Inloop Het Participand
Locatie Alblasserdam

U bent van harte welkom!
Gezelligheid, ontmoeting, praatje, activiteiten en
een kop koffie of thee. Dat biedt de inloop Het
Participand in Alblasserdam.

Wat is de inloop?
De inloop is een ontmoetingsplek waar bezoekers van
harte welkom zijn. Medewerkers/vrijwilligers bieden
hier activiteiten aan. Er is altijd verse koffie en thee
verkrijgbaar. De inloop is een prettige plek waar
mensen met elkaar contact hebben.
Sommige mensen vinden het lastig hun dag in te
vullen. Ze hebben bijvoorbeeld niet zoveel
bekenden, waar ze even naar toe gaan voor een kop
koffie of thee. Wijkgerichte Zorg, onderdeel van
Yulius, biedt deze bezoekers een zinvolle
dagbesteding. Wij geloven dat ieder mens, met of
zonder beperking, kwaliteiten heeft. Vanuit deze
kwaliteiten werken we samen aan het vergroten of
behoud van de zelfstandigheid. Hierdoor is iemand in
staat mee te doen in de maatschappij. Wij helpen
mensen hier graag bij. U bent van harte welkom!

Over de locatie
Inloop Het Participand is recent gestart in een
voormalige school. De inloopplek is ook de algemene
ontmoetingsruimte waar de diverse gevestigde
ondernemers en hun bezoekers regelmatig hun
gezicht laten zien. Deze unieke locatie biedt zo de
mogelijkheid om naast het bezoeken van de inloop
ook bijvoorbeeld een workshop te volgen bij een
kunstenaar, je haar te laten knippen of wat aan
beweging te doen.

De inloop is gelegen in het centrum van Alblasserdam
Het gebouw is goed bereikbaar. Fietsen kunnen voor
de deur staan. Komt u met de auto dan wordt
verzocht te parkeren op de parkeerplaats van het
winkelcentrum (Makado achterzijde). De inloop is op
de begane grond.

Openingstijden
Loop eens binnen voor het activiteitenprogramma.

Dinsdag
Vrijdag

Zin om langs te komen?
U bent van harte welkom tijdens de openingstijden.
Vindt u het prettig eerst een afspraak te maken?
Neem dan contact op met:
 Kees Kroon / Marsella Iskhria
06-13 45 49 31,
k.kroon@yulius.nl / m.iskhria@yulius.nl

Adres inloop Participand
Lelsstraat 2
2951 VW Alblasserdam
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