
Dagbesteding 
Carnissehof Barendrecht  

LZG 107-1

Zorg 
voor elkaar

Lelie zorggroep biedt persoonsgerichte zorg- en hulpver-
lening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken 
we met veel gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, 
thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. 
We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensover-
tuiging. Lelie zorggroep bundelt de krachten van Agathos, 
Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn. 

Contactgegevens
Carnisseweg 51
2993 AD Barendrecht 
T 0900 22 44 777
W leliezorggroep010.nl/ons-aanbod/
 dagbestedingcarnissehof
W stichtinghofvaneden.nl

De kracht van ‘samen’
Stichting Hof van Eden wil een plek creëren 
voor (seniore) inwoners van Barendrecht en 
omgeving die behoefte hebben aan een zin-
volle dagbesteding in een huiselijke, warme 
en landelijke omgeving. Stichting Hof van 
Eden gelooft in de kracht van ‘samen’ en wil 
de verbinding en de samenwerking nastre-
ven met andere sociale partners in Barend-
recht. De begeleiding op de dagbesteding 
wordt geboden door Lelie zorggroep.



‘Mijn man en ik zijn 
al meer dan 55 jaar 

bij elkaar, dankzij 
Volledig Pakket 

Thuis kunnen we bij 
elkaar blijven in onze 
vertrouwde woning.’ 

Voor wie is de dagbesteding 
Carnissehof?  
Heeft u ondersteuning nodig bij het invul-
len van uw dag? Houdt u van de natuur? 
Lelie zorggroep biedt, in 
samenwerking met Stich-
ting Hof van Eden, een 
zinvolle dagbesteding in 
een huiselijke en landelijke 
omgeving in Barendrecht. 
Dagbesteding Carnissehof is een plek 
waar u zowel individueel als gezamenlijk 
activiteiten kan ondernemen en waarbij 
gezelligheid, ontspanning en ontmoeting 
centraal staan.

Dagbesteding Carnissehof is geschikt voor 
u als u, om verschillende redenen, onder-
steuning kunt gebruiken bij het invullen 
van uw dagen. Bijvoorbeeld omdat u even 
niet zo lekker in uw vel zit, of vanwege 
geheugenproblemen, eenzaamheid of 
ter ondersteuning van uw mantelzorger. 
U bent van harte welkom! 

Activiteiten
Naast het samen koffie drinken en nuttigen 
van een maaltijd, kunt u dagelijks deel-
nemen aan activiteiten die passen bij uw 
interesse. U kunt naar buiten en genieten 
van de prachtige Carnissehof. De bui-
tenplaats bevat een moestuin, kweekkas, 
kleurrijke bloementuin, kippen en konijnen 
en een boomgaard met appels, vijgen 
en pruimen. In de tuin kunt u meehelpen 

met het kweken en oogsten van groenten 
en fruit, het verzorgen van de dieren of 
gewoon even rusten in één van de gezel-
lige zithoekjes. Binnen in de huiskamer en 

woonkeuken worden ook 
activiteiten georganiseerd, 
zoals het verwerken van de 
oogst tot lekkere gerechten, 
bewegen, schilderen of het 
doen van gezelschapsspelen 

of geheugentraining.

Samen met de begeleider bespreekt u uw 
wensen en behoeften, en stelt u samen 
een persoonlijk activiteitenprogramma op. 
 
Deelname aan de dagbesteding 
Deelnemen aan de dagbesteding Carnis-
sehof kan wanneer u in het bezit bent van 
een indicatie:  
• via de Wmo (Wet maatschappelijke 
 ondersteuning);
• het Pgb (Persoonsgebonden budget);
• of de Wlz (Wet langdurige zorg).

Meer informatie  
Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
of wilt u, alleen of samen met uw mantel-
zorger, een dagje komen meedoen? 
Neem dan contact op met Margit Kleiker 
(teamleider dagbesteding) via 
0900 22 44 777 of stuur een e-mail 
naar: dagbestedingcarnissehof@
leliezorggroep.nl.

Dagbesteding Carnissehof is een 
plek waar u kunt genieten van en 
in de natuur. Op deze kleinschalige 
dagbesteding is er ruimte voor een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten in 
een groene en huiselijke omgeving. 

Een prachtige, 
huiselijke plek 

in de natuur. 


