
            

 

Dagbesteding Kadoboetiek Create, Trudoplein 5, Strijp. 

Hier een berichtje van de dagbesteding van Zorgbureau Brabant.  

Sinds januari 2022 kun je bij ons niet alleen terecht voor maatwerkdagbesteding met een indicatie, 

maar ook voor basisdagbesteding zonder indicatie. Iedereen die interesse heeft mag eens 

binnenlopen en informeren naar de mogelijkheden. Als je een generalist hebt kun je daar ook eens 

mee overleggen of het iets voor je kan zijn. 

En wat doen wij dan? 

Wij hebben een winkel met allemaal superleuke cadeautjes, als je dat leuk vindt mag je helpen in de 

winkel, leren met klanten omgaan, leren met geld om te gaan, leren met de kassa om te gaan, leren 

de etalage in te richten enzovoorts. 

Als je dat liever niet doet kun je achter de winkel in de creatieve ruimte of in de houtwerkplaats 

allerlei creatieve producten maken, die in de winkel verkocht kunnen worden. Onze coaches helpen 

je daarbij, zij leggen uit hoe alles moet. 

Hoe leuk is dat als je zelf iets gemaakt hebt en het wordt verkocht omdat andere mensen jou creatie 

leuk vinden!! 

Je mag ook je eigen spullen meenemen bv je haakwerk, vogelhuis, diamond painting of noem maar 

op, en daar lekker in gezelschap aan werken. Samen is altijd leuker dan alleen, toch? Beetje kletsen 

ondertussen, kopje koffie of thee erbij. 

Loop gerust binnen en vraag naar de mogelijkheden. 

Openingstijden: Wij zijn geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur.                                  

NIEUW NIEUW NIEUW: Sinds een paar weken zijn wij ook op de zaterdag geopend van 09.30 uur tot 

16.00 uur. Heb je niets te doen in het weekend? Kom gezellig langs! Je kunt bij ons dus zelfs in het 

weekend een dagdeel of een paar uurtjes naar de dagbesteding komen. 

NIEUW NIEUW NIEUW: Sinds een paar weken hebben wij ons winkelassortiment uitgebreid met 

spullen van groothandel “100% leuk”. Mooie thema artikelen en mooie cadeaus voor een 

schappelijke prijs, verras iemand met zo’n origineel cadeau, komt dat zien. 

Ook hebben we de nieuwste trend in huis: “Amberblokjes”, superleuk om weg te geven. 

Kom gerust langs of je mag ook even bellen naar Zorgbureau Brabant voor informatie,             

nummer: 06-5320 4216. Groetjes en tot snel. 


