Ontmoeten door doen
Ontmoetingscentrum Puyckendam
Pilarenlaan 4
2211 NA Noordwijkerhout
Ma.-, do.-, vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur
Woensdag van 11.00-17.00 uur.

Adressen Movens Duin- en Bollenstreek

Dierenhoeve
Langevelderweg 27
2211 AB Noordwijkerhout
Maandag t/m donderdag
van 08.30-17.00 uur

De Poolster
Ontmoeten door doen
Poolster 6
2221 NT Katwijk
Ma.-, wo.-, vrijdagochtend
09.30-12.00 uur

Creatief Atelier
Vuursteeglaan 9
2161GD Lisse
Dinsdag- en donderdagmiddag
13.00-16.00 (tekenen en schilderen)
Woensdagmiddag 13.00-16.00,
Donderdag 09.00-16.00
(Tiffany en Mozaiek)
06-20413679 (informatie en aanmelding)
Algemene informatie
en aanmelding
Marianne Kilsdonk
06-29349844
m.kilsdonk@rivierduinen.nl
aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30-15.30 uur.

Buurthuis Noordwijkerhout
Amaryllisplein 2-6
2211 BT Noordwijkerhout
Ma. t/m vr. van 09.00-16.30 uur

GGZ Rivierduinen

Ontmoeten door doen
Agneshove 89
2215 HS Voorhout
Maandag 10.00-13.00 uur
Klus- & Hout/Koffiecorner
(Ontmoeten door doen Voorhout)
De Jojo
Hortusplein 14-22
2171 GZ Sassenheim
Dinsdag en vrijdag
09.00-16.30 uur
Wo.- en do.-middag
13.00-17.00 uur

Movens Website: www.movens.nl

Buurthuis, Noordwijkerhout

Koffiecorner, Sassenheim

Agneshove, Voorhout

Puyckendam, Noordwijkerhout

Re-integratie door arbeid, dagbesteding
en educatie

Movens staat voor beweging en ontwikkeling. Movens biedt diverse mogelijkheden
om anderen te ontmoeten, je ergens welkom
te voelen. Dit kan op verschillende locaties
(Katwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim en Lisse).
Het ontmoeten staat veelal in het teken van
doen, het samen ondernemen van activiteiten naast het drinken van een kopje koffie/
thee en het bijpraten.
Op de ene locatie worden vaste activiteiten
aangeboden terwijl er op een andere locatie thematische activiteiten en workshops
aangeboden worden.
We bieden activiteiten op het gebied van
arbeid en dagbesteding. Iedere activiteit of
werkplek heeft mogelijkheden op verschillende niveau’s. Voor het aanleren of ophalen
van vaardigheden en technieken.
Voor onze activiteiten is er een financiering
nodig, wat u op verschillende manieren kunt
aanvragen.
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt
u deze altijd aan ons stellen.
Voor rondleidingen, kennismakingen en
intakes kunt u contact opnemen met
Marianne Kilsdonk.
Dit kan via de e-mail :
m.kilsdonk@rivierduinen.nl
of mobiel 06-29439844.

Recreatief
Recreatieve activiteiten vinden elke week
plaats op diverse locaties. Daarnaast zijn er
diverse workshops met diverse thema’s.
• Ontmoeten door doen (Nw´hout,
Katwijk, Sassenheim, Lisse, Voorhout)

Arbeid
Er zijn meerdere mogelijkheden om arbeidservaring op te doen binnen Movens met
als doel doorstroming naar regulier werk
dan wel vrijwilligerswerk dan wel zinvolle
dagbesteding.
• De dierenhoeve (Nw’hout)

• Creatief Atelier (Lisse)

• Vele Handen (Nw’hout)

• Naald en Draad/Creatief (Nw’hout)

• Klus- & Hout (Sassenheim)

• Computerwegwijs (Nw’hout)

• Boetiek de Stijl (Nw’hout)

• Wandelen en Bewegen is gezond

• Horeca werkzaamheden (Nw’hout,

(Nw’hout)
• Diverse muziekactiviteiten (Nw’hout)
• Media- en spelactiviteit (Nw’hout)
• Vrouwengroep (Nw’hout)
• Bowlen (Nw’hout)
• Diner en lunch Nw’hout / Voorhout)
• Toneel (Nw’hout)
• Tekenen en schilderen (Lisse / Nw’hout)
• Workshops (Sassenheim)
• Tiffany’s /Mozaiek (Lisse)
• Creatief Fotoclub

Katwijk)

