
Activiteitenschema Zelfregiecentrum Raalte – September, Maand van ONTMOETING 

*Het kan gebeuren dat er toch nog iets wijzigt. Bel of app (maandag en woensdag) voor meer informatie naar 06-44397861  

 

  Huiskamer Flexkamer Creatief Atelier 

Ma. 5 september 9:00 tot 16:00 uur Inloop 10:00 tot 12:00 uur Creatief met Kaartjes   13:00 uur Themagesprek "ik zie je, zie je 

mij ook?" 

Woe. 7 september  9:00 tot 16:00 uur Inloop 

9:30 uur Rummikub 

14:30 uur Pieter speelt gitaar 

10:30 uur Themagesprek over suïcide  

 

10:00 Pastelkrijten met Ton   

13:00 uur tot 15:00 uur Introductie 

schrijfzin 

Ma. 12 september  9:00 tot 16:00 uur Inloop 10:00 tot 12:00 uur Creatief met kaartjes  13:00 uur Het spel “een Steekje Los” 

Woe. 14 september 9:00 tot 16:00 uur Inloop 

10:30 uur Beweegbingo met beweegmakelaar  

10:30 uur Inloop i.v.m. activiteit in de woonkamer  10:00 uur Pastelkrijten met Ton   

13:30 uur – 15:30 uur Herstellen doe je zelf 

(besloten) 

Ma.  19  september   9:00 tot 12:30 uur Inloop 

13:00 tot 16:00 uur Lezing Stemmenhoorders 

(Georganiseerd met het RIBW) 

10:00 tot 12:00 uur Creatief met kaartjes 

13:00 uur Inloop i.v.m. Lezing in de woonkamer  

 

 

Woe. 21 september 9:00 tot 16:00 uur Inloop  

9:30 uur Rummikub  

14:30 uur Pieter speelt gitaar  

13:00 uur Wat wil je met mij delen? Neem plaats op het 

1KZ1EJ3 bankje 

10:00 uur Pastelkrijten met Ton  

13:30 uur – 15:30 uur Herstellen doe je zelf 

(besloten) 

Za. 24 september  Burendag 
Van 10:00 uur tot 14:00  

Ma. 26 september 9:00 tot 16:00 uur Inloop 10:00 tot 12:00 uur Creatief met kaartjes 

  

11:00 uur Herstelactiviteit over Waarden 

Woe. 28 september  9:00 tot 16:00 uur Inloop 

9:30 uur Rummikub  

13:00 uur Themagesprek “eerste hulp bij verwardheid” 

 

10:00 uur Pastelkrijten met Ton 

13:30 uur – 15:30 uur Herstellen doe je zelf 

(besloten) 



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).  Heb je vragen? Dan 

kun je altijd terecht bij een van de coördinatoren.   

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. Iedereen draagt bij aan een goede sfeer. Daarnaast kan iedereen naar vermogen, een praktische bijdrage leveren. Deze bijdrage kan zo groot of klein zijn als je zelf 

wil. Je kunt bijvoorbeeld je eigen kopje bij de afwas zetten, maar ook in de keuken helpen, boodschappen doen, een koffiedienst draaien, of helpen opstarten of afsluiten. 

Ook kun je een (creatieve) activiteit organiseren, of daar een ander bij helpen. De coördinator kan je daarbij ondersteunen.  

 

Elke maandag en woensdag van 09:00 tot 16:00 uur is het Zelfregiecentrum open. Je beslist zelf wanneer je komt en wanneer je weer vertrekt, je hoeft je dus niet aan te 

melden of af te melden. Op deze twee dagen kun je meedoen met allerlei activiteiten georganiseerd door bezoekers van het centrum, en er worden verschillende 

herstelcursussen gegeven waar je je voor aan kunt melden. Je bent ook welkom om even een krantje te lezen, of gezellig te kletsen met de andere bezoekers. 

Heb je zelf ook ideeën/wensen betreft activiteiten, workshops of bijeenkomsten? Wil je meehelpen binnen het centrum, of ben je geïnteresseerd in de herstelcursussen? 

Of…wil je gewoon iets voor een ander betekenen?  Neem dan contact met ons op, of kom even langs om kennis te maken.   

Activiteitenschema en herstelcursussen en -activiteiten 

Op het activiteitenschema staan de verschillende activiteiten en cursussen. Het kan gebeuren dat er toch nog iets wijzigt op het laatste moment, dat een activiteit niet door 

gaat of dat er meer activiteiten in de loop van de maand bij komen. Je kan altijd even bellen of appen naar onderstaande nummer voor meer informatie. Binnen 

Zelfregiecentrum Raalte vinden er ook herstel cursussen en -activiteiten plaats. Belangstelling? Klik hier voor meer informatie en/of neem contact met ons op; we 

vertellen je hier graag meer over.  

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 Zelfregiecentrum bezoeken. Elke maandag en woensdag kun je een lunchbon winnen, als je je naam op de namenlijst schrijft!  

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 

€0,40, een zakje van 10 munten kost €3,50. 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 tussen 12:00 en 12:30 uur gezamenlijk geluncht.     

Openingstijden:  Maandag en woensdag van 09.00 tot 16.00uur    

Adres:    De Plas 8, 8102 CS Raalte   

Telefoonnummer:  06-44397861 (op maandag en woensdag)  

E-mail:    zelfregie@vriendendienstendeventer.nl  

Website:  www.vriendendienstendeventer.nl  

https://www.vriendendienstendeventer.nl/zelfregiecentrum/herstelcursussen-en-activiteiten
mailto:zelfregie@vriendendienstendeventer.nl
http://www.vriendendienstendeventer.nl/

