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Dagactiviteitencentrum de Singel (DAC de Singel)  is een 

onderdeel van  Livio voor mensen met een lichamelijke beperking 

die op zoek zijn naar een uitdagende dagbesteding. De 

activiteiten in het dagbestedingsprogramma zijn van educatieve 

en arbeidsmatige aard én uiteraard kunnen creativiteit en talent 

ontwikkeld worden.  

DAC de Singel is er voor mensen 

met een lichamelijke beperking 

en/of Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Om deel 

te kunnen nemen aan het 

programma van DAC de Singel 

is er een indicatie van het 

C.I.Z. (Centrum Indicatie Zorg) 

noodzakelijk. Meer informatie 

hierover vindt u op de website 

ciz.nl of vraag het aan onze 

cliëntadviseurs (0900 9200).  

 

De meeste deelnemers van 

onze dagbesteding wonen in 

de kleinschalige woonvormen 

van Livio in Haaksbergen. 

Maar natuurlijk kunt u ook 

vanuit de thuissituatie aan 

ons activiteitenprogramma 

deelnemen.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze dagbesteding? 

Professionele begeleiding  

Binnen DAC de Singel is een 

enthousiast en professioneel 

team aanwezig zodat tijdens 

de dagbesteding de juiste zorg 

aan u verleend wordt. Daarnaast 

is er ondersteuning van één 

of meerdere vrijwilligers die 

de activiteiten begeleiden. 

Uitgangspunten voor de 

begeleiding zijn afspraken die 

voortvloeien uit uw cliëntdossier. 

Binnen DAC de Singel streven wij 

altijd naar een veilige en goed 

uitgeruste werkomgeving voor 

zowel u als onze begeleiders.



Hoe ziet de dagbesteding eruit? 

Tijdens de dagbesteding gaan we uit wat u nog wél kan en kijken 

we naar uw belastbaarheid. Ook bekijken we of deze, indien 

gewenst, kunnen uitbreiden. U kunt zowel een hele dag als een 

dagdeel deelnemen aan ons activiteitenprogramma. Er wordt 

standaard gewerkt in kleine groepen. 

De kunstzinnige, ambachtelijke of creatieve producten die tijdens 

de dagbesteding worden gemaakt, bieden we voor verkoop aan 

in ons lokale winkeltje. Ook kunnen onze producten op bestelling 

worden geproduceerd.  

Het activiteitenaanbod wordt samengesteld aan de hand van 

vraag, aanbod en trends. Jaarlijks kan er voor een ander programma 

aanbod worden gekozen. 

  Kaarsenmakerij

  Schilderen

 Houtbewerking 

 

 Tuingroep 

 Knuffels maken

  Computer en 

vormgeving

Op dit moment bieden we de volgende activiteiten aan:

Waar bevindt DAC de Singel zich?  

U vindt ons Dagactiviteitencentrum de Singel  aan de 

Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haakbergen. 



Meer informatie

Neem gerust contact op met onze 

cliëntadviseurs via 0900-9200,  

(053) 460 3781 of singel@livio.nl.

Zelf bepalen hoe u leeft, dat is een 

groot goed. Ook als er zorg nodig is. 

Iedereen verdient het om zo lang mogelijk 

zelfstandig en vitaal te zijn. Om zelf, 

met eigen verantwoordelijkheid keuzes 

te maken die passen bij uw leven. Daar 

helpen wij graag bij, want bij ons geldt:

Zoveel mogelijk zelf, maar nooit alleen.
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kijk op livio.nl/dacdesingel


