
Dagbegeleiding De Dorpsrand
 

 

Adres: Flierdijk 5a, 7681 RB Vroomshoop

telefoon: 06 50171636

e-mail: dvo-dedorpsrand@carintreggeland.nl

Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

van 09.30-15.30 uur

Facebook: Carintreggeland dagbegeleiding De Dorpsrand

 

 



Bij ons bent u welkom zoals u bent! 

Het accent ligt op een prettige dagbeleving met persoonlijke aandacht.

Veel mag, maar niets moet.

Samen kijken we naar passende activiteiten voor u.

 

We sluiten aan bij uw interesses en kwaliteiten 
We zoeken naar passende activiteiten die aansluiten bij uw interesses en

kwaliteiten. De activiteiten stimuleren uw brein en zorgen ervoor dat u fit en

actief blijft. Maar we zorgen er ook voor dat u nieuwe sociale contacten

opdoet. Met de andere bezoekers kunt u uw ervaringen delen, elkaar uitdagen

en op nieuwe ideeën brengen. Wij bieden activiteiten die een aanvulling

bieden op uw dagelijkse leven. Dat maakt uw dag waardevol. 

 

Wat maakt onze dagbegeleiding bijzonder? 
De Dorpsrand is een kleinschalige dagbegeleiding waarbij warmte en

gezelligheid belangrijk zijn. Wij houden ervan om samen te bakken en te

koken. Daarnaast bieden we creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten en

geheugentraining. En verzorgen we sorteerwerkzaamheden voor lokale

ondernemers; zoals het samenstellen van boodschappenpakketten.

Kortom: er is een uitgebreid activiteitenaanbod, waarbij u zelf kiest aan welke

activiteiten u deelneemt. Er is een klein team professionele begeleiders en

vrijwilligers. Daardoor ziet u veelal dezelfde bekende gezichten. 

Wat zo uniek is aan onze locatie? U vindt ons in het clubhuis van Voetbal-

vereniging Vroomshoopse Boys. Het sportpark en de omliggende bossen

bieden unieke mogelijkheden voor een gezellige dagbeleving. Een perfecte

omgeving voor diverse buitenactiviteiten. 

 

Wil u meer weten? 
Nieuwsgierig geworden naar onze dagbegeleiding? Om een indruk te krijgen

bent u welkom om onze locatie te bezoeken. Dat doen we graag op afspraak.

Onze contactgegevens vindt u op de voorkant van deze flyer.

Wie weet zien we u snel. 
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