Openingstijden
U kunt bij ons terecht van maandag t/m vrijdag:
• 's morgens van 9.30 - 11.30 uur
• 's middags van 14.00 - 16.00 uur
U kunt voor een kennismakingsgesprek ook
buiten deze tijden een afspraak met ons maken.

ACTIVITEITENCENTRUM DE FONTEIN

Laan der Nederlanden 70A
1946 AB Beverwijk
T (088) 214 82 73
E defontein@ribw-kam.nl
I www.ribw-kam.nl/locaties/de-fontein
Facebook: RIBW K/AM de Fontein

DE FONTEIN
ACTIVITEITENCENTRUM

Activiteitencentrum De Fontein is een plek waar u deel kunt nemen aan
allerlei activiteiten. Uiteindelijk wil iedereen iets doen waar men trots op
is, en met een voldaan gevoel op de dag terugkijken. Wij kunnen daarbij
helpen.
Met een activiteit bij De Fontein doorbreekt u de dag en ontmoet u andere
mensen. Het kan u ook een stapje verder brengen naar bijvoorbeeld
gepast (vrijwilligers)werk. Altijd op uw tempo en op uw wensen
afgestemd.

Voor wie

Activiteiten

Iedereen vult zijn dag op een andere manier

Wij bieden verschillende activiteiten. Denk

in. Als u graag in contact wil komen met

bijvoorbeeld aan: tekenen, schilderen,

andere mensen of op zoek bent naar ideeën

keramiek maken, met textiel werken, hout

om uw vrije tijd in te vullen, dan bent u bij

bewerken, wandelen, spelletjes doen, zelf

De Fontein aan het juiste adres.

een muziek instrument bespelen, een workshop doen, samen een maaltijd bereiden

Wij zijn op verschillende momenten ook

(meat en eat) en werken in de moestuin.

open voor de buurt. Hiermee sluiten we aan
bij ontwikkelingen in de maatschappij en de

Naast deze activiteiten bieden we

wens van de gemeente om meer mensen

ook ontwikkelings- en arbeidsmatige

met elkaar in contact te brengen.

activiteiten, zoals het meewerken in een

Mensen met of zonder beschikking van de

fietsenwerkplaats, computer- of tablet-

gemeente kunnen bij De Fontein terecht.

cursussen, voorlichting over verschillende

Heeft u geen beschikking, maar wilt u wel

thema’s.

gebruik maken van onze activiteiten? Neem

Houd onze website in de gaten voor nieuwe

dan contact met ons op of loop even bij ons

activiteiten, workshops en andere thema’s.

binnen.

koffieochtenden

Ruimte beschikbaar

Elke vrijdagochtend is er voor mensen uit

De ruimte bij De Fontein is ook beschikbaar

de buurt een koffieochtend in de gemeen-

voor mensen van buiten de locatie,

schappelijke ruimte van De Fontein.

voor buurtbewoners of organisaties die
workshops of bijeenkomsten aanbieden.

Sociaal Team Beverwijk
We werken nauw samen met het Sociaal
Team Beverwijk. Wij kunnen u hiermee in
contact brengen.

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie, of wilt u een keer
een dagdeel deelnemen aan een activiteit,
dan kunt u ons bellen of een e-mail
sturen. U kunt ook langskomen tijdens de
openingstijden.

Vrijwilligers
Vrijwilligers die ons willen helpen bij de
verschillende activiteiten zijn van harte
welkom! Bent u geïnteresseerd, laat het ons
weten.

Informeer naar de mogelijkheden.

