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Dagbesteding IJsbreker 
Beschermd Wonen Oostpolder 

 

 

Ambulante cliënten en cliënten vanuit de beschermde 

woonvorm met een Wmo-beschikking Dagbesteding kunnen 

bij locatie Beschermd  Wonen Oostpolder deelnemen aan 

activiteiten georganiseerd door Yulius.  
 

Binnen dit kader is er bij BW Oostpolder een activiteiten 

programma opgesteld waar de activiteit in de IJsbreker  

deel van uitmaakt. De IJsbreker is een ontmoeting- en 

vergaderruimte binnen BW Oostpolder 

 

Over de IJsbreker  
Binnen de dagbesteding leer je in een plezierige 

werkomgeving en onder deskundige begeleiding 

basisvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen werken, 

zowel betaald als onbetaald. Jij krijgt inzicht in je 

talenten en mogelijkheden en ervaart hoe leuk het is om 

samen met anderen ergens aan te werken. Daarnaast 

ontvang je bij deelname altijd een ervaringscertificaat wat 

goed is voor je CV.  

 

De IJsbreker is een ontmoeting- en vergaderruimte binnen 

BW Oostpolder die beschikt over een professionele keuken, 

uiteraard onder leiding van een chefkok die in dienst is van 

BW.  

Binnen de IJsbreker kun je aan de slag met heel veel 

verschillende werkzaamheden, zoals o.a.: 

- Keukenwerkzaamheden 

- Maaltijdbereiding 

- Ontvangen en bedienen van gasten 

- Opstellen weekmenu’s 

 

Over de locatie  
Een veilige omgeving is essentieel om te kunnen leren. Een 

omgeving waarin je wordt begeleid en gestimuleerd. Waar 

je uitgedaagd wordt om te werken, maar waar ook ruimte 

is voor plezier en ontspanning. BW Oostpolder is een 

beschermde woonvorm die gespecialiseerd is in het 

begeleiden van mensen met autisme. Het gebouw bevindt 

zich  in een rustige  woonwijk van Papendrecht, 

Oostpolder. De beschermde woonvorm biedt een veilig 

thuis aan 51 volwassenen. Er is 24 uur per dag begeleiding 

aanwezig en er worden 7 dagen per week activiteiten 

aangeboden.  

 

Zin om mee te doen?  
BW Oostpolder biedt 10 dagdelen per week de IJsbreker 

aan op de volgende dagen: 

Maandag – Dinsdag – Woensdag - Donderdag - Vrijdag 

 

De zijn als volgt: 

Ochtend: 10:00-13:00 uur 

Middag:   14:00-17:00 uur 

 

Tijden zijn in overleg en kunnen worden aangepast naar 

jouw mogelijkheden. 

 

 

 

 

Adres  
Beschermd Wonen Oostpolder 

Zaling 1 

3356 DJ Papendrecht 

Tel. 088-4053330 
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