
Zorgbrouwerij Duits&Lauret
Fort Everdingen 

Gezellige en leerzame 
                                      dagbesteding
Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding, contact met 

anderen, dagritme of afleiding van zorgen? Vind je het leuk 

om actief bezig te zijn in bijvoorbeeld het groen, gebou-

wonderhoud, een winkel, een horecagelegenheid of een 

brouwerij? Zou je graag je talenten hier willen ontdekken? 

Dan heb je veel mogelijkheden op Fort Everdingen.

Waar staan wij voor?
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kan ontwikkelen en 

nieuwe vaardigheden kan opdoen. Daarnaast is het ons 

doel om je een nuttige, fijne dag te laten beleven, zodat je 

met een voldaan gevoel naar huis gaat. Er is geen tijdsdruk 

en we kijken per dag wat je aankan. De activiteiten 

worden afgestemd op je interesse en je kunnen. 

Wij willen bijdragen aan vergroting van 

zelfvertrouwen en zelfwaardering  

en werken in een sfeer van 

acceptatie, veiligheid 

en vertrouwen. 

Bel of mail ons 
info@forteverdingen.com 
06-14251923 (Marco Lauret)
06-29262032 (Danielle Duits)

Omgeving en locatie

Zorgbrouwerij Duits & Lauret is gelegen op Fort Everdingen 

in de gemeenten Culemborg en Vianen. Het terrein van het 

fort bestaat uit een fortgracht en een forteiland met daarop 

een aantal rijksmonumentale gebouwen. Het is een prachtig 

groene omgeving met veel rustige plaatsen. 

Voor wie?

Onze arbeidsmatige dagbesteding is bestemd voor iedereen 

die al langere tijd geen betaald werk heeft en voor mensen met 

psychische of psychiatrische problematiek, niet aangeboren 

hersenletsel of een lichamelijke of licht verstandelijke 

beperking.

Zorgbrouwerij Duits&Lauret
Noodweg 2 

4121 KK Everdingen 
www.forteverdingen.com

Dagbesteding



Wat kun je 
doen?
 
Proeflokaal, winkel en brouwerij

In het Proeflokaal kunnen gasten bier proeven en van bijpas-

sende hapjes genieten. Onder begeleiding van een ervaren 

medewerker leer je werken in de horeca, bijvoorbeeld de 

bediening, tappen van bier, bereiding van snacks en voor-

bereiding van zaalverhuur.  In het winkeltje worden de pro-

ducten van de brouwerij (bier, bierkaas, biermosterd en -azijn) 

en streekproducten verkocht. Hier kun je de klanten helpen, 

de voorraad aanvullen en leuke pakketjes samenstellen. In de 

brouwerij kan je meedoen met het afvullen, onderhoud, etik-

etteren en schroten. Ook transport en opslag (onder andere 

met de heftruck) is als activiteit mogelijk.                                                          

                                                                                                                   

Mosterd-en azijnmakerij

In de mosterd- en azijnruimte kan je ondersteunen bij 

bierazijn- en biermosterd productie. Voor het pro-

duceren van de mosterd vinden veel verschil-

lende activiteiten plaats: afwegen en 

mengen van ingrediënten, malen, 

potjes steriliseren, potjes 

afvullen en etiketten 

plakken.

 
Ben je geïnteresseerd, bel of mail ons! 

info@duitslauret.com 
06-14251923 (Marco Lauret) 
06-29262032 (Danielle Duits)

 
Groenonderhoud, moestuin en ver-
zorging dieren  

Er is veel te doen in het groen. Je kan bijvoorbeeld snoeien, 

kappen, zagen, onkruid verwijderen, grasmaaien, werken 

met een bosmaaier, snoeihout verzamelen, 

walnoten verzamelen en groente kweken 

(schoffelen, wieden, zaaien, oogsten).                                                                                 

Op het fort vragen de schapen 

om verzorging; een ideale 

omgeving voor de 

dierenliefheb-

ber.Zorgbrouwerij
DuiTS&LAureT

Ontvangst gasten voor camping, 
bijeenkomsten, verhuur fietsen en 
kano’s 

Op het fort is er ook een kleinschalige camping gelegen-

heid. Je kan ondersteunen bij het ontvangen en wegwijs 

maken van de gasten, onderhoud, schoonmaken en infor-

matie geven voor verhuur van fietsen en kano’s. 

Administratie

Bij al deze activiteiten is administratie natuurlijk belangrijk. 

Je kan meedoen met de voorraad administratie, adminis-

tratie van gasten, administratie van verhuur en financiële 

administratie. 

 
De dagbesteding is zowel doordeweeks als in het 
weekend mogelijk, van 9.00 tot 20.00 uur.

Gebouwonderhoud 

Daarnaast zijn er altijd onderhoudswerkzaamheden op het fort. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilderen en timmerwerkzaam-

heden.   


