Activiteiten programma
Wonen en Jong volwassenen
2018

Op vraag van onze bewoners, Talenten die individuele begeleidingen krijgen en de Talenten die een
dagbesteding volgen bij Talent hebben wij een activiteitenprogramma samengesteld voor 2018.

Doelstellingen
-

Sociale omgeving creëren en uitbreiden
Omgaan met leeftijdsgenoten
Sociale contacten bevorderen/onderhouden
Bemiddelen en ondersteunen in contact legging met anderen
Stimuleren/motiveren tot zelfstandig ondernemen van activiteiten
Bevorderen zelfstandigheid, zelfredzaamheid, weerbaarheid.
Verhogen zelfbeeld
Benutten van de Talenten
Leren omgaan met (zak)geld
Educatief (actualiteiten aanbod laten komen, gezondheid)
Bevorderen zelfverzorging/uiterlijk
Omgaan met spanningen

Locatie
Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is:
Klompenstraat 1
6265 NE Eckelrade
Mocht dit anders zijn staat het vermeld bij de activiteit.

Inschrijven
Heb je interesse om mee te gaan met een activiteit, geef je op via het secretariaat via
telefoonnummer 043 4083063.
Voor externe talenten zijn de kosten van de activiteit 58 euro per dagdeel.
Activiteiten zijn op vrijdag van 17.00 tot 22.00 of op de zaterdag van circa 10.00-18.00. Deze tijden
kunnen wisselend zijn i.v.m. het programma. Voor deze activiteiten worden twee dagdelen in
rekening gebracht.
Voor de interne talenten zitten de activiteiten inbegrepen in de eigen bijdrage.
Interne talenten kunnen zich aanmelden bij hun begeleiding op locatie.

Programma boekje wonen en jong volwassenen:
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de
coördinator:
E-mail adres: loraine.gillissen@talentonline.nl
Januari

Omschrijving:

Zondag 21 januari
12.00-16.00

Zweit veur leid

Vandaag gaan we meerennen voor het goede
doel. Er wordt een parcours gevolgd waarbij we
ons beste beentje voor gaan zetten. Natuurlijk
mag je hier ook een mooie wandeling van
maken. Je bezorgt jezelf hiermee niet alleen
een mooie dag je steunt ook nog eens het
goede doel.

Maart
vrijdag 23 maart

Omschrijving:

17.00-23.00

De jongens tegen de meisjes

Mei
vrijdag 18 mei
17.00-23.00

Karaoke

Vanavond zal de strijd tussen de mannen en
de vrouwen losbarsten. We zullen de avond
beginnen met een lekker diner. Nu zitten we
nog gezellig aan 1 tafel, maar na het diner
barst de strijd los en zal iedereen gaan
spelen om de prijs van vanavond. WIE
WORDT DE BESTE de mannen of de
vrouwen???

Omschrijving:

Vandaag zullen we onze keeltjes moeten
smeren, want we gaan karaoke zingen in
Valkenburg. Van te voren zullen we
gezamenlijk gaan eten. Dan gaan we al enige
liedjes oefenen zodat jullie een beetje weten
wat te verwachten. We gaan een gezellige
avond tegemoet en dagen iedereen uit een
liedje te zingen, samen of alleen dat mogen
jullie zelf beslissen. Het zal zeker een gezellige
avond worden!!

Juli
vrijdag 13, zaterdag 14, zondag 15 juli

Omschrijving:

Tentenkamp

Dit weekend gaan we op ons beruchte
tentenkamp!
Laat jullie verrassen want er staan weer een
aantal ‘super sjieke’ activiteiten op de
planning!
Alle informatie krijgen jullie tijdig van jullie
begeleiders.

Oktober
vrijdag 26 oktober
17.00-22.00

Halloween

Omschrijving:

Het is weer griezelen geblazen met Halloween.
We zullen deze avond beginnen met een
griezelige maaltijd geheel in stijl. Vervolgens
zullen we ons griezelavond voorzetten met een
griezeltocht. De locatie van de griezeltocht
houden we nog even geheim!
Durf jij het aan om mee te gaan???

November
zaterdag 24 november
10.00-18.00

Omschrijving:

Kerstmarkt

Het einde van het jaar nadert… de zon wordt
vervangen voor sneeuw. Wat past er beter bij
een winterse gedachte dan een kerstmarkt!
We gaan vanmiddag, nadat we heerlijk samen
hebben ontbeten naar een kerstmarkt. Op
deze kerstmarkt kunnen we een lekkere
glühwein of een warme chocomel met
slagroom drinken. Ook kunnen we lekker
slenteren langs de kraampjes!
Julie mogen een klein zakcentje meenemen…

INTERNE ACTIVITEITEN: DEZE ACTIVITITEITEN ZIJN VOOR DE BEWONERS
Februari
zondag 11, maandag 12, dinsdag 13 februari

Omschrijving:

Carnaval

Tijdens de carnaval wordt er een speciaal
programma voor jullie opgezet. Zo gaan we
optochten kijken, samen lekker spek met ei
eten of ons heerlijk begeven aan een frietje
zuurvlees. Jullie worden voor de carnaval op de
hoogte gesteld over het precieze programma!

April
Zondag 1 april en maandag 2 april

Omschrijving:

Pasen

1e paasdag (1 april)
Vandaag gaan we brunchen bij aan de Linde.
Jullie worden allemaal om 11.00 uur verwacht.
Na de gezamenlijke brunch wordt er een
wandeling georganiseerd. We zullen
tussendoor nog ergens een pitstop maken en
een lekker ijsje of drankje gaan nuttigen.
2e paasdag (2 april)
Verzamelen we om 12.00u bij aan de Linde en
gaan we naar de paasmarkt in Born.

April

Omschrijving:

Vrijdag 27 april
12.00-18.00

Koningsdag

December

Lang leve de koning!!
Vandaag gaan we naar de vrijmarkt.. Jullie
worden om 12.00u verwacht. Neem een klein
zakcentje mee voor als je wat leuks ziet in de
stad. Wij zorgen voor een drankje!

Omschrijving:

24,25 en 26 december

Kerst en Nieuwjaar

De afsluiting van het jaar! Zoals jullie van
ons gewend zijn krijgen jullie ruim op tijd
de planning van kerst en Nieuwjaar. Dit zal
begin december gebeuren.

