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Algemeen 

Voor alle dagopvang geldt: Cliënten worden gebracht door familie, omdat het normale vervoer nog niet 

rijdt!! 

 

Sutfene: 

De Borkel (Gorssel) en ’t Spijk (Eefde) zijn weer gedeeltelijk open. 

Ze bieden iedereen 1 dagdeel aan (middag). Er is een schema gemaakt waarbij elke groep uit maximaal 4 

of 5 personen bestaat.  Er wordt niet gezamenlijk gegeten vandaar dat er voor de middag is gekozen. 

In de ochtend worden de cliënten allemaal gebeld of zij allen gezond zijn. Bij klachten mogen ze uiteraard 

niet komen. Bij ontvangst wordt nogmaals een lijst met vragen doorgenomen.  

De cliënten worden gebracht door familieleden, ook omdat vervoer nog niet rijdt.  

 

Voor de Bonhof in Zutphen geldt dat zij wel hele dagen open gaan. Groepen bestaan hier uit max 8 

personen. De Bonhof is ruimer opgezet, zodat dit ook verantwoord is. 

 

Voor Lunette in Zutphen (indicatie CIZ) is de dagbehandeling weer gestart.  

 

Zorgboerderij ’t Heuvel Harfsen 

Gaat mogelijk per 1 juni weer open voor kleine groepjes.  

In totaal komen hier 10 tot 12 cliënten.  

 

Gelselaar, zorg- en melkveeboerderij ‘Olthof’. (06-46777304), is weer in werking.  

Doelgroep: jong volwassenen (16-40 jaar) met licht verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening 

(ASS).  

Zij hebben max. 4 deelnemers per dag, en kunnen daardoor goed voldoen aan coronamaatregels.  

Ze hebben nog geen aanbesteding van gemeente Lochem, al is de afstand klein.  

 

Holten (aan de Schipbeek, net over de grens met Overijssel), zorgboerderij (met vee) ‘het Nös’, (06-

30073225) is weer in werking. 

Doelgroep: kinderen, volwassenen en ouderen, die niet hulpbehoevend zijn (geen rolstoel) en niet 1-op-1 

begeleiding nodig hebben, maar wel aansturing moeten hebben. 

De afgelopen periode hebben ze ook ambulant gewerkt. 

Zij hebben aanbesteding bij gemeenten in heel Twente. Daarbuiten werken ze via ‘Coöperatie Boer en 

Zorg’, ook wat Lochem betreft. 

 

Ampsen, zorg- en logeerboerderij ‘de Reube’ (0573-255885) Is open gebleven. 

Doelgroep: logeerhuis voor kinderen (4-20 jaar) met verstandelijke beperking of lichte psychiatrische 

problematiek 

Dagbesteding voor volwassenen met verstandelijke beperking, lichte psychiatrische problematiek, of NAH. 

 

Vorden,  ‘Urtica de Vijfsprong’ (0575-553459) is nog niet open. Mogelijk gaan ze in juni weer beginnen. Ze 

hebben voorlopig nog geen plaats voor nieuwe cliënten. 

 

Lochem, Hoge Weide Dagcentrum (0573-289000) gaat op woe-vr-za open voor kleine groep cliënten, ieder 

1 dag. 

Doelgroep: Ouderen, zowel met somatische als met PG-problematiek. 


