Ontmoeten
en Meedoen
Samen doen wat nodig is!

Ontmoeten en Meedoen
Voor bewoners van de gemeente
Leeuwarden die ondersteund willen
worden bij een zinvolle dagbesteding is er Ontmoeten en
Meedoen. Met en voor bewoners
worden activiteiten in groepen
georganiseerd op ontmoetingsplekken.
De locaties zijn verspreid over de
gemeente Leeuwarden en voor de
deelnemers vaak dichtbij.
Activiteitenbegeleiders, stagiairs en
vrijwilligers ondersteunen de
activiteiten.
Het team Ontmoeten en Meedoen
van Amaryllis organiseert de
activiteiten vanuit de basisondersteuning samen met partners
en onderaannemers. Meedoen staat
centraal.
Met de deelnemers wordt gewerkt
aan structuur, persoonlijke
ontwikkeling en sociale contacten.

Locaties Ontmoeten en Meedoen

Voor meer informatie of een rondleiding op één van de locaties kunt u contact opnemen
met uw sociaal werker of een bezoek brengen aan de buurt- of dorpskamer. Het aanbod
is aan verandering onderhevig. Ga naar onze website voor een actueel overzicht.

Oude Ambachtsschool (Werkpro)
Cornelis Trooststraat 48, Leeuwarden

metaal- en houtbewerking, productie,
tuinonderhoud, fietsenreparatie en
diverse andere projecten en klussen o.a.
in de wijk.

De Klomp
Insulindestraat 27, Leeuwarden

De deelnemers kunnen werkzaamheden
uitvoeren in de horeca, techniek,
productie – en creatieve werkzaamheden ,
gebouwbeheer en buitenwerkzaamheden.

Werkplaats Oud-Oost
Ouddeelstraat 9, Leeuwarden
De werkplaats, onderdeel van netwerkcentrum Leeuwarden, biedt de mogelijkheid om werkzaamheden uit te voeren in

De Klomp, onderdeel van netwerkcentrum
Leeuwarden, biedt verschillende activiteiten o.a. koken in de wijk, bloemschikken, diamondpainting, een kapper, de
kledingbank, een naaiatelier en computercursussen. Door de vele samenwerkingsverbanden die het Netwerkcentrum
heeft zijn er meer mogelijkheden.

Stadstuinen Techum &
Snakkerburen
Molkenkelder, Leeuwarden
Oan e Dyk 56, Snakkerburen
De stadstuin is een zelfoogst-tuin waar
groenten, fruit en bloemen lokaal worden

Stadswerf Leeuwarden
Oldegalileën 25A, Leeuwarden
Bij de Stadwerf Leeuwarden krijgen
deelnemers weer vertrouwen in hun eigen
kunnen en doen ervaring op in het leggen
van sociale contacten. De Stadswerf biedt
werkplekken aan deelnemers met een
(tijdelijke) arbeidsbeperking. Deelnemers
geteeld op biologische basis. Naast het
werken in de tuin zijn er verkoopmiddagen en activiteiten met de wijk
waar deelnemers aan kunnen meewerken.

bruikt worden voor creatieve opdrachten,
voor 1-op-1 ondersteuning of om
spelletjes te spelen en koffie te drinken.

Odensehuis Gerard Smit
Noordvliet 441, Leeuwarden
Het Odensehuis biedt ondersteuning aan
mensen met dementie, Alzheimer,
Parkinson en NAH (niet aangeboren
hersenletsel) en hun mantelzorgers. De
mens en zijn/haar omgeving staat hierin
centraal, niet de ziekte.

Spel Verbindt
kunnen aan de slag met het onderhouden, opknappen en restaureren van
schepen. De Stadswerf is tevens een
leerbedrijf voor de houtsector.

Ontmoeten en Meedoen en
Kringloop Grou
De Muldyk 3, Grou
Bij de Kringloopwinkel is er van alles te
beleven. Mensen die spullen komen
brengen of kopen. Vrijwilligers die met
deelnemers de spelletjes/puzzels/kleding
uitzoeken, meubels opknappen of fietsen
repareren. Uiteraard is er ook hulp nodig
in de winkel. Er zijn ook ruimtes die ge-

De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, Stiens
en Buurthuis Tjerk Hiddes (onderdeel van
netwerkcentrum Leeuwarden)
Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden
Bij Spel Verbindt komen ouderen samen
met als doel om te ontmoeten. Er worden
gezellige activiteiten gedaan zoals
kleuren, knutselen, spelletjes, een praatje
en thee en koffie drinken. Niks moet, veel
kan.

Kinderboerderij Leeuwarden
Jeugdweg 3, Leeuwarden

water, andere spelelementen of dobberen
in het water. Kortom, niks moet alles
mag, op een fijne laagdrempelige manier
gezond bezig zijn. Het zwemmen vindt
plaats in het heerlijk verwarmde doelgroepenbad. De deelnemers verzamelen
bij de balie van zwembad Kalverdijkje en
gaan daarna gezamenlijk een uurtje
zwemmen.

Begin fit
SC Leovardia, Kalverdijkje 83, Leeuwarden
De deelnemers kunnen meehelpen met de
verzorging van dieren, onderhoud van het
groen en de dierverblijven, schoonmaakwerkzaamheden, horeca en onderhoud
van de gebouwen. Ook is er mogelijkheid
voor creatieve opdrachten.

Zwemmen Kalverdijkje
Kalverdijkje 77a, Leeuwarden
Lekker lichamelijk bezig te zijn
door baantjes zwemmen, balsport in het

serveren, koken of bakken, cadeautjes
inpakken en producten afrekenen. Naast
het restaurant ‘Eten in de molen’ en de
winkel is er ook een werkruimte, De
Makerij. Hier kunnen mensen creatief
bezig zijn.

Kunst in je buurt
Uit het bed en van de bank, onder dit
motto starten we elke dinsdag- en
donderdagmorgen om 8.00 uur met
coachend sporten. De deelnemers komen
weer in een gezond dag- en nachtritme,
waardoor de kans van slagen op diverse
leefgebieden wordt vergroot.

De Molen
(JP van den Bent stichting)
Zuidvliet 664, Leeuwarden
Bij De Molen is veel te doen. Denk aan

Stiens en Mantgum en omliggende dorpen. Aldlân, Nijlân, Bilgaard en HuizumWest.
Wil jij nieuwe
dingen leren,
mensen
ontmoeten of
juist graag
laten zien wat
je al kunt? Het Generatiehuis biedt
kunstlessen aan voor dans, theater,
beeldende kunst en muziek. Kijk voor
meer informatie of aanmelden op
www.generatiehuis.nl.

Jimmy’s

SC Leovardia

Nieuweburen 121, Leeuwarden

Kalverdijkje 83, Leeuwarden

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders
(OJO)
Oostersingel 66, Leeuwarden
Een ontmoetingsplek voor (aanstaande)
jonge ouders die voor hun 24e zwanger
zijn of een kind hebben gekregen. Het is
een inloopplaats waar jonge ouders
terecht kunnen voor informatie en advies
en om andere jonge ouders te ontmoeten.
Met diverse activiteiten biedt OJO
ondersteuning op alle levensgebieden.

Meedoen Westend
Pieter Sipmawei 290, Leeuwarden.
Meedoen Westend is een dagbeleving
voor ouderen met o.a. vormen van
dementie, lichte verstandelijke beperking,
eenzaamheidsproblematiek en/of
psychiatrische problematiek. Meedoen
Westend is vooral gericht op het bieden
van structuur, activering en het ontlasten
van het thuisfront.

Er worden activiteiten aangeboden voor
alle bewoners van Noordoost
Leeuwarden: Camminghaburen en
Heechterp Schieringen. Bijvoorbeeld
ouderen ontmoetingsmiddagen,
wandelgroepen en activiteiten voor
kinderen. Samenwerkingsverband tussen
stichting Rijk voor Arm en FP Buren.

Wilt u graag vrijwilligerswerk doen
bij Ontmoeten en Meedoen? Neem
dan contact op met Vrijwilligerswerk
Amaryllis of kijk voor vacatures op
SamenLeeuwarden.nl.

03 22

Jimmy’s is een inspirerende plek voor en
door jongeren (12-27 jaar), zowel fysiek in
de binnenstad als op sociale media. Het is
een plek waar jongeren terecht kunnen
met alles wat ze tegenkomen en wat hun
bezig houdt. Een plek waar projecten ontstaan en waar gewerkt wordt aan talentontwikkeling, waar ondersteuning en
begeleiding beschikbaar is als dit nodig is.

Na enkele jaren thuis heb ik nu
een fijne plek bij Ontmoeten en
Meedoen gevonden. Ik voel mij
niet meer eenzaam, ik heb leuke
collega’s en voel mij gewaardeerd.
Ik leer nu samenwerken en heb
op minder leuke dagen iets om
naar uit te kijken.

Ga voor een indruk van
de locaties naar het
YouTube kanaal van
Amaryllis Leeuwarden
en kies bij playlist
Ontmoeten en Meedoen.

Ontmoeten en Meedoen Amaryllis

Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
058 303 0400
ontmoetenenmeedoen@amaryllisleeuwarden.nl
www.amaryllisleeuwarden.nl

Amaryllis: samen doen wat nodig is

03 22

sociale wijkteams • vrijwilligerswerk • mantelzorgondersteuning
jongerenwerk • buurtbemiddeling • statushouders ondersteuning
ontmoeten en meedoen • opbouwwerk

