
 
 

Activiteitenschema 
 

Zelfregiecentrum Deventer is van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur t/m 16:00 uur open.  

Je kunt dagelijks meedoen met verschillende werkzaamheden en/of activiteiten: 

 

Keuken:  Elke ochtend wordt er een verse lunch bereidt. Je kunt meehelpen met: boodschappen doen, broodjes maken, soep of een warme maaltijd 

bereiden. 

Tuin:   Elke dag kun je tuinonderhoud werkzaamheden verrichten in onze mooie, grote tuin zoals: grasmaaien, schoffelen, onkruid wieden, vegen ed. 

Huiskamer:  In de huiskamer is de hele dag vrije inloop met koffie/thee, kranten/tijdschriften, spelletjes, een computer met gratis internet en gratis Wifi. Het 

eerste kopje koffie/thee is altijd gratis en de gastvrouw/gastheer en/of de coördinator verwelkomen je graag. 

 

Binnen Zelfregiecentrum Deventer worden er vele wekelijkse, vaste activiteiten georganiseerd zoals creatieve activiteiten, naai/handwerk activiteiten e.a.: 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast vinden er regelmatig spontane en/of eenmalige activiteiten plaats zoals: samen picknicken, wandelen, fietsen, spelletjes spelen e.d. Iedereen met een 

wens/idee is welkom om deze samen met anderen te organiseren. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de coördinator! 

Mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen kunnen ook deelnemen aan ‘herstel en ontwikkeling’ gerelateerde activiteiten en cursussen.



 
 

Welkom bij Zelfregiecentrum Deventer 

Leuk dat je er bent!  
In deze brief lees je meer over het reilen en zeilen binnen ons centrum.  
 
Wat is een zelfregiecentrum (ZRC)? 
Een ZRC is een open centrum waar iedereen welkom is. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. 
Alle bezoekers van het centrum zijn samen ,met een coördinator van Vriendendiensten, 
verantwoordelijk voor het geheel binnen het centrum. Het is de bedoeling dat iedereen aan een goede 
sfeer bijdraagt en – naar vermogen – een praktische bijdrage levert.   
 
Activiteiten  
Binnen onze ‘huiskamer’ en tuin kun je anderen ontmoeten, een kopje koffie drinken, de krant lezen 
of een spelletje doen. Wil je meedoen aan een activiteit? In de verschillende lokalen is er van alles 
te doen: naaien en handwerken in het naaiatelier (met lock- en naaimachines), diverse creatieve 

activiteiten in het creatief atelier, maar ook meditatielessen, taallessen en verschillende ‘herstel’ 
gerelateerde activiteiten en cursussen.  
Op onze website en op het prikbord binnen het centrum vind je een activiteitenschema, maar je bent 
ook welkom om zelfstandig aan de slag te gaan. Vraag bij de gastvrouw/-heer of coördinator naar de 
mogelijkheden. Heb je zelf ideeën voor een activiteit of workshop? Of wil je zelf iets organiseren? Meld 
dat bij de coördinator. 
Let op: op de kalender en magneetbord staan ook vele, eenmalige activiteiten. Hier moet je je soms 
apart voor opgeven.  
Vriendendiensten heeft ook een Facebook pagina. Ga jij ons ook ‘liken’? Ook hebben wij een ‘eigen 
besloten groep’ op Facebook (“Besloten groep Vriendendiensten”) waar je van alles kunt lezen. 
 
Consumpties  
Het eerste kopje koffie of thee is elke dag gratis. Daarna moet je een klein bedrag betalen voor je 
consumpties. Binnen het ZRC wordt er met munten betaald, deze kun je (alleen contant) bij de 
gastvrouw/-heer of coördinator kopen. Een kopje koffie/thee kost een munt, dit is 30 cent. 
 
Bardienstmedewerker 
Er is altijd een bezoeker die bardienst draait. Alléén deze persoon (bardienstmedewerker) mag achter 
de bar komen om mensen te bedienen en af te rekenen. Als de bardienstmedewerker van zijn/haar 
plek weg is, druk dan op de klapbel op de bar. De bardienstmedewerker komt dan naar je toe. 
 
Lunch je ook mee?  
Van maandag t/m donderdag kun je om 12.30 uur samen met anderen lunchen. De gastvrouw/-heer 
gaat rond 11.00 uur rondvragen wie mee wilt lunchen. Kom je later? Bel dan van tevoren om door te 
geven dat je mee wilt lunchen. 
 
Vele handen maken licht werk 
Een goede sfeer maak je samen. Wij gaan daarom met respect met elkaar om. Iedereen moet zich 
goed en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarnaast moet het centrum ook ‘draaiend’ worden 
gehouden. Iedereen draagt dus zijn steentje bij, door bijvoorbeeld boodschappen te doen, met de 
afwas helpen, de was opvouwen, bardienst te draaien of met andere taken te helpen. 
Je kunt iets doen wat je leuk vindt, wat bij je past, wat je goed kan of juist wil leren. De coördinator kan 
hierin met je meedenken. Meestal hebben wij ook ‘vacatures’. Misschien zit er iets tussen die bij jou 
past? Kijk hiervoor op onze vacaturebord. 
 
Aanwezigheid schrift 
Wil je elke keer als je naar het centrum komt je (voor)naam in het aanwezigheid schrift noteren aub? 
Dit schrift ligt altijd op de bar. 
 
Heb je vragen? Dan kun je altijd terecht bij de gastvrouw/-heer en coördinator.  
 
 
Zelfregiecentrum Deventer is open van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur: 
Lange Zandstraat 15, 7412 CD Deventer  Tel: 0570 – 612 515 
E-mail: info@vriendendienstendeventer.nl   Website: www.vriendendienstendeventer.nl  

mailto:info@zelfregiecentrumdeventer.nl
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