PrimeTime
BW Oostpolder

Ambulante cliënten en cliënten vanuit de
beschermde woonvorm met een Wmo-beschikking
Dagbesteding kunnen bij locatie Beschermd Wonen
Oostpolder
deelnemen
aan
activiteiten
georganiseerd door Yulius. Binnen dit kader is bij BW
Oostpolder een activiteiten programma opgesteld
waar de PrimeTime activiteiten deel van uitmaken.
Over het project PrimeTime
Yulius beschermd wonen locatie Oostpolder biedt
cliënten vier dagen per week de gelegenheid om op
een laagdrempelige manier kennis te maken met
dagbesteding.
Bij het project PrimeTime wordt geïnvesteerd in het
opbouwen van goede, nieuwe sociale contacten,
maar ook wordt er aandacht besteed aan het
ontwikkelen van hobby’s en aan dagbesteding. Zo is
er de mogelijkheid om spellen te spelen, maar ook
om in contact te komen met andere vormen van
dagbesteding die BW Oostpolder te bieden heeft.
Op vaste dagen van de week zijn er vaste
activiteiten, zowel binnen als buiten de locatie. Er
zijn creatieve activiteiten, maar ook een bezoek aan
de markt of met elkaar koken/bakken hoort daarbij.

Over de locatie
BW Oostpolder is één van de beschermde
woonvormen van Yulius. In deze locatie is een
activiteitenruimte. Hier komt de groep –onder
begeleiding- bij elkaar.
Planning
De activiteit vindt plaats van maandag tot en met
donderdag van 9:30 tot 12.30 uur. Op dinsdag gaat
de groep met elkaar naar de markt in Papendrecht,
dan vertrekt de groep om 10:00 uur gezamenlijk op
de fiets.
Zin om mee te doen?
Deze activiteiten zijn bedoeld voor ambulante
cliënten en cliënten vanuit de BW met een
beschikking dagbesteding.
Wil je meer informatie of je direct aanmelden?
Neem dan contact op via telefoonnummer 088 – 405
33 30.
Adres
Beschermd Wonen Oostpolder
Zaling 1
3356DJ Papendrecht
Tel. 088 – 4053330

Project PrimeTime heeft meerdere doelen:
 Dagstructuur aanbieden
 Sociale contacten stimuleren en onderhouden
 Sociale vaardigheden (zoals gesprekstechnieken,
commu-nicatie, contacten opbouwen) toepassen of
ontwikkelen
 Eigen interesse en talenten ontdekken of
ontwikkelen
 Ontspanning en afleiding bieden
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