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Carry van
Bruggenhove
In de Zoetermeerse wijk Buytenwegh De Leyens ligt Carry van

Bruggenhove, een activiteitencentrum van Middin. Het gebouw ligt

tussen een aantal basisschoollokalen in, wat voor een levendige

omgeving zorgt. Bij Carry van Bruggenhove kunnen mensen met een

lichamelijke of meervoudige beperking activiteiten doen die aansluiten bij

hùn wensen en mogelijkheden. Van het maken van creatieve producten

tot arbeidsmatige werkzaamheden en werken op de PC. Dichtbij huis en

middenin de wijk.

Winkels op enkele minuten
loopafstand

Openbaar vervoer op enkele
minuten loopafstand

De locatie is
rolstoeltoegankelijk
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Creatieve producten
maken, computeren
of de boekenmarkt
bemannen

Een verscheidenheid aan
activiteiten
Ook mensen in een rolstoel kunnen zich gemakkelijk bewegen in het pand van Carry van Bruggenhove. Er is een

gezellig centraal plein waar de keuken is gevestigd. De activiteiten vinden plaats in de leslokalen en werkplaats

die daar omheen liggen. Er is professionele begeleiding aanwezig om te ondersteunen bij de dagelijkse

verrichtingen.

De deelnemers aan de activiteiten zijn
veelal cliënten met een lichamelijke en
soms een meervoudige beperking. Bij Carry
van Bruggenhove krijgen zij een divers
programma aan activiteiten aangeboden,
waarvoor zij zich volgens een schema voor
een bepaalde periode kunnen inschrijven.
 
Werken op de computer
In de groep PCenter kunnen cliënten
verschillende computerwerkzaamheden
doen. Sommige deelnemers  scannen dia’s
in en digitaliseren videobanden. Anderen
versturen e-mails, surfen op internet of
doen een computerspelletje. Een
deskundige begeleider is aanwezig om
hierbij te helpen.
 
Creativiteit
Deelnemers kunnen gebruik maken van
veel verschillende technieken en
materialen om leuke creatieve producten
te maken. Van ansichtkaarten met

strijkkralen en kaarsen van bijeenwas tot
Boeddha’s gegoten van gips. Ze streven
ernaar steeds weer te komen tot een
origineel product. Creatieve begeleiders en
vrijwilligers helpen de deelnemers stap
voor stap.
 
Arbeidsmatig werk
Ook voor mensen die liever arbeidsmatig
werk doen, zijn verschillende activiteiten
mogelijk. Zo kunnen deelnemers kaartjes
met planteninformatie maken of werken
aan de recycling van videobanden. De
deelnemers zorgen dan voor de
zorgvuldige scheiding van materialen,
zodat deze (deels) hergebruikt kunnen
worden. Daarnaast zamelt de locatie
kinderboeken in. Cliënten bemannen een
boekenmarkt waar kinderen van de
naastgelegen scholen evenals andere
buurtkinderen gebruik kunnen maken.
 
 

Het activiteitencentrum is steeds op zoek
naar nieuwe mogelijkheden om cliënten op
hun eigen niveau een prettige en zinvolle
dagbesteding te bieden. Zo mogelijk
betrekken we vrijwilligers en werken we
samen met de wijk.
 
› Professionele hulp bij dagelijkse

levensverrichtingen (ADL)
 
› Belevingsgerichte ruimte, tilliften en

rustruimte
 
› Creatieve en arbeidsmatige activiteiten
 
› Leren werken met de computer


