Of gewoon u, die dit leest en van uzelf
vindt dat dit voor u een passende
activiteit is.

Start dagactiviteit
De Ontmoeting
WANNEER?
Op woensdag 29 april 2015
Verder elke woensdag, ‘t hele jaar door,
van 11uur tot 16 uur.
LOCATIE?
Bruin café De Schakel en huiskamer
binnen Laverhof.
WELKE ACTIVITEITEN?
Bijpraten onder het genot van een kopje
koffie / thee / fris.
Bij goed weer wandelen in de tuinen van
Laverhof of daarbuiten, beweging, krantje
lezen en op de eerste woensdag van de
maand een uitstapje. Lunch mee
klaarzetten/maken, naar wens.
Daar waar mogelijk en naar wens wordt
soms samen gewerkt met andere groepen
binnen het Dorpscentrum. Bijv. Koffie
inloopochtend, basisschool, gym club
Na de lunch van 13u, als men wil, even
uitrusten in de relaxfauteuil, kaartje
leggen, spelletje doen, puzzelen, verhalen
of een krantje (voor)lezen, wat men
ook wil. Suggesties van bezoekers? Ook
prima!
Vrijwilligers en zo nodig een professional
begeleiden en ondersteunen u!

HAAL- EN BRENGSERVICE!
Men kan voor €1 gehaald en gebracht
worden.
De Ontmoeting gebruikt de bus van
Laverhof.
De chauffeurs zijn eveneens vrijwilligers.
VOOR DEELNAME of INFORMATIE:
TRUDY HILKES 06 45400437
trudyhilkes@gmail.com
Of binnen kantoortijden
073 7200777 Het Middelpunt

DOELGROEP?
Mensen;
● Met behoefte aan meer ontmoeting /
sociaal contact buiten eigen
woonomgeving.
● Met behoefte aan meer of andere
activiteiten dan waar men tot nu toe aan
gewend is.
● Met behoefte aan
begeleiding/ondersteuning bij een
activiteit
● Met een lichte lichamelijke beperking
● Met verminderde zelfredzaamheid
● Met een te belaste mantelzorger
● Met licht psychosociale problemen

DOEL: De Ontmoeting?
De bezoekers één maal per week op een
vast tijdstip de mogelijkheid bieden uit
hun thuissituatie te stappen en door het
contact met anderen de blik op het
dagelijks gebeuren te verruimen.
In de huidige tijd is het stimuleren en
ondersteunen van de zelfredzaamheid,
ontlasten mantelzorger en t voorkomen
van eenzaamheid en een sociaal
isolement actueler dan ooit.
KOSTEN? INSCHRIJVEN?
Per dag €6 en inschrijven via een
huisbezoekje van een vrijwilliger.
KENNISMAKINGSBEZOEK?
De sfeer even proeven?
Graag! Dat kan door in uw eentje of
samen met uw partner of mantelzorger
kosteloos bij DE ONTMOETING op
woensdag te komen lunchen om 13 uur!
Wel graag even aanmelden vooraf i.v.m.
de boodschappen
en om zo nodig uw vervoer
te regelen!
Tot ziens!
Werkgroep De Ontmoeting

‘t MIDDELPUNT

MENSEN ONTMOETEN

073 – 72 00 777
‘t MIDDELPUNT

BEWAAR

GEZELLIGHEID
PRAATJE MAKEN
SAMEN BEZIG ZIJN
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WANDELING MAKEN
Woensdag
29 APRIL 2015
11:00 uur

