
 Activiteiten en werkzaamheden Zelfregiecentrum Raalte  
Augustus 2019  

  

In samenwerking met de mensen die het centrum bezoeken wordt iedere maand een schema 
samengesteld Heb je zelf een idee voor een activiteit, laat het dan aan één van de coördinatoren 
weten.    
 
We zijn de hele zomer gewoon geopend!  
In verband met de zomer, zijn in de maand juli en augustus wel wat minder activiteiten dan in de rest 
van het jaar. Natuurlijk kun je altijd je eigen spullen meenemen om in het centrum te doen of zelf iets 
organiseren. Vanaf september zullen er weer meer activiteiten zijn en zijn Pieter en Carl er weer om 
muziek te maken (elke eerste en derde maandag van de maand.) 

  

Datum     10.30 - 12:00 u     14.00 - 15.30 u    

Maandag  
5 augustus   
    

 
Roos   

Spel: Oefenen met emoties   

 
Vrije inloop 

Woensdag 
7 augustus    
    

 
Spel “Een Steekje Los?“ 

Marja   

 
 Sjoelen  

Maandag  
12 augustus  
    

 
Dammen op een groot bord  

 
Breien en beppen    

Jolanda    

Woensdag  
14 augustus  
    

 
Vrije inloop  

 
Bloemen voor iedereen  
Jahanara en Natasja S.   

Maandag  
19 augustus 
  

 
Theater (start 11:00u)  

Dinant    

 
Vrije inloop  

Woensdag  
21 augustus  
    

 
Monchoutaart maken   

 
Monchoutaart eten!   

Maandag  
26 augustus 
   

 
Natasja   

Kettingen maken (3 muntjes)  

 
Breien en beppen    

Jolanda    

Woensdag  
28 augustus   

Zomer buffet (12:30 uur) 

Gratis, geef je op vóór 21 augustus (op het whiteboard)  
 
Daarnaast zijn er ook vaste, wekelijkse activiteiten waarbij iedereen kan aansluiten:    
Elke maandag is er om 14:00 uur mediteren met een CD in de kelder met Chris.   
Elke maandag na de lunch om 13:00 uur, wordt er ongeveer 5 km gewandeld.  

  



 Welkom bij Zelfregiecentrum Raalte 
 
Wat leuk dat je er bent! In deze informatiebrief lees je een aantal dingen over het reilen en zeilen 
binnen het Zelfregiecentrum Raalte (ZRC Raalte).  
 
Wat is een Zelfregiecentrum? 
Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop en activiteiten. 
Hiervoor heb je geen indicatie nodig en je betaalt dus ook geen eigen bijdrage. Mensen die het 
centrum bezoeken zijn, in samenwerking met een coördinator vanuit Vriendendiensten, 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het centrum. De bedoeling is dat iedereen 
bijdraagt aan een goede sfeer en, naar vermogen, een praktische bijdrage levert.   
 
Inloop, activiteiten  en lunch 
In de huiskamer van Zelfregiecentrum Raalte is elke maandag en woensdag, de hele dag, vrije inloop 
met koffie/thee, spelletjes, creatieve activiteiten en gratis Wifi. Je bent van harte welkom! Je beslist 
zelf wanneer je komt en wanneer je weer vertrekt.  
Op deze twee dagen worden er ook activiteiten georganiseerd, allemaal op initiatief van de mensen 
zelf (zie hiervoor de activiteitenschema op de andere zijde). Deze activiteiten staan op het 
whiteboard in de huiskamer en soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor materialen. 
In de keuken wordt iedere ochtend een verse lunch bereidt. Je kunt meehelpen met boodschappen 
doen, broodjes of soep maken, afwassen, koffie/thee schenken ed.  
Heb je zelf ook ideeën/wensen betreft activiteiten, workshops of bijeenkomsten? Wil je meehelpen 
binnen het centrum? Of…wil je gewoon iets voor een ander betekenen?  Neem dan contact met ons 
op, of kom even langs om kennis te maken. 
 
Aanwezigheidslijst  
Elke keer als je het centrum bezoekt, is het belangrijk dat je je naam in de aanwezigheidslijst 
noteert. Op deze manier hebben wij een overzicht van hoeveel mensen het ZRC bezoeken.   
 
Munten en lunch 
Je bent altijd welkom voor een kop koffie of thee. Iedere dag is het eerste kopje koffie/thee gratis! 
De overige consumpties worden met munten betaald. Een munt kost 30 cent. Een kop koffie, thee of 
frisdrank kost 1 munt. Deze munten kun je (alleen contant) bij de coördinator of gastvrouw/heer 
kopen. 
Lunch je ook mee? Op beide dagen (maandag en woensdag) wordt er om 12:30 uur gezamenlijk 
geluncht.   
 
Vele handen maken licht werk 
Een goede sfeer maak je samen! We gaan daarom met respect met elkaar om. Iedereen moet zich 
goed en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarnaast moet het centrum ook ‘draaiende’ gehouden 
worden. Iedereen draagt dus zijn steentje bij door bijvoorbeeld te helpen met de afwas, 
boodschappen doen, bardienst draaien ed. Je kunt iets doen wat je leuk vindt, wat bij je past, wat je 
goed kan of juist wil leren.  
 
Heb je vragen? Dan kun je altijd terecht bij een van de coördinatoren.  
 
Openingstijden:  maandag en woensdag van 09.00 tot 16.00uur  
Adres:    Kerkstraat 13, 8102 EA Raalte 
Telefoonnummer:  06-44397861 
E-mail:    info@vriendendienstendeventer.nl  
Website:  www.vriendendienstendeventer.nl  
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