Bent u al op de hoogte van KoffiePLUS?
Dit is een laagdrempelige activiteit voor ouderen, die wat meer ondersteuning nodig hebben bij hun
weekinvulling. Het is momenteel nog voor ouderen uit de wijken Zielhorst, Schothorst, De Hoef of
Leusderkwartier, Vermeerkwartier, Bergkwartier
Het wordt georganiseerd door Indebuurt033 en werkt op aanmelding. Zie onderaan voor de
contactgegevens.
Wat biedt KoffiePlus?
 Een rustige omgeving waarin u als deelnemer centraal staat. Hierbij wordt uitgegaan van de
uniciteit van iedereen.
 Het aanbod van activiteiten wordt zoveel als mogelijk door en met de deelnemers samengesteld
en uitgevoerd.
 Begeleiding bij het regelen van vervoer.
 Begeleiding bij het aansluiten aan andere laagdrempelige activiteiten of andere vormen van
weekinvulling.
 Uitwisselen van (gedeelde) ervaringen
Waar en wanneer:
Elke woensdag 14:00 – 16:00 in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4
Elke vrijdag 10:00 – 12:00 in de Ontmoeting, De Bekroning 2
We vragen voor deze activiteit een bijdrage van € 2,00
Bij voldoende aanmeldingen wordt er een nieuwe groep gestart, zo nodig in een andere wijk.
Voor wie:
Oudere inwoners van Amersfoort, wonende in Zielhorst, Schothorst, De Hoef of Leusderkwartier,
Vermeerkwartier, Bergkwartier.
Er is begeleiding nodig omdat er sprake is van:
 lichte geheugenproblemen;
 eenzaamheid;
 een klein of geen eigen netwerk hebbend;
 moeite hebben met het leggen van contacten, maar wel graag willen aansluiten bij een kleine
groep.
Een deelneemster die geregeld de KoffiePlus bezoekt:” Op dinsdag leg ik mijn kleren al klaar voor de
KoffiePlus op woensdag. Ik kijk er erg naar uit. Het is altijd een feestje, zo gezellig!”

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met één van de onderstaande de
informatiewinkels van Indebuurt033:
Informatiewinkel Soesterkwartier/Zuid (Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier)
Drentsestraat 14
3812 EH Amersfoort
T: 033 – 737 0294
E: zuid@indebuurt033.nl
Informatiewinkel Liendert (Rustenburg, Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier)
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
3815 GS Amersfoort
T: 033 – 3036420
E: liendert@indebuurt033.nl

