
Leren, participeren & ondernemen met als basis 
Dagbesteding op maat.



▪ 5 januari 2015; Overdracht perceel Heereweg 460

▪ Juni 2015; start van de verbouwing aan de bollenschuur

▪ December 2015; eerste bewoners bij SterkSaam

▪ December 2016; start Dagbesteding in de Talentschuur

▪ December 2017; Dak eraf van de Wagenschuur ( code geel! )

▪ Januari 2018; start van de verbouwing aan de Wagenschuur

▪ September 2018; Monumentendag “KookSaam kan bewonderd worden” !

▪ Januari 2019: Start van KookSaam dagbesteding

▪ NU: Groep deelnemers op maandag & dinsdag, 3e dag in de planning……





▪ Kleinschalig; groep van maximaal 6 deelnemers

▪ Veilige plek

▪ Vaste begeleidster; Heleen is er altijd!

▪ Professionele keuken & brasserie met alle apparatuur 

▪ Ingrediënten binnen handbereik; Kruidenbakken en moestuin.

▪ Deelnemers staan centraal; 
▪ Wat willen ze leren?

▪ Waar worden ze blij van?

▪ Wat geeft ze voldoening?

▪ Hoe kunnen we elkaar helpen om doelen te bereiken?



Bij geschikte deelnemers voor onze dagbesteding denken wij o.a. aan:

• Schoolverlaters uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs ( VSO ) en Praktijkonderwijs.

• Uitvallers uit het VMBO of reguliere MBO

• Jongeren / volwassenen met een indicatie voor dagbesteding vanwege hun arbeidsbeperking.

▪ Verder is het belangrijk dat hij of zij:

• 2 of meer dagen beschikbaar is

• Leergierig is en enthousiast over werken in de horeca

• Het fijn vindt om in een kleine groep talenten verder te ontwikkelen

• Woonachtig is in de Bollenstreek en omgeving

• Beschikt over een PGB

• Minimaal 18 jaar is



▪ Appeltaarten en cake worden op bestelling gemaakt

▪ Jam, chutneys, vruchtensappen en sauzen zijn te koop

▪ Kleine opdrachten zoals vandaag; hapjes voor de borrel

▪ Lunch voor de deelnemers zelf; leren proeven en andere dingen eten dan thuis

▪ Avondeten voor de buren van het Thomashuis

▪ Brood, krentenbrood voor de gasten van de B&B kamers

▪ Lunchgasten die op maandag of dinsdag KookSaam kunenn bezoeken

Maandag & Dinsdag 

Tussen 09.00 – 16.00 zijn wij geopend voor 

verkoop van de producten en lunchen of koffie 

drinken op afspraak.

Zegt het voort!!!







En er is nog meer…..

Sinds juni 2019 B&B Droomsaam.

45m2 sfeervol ingericht, midden tussen de bollenvelden!

Ontbijt met KookSaam jam; op de kamer of op het terras.



▪ Nog meer enthousiaste deelnemers!

▪ Verpakkingslijn voor de KookSaam producten

▪ Echte Pizza-oven

▪ Mooie, professionele kleding ( wordt al aan gewerkt…)

▪ Duidelijke naamsvermelding aan de weg ( “sloop-proof” )

▪ Beetje verlichting op het pad

▪ KookSaam koekje “een onsje Femmies” 

▪ Tussendeur om brasserie indien nodig af te kunnen sluiten

▪ Kano’s en fietsen voor de B&B kamers


