De Carrousel
Divers programma met speciale
ondersteuning

De Carrousel is een programma waarbij mensen kunnen
deelnemen aan activiteiten op gebied van sport, beweging,
gezondheid en voeding. Zij krijgen hierbij speciale
ondersteuning.
Voor wie is de Carrousel?
De Carrousel is voor mensen met een
speciale ondersteuningsvraag, die op
dit moment zorg en/of begeleiding
krijgen van Centrum Weng, Daelzicht,
Pergamijn, Orbis GGZ of SGL.

Hoe werkt de Carrousel?
Elke donderdag kom je naar
Sportlandgoed De Haamen. Je zit dan
in een vaste groep van maximaal 15
mensen, met een vaste begeleider.
Elke keer dat je komt doorloop je een
ander programma dat bestaat uit twee
activiteiten.
Na vier weken begint het programma
opnieuw. Het kan natuurlijk zijn dat het
programma iets wijzigt.
Alle activiteiten worden begeleid door
professionals met ondersteuning van
vrijwilligers.

Wat zijn de onderdelen van de
Carrousel?
De onderdelen van de Carrousel zijn:
- Zwemmen
- Interactief sportjournaal
- Verenigingssport
- Beweging binnen
- Verdedigingssport
- Wellness
- Gezondheid en voeding
- Creatieve activiteit

Wanneer start de Carrousel?
De carrousel start op donderdag 12
september. Inloop is om 9.00 uur. Het
programma is afgelopen rond 16.00 uur.

Waar is de Carrousel?

Hoe meld ik me aan?

De activiteiten worden grotendeels
aangeboden op Sportlandgoed De
Haamen. Enkele activiteiten vinden
plaats in Centrum WenG en
Dagcentrum de Dagbeeker, allemaal op
loopafstand van elkaar in Beek.

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan
een super gevarieerd programma,
waarbij je ook nog eens actief aan je
gezondheid en je vaardigheden werkt?
Meld je dan aan!

Sportlandgoed De Haamen
De Haamen 1, Beek
046 - 43 60 180

Aanmelden kan via de instelling waarbij
je bent aangesloten.

Contactpersonen:
Centrum WenG
Laurentiusstraat 44a, Neerbeek
Dagcentrum de Dagbeeker
Hoolstraat 30-32, Beek

Hoe is het vervoer geregeld?
Vervoer van en naar De Haamen regel
je in overleg met de zorgorganisatie
waarbij je bent aangesloten.

Wat zijn de kosten?
Deelname is gratis als je AWBZdagbesteding krijgt via SGL, Centrum
Weng, Orbis GGZ, Pergamijn of
Daelzicht.

SGL
Guido Hoogervorst:
ghoogervorst@sgl-zorg.nl
06 - 22 95 93 80
Centrum Weng
Ramon Wewengkang:
info@centrumweng.nl
046 - 43 75 083 of 06 - 51 85 47 56
Orbis GGZ
Nicole Mengelers
n.mengelers@orbisconcern.nl
088 - 45 99 393
Pergamijn
Walter Hebben
w.hebben@pergamijn.org
06 - 20 68 30 82
OZOdoeikmee
Arend te Velde
Arend.te.velde@ozodoekikmee.nl
06 - 42 91 16 99

Samenwerkingspartners:

