
Door deel te nemen aan activiteiten bij De Boshoek bieden wij u een steuntje 

in de rug om het thuis beter te redden. Het geeft structuur aan uw dag en het 

helpt u om uw zelfredzaamheid te behouden en bepaalde vaardigheden te 

behouden of te verbeteren. 

Gezamenlijke activiteiten
Via ons dagbestedingsprogramma komt u in contact met anderen en kunt u 

deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Zo kunt u kiezen uit activiteiten als 

mozaïeken, keramiek, schilderen, lichamelijke activering, muziekbeleving, zingen in 

een zanggroep, spelvorming en dans. Naast deze activiteiten kunt u bij ons ook diverse 

cursussen doen: een kookcursus, de training ‘Health for you’, computerlessen en de 

training Sociale vaardigheden. 

Persoonlijke wensen
Ook kunnen wij, als u dat wilt, in individuele gesprekken met u aandacht besteden aan 

uw persoonlijke wensen op het gebied van dagbesteding. U krijgt een contactpersoon 

die met u een begeleidingsplan opstelt. Daarin stelt u samen vast waar u begeleiding 

nodig heeft en/of welke vaardigheden u wilt leren. Na drie maanden maakt de 

contactpersoon met u een afspraak voor een evaluatiegesprek om te beoordelen of 

onze begeleiding voldoet aan uw behoefte.

Maaltijden
Als u de hele dag op De Boshoek bent, kunt u tussen de middag gezamenlijk de 

maaltijd gebruiken. U kunt zelf brood meenemen, maar tegen betaling is een warme 

maaltijd ook mogelijk. De cliënten ruimen na afloop met elkaar de tafel af en doen 

samen de afwas.

De Boshoek
DAGBESTEDING

RIBW K/AM (Regionale Instelling 

voor Beschermd Wonen Kennemer-

land/Amstelland en de Meerlanden) 

begeleidt mensen met een psychische 

kwetsbaarheid om actief en 

betekenisvol deel uit te maken van 

de maatschappij. De Boshoek is een 

van onze locaties en biedt beschermd 

wonen, ambulante begeleiding en 

dagbesteding.

Dagbesteding is mogelijk van 

maandag tot en met vrijdag

van 9.30 – 16.00 uur.

Deelname geschiedt per dagdeel.

De Boshoek werkt nauw samen 

met onder anderen behandelaars/

verwijzers in de GGZ en huisartsen. 

Het dagbestedingsteam bestaat 

uit medewerkers met opleiding en 

ervaring in de psychiatrie en de 

activiteitensector. 



Eet- en lunchcafé
Iedere dinsdagavond is er een eetcafé, geopend van 17.15 tot ongeveer 19.00 uur, 

waar u tegen betaling een maaltijd kunt gebruiken. De maaltijd wordt om 17.30 uur 

uitgeserveerd. We hebben ook een lunchcafé op de donderdagochtend om 12.15 uur.

Kennismaken
Wij stellen voor dat u eerst een keer bij ons op bezoek komt om kennis te maken. 

U kunt hiervoor een afspraak maken met een van de medewerkers van het 

begeleidingsteam.

Na het kennismakingsgesprek en ontvangst van de Wmo-indicatie Dagbesteding, plus 

eventueel vervoer, zullen wij u uitnodigen voor een intakegesprek. Dan maken wij met 

u de afspraken over uw dagbesteding en kan uw dagbesteding bij De Boshoek starten.

Vervoer
Beschikt u niet over eigen vervoer en kunt u De Boshoek niet bereiken met de fiets of   

openbaar vervoer, dan kunt u gebruik maken van ons groepsvervoer. U wordt dan thuis 

opgehaald en ook weer naar huis gebracht. U heeft hiervoor wel een indicatie Vervoer 

nodig van de gemeente.

AANMELDING EN MEER INFORMATIE

Voor deelname aan dagbesteding bij
De Boshoek heeft u een Wmo-indicatie 
Dagbesteding, plus eventueel vervoer, 
van de gemeente nodig. 

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met een van de 
medewerkers van het begeleidingsteam, 
bereikbaar op onderstaand adres:

De Boshoek
Zon Bastion 5
1991 PK Velserbroek
T (088) 214 88 30
E boshoek@ribw-kam.nl

De Boshoek ligt midden in Velserbroek, 
tegenover het winkelcentrum en naast de 
kerk. Er zijn bushaltes op loopafstand van 
de locatie.

www.ribw-kam.nl
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