
   
 

   
 

 

Welkom bij Zelfregiecentrum Deventer  

 

Leuk dat je er bent!   

  

Wat is een zelfregiecentrum (ZRC)?  

Een ZRC is een open centrum waar iedereen welkom is. We zijn van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur 

t/m 16:00 uur geopend. 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 bijdraagt aan een goede sfeer 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, diverse creatieve activiteiten in het creatief atelier, maar ook meditatielessen, taallessen en 

verschillende ‘herstel’ gerelateerde activiteiten en cursussen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom, spreek één van de 

coördinatoren aan voor extra informatie. 

  

Consumpties   

Het eerste kopje koffie of thee is elke dag gratis. Binnen het ZRC wordt er met munten betaald, deze kun je (alleen 

contant) bij de gastvrouw/-heer of coördinator kopen. Eén kopje koffie/thee kost één munt, dit is €0,40.  

  

Vele handen maken licht werk  

Een goede sfeer creëer 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 op te vouwen, 

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.  

  

Aanwezigheidsmap 

Wil je elke keer als je naar het centrum komt je (voor)naam in het aanwezigheidsmap noteren aub? Dit mapje ligt 

altijd op de deur. Alvast bedankt! 

  

Heb je vragen? Dan kun je altijd terecht bij de gastvrouw/-heer en coördinator. Vriendendiensten heeft ook 

een Facebookpagina. Ga jij ons ook ‘liken’? Ook hebben wij een ‘eigen besloten groep’ op Facebook (“Besloten 

groep Vriendendiensten”) waar je van alles kunt lezen over de verschillende activiteiten. 

 

Lange Zandstraat 15, 7412 CD Deventer  

Tel: 0570 – 612 515 (telefonisch bereikbaar)/ 06-20174743 (alleen bereikbaar via 

Whatsapp)    Email: zelfregie@vriendendienstendeventer.nl Website: www.vriendendienstendeventer.nl



   
 

 
 

Activiteitenschema Zelfregiecentrum Deventer 

 
 

 

*Deze activiteit is 

om de week 

Dag  Tijd Huiskamer Naaiatelier Flexatelier Creatiefatelier Atelier 13 

Ma. Ochtend   
Inloop & Reparatie 

 (Marian) 
   

  Middag  Inloop & Reparatie 
 (Mahnaz & Suzan) 

    
Kletspotten 

(Femke) 

Di. Ochtend   
Inloop & Reparatie 

(Meranda)   
 

Tekenen & 
Schilderen 

  (Frank) 

 

  Middag 
Walk & Talk 

(Rolf)  
Theater 
(Dinant)  

Betekenisvolle 
 liedjes  

(Marika) 
    

Woe. Ochtend   
Inloop & Reparatie 

(Meranda) 
    

  Middag 
Walk & Talk 

(Rolf) 
Inloop & Reparatie 

(Suzan) 
  

Tekenen & 
Schilderen  
(Wilma)  

*Stippen op 
Porselein 
(Lizanne)  

Do. 

Ochtend         

Middag    Kaarten maken 
(Patricia)  

*Tekenen & 
Schilderen  
(Wilma)  

Spelletjes 
(Theo) 

 
  


