
1Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie

 Werken werkt
Op het Dagactiviteitencentrum



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 32
voorkant Meneer Van Riel werkt het liefst in de tuin of tuinkas
links Met de tractor haalt de heer De Wacht iedere week het papier op bij de buurten van Markenhof  
en bij Marken Haven

Waarom werken?
Veel mensen vinden het fijn om elke 
dag bezig te zijn. Om ’s morgens uit 
bed te komen, om lunch te maken  
en om op tijd klaar te zijn om naar  
het werk te gaan. Ze houden van het  
dagritme, van collega’s, van iets uit  
je handen    laten komen. Dat houdt niet 
ineens op als mensen ziek worden, of 
een beperking krijgen. 

Werk kan mensen goed doen. Daarom hebben wij voor 
mensen    die bij Atlant wonen werk in ons Dagactiviteiten  
centrum. 



54 Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestieMevrouw Boekweit maakt mooie dingen bij de houtbewerking op het Dagactiviteitencentrum

Voor wie?
De meeste mensen die bij het Dagactiviteitencentrum werken, wonen op locatie 
Markenhof    en hebben het syndroom van Korsakov. Maar ook mensen uit andere 
Atlantlocaties of mensen uit de omgeving van Apeldoorn die al wat ouder worden, 
hebben plezier in dagelijks werk. Ook zij werken graag bij ons Dagactiviteitencentrum. 

Werk dat u leuk vindt
Heeft u altijd al graag met hout gewerkt? Of in de tuin of een tuinkas? Wordt u blij 
van fietsen repareren of tractor rijden? Van netjes inpakken, of van montage? Bij ons 
Dagactiviteitencentrum is het allemaal mogelijk. En u kunt ons verrassen met een 
nieuwe suggestie: wat wilt u graag doen?

Echt iets voor u
Samen zoeken we uit wat goed bij u past. Wij kijken ook wat u aankunt en wij kunnen 
werk daarop aanpassen. Uw baan bij het Dagactiviteitencentrum is dus echt maat-
werk. Dat heet in zorgtermen ‘arbeidsmatig gerelateerde dagbesteding’. U kunt eerst 
meedraaien om te proberen. En als het bevalt kunt u elke werkdag aan het werk, of 
parttime. Net wat goed is voor u.

Vervoer
Woont u op Markenhof dan kunt u lopend naar het werk, in een rolstoel of u wordt 
gebracht en opgehaald met de Atlant-bus. Komt u van elders, dan kunt u onze zorg-
consulenten vragen naar vervoersmogelijkheden.



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 76 Meneer Van de Kamp aan het werk als fietsenmaker, net als vroeger 

Meneer Van de Kamp maakt veel  
fietsers blij
 ‘In het Dagactiviteitencentrum bij Markenhof repareer ik net 
als vroeger fietsen, nu voor klanten van buiten Atlant en voor 
het personeel. En als een medewerker in het weekend een lekke 
band heeft, dan plak ik die even bij mijn appartement. Je kunt 
ze toch niet lopend naar huis laten gaan.’
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Vragen? Bel of mail gerust!
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