in dit mooie 
enkhuizense stadspark helemaal op hun 
plek. De heemtuin wordt in ere hersteld 
en dat vraagt aandacht, kennis en kunde. 
Dus, dierverzorging, onderhoudswerk, 
groenwerk, het is hier in enkhuizen al-
lemaal mogelijk. 

Stadscamping De Vest
Ook is er werk te doen bij stadscamping 
De vest. tussen april en oktober komen 
hier gasten uit het heel het land en zelfs 
van daarbuiten. jij zorgt voor een goede 
vakantiesfeer door hen welkom te heten 
op de camping, het netjes en schoon 
te houden en extra service te verlenen. 
Zoals de broodjesdienst bijvoorbeeld. 
buiten het toeristenseizoen is er ook ge-
noeg te doen. Het terrein onderhouden, 
herstellen van alle bezoeken en weer 
voorbereiden op een nieuw seizoen. 
want alles draait gewoon door! Dat 
maakt dagbesteding en werken bij Het 
groene Hart in enkhuizen zo leuk! 

Dagbesteding en werken in  
Het Groene Hart Enkhuizen



Iedere dag komen deelnemers van ver-
schillende leeftijden naar De Kolk. In de 
verschillende lokalen van de voormalige 
basisschool kun je van alles doen. Je kunt 
creatief bezig zijn, maar ook werken aan 
opdrachten en leren en oefenen.  Of in 
tuin, kas of bij een kinderboerderij in de 
buurt werken. De activiteiten passen 
bij jouw mogelijkheden. Je werkt in het 
tempo dat bij jou past. 

Als we de activiteiten moeten typeren, 
zou je kunnen zeggen dat leren, ervaren 
en ontwikkelen vanuit onverwachte 
invalshoeken aangeboden worden. Wat 
iedere dag op De Kolk tot een bijzondere 
dag maakt. 

De Kolk in Hoogkarspel
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Het dagbestedingscentrum op de locatie 
aan de Verlengde Kerkweg in Wognum is 
helemaal ingericht op de behoeften van 
mensen met een ernstige of complexe 
beperking. 

We hebben een groot aanbod aan 
activiteiten. Muziek maken en luisteren, 
snoezelen, banjeren, je laten verwennen 
in de beautysalon. Ontspannen in het 
zwembad, uitgedaagd worden tot  

bewegen en vertrouwen geven in  
het gymlokaal. Ook kun je werken en 
knuffelen met dieren op de boerderij  
of wandelen in de belevingstuin op 
de locatie. 

Ook voor deelnemers met een lichtere 
beperking hebben we een uitgebreid 
aanbod. We bieden individuele dagbe-
steding aan deelnemers die extra en 
persoonlijke aandacht nodig hebben. 

De Boet, De Dars en 
De Gortlaad in Wognum
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Boerderij en tuin in Wognum
Op de locatie aan de verlengde kerkweg 
is ook een kinderboerderij. Hier help 
je mee de dieren te verzorgen, het erf 
schoon te houden en te klussen aan hok-
ken, omgeving en tuin. we hebben kip-
pen, eigenwijze geitjes en schapen, ezels 
en paardjes. er is ook een eendenvijver. 

bij een boerderij hoort ook een tuin. De 
tuin, dat is een bijzondere hoek. Onder 
de bezielende leiding van vrijwilligers 
en medewerkers zijn we gestart met 
inzaaien en onderhouden van groentes, 
kruiden en bloemen. allemaal lekkere 

eetbare spullen die we als de oogst het 
toelaat ook inmaken en verkopen. Hou 
je van aanpakken, de buitenlucht en van 
alles wat leeft en groeit, dan ben je hier 
op je plek. 
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De Makerij in Hoorn
bij De Makerij heerst bedrijvigheid, 
energie en activiteit. cliënten van allerlei 
leeftijden en met verschillende moge-
lijkheden komen naar De Makerij om er 
dingen te leren, te doen en vooral ook 
uit te proberen. Het aanbod is daarom 
heel divers: deelnemers kunnen creatief 
bezig zijn met textiel, papier, het maken 
van vogelhuisjes bij houtbewerking, in-
pakwerk, bezig zijn in de bakkerij, noem 
maar op. De producten verkoop je in de 
winkel bij het dagbestedingscentrum.
 
Enclavewerk en leer-/werktraject
vanuit De Makerij kun je ook meedoen 
in het enclavewerk. je trekt er met je 
begeleiders en andere deelnemers op 
uit om klussen te doen. Zoals onderhoud 
op de plaatselijke schaatsbaan en het 
zwembad in Zwaag. Ook gaan we naar 
bergen waar we voor stichting natuur-
schoon het bos netjes houden.  kortom, 
daar waar er werk aan de winkel is en 
aangepakt moet worden zijn wij er. 

De Makerij is ook een locatie van ons 
label ietsanders. Hier kun je leer-/werkt-
rajectenvolgen. Daar gaat een traject 
aan vooraf. bij de dagbesteding van De 
Makerij bereiden we je voor op deze 
trajecten. 
 
wanneer je wat ouder bent betekent 
dat niet dat er niets meer te doen is. Het 
betekent alleen dat niets meer zo nodig 
moet. Daarom bezigheden speciaal 
gericht op ouderen. in goed gezelschap 
de dingen doen die je altijd fijn vond te 
doen. en tegelijkertijd je vaardigheden 
onderhouden. 

Ook ouderen zonder beperking maar 
met eenzelfde ondersteuningsvraag zijn 
bij ons welkom



De Vijzelmolen 
en Roerdomp in Hoorn
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wanneer je wat ouder bent betekent  
dat niet dat er niets meer te doen is.  
Het betekent alleen dat niets meer zo  
nodig moet. Daarom bezigheden 
speciaal gericht op ouderen. in goed 
gezelschap de dingen doen die je altijd 
fijn vond te doen. en tegelijkertijd je 
vaardigheden onderhouden. 

Ook ouderen zonder beperking maar  
met eenzelfde ondersteuningsvraag  
zijn bij ons welkom



wil je meer weten over werken, 
leren en dagbesteding bij leekerweide 
of leer-/werktrajecten van ietsanders? 

neem dan contact op met de 
zorgbemiddelaars: 
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl 
of bel naar 0229 - 57 68 68. 
kijk ook eens op www.leekerweide.nl 
of www.werkbedrijf-ietsanders.nl

En: kom gerust eens kijken 
en de sfeer proeven. 
Je bent van harte welkom!

Meer weten?

Samenwerkingsverbanden

Dagbesteding

11

leekerweide werkt ook samen met  
andere aanbieders van dagbesteding. 
leren, werken, actief zijn in de horeca  
of op de boerderij, er zijn allerlei  
mogelijkheden. 
Heb je een dagbestedingswens die wij 
zelf niet aanbieden, dan gaan we met je 
op zoek naar een plek waar dat wel kan. 

De leer-werktrajecten bieden we aan via 
ons label ietsanders. serieus werk maken 
van je toekomst is hier goed mogelijk. 



een label van: 

Leekerweide
Postbus 1  1687 Zg  wognum 
verlengde kerkweg 1  1687 cc  wognum

t: 0229 - 57 68 68 
e: info@leekerweide.nl
www.leekerweide.nl
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