
                                     CONTACTGEGEVENS 

                                               It Pakhûs 

                                         Galemaleane 22   

                                        8491 BB  Akkrum 

               

 

 info@itpakhus.nl  

 www.itpakhus.nl 

 It Pakhûs  

 06 - 43 11 77 28   

 06 - 40 51 05 55  Sandra van de Donk, zorgondernemer 

                                        

                                     

 

Heeft u vragen of belangstelling?                                                                                 
Neem dan contact met ons op, of kom gewoon eens langs.                                                          

De koffie is zo gemaakt! 

 

In AkkrumAkkrumAkkrum 



 

 

Wonen 

It Pakhûs is een woongroep waarin mensen met en zonder verstandelijke be-

perking met elkaar wonen. Zo biedt It Pakhûs mensen met een verstandelijke 

beperking de mogelijkheid vorm te geven aan een eigen thuis.                             

Iedere deelnemer met of zonder beperking, zet zich in om met elkaar een        

veilige, prettige en inspirerende woonplek te zijn. Wat de een niet kan, vult de 

ander aan. De woongroep wordt bijgestaan door een professioneel team van 

begeleiders. 

 Op de begane grond hebben wij een grote  gezamenlijke woonkamer waar we 

samen eten, spelletjes spelen, tv kijken enz. Er is ook een creatieve ruimte waar 

we dagbesteding genieten.  

Ieder lid van de woongroep heeft een eigen appartement met een                    

zit/slaapkamer, keukenblok, wc en douche. 

Aan de voorkant van ons huis ligt een dierenweide die bij It Pakhûs hoort.        

Gezamenlijk verzorgen we de dieren en het terrein. 

Logeren    

Wij hebben 2 logeerkamers voor kortdurend verblijf voor mensen met een                     

beperking. Je kunt allerlei redenen hebben om bij ons te komen logeren. Zo is 

het  leuk om eens ergens anders te verblijven. Het kan ook fijn zijn je            

mantelzorgers even te ontlasten. Het maakt ons niet uit. Iedereen die bij ons 

past, is welkom. 

 

 

 

 

                                   Appartement                  Gezamenlijke  woonkamer 

                                                                                                                     

                                    

                                                                                                                                                    

 

Dagbesteding 

Iedereen met een indicatie voor dagbesteding en die past in de                            

bestaande groep, kan deelnemen aan de  dagbesteding op It Pakhûs.           

We hebben een binnen en een buitengroep. 

 

Activiteiten van dagbesteding binnen groep: 

 Anti-vlieg gordijnen van doppen maken                                                                                                        

 Creatief bezig zijn ivm Kerst, Pasen, de seizoenen 

 Klussen voor de gemeenschap (denk aan flyering) 

 Schoon Belonen (papier prikken in de wijk) 

 Sporten 

 Wandelen 

 Kranten bezorgen                                                                                              

 

Voorbeelden van dagbesteding buitengroep 

 Bio-groentetuin opzetten en bewerken 

 Dierenweide onderhouden, dieren verzorgen 

 (Tuin)meubels opknappen 

 Tuinonderhoud 

 Houtwerkplaats Eigen ideeën zijn welkom 

 

Wat levert een goede dagbesteding op?  

 Sociale contacten/ je hoort ergens bij 

 Je wordt gewaardeerd en je kunt trots zijn op wat je gedaan hebt 

 Het geeft structuur aan je dag 

 Je hebt een reden om op tijd op te staan 

 Je hebt werktijd en vrije tijd 

 Je leert goed te communiceren met anderen 

 
 

 


