
Activiteitencentrum Teuge 
Je eigen leven leiden. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. 
Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Wij ondersteunen 
je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee 
kunt doen in de samenleving.  Wij zijn er waar en wanneer jij dat nodig hebt.    

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Waar en voor wie?

Activiteitencentrum Teuge biedt dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel. In een rustige, prikkelarme omgeving kun je er werken aan een zo groot 
mogelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Je kunt er ook terecht voor respijtzorg, 
zodat je partner of andere mantelzorgers één of meer dagen per week tijd voor zichzelf 
krijgen. Dagelijks bezoeken ongeveer 25 cliënten het activiteitencentrum. 

AC Teuge is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende 
parkeergelegenheid. Het activiteitencentrum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
en er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen. Ook is er een rustruimte met bedden en 
relaxstoelen.

Direct naast het AC is het Regionaal Expertisecentrum NAH van Siza gevestigd. 
Daar werken we nauw mee samen. Er wordt een groot aantal behandel- 
en begeleidingsmodules aangeboden.



Activiteitencentrum Teuge

Rijksstraatweg 236, 7395 MG Teuge

088-378 01 97

Voor aanmelding, informatie en advies:
088-377 91 99
sizaentree@siza.nl

www.siza.nl

Werkwijze

Bij de keuze van activiteiten staat jouw ontwikkeling centraal. Daar kun je aan werken door te 
bewegen, of creatief bezig te zijn met tekenen en schilderen, hout of computers. Ook kun je 
meewerken aan producten voor Design X Ambacht, Siza’s verkooplijn. 

Specialisatie

De medewerkers van AC Teuge zijn gespecialiseerd in het werken met volwassenen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking. 
De leeftijd van de cliënten varieert van ongeveer 25 jaar tot 80+.

Het team

Het team bestaat in totaal uit 6 medewerkers. Per dag zijn er 2 à 3 medewerkers aanwezig. 
Je hebt je eigen contactpersoon of regiebegeleider bij wie je met vragen terecht kunt.
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