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5BrOnLAAK

Verheug jij je er ook weer zo op om 
sportief, creatief of ontspannend bezig 
te zijn in jouw vrije tijd? Voor jou ligt 
het boek Vrije Tijd Mijn Tijd, waarin 
allerlei activiteiten staan die je kunt 
kiezen om na de zomervakantie mee 
te starten. 
Had je al een hobby? Dan vind je het 
misschien leuk om daar weer mee 
bezig te zijn. Of zoek je juist iets an-
ders? Dan blader je gewoon een paar 
keer door dit boek en praat erover in 
je huis wat jou leuk zou lijken. 

Er zijn een aantal dingen die we willen 
noemen. Sinds afgelopen jaar boden 
we de Cradle aan. Dat was een enorm 
succes gezien de mooie reacties van 
de deelnemers! 
Er zijn ook twee veranderingen. Onze 
interne (dat betekent op Bronlaak 
zelf) sport wordt niet meer begeleid 
door Brechje. Zij heeft na de komst 
van haar baby afscheid van ons geno-
men. Wij wensen haar veel gezond-
heid en sportief geluk! De sport gaat 
wel gewoon door, maar met andere 
leuke docenten. Wie dat zijn vind je 
verderop in dit boek. Bovendien is 
er nog een grote verandering. Hans 
en Gerda Toonen hebben, samen Jan 
en Peter, 18 jaar lang het biljarten 

begeleid, met veel plezier en vol pas-
sie. Helaas gaan zij hiermee stoppen, 
maar wij wensen hen het allerbeste 
en sturen hen via deze weg nog 1 hele 
grote DANKJEWEL!

Dit bedankje gaat ook naar alle ande-
re vrijwilligers die het mogelijk ma-
ken om zoveel leuke, prikkelende en 
boeiende activiteiten aan te kunnen 
bieden. Telkens ondersteunen ze weer 
vol goede ideeën en een flinke dosis 
goed humeur bij de activiteiten!

Helaas moeten wij ook benoemen dat 
alle aangeboden lessen nog niet met 
100% zekerheid door zullen gaan. We 
zitten op het moment dat dit boek 
uitkomt nog midden in een crisis die 
ons allemaal treft. Hoe het er uit ziet 
als deze lessen van start gaan kunnen 
we nu nog niet voorspellen. Hou daar 
zelf nog niet te veel rekening mee en 
kies vooral wat jou goed lijkt om te 
gaan doen. Als er veranderingen zijn, 
hoor je dat uiteraard zo snel mogelijk 
van ons.

Dus: blader vooral verder, lees, laat 
lezen, praat erover en kies iets leuks 
voor jezelf uit!
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Vrije tijd, de plaats binnen de 
organisatie
Naast de dagelijkse verplichtingen heeft 
ieder mens behoefte aan een stukje ei-
gen vrije tijd. Vrije tijd is voor iedereen 
belangrijk. Het geeft de mogelijkheid 
om je gedachten te verzetten, je crea-
tiviteit/kwaliteit te ontplooien, nieuwe 
mensen te leren kennen binnen en 
buiten je dorp, je conditie op peil te 
houden, te genieten of om gewoon iets 
heel anders te doen. De vraag van de 
bewoner op gebied van vrijetijdsbeste-
ding is leidend. Met die gedachte zijn 
we tot een aanbod gekomen dat aan-
sluit op deze behoeften. Op dit moment 
kunnen wij de bewoners in vele activi-
teiten voorzien en wij hopen dit in de 
nabije toekomst verder uit te bereiden. 
Het uitzoeken van een passende ac-
tiviteit voor de bewoner is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van de 
bewoner in samenspraak met  ouder/
wettelijke vertegenwoordiger en de 
ondersteuningsplanverantwoordelijke. 
Hierbij kan de coördinator vrije tijd 
consultatief betrokken worden. De 
wensen en behoeften van de vragen 
rondom vrije tijdsinvulling bij de bewo-
ners zal binnen de  organisatie regelma-
tig geëvalueerd en onderzocht worden.

Het streven is om op de woensdag-
avond geen vrije tijd activiteiten te 
plannen, zodat er ruimte gemaakt kan 
worden voor de huisavond/bezinnings-
avond.
een weekstructuur gaat gepaard met 
regelmaat en ritme. Dit kan helpen ons 
te oriënteren in tijd, plaats en persoon. 
We willen werken, vrije tijd, sporten, 
familie bezoeken, etc.. Een druk be-
staan dus. Door de georganiseerde vrije 
tijd zo te ordenen op vaste dagen in de 
week is het nu ook mogelijk om een 
avond in te plannen om als woongroep 
samen te zijn. 
Woensdag, middelste dag van de week, 
verbindt de twee helften van de week 
aan elkaar. De dag van het helen/gene-
zen (Mercurius).
 
Deelname aan georganiseerde Vrije 
tijd 
De bewoner is samen met zijn/haar 
Ondersteuningsplanverantwoordelijke 
(OPV-er) en met de ouders/wettelijke 
vertegenwoordiger verantwoordelijk 
voor het uitzoeken van passende ac-
tiviteiten. Wenselijk is om hier tijdens 
het jaargesprek aandacht aan te beste-
den en huidige invulling te evalueren. 
Deelname aan deze activiteiten is op 
voorwaarde van de geldende desbetref-
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fende activiteit. Het aanmelden van de 
gekozen activiteit gebeurt in onderlinge 
samenspraak. Kies je voor dezelfde ac-
tiviteit als het voorafgaande jaar, dan 
moet je je opnieuw aanmelden. De 
OPv-er draagt zorg voor de aanlevering 
van het volledig ingevulde aanmeldfor-
mulier met daarbij de benodigde rele-
vante begeleidings- en zorginhoudelijke 
informatie. De OPV-er heeft vooraf 
onderzocht aan welke voorwaarden de 
begeleiding/ ondersteuning moet vol-
doen om de bewoner verantwoord deel 
te kunnen laten nemen.  De coördina-
tor vrije tijd bespreekt met de OPv-er 
de aanmelding en de inpasbaarheid. In 
een later stadium ontvangt de bewoner, 
van de coördinator de overeenkomst 
vrije tijd, die vervolgens ondertekend 
door genoemde partijen moet worden 
en  geroutineerd  naar de coördinator.
de begeleider van het woonhuis is ver-
antwoordelijk voor het tijdig aanwezig 
zijn van de bewoner ten behoeve van 
de activiteit en het tijdig doorgeven aan 
zowel vervoerder en aan contactper-
soon van de activiteit bij eventuele af-
wezigheid. Ook is de begeleider verant-
woordelijk voor het doorgeven van de 
op dat moment relevante begeleidings- 
of zorginhoudelijke bijzonderheden 
aan de contactpersoon. Bewoners met 
individuele ondersteuning/behoefte 
kunnen ondersteund worden door vrij-
willigers tijdens het vervoer en tijdens 
de activiteit. Dit kan een ouder, een 

vrijwilliger of een betaalde kracht zijn. 
Bij de aanmelding wordt beoordeeld 
welke extra ondersteuning er eventueel 
nodig is om te kunnen deelnemen aan 
vrije tijd activiteiten. In samenspraak 
met de coördinator vrije tijd bespreekt 
de OPv-er of deze extra ondersteuning 
ook in invulbaar en uitvoerbaar is
 
Bewoner en OPv-er blijven samen ver-
antwoordelijk voor een verantwoorde 
vrije tijd deelname en invulling, pas-
send binnen de mogelijkheden en het 
financiële budget. 

Kosten 
voor deSeizoenen is het belangrijk dat 
wij een duidelijke splitsing aanbrengen 
tussen activiteiten die vanuit de WLZ 
betaald moeten worden en activitei-
ten die daarbuiten vallen. Binnen de 
huidige beleidsregels van de WLZ is de 
organisatie verantwoordelijk om te par-
ticiperen in de vrije tijd activiteiten van 
de bewoner en voor het organiseren 
van de vrije tijd activiteiten. De kosten 
van de vrije tijd activiteit worden niet 
door de WLZ bekostigd en zullen dan 
ook door de deelnemer zelf betaald 
moeten worden. Het gaat hier o.a. om 
de volgende vrije tijd kosten: activi-
teits-, begeleidings- , consumptie-,  en 
vervoerskosten. We streven er naar de 
kosten van de activiteit zo laag mogelijk 
te houden om de toegang tot vrije tijd 
laagdrempelig te laten zijn. De verant-
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woordelijkheid voor de betalingen van 
de activiteiten/vervoer liggen bij de be-
woner/vertegenwoordiger c.q. bewind-
voerder.

Vervoer
DeSeizoenen heeft afspraken gemaakt 
met een vervoersbedrijf over de ver-
voerskosten. Dit zijn collectieve afspra-
ken, hierdoor hebben we de kosten 
voor de bewoner zo laag mogelijk kun-
nen houden. Vanuit rechtvaardigheids-
overweging heeft Bronlaak gekozen om 
iedereen evenredig te laten betalen in 
de vervoerskosten. Samengevat bete-
kent het dat Bronlaak kiest voor het ge-
geven dat alle bewoners vervoerskosten 
betalen, onafhankelijk of vrijwilligers de 
bus rijden of dat het taxibedrijf de rit 
verzorgt.  
de  vervoerskosten moeten voor het ge-
hele jaar betaald worden. Als je dus om 
welke reden dan ook verhindert bent, 
betaal je toch de vervoerskosten. Dit 
omdat de bus toch voor je klaarstaat. 
Het vervoer wordt namelijk  voordat de 
activiteit start vast gelegd.
 
Vervoer deelnemers uit St. Anthonis
Deelnemers die in St. Anthonis wonen 
en deelnemen aan een activiteit die op 
Bronlaak plaatsvindt betalen € 3,00 aan 
vervoerskosten voor een retour (hierin 
is de subsidie van de gemeente meege-
nomen).

De ritten zijn kostendekkend als er ten-
minste 4 personen in de taxi zitten.
Bij de aanmeldingen voor de verschil-
lende activiteiten, waar vervoer voor 
nodig  is, zal de coördinator vrije- tijd 
beoordelen of dit op een verantwoorde-
lijke manier ingezet kan worden. Mocht 
dit niet het geval zijn, dan zullen we in 
overleg met de cliënt kijken naar verde-
re mogelijkheden.

Rol Coördinator 
de rol van coördinator van de “Georga-
niseerde vrije tijd” heeft het karakter 
van een “Vrije tijd Makelaar”. Iemand 
die vraag en aanbod weet samen te 
brengen. Zo is het belangrijk om te 
weten welke wensen er zijn voor de 
vrije tijd. Om dit te inventariseren zal 
regelmatig een onderzoek plaatsvinden 
waarin de wensen aangegeven kunnen 
worden. De uiteindelijke keuze van een 
bewoner voor een activiteit dient in de 
lijn te liggen van wat er in het jaarge-
sprek besproken is. De coördinator be-
oordeeld ook of begeleidingsinhoudelijk 
de aanmelding op verantwoorde wijze 
kan worden ingevuld. Hierover vindt 
overleg plaats tussen de coördinator en 
OPV-er. Indien de aanmelding kan wor-
den ingevuld wordt een overeenkomst 
opgesteld door de coördinator met de 
bewoner. De OPV-er draagt zorg voor de 
ondertekening hiervan en het retourne-
ren naar de coördinator. 
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Aanspreekpunt van de activiteit
Elke vrije tijdactiviteit heeft een aan-
spreekpunt. Hij/zij zal de deelnemers 
van desbetreffende activiteit en be-
trokken vrijwilligers blijven informeren 
over de gewenste betrokkenheid bij de 
activiteiten. Ook zal hij/zij vragen beant-
woorden met betrekking tot de activi-
teit en presentie lijsten bij houden voor 
de administratie van de coördinator.
 
Administratie
Bewoners kunnen zich via het in de 
bijlage opgenomen aanmeldformulier  
aanmelden voor een activiteit. Het for-
mulier wordt ingeleverd bij de coördi-
nator georganiseerde vrije tijd via het 
postvak vrijwilliger/vrije tijd in het grote 
huis. Nadat de coördinator de onder ge-
tekende overeenkomt ontvangen heeft 
draagt zij/hij zorg voor dat de juiste 
gegevens aangeleverd worden bij de fi-
nanciële administratie. 
De financiële administratie zorgt voor 
de facturering van de contributie naar 
de bewoners, voor de volgende acti-
viteiten; handvaardigheid, biljarten, 
zwemmen en de evt. vervoerkosten van 
alle activiteiten van de georganiseerde 
vrije tijd. De overige activiteiten zullen 
rechtstreeks gefactureerd worden door 
de aanbieder zelf. Mochten er minder 
lessen plaatsvinden dan aangegeven 
staan, dan zullen deze kosten achteraf 
gecrediteerd worden. 
 

Tot slot, alle suggesties zijn meer dan 
welkom. Vandaar dat er dit jaar een lijst 
is bijgevoegd waar jullie eventuele wen-
sen en ideeën op kenbaar kunnen ma-
ken.  Ik ben benieuwd naar de reacties.

tbrienen@deseizoenen.org
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info@biodanza-tilburg.nl 
www.vivencia.nu 
Tel: 06-46322793

Wat? 
Biodanza, is eenvoudig, simpelweg bewe-
gen op muziek. Soms doe je een jaartje 
mee, andere doen al 10 jaar mee! Het is 
een daans voor iedereen, jong, oud, man, 
vrouw, ervaren of onervaren. Heb je en 
rolstoel, rollator of begeleider nodig? Dat 
hoeft geen enkele belemmering te zijn! 
tijdens Biodanza gaan we bewegen op 
muziek. Soms in een kring, soms alleen, 
soms met twee of drie personen. Je wordt 
begeleid doorheen verschillende dansen 
en oefeningen.
Biodanza is een heerlijke manier om jezelf 
te ontwikkelen. Biodanza kan je helpen 
vrolijker te worden. Ook helpt Biodanza 
om evenwicht in je leven te vinden, of 
deze terug te behouden. Ook kun je bij-
voorbeeld oefenen om grenzen aan te 
geven. Wekelijks Biodanza helpt om jezelf 
sterk te voelen.  
Maar Biodanza geeft vooral veel plezier in 
het nu!

Wanneer?
Biodanza start op dinsdag 1 september. 
De Biodanza is wekelijks, elke dinsdag-
avond van 19:00 tot 20:15 uur. Totaal 
worden 40 lesweken verzorgd. 

Waar?
in de pinksterzaal op Bronlaak

Op de website van Vivencia.nu is een 
filmpje te zien van Biodanza op Bronlaak.

Johan Vijn is al ruim 13 jaar Biodanza-
docent en heeft erg veel ervaring met 
speciale doelgroepen.
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Wat?
Ben jij de persoon die van een sportieve activiteit houdt in een leuke en gezellige
sfeer? Dan is de ‘Bootcamp & Fitness op Bronlaak’ echt wat voor jou! Tijdens deze 
les van ongeveer een uur gaan we aan de slag met jouw coördinatie, lenigheid, 
uithoudingsvermogen, kracht en snelheid, maar staat plezier voorop! Dit gaan we 
doen door middel van sportieve oefeningen en spelletjes.

Ik heet jou graag welkom in mij lessen. Mijn naam is Loet van der Putten, 20 jaar 
oud en ben gediplomeerd Sport en Bewegings-coördinator. Op dit moment studeer 
ik Voeding en Diëtetiek aan de HAN in Nijmegen. Het lijkt me erg tof om samen 
met jullie aan de slag te gaan en veel plezier te maken!

Wanneer?
Bootcamp vindt plaats op maandagen van 18:30-19:30 
en start op 7 september.

Waar?
Pinksterzaal op Bronlaak

Loet van der Putten
loetvanderputten@icloud.com
      

Benodigdheden: 
makkelijk zittende 
(sport)kleding met 
sportschoenen of 
sneakers
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Wat?
Vind je het moeilijk om jezelf te uiten en contact te maken met  anderen? Dan is 
er nu een manier om contact te maken  door aanraking. De Cradle  is een houten 
instrument dat aanraking omzet in geluid, waardoor er verrassende dingen gebeu-
ren die tot verwondering kunnen leiden. Dat doen we met twee of meer mensen 
tegelijk, we kunnen de kring uitbreiden als schakels in een ketting. Zo maken we 
een verbinding met elkaar en gaan we proberen er veel plezier aan te beleven. 
de CrdL is een mooi gevormd  houten object dat op tafel maar ook op schoot 
geplaatst kan worden en is voor iedereen geschikt. Het nodigt intuïtief uit om aan-
geraakt te worden. Er zitten 25 verschillende herkenbare geluiden in, zoals van de 
natuur of huis-tuin en keukengeluiden.

Wanneer?
Op donderdagavond, van 18.30-19.00 uur.
Bij voldoende deelname kan er evt. nog een groep gestart worden (van 19.00-
19.30 uur).
Startdatum wordt t.z.t. gecommuniceerd. 

Waar?
Bronlaak, Kapar Hauser lokaal
       

Nellie Kuijpers
06-48724635
kuijpers.communicatie@gmail.com

Cradle 
spreek je 
uit als: 
kreedel
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Wat?
Wanneer je deelneemt aan de fitness bij Fysiotherapie Van der Vliet, dan sport je 
op onze locatie  Sint Anthonis. Daar hebben we een oefenzaal met allerlei fitness 
apparatuur. Tijdens de fitness is het de bedoeling dat je verschillende oefeningen 
in de vorm van bijvoorbeeld een fiets, crosstrainer, loopband, maar ook verschil-
lende krachtoefeningen op toestellen uitvoert.  De groepen bestaan uit 8 a 9 per-
sonen en worden begeleid door  onze fysiotherapeute Margot Verstraelen. Tijdens 
de les worden alle oefeningen 6 minuten uitgevoerd en na verloop van tijd op het 
seintje van Margot wisselt iedereen van apparaat. Aan het eind van de les heeft 
iedereen alle oefeningen uitgevoerd. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren 
van je conditie en kracht.
Wanneer in augustus de groepen bekend zijn dan is het de bedoeling dat je con-
tact opneemt met Margot verstraelen om zo een intake te plannen wanneer je 
voor de eerste keer komt. Telefoonnummer: 0485-382272 of per email: info@
fysiovandervliet.nl

Wanneer?
Er zijn twee groepen. Het is mogelijk jezelf aan te melden 
voor 1 van deze groepen.
Maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur. 
Donderdag van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Waar?
Fyiotherapiepraktijk Van der Vliet in Sint Anthonis
Wanneer je niet kan komen sporten is het altijd de bedoeling dat je jezelf dan even 
afmeld bij Margot en eventueel bij de taxi wanneer dat voor jou van toepassing is.  

Aanbieder  Fysio van der Vliet
Aanspreekpunt: Margot Verstraelen
Telefoon nummer  0485-382272
Mail adres  info@fysiovandervliet.nl

Altijd sportkleding 
en sportschoenen 
dragen en een flesje 
water en een hand-
doek meenemen.
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Wat
Handvaardigheid geeft je de mogelijkheid om vooral creatief bezig te zijn en aller-
lei creactieve dingen te maken. Door middel van kleine materialen, die je meestal 
met je handen gebruikt, leer je verschillende creatieve dingen te maken. Tijdens 
handvaardigheid gaan we werken met seizoenen aan elk seizoen zit een knut-
selwerkje gekoppeld. De ene keer duurt het een aantal weken voordat jou eigen 
ontwikkelde werkstuk af is en soms heb je het binnen een week af. 
Handvaardigheid stimuleert de creatieve ontwikkeling en de fijne motorische 
vaardigheden. Het daagt je uit om je eigen identiteit te ontwikkelen en daarbij iets 
moois en unieks te creëren. Daarnaast werkt het rustgevend, soms verhelderend 
en is het nog gezond ook.

Handvaardigheid is voor iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn met 
klein materiaal zoals krijt, papier, stift, lijm, karton, verf, touw etc. Je hoeft er niet 
goed in te zijn, maar je vindt het vooral leuk!

Wanneer
Dinsdag 27 Oktober start handvaardigheid, elke dinsdagavond van 19:00-20:00. 
Afhankelijk van de aanmeldingen kan het zijn dat de tijd nog enigszins aangepast 
wordt. Als dit zo is wordt dat te zijner tijd nog gecommuniceerd.

Waar
Kleine ruimte Pinksterzaal op Bronlaak

Elles Stemkens
EStemkes@deseizoenen.org

Zorg ervoor dat je kleding aan hebt die vies 
mag worden of dat je een schort of blouse 
over je goede kleding aan kunt doen.
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Wat 
Houd jij van rennen en ben jij opzoek naar een uitlaatklep, dan is hardlopen wel-
licht iets voor jou. Hardlopen is niet alleen heerlijk om te doen, maar ook gezond 
voor je lichaam en geest. Het versterkt je spieren en je kunt er je energie in kwijt 
waardoor je lichamelijk moe wordt en geestelijk rust in je hoofd kan ervaren. Ie-
dereen kan op zijn eigen niveau deelnemen en binnen zijn eigen kunnen het beste 
uit zichzelf halen. Tijdens de hardlooptraining staat het bewegingsplezier voorop. 
Daarnaast gaan we werken aan het verbeteren van je uithoudingsvermogen, door-
zettingsvermogen en snelheid. Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan het 
rekken en strekken. Dit alles gebeurd in een groep sportieve hardlopers die op een 
sportieve wijze met elkaar omgaan en elkaar daar waar nodig aanmoedigen en 
complimenteren. 

Wanneer 
Op donderdagavonden van 18:45-19:45

Waar 
We vertrekken vanaf Hypericum en trainen op 
het terrein van Bronlaak en in de prachtige bossen rondom. 

Jeanny Jakobs
jjakobs@deseizoenen.org

Meenemen: Hardloop-
schoenen, sportkleding 
en zin om te rennen!
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Wat 
Mijn naam is inèz van der Put-
ten, 25 jaar en ik ben de eige-
naresse van dansstudio Studio 
DANCINÈZ. Ik zou het fantastisch 
vinden mijn ervaring met jullie 
te delen, jullie danspasjes te 
leren en samen te werken aan 
een te gekke dans! Want Hiphop is een van de populairste dansvormen van dit 
moment. Zou jij graag willen leren HipHop dansen? Vette moves leren, op hippe 
muziek dansen en vooral veel plezier maken? Geef je dan nu op! 

Wanneer 
Hiphop is op zaterdagen van 11:45 tot 12:30 en start op 19 september.

Waar 
dansstudio dAnCinÈZ in Gemert

www.studiodancinez.nl
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Wat           
Ik ben miMakker Netje van Betje.  
miMakker  staat voor “mijn maatje”. De miMakker wil mensen met een (ernstige) 
verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking extra aandacht geven door 
middel van intensief en humorvol contact.
De miMakker geeft de regie aan de ander, even samen zijn, gezien worden en sa-
men iets beleven. Als clown spiegel ik, vergroot ik de dingen en kan absurderen.
Ik ben verwonderd, voor mij is alles nieuw. Ik zet mijn lichaam in als instrument, 
gebruik mijn adem, stem en energie om contact te maken van hart tot hart. Zon-
der plan ga ik op pad om mensen te ontmoeten met respect en echte belangstel-
ling voor de beleving van de ander.
Ik heb plezier in contact maken waardoor plezier ontstaat. Contact maken met 
mensen waarbij dat niet vanzelfsprekend is.

Wanneer
We starten op 24 september van 18.30 tot 19.30 en komen om de 2 weken bij 
elkaar.

Waar
Wando op Bronlaak

miMakker Netje van Betje, Antoinette Jansen
Tel 06-57596614 
info@netjevanbetje.nl

Het is mogelijk voor een woongroep om miMakker Netje van Betje voor een uur 
in te huren voor een verjaardag of een ander feestje of zo maar en dat voor 90 
euro per uur. (Dit is incl 9% BTW en km vergoeding.)



vrije tijd 2020-202118

Wat
Plezier maken staat centraal tijdens het paardrijden bij Bergemo. Speciaal voor 
ruiters met een lichte beperking organiseren wij paardrijlessen op maat. Met een 
aantal vrijwilligers en een vaste begeleider vanuit Bronlaak is iedere maandagavond 
een compleet uitstapje. Wij organiseren het paardrijden in twee groepen. De eer-
ste groep geniet stapvoets op de rug van het paard. Iedere pony heeft daarbij een 
begeleider/vrijwilliger. In de wintermaanden rijden we in de binnenhal, maar zodra 
het goed weer is gaan we lekker de bossen in!

de avonden worden compleet verzorgd door onze eigen instructeurs Hans thijssen 
en Claudia Weijers. Elke avond is een vaste begeleider van Bronlaak aanwezig en er 
is daarnaast altijd ondersteuning door een vast team vrijwilligers. De vrijwilligers 
verzorgen tevens het vervoer.

Er zijn natuurlijk ervaren ruiters. Deze starten met het poetsen en opzadelen van 
hun eigen pony of paard en krijgen vervolgens les van een van onze instructeurs. 
Hierbij kijken we naar wat de deelnemer aankan. Van stap naar draf en misschien 
wel galop.

Wanneer
Op maandagen van 18:15-19:00 (groep 1) of van 19:00-20:00 (groep 2).

Waar
Bergemo in Heijen.

Aanspreekpunten Bronlaak:
Kris van de Water
kvandewater@deseizoenen.org

Sjuul van Sleeuwen
svansleeuwen@deseizoenen.org Hans Thijssen

0485-513194
info@bergemo.nl 
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Wat
Iedereen, die ’n tennisracket kan vasthouden, mag en kan meedoen; je traint ’n 
uurtje met G-tennis(s/t)ers van je eigen niveau onder begeleiding van vrijwillig(st)
er(s) van ‘TV Sint Tunnis’.

Wanneer 
Op woensdagen van 19-20 u. van september t/m november en van april t/m juni.

Waar
Sportpark ‘Stevensbeek’, Stevensbeekseweg 8b in Stevensbeek.

1 keer per jaar is er een uitwisseling met G-tennis(s/t)ers uit Belfeld, Tegelen & 
Velden en soms is er een dag Special Lympics of NK.

      Dit heb je nodig: Een tennisracket 
      en tennisschoenen, geschikt voor 
      kunstgras.

TV Sint Tunnis
Maarten Houba
06 - 38220991
maartenhouba@hetnet.nl
info@tvsinttunnis.nl
ledenadministratie@tvsinttunnis.nl

G-Tennis: 
G-zellig & G-zond!
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Wat
Al sinds 1995 heeft Olympia’18 uit Box-
meer een florerende afdeling G-voetbal 
met ongeveer 30 spelers. Met een hard-
werkende groep trainers en leiders wordt 
er gewerkt aan een prestatie. Deze pres-
tatie heeft naast een sportief karakter, 
natuurlijk ook een sociaal karakter. Na-
tuurlijk wil iedereen graag een wedstrijd 
winnen en een doelpunt scoren, maar 
zeker zo belangrijk zijn het teamgevoel, 
de saamhorigheid, het spelplezier en het 
plezier om tot een geweldige groep te 
behoren.
Alle teams krijgen een gezamenlijke war-
ming-up, zodat alle spieren goed warm
zijn. Ook proberen we op die wijze ieders 
motoriek een extra stimulans te geven. 
Want naast plezier geeft het goed en 
beter kunnen bewegen natuurlijk altijd 
een goed gevoel bij het sporten. Na deze 
warming-up gaan de teams met hun 
eigen trainer aan de slag, om zich ver-
der te bekwamen in het voetbal, ieder 
op zijn eigen niveau. De keepers van de 
teams gaan aan de slag met een speciale 
keepers-trainer. Na deze sportieve inspan-
ning en een warme douche komen alle 
spelers en trainers en leiders samen in de 
kantine. Onder het genot van een drankje 
kunnen dan nog de laatste afspraken ge-
maakt worden voor de volgende wedstrijd 
of het volgende evenement.

voetbal is een sport voor eenieder die 
graag wil deelnemen aan een teamsport. 
Het heeft niet alleen een motorisch mo-
tief, maar ook een sociaal motief, want 
een teamsport biedt en vraagt op dat 
gebied ook wat van
de sporter.

Wanneer
trainingen zijn op dinsdagavonden en de 
wedstrijden zijn op zaterdagen.

Waar 
Olympia Boxmeer

Dit heb je nodig: Voetbalschoenen, 
sporttas, trainingskleren

Met vriendelijke (voetbal)groeten, 
joop Huijbers
Coördinator G-voetbal Olympia’18

Sportvereniging Olympia Boxmeer
Joop Huijbers
0485 576980
06 40393127
joophuijbers@gmail.com
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Wat
Voor iedereen die zin heeft om verschillende routes te wandelen waarbij stevig 
wordt doorgestapt en niet bang is voor wind, regen, kou enz. Wandelen is een 
eenvoudige, natuurlijke bewegingsvorm waardoor deze activiteit laagdrempelig is 
om aan deel te nemen. Het samen wandelen heeft ook een sociale functie, omdat 
er onderweg tijd is voor een gezellig praatje aldaar we lekker doorstappen. Ook 
genieten we van al het moois wat de prachtige natuur rondom Bronlaak ons heeft 
te bieden. Denk hierbij aan de fluitende vogels, vallende blaadjes, verschillende 
kleuren mos enz. 

Wanneer 
dinsdagavond van 18:30-19:30u

Waar 
We vertrekken vanaf Hypericum en wandelen in de prachtige bossen rondom 
Bronlaak. 

Lisa Franssen
lfranssen@deseizoenen.org

Dit heb je nodig: Wandel-
schoenen, reflectiehesje, 
gemakkelijk zittende kleding 
en zin om te wandelen. 
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Wat
je voeten op de aarde
je hoofd in de wolken
je handen op je buik
voelen hoe je ademt
vriendelijk open je je hart
aanwezig in je lichaam

daarvoor doe je oefeningen op jou matje
soms in beweging soms in stilte

Deze yoga is fijn om je lichaam te leren kennen
en om te bewegen op het ritme van je ademhaling.
de seizoenen herkennen in jezelf en thuiskomen tussen hemel en aarde

want
soms heb je lente kriebels
soms ben je vurig als de zomerzon
Soms ben je net als de bomen in de herfst
en soms gebeurt er veel in jou net als
binnenin de aarde tijdens de winter

Elke yogales eindigt in een eindmeditatie/savasana met
koshi`s en klankschalen voor een diepe ontspanning.

Wanneer
Elke donderdag van 18.00-19.00 uur gedurende vier seizoenen.
Mocht er meer belangstelling zijn dan kan een tweede groep aansluitend gegeven 
worden van 19.15-20.15 uur. 

Waar 
Oefenzaal in Hypericum op Bronlaak

Deze yogalessen worden 
met heel veel plezier gege-
ven door Anja Straatman 
www.deblauwesaffier.nu
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Mee zingen
 
Ik sta  heel graag  naast iemand die goed kan zingen
Dan denk ik… kijk aan
Als je bij elkaar kunt afluisteren lukt het bijzonder goed
Dan kan ik het meteen overnemen
Kan ik nagenoeg zuiver meezingen
Beautiful wat je met elkaar kunt beleven
Dank zij
Dat ik naast mensen sta
(Alfredo Haighton, koorlid)

 
Alfredo heeft zijn eigen ervaringen over het zingen in ‘Het Koortje’ prachtig ver-
woord. De spijker op zijn kop…inderdaad: beautiful!!!
 
Wat
‘Het koortje’ is een al bestaand koor met op dit ogenblik 16 leden (waarvan 2 vrij-
willigers). Maar nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom!
 
Uiteraard staat bij elke repetitie het zingen voorop (en er wordt echt serieus ge-
repeteerd), maar plezier en gezelligheid mogen zeker niet ontbreken. Wij streven 
naar een goed en hoog muzikaal niveau, maar als je geen tekst of noten kunt lezen 
is dat géén belemmering. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van je stem en de 
mooie samenzang. Die kan alleen maar plaats vinden als je altijd op de repetities 
aanwezig bent (tenzij je bent ziek), want als er ook maar één stem ontbreekt, dan 
klinkt het hele koor al anders. We hebben elkaar dus nodig!
Het repertoire dat wij instuderen is soms twee- of meerstemmig en we zingen niet 
alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen (bv. Engels, Latijn, Frans)… leuk 
hoor! Wij zingen liederen uit musicals, films, popsongs, kerstliederen, canons en er 
zijn nog veel meer mogelijkheden. Voorop staat, dat de stemmen uiteindelijk mooi 
samen gaan klinken en ons en de luisteraar raken. Af en toe treden we ook op: op 
Bronlaak of elders, alleen of samen met een ander koor! Dan worden we regelma-
tig begeleidt door een pianist en een bassist.
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Wanneer
Op dinsdagen van 19.45 uur tot 21.15 uur (inclusief pauze).
Wij repeteren ongeveer 40 keer in het jaar.

Waar
Zonnekamer op Bronlaak
  

Ute Hensler
0485 388946
uhensler@deseizoenen.org 
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Wat
Vind je het leuk om te zwemmen/ bewegen in het water? En vind je het fijn samen 
te zwemmen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 
Op maandag avond kun je bij ons in Gemert komen zwemmen. We zwemmen dan 
45 minuten per keer.

Tijdens deze avonden hebben we een groepje in het ondiepe gedeelte.  Hierbij is 
extra begeleiding  in het water aanwezig om individueel of met een klein groepje 
bezig te zijn. Hier kun je soms met de bal overgooien, drijven, springen, onder wa-
ter zwemmen.  Of gewoon lekker bezig zijn.

In het diepe bad zwem je ook in een groep. Hierin worden verschillende hulpmid-
delen en activiteiten aangeboden. Je kunt bijvoorbeeld soms met een bal zwem-
men of met een buis. Maar we zwemmen soms ook zonder iets “met losse han-
den”. Ook kun je je zwemtechniek verbeteren  en krijg je les van een gediplomeerd 
persoon.

Wij hopen jullie graag te zien komend jaar en hebben er al veel zin in! 
Vele groeten van Rob van der Heijden en Emmy Dekkers  

Wanneer        
Op maandagavonden            
   
Waar        
in Gemert bij Fitland

Contactpersonen:
Rob van der Heijden en 
Emmy Dekkers
rvanderheijden@deseizoenen.org

Het zwembad is geheel vernieuwd! 
Super mooi, super fris, voor nog 
meer zwemplezier.

Dit heb je nodig:
Zwemkleding en een 
badhanddoek
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Tik, tak, tik, tak, tik, tak….

Zo gaat de klok, die tikt maar 
door. Soms te snel, soms te 
langzaam voor je gevoel. Wat 
je met al je vrije tijd doet mag 
je zelf weten. Misschien heb je 
helemaal geen zin en energie 
meer om nog iets buitenshuis 
te doen naast je werk. En mis-
schien krijg je juist energie van iets 
anders doen. Dat is voor iedereen 
verschillend. 

Zo gaat dat soms ook in de natuur. Er bestaat namelijk een bloemenklok. Die is 
bedacht door een bioloog van heel lang geleden, Carl Linnaeus. Hij zag dat alle 
bloemen op een ander moment open gaan overdag. De bloem gaf dus aan hoe 
laat het was. Sommige bloemen openen bij de eerste zonnestraal, anderen pas bij 
de avondschemering. Eén voor één openen ze zich zodat de natuur er haar voor-
deel mee kan doen. En zodat de bloem niet uitgeput raakt door heel de dag open 
te staan. 

Misschien ben jij wel zo’n bloem die vroeg open gaat en al vroeg in de ochtend aan 
de slag wil. Dan zou het kunnen dat jij ‘s avond juist rustig aan wil doen. Maar mis-
schien ben jij ook wel een bloem die pas later opent en juist nog iets actiefs zoekt 
om te doen na je werk. Het is dan ook belangrijk dat jij iets kiest waar jij je goed 
bij voelt en blij van kunt worden, iets wat bij jou past. Want alle bloemen en alle 
mensen verschillen van elkaar!
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In het kader van Bronlaak in beweging worden er vier wandelingen georganiseerd.
Om meer te bewegen hoef je geen sportfanaat te zijn, heb je een lichaam en een 
paar gezonde benen en armen dan is wandelen een hele mooie activiteit. Je hebt 
namelijk je eigen lijf met je benen bij je en je kunt het wandelen altijd en overal en 
op elk moment doen. Om jullie enthousiast te maken voor deze prettige vorm van 
bewegen laten we jullie ervaren hoe fijn het is door de vier Seizoenen wandeling 
leven in te blazen. Zijn je benen niet helemaal gezond dan heb je nog een rolstoel 
die je benen kunnen vervangen, wel moeten je armen dan harder werken. En lukt 
dit allemaal niet dan vraag je iemand om je mee te nemen zodat jij toch kan gaan 
genieten van de mooie tochten die zijn uitgezet.

Wat houdt dit in?
De naam: ‘De vier Seizoenen wandeling’ zegt het al zelf. In elk seizoen wordt er 
een wandeling georganiseerd waar jullie aan deel kunnen nemen. Zo kun je er-
varen dat wandelen niet alleen leuk is in de zomer, maar zeker ook in de andere 
seizoenen.
Tijdens de wandeling ervaren jullie de vier Seizoenen aan den lijven. Je ziet in de 
herfst de bomen hun bladeren verliezen, in de winter kan je ervaren dat de natuur 
verstilt en hopelijk hebben we dan ook sneeuw of vorst, in de lente gaan we zien 
dat het jonge loof weer ontspruit en in de zomer ervaren we de overdaad van de 
natuur in zijn volle glorie. En hopen we lekker te kunnen genieten van een zonnige 
wandeling met een lekkere temperatuur. Het is slim is om van tevoren te oefenen, 
zodat je getraind aan de wandelingen kunt beginnen. Om zoveel mogelijk bewo-
ners te laten deelnemen is het van belang voor deze activiteit dat er voldoende 
begeleiding is, denk aan vrijwilliger, ouders, vrijwillige medewerker. Toos Brienen 
geeft op tijd de informatie door die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan 
deze vier wandelingen.
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Één uur samen zingen, samen luisteren…
Elke donderdag avond van 19.30-20.30 uur is iedereen welkom op deze kooravond 
in de Pinksterzaal.
Wij zingen liederen door de seizoenen heen…
… liederen die tijdens een jaarfeest kunnen worden gezongen
… vrolijke en droevige liederen
… heel melodieuze liederen
… liederen met een sterk ritme
… liederen die je solo zou kunnen zingen
… of samen met iemand anders
… heel verschillend dus

En als je niet zo goed kunt zingen, kom dan gewoon lekker luisteren!
Alle bewoners (en medewerkers natuurlijk ook) zijn van harte welkom!
Ik verheug me op jullie komst.
Met muzikale groet,

Ute Hensler

uhensler@deseizoenen.org
0485-388946
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Ongeveer 8 jaar geleden werd onder 
bewoners een enquête gehouden over 
de wensen met betrekking tot de vrije 
tijd. Met stip bovenaan stond de wens 
voor een ontmoetingsplek in het week-
end. Met deze uitkomst zijn wij aan de 
slag gegaan. Al snel kwamen we op het 
idee van een café. Maar dan wel écht 
café. Met echte café meubels, een echt 
terras, lekkere koffie en een bar waar er 
veel verschillende drankjes geschonken 

konden worden. Een ander gegeven 
was dat we ook optredens en de spel-
letjes en filmavonden wilden kunnen 
organiseren. Op welke plek zouden we 
dit toch allemaal gerealiseerd kunnen 
krijgen? Na met verschillende mensen 
gesproken te hebben werd besloten 
de Wando in het Grote Huis elke vrij-
dagavond om te toveren tot café. De 
Stichting Vrienden van Bronlaak kwam 
met een ruime donatie en zo konden we 
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beginnen. Joop ontwierp een vaste bar 
die vervolgens getimmerd en geplaatst 
werd. Voor de aankleding werden de 
werkgebieden betrokken: er werden 
kleedjes geweven in de Weverij, vaasjes 
gemaakt in de Potterij, bestelbriefjes ge-
print in Papyrus en houdertjes hiervoor 
gemaakt bij Obilot. We kochten werk-
kleding en maakten afspraken
met de Waterman om onze was te 
verzorgen. Omdat we ons een café op 
Bronlaak niet konden voorstellen zon-
der bloemen uit de siertuin, zorgen de 
mensen van ’t Hof er voor dat op vrij-
dagavond mooie boeketjes voor ons 
klaarstaan. De Wando zorgt elke vrij-
dagavond voor lekkere appeltaart en 
koekjes. Een project gedragen door heel 
Bronlaak dus!

Het moest een plek worden voor en 
door bewoners. Daarom zochten we op 
de eerste plaats naar bewoners die er 
als vrijwilliger aan de slag wilden gaan. 
Zowel in de bediening en afwas, als 
bij het in- en uitruimen. En natuurlijk 
moesten deze bewoners genoeg onder-

steuners hebben. Gelukkig hebben we 
al deze mensen gevonden! We werken 
nu met een ploeg van ongeveer 20 
bewoners en 20 ondersteuners, samen 
in ‘Ons Dorpscafé’. Ons dorpscafé heeft 
snel zijn plaats gevonden binnen onze 
gemeenschap en is inmiddels de ont-
moetingsplek geworden die de bewo-
ners zich wensten. Er zijn film- en spel-
letjesavonden, optredens, wandelingen 
en er worden volop verjaardagen en 
jubilea gevierd. Ook in het weekend is 
het druk, niet alleen met onze bewoners 
en hun familie maar ook met gasten van 
buiten. Fietsers en wandelaars weten 
ons namelijk ook steeds vaker te vinden. 
Er wordt gekletst, gelachen, gelezen of 
een spelletje gespeeld. Kortom, het is 
een echt café, maar er wordt gelukkig 
nooit teveel gedronken…

Fransje Aarts
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Huisavond

Het streven is om op de woensdagavond geen vrije tijd activiteiten te
plannen, zodat er ruimte gemaakt kan worden voor de huisavond.
Een weekstructuur gaat gepaard met regelmaat en ritme. Dit kan helpen ons
te oriënteren in tijd, plaats en persoon. We willen werken, vrije tijd, sporten,
familie bezoeken, etc... Een druk bestaan dus. Door de georganiseerde vrije
tijd zo te ordenen op alle dagen behalve de woensdag blijft er ruimte om
een avond in te plannen om als woongroep samen te zijn.
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Bij het Kursushuis is een grote verzame-
ling cursusmateriaal bijeengebracht. Dit 
materiaal is een prima bron om vragen 
mee te beantwoorden. Mocht je in het 
woonhuis of in het werkgebied een wens 
hebben in het kader van ontwikkeling, 
stel de vraag gerust. Bedenk of dit een 
individuele vraag is of dat die met een 
groep/huis/team opgepakt zou kunnen 
worden. We gaan graag met jullie het 
gesprek aan om samen een goed aanbod 
te ontwikkelen. 
er is materiaal ontwikkeld en verzameld 
door het Kursushuis. Dit heeft pas nut als 
het door jou gebruikt wordt! Hier liggen 
kansen: kom als collega inspiratie opdoen 
en/of leen materiaal om in de praktijk te 
gebruiken.
Hieronder staat een beschrijving van en-
kele middelen die we graag delen. 

MediaJungle
Youtube, Snapchat, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, games…. Soms zie je door de 
bomen het bos niet meer. En chat je nu 
veilig of zit er een adder onder het gras? 
Media is als een jungle: spannend, uitda-
gend en er is van alles te ontdekken en 
te beleven. Maar soms schuilt er gevaar! 
Het ontdekken van de media is een hele 
klus. 
de Mediajungle is een bordspel in com-

binatie met een (web)app waarmee de 
spelers aan de hand van filmpjes, doe- en 
discussieopdrachten in gesprek gaan over 
mediagebruik. Van selfies, gamen en fun 
tot en met gameverslaving, online pesten 
en sexting. 
verschillende aspecten van media wor-
den belicht:
- plezier: geniet van de mogelijkheden
- inhoud: weet welke media geschikt zijn
- veilig: voorkom risico’s
- samen: begeleid elkaar
- balans: kies voor momenten met en 
zonder media

Natuur Beleven 
een rugzakje met een boekje en wat 
materialen zoals een spiegeltje, een loep, 
zoekkaarten, fotolijstje, gekleurde steen-
tjes en geurzakjes. 
Buiten zijn is goed voor de stemming, 
het dag/nachtritme en de gezondheid 
van mensen. Met de activiteiten uit het 
boekje en de hulpmiddelen in de rugzak 
kan de natuur op een nieuwe manier en 
intenser beleefd worden.

IVN is een landelijke organisatie die men-
sen op lokaal niveau bij de natuur be-
trekt. Samen met Stichting Het Bewaarde 
Land hebben zij een boekje ontwikkeld: 
Natuur doet je goed. Oorspronkelijk is 
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het aanbod ontwikkeld voor mensen 
met dementie, maar het aanbod is pas-
send voor iedereen. Het zijn mooie sug-
gesties om mee te nemen als we buiten 
zijn en helpen iedereen om de natuur 
eens anders te beleven.

Zoveel te zeggen
Een koffertje met “praatkaarten”.
Zoveel te zeggen is een methode om 
mensen op een speelse maier met 
elkaar in gesprek te brengen over hun 
leefwereld, zeggenschap en kwaliteit 
van bestaan.  Met behulp van afbeel-
dingen van leefsituaties en onder be-
geleiding van een leercoach, kan ieder 
ontdekken hoe hij over dingen denkt, 
wat hij wil en hoe hij zijn leefsituatie 
kan verbeteren.
Per thema zitten er 16 kaarten (op één 
zijde plaat en op ander kant vragen) in 
het koffertje:

Mijn huis en mijn spullen
Mijn relaties
Mijn belangen en wat ik wil
Ik voel me goed en ik ben gezond
Ik doe mee
Ik leer

Het doel van de gesprekken naar aan-
leiding van de plaat en vragen: men-
sen beter kunnen ondersteunen in het 
verbeteren van hun eigen leefsituatie en 
hun maatschappelijke participatie.

Sociale vaardigheden
Potten met kaartjes van sociale situaties 
om in rollenspellen te oefenen.
vaardigheden zoals:
vragen stellen
nee zeggen
Complimenten/kritiek geven
Omgaan met kritiek

Uit jezelf 
een bordspel dat uitnodigt tot gesprek 
over wat de deelnemer waardevol en 
moeilijk vindt. Uitjezelf kan mensen be-
wust maken van wat voor hen belangrijk 
is. Het kan de groep helpen om iemand 
beter te begrijpen en daardoor mogelijk 
beter te kunnen ondersteunen.

Doe je mee?
een spel om met elkaar in gesprek te 
komen over meedoen in de samenle-
ving. Het spel kan kleiner/groter ge-
maakt worden door keuze te maken in 
onderwerpen die samen het speelveld 
vormen door vragen en opdrachten ko-
men de volgende onderwerpen aan de 
orde: 1 gezondheid, 2 ondersteuning, 3 
wonen, 4 werken, 5 ontmoeten, 6 vrije 
tijd, 7 leren en werken, 8 relatie en  9 
wensen. 
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Stappenkaarten voor Huishoudelijke 
klussen
WerkPortfolio is een methode om stap  
voor stap praktische vaardigheden te 
leren. Op KHKH staan kaartenbakken 
met fotokaarten rond vaardigheden die 
nodig zijn bij huishoudelijke taken rond 
Mijn Huis 
Mijn Was

Activiteiten boek.
In dit boek staan verscheidene creatieve  
uitgewerkte activiteiten die gedaan kun-
nen worden binnen de woonhuizen.

Toos Brienen 
0485 388953 
tbrienen@deseizoenen.org
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Georganiseerde vrije tijd
Als men zicht opgeeft via de Vrije Tijd- overeenkomst, spreken we van georgani-
seerde vrije tijd. Doet men mee aan een activiteit zonder een Vrije Tijd- overeen-
komst dan spreekt men van de niet georganiseerde vrije tijd. Dit betekent dat de 
coördinator vrije tijd niet verantwoordelijk is voor alle zaken met betrekking tot de 
niet georganiseerde activiteit.
   
Verbintenis activiteit
Bij het aangaan van een georganiseerde vrije tijd activiteit verbindt men zich voor 
het aantal lessen/perioden dat genoemd staat in het overzicht van de activiteiten 
in het Vrije Tijd boek. Dat wil zeggen dat men voor de gehele periode betaalt, ook 
als men tussentijds stopt. Enkel na een schrijven van een arts kan hierop een uit-
zondering gemaakt worden. 
 
Kosten 
Contributiekosten zijn inclusief eventuele begeleidingskosten en vrijwilligerskos-
ten. Sommige contributiekosten van een activiteit hebben te maken met het aan-
tal deelnemers dat deelneemt. In het kostenoverzicht staat de kostprijs met de 
daarbij behorende aantal deelnemers. Wanneer het werkelijk aantal deelnemers 
afwijkt van dit richt getal zal er achteraf een financiële aanpassing komen. Deze 
aanpassing zal gecommuniceerd worden.
 
Proefles
Als een activiteit nieuw voor je is, is het mogelijk om gebruik te maken van een 
proefles.
 
Aanmelden
Voor een activiteit kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier dat in de 
bijlage is toegevoegd.
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PB-er
De persoonlijk begeleider blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de vrije tijd 
activiteit en verzorgt het aan en afmelden van het taxi vervoer. Daarnaast zorgt 
de PB-er zo nodig voor een vakantie overdracht van bewoner naar desbetreffende 
activiteit waar hij/zij aan deelneemt. 
 
Overdrachtsformulier
Dit formulier staat op Iprova bij “overdrachtformulier vrije tijd”.
 
Aanspreekpunt 
Elke activiteit heeft een persoon als aanspreekpunt, deze verzorgt de communi-
catie naar de deelnemer met betrekking tot de activiteit. De aanspreekpersonen 
staan vermeld in het Vrije Tijd boek. 
 
Jaarfeesten
Bij jaarfeesten of andere activiteiten die Bronlaak organiseert heeft de cliënt altijd 
de keuze waar hij/zij deelneemt aan de “Bronlaak activiteit” of aan de vrije tijd ac-
tiviteit. Neem bij verhindering van de vrije tijd activiteit dan wel altijd even contact 
op met het aanspreekpunt ervan!
 
Vrijetijdscoördinator
Bij het starten van de activiteit zal de hij/zij de aanmelding verzorgen van alle 
deelnemers m.b.t. het vervoersbedrijf. Bij overstijgende vragen met betrekking tot 
de activiteit is de vrijetijdscoördinator tevens het aanspreekpunt. Ook zal zij bij te 
weinig inschrijvingen beslissen een activiteit niet door te laten gaan.                                                                                                                          
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MaaNDaG
Bootcamp
Fitness van vliet
Paardrijden Bergemo
Zwemmen

DINSDAG
Wandelen
Biodanza
Handvaardigheid
voetballen
Zangkoor

WOENSDAG
Huisavond
tennis DONDERDAG

Yoga
Fitness van vliet
miMakker
CrdL
Hardlopen

VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG
Openingstijden Ons Dorpscafé:
Vrijdag 18.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Zondag 14.00 - 17.00 uur

ZATERDAG
Hip-Hop
voetbalwedstrijden

VrIJDaG 
Spelletjes/film avond in de zonnekamer



vrije tijd 2020-202138

 

Deelnemers die in St Anthonis wonen en gebruik maken van een activiteit op Bronlaak daar van 

zijn de vervoerskosten € 3,00 retour.

* De contributie van paardrijden  €1026,- dit is inclusief vervoer, zal gefactureerd worden door 

Bergemo.

* Meer of minder deelnemers kan invloed op de kosten hebben die in de tabel genoemd zijn. Bij 

hogere kosten zal dit gecommuniceerd worden.

Kosten seizoen 
2020-2021

€ 360,-

€ 200,-

€ 64,-

€ 270,-

€ 277,-

€ 360,-

€ 208,-

€ 215,-

€ 280,-

€ 21.50 

Activiteit

Biodanza

Bootcamp

CRadle

Fitness maandag

Fitness donderdag

Handvaardigheid *

Hardlopen *

Hip-Hop *

miMakker

Paardrijden Bergemo *

Plaats

Bronlaak

Bronlaak

Bronlaak

St. Anthonis

St. Anthonis

Bronlaak

Bronlaak

Gemert

Bronlaak

Heijen*

aantal lessen

40

32

8

37

38

30

 30

 32

20

36

Vervoerskosten
retour 2020-2021

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 3,-

€ 3,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 4,-

€ 0,-

€ 7,-

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

per les
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Deelnemers die in St Anthonis wonen en gebruik maken van een activiteit op Bronlaak daar van 

zijn de vervoerskosten € 3,00 retour. 

 

* Meer of minder deelnemers heeft invloed op de kosten die in de tabel genoemd zijn.

Bij hogere contributie kosten zal dit gecommuniceerd worden.

Kosten seizoen 
2020-2021

€ 320,-

€ 52.50 

€ 185,-

€ 115,-

€ 370,-

€ 626,-

 € 1,-

Activiteit

Yoga

Tennis

Voetbal

Wandelen *

Zangkoor

Zwemmen *

Seizoenenloop 

4 keer per jaar

Plaats

Bronlaak

St. Anthonis

Boxmeer

Bronlaak

Bronlaak

Gemert

Bronlaak

aantal lessen

40

Hele seizoen

Hele seizoen

33

40

39

4

Vervoerskosten
retour 2020-2021

€ 0,-

€ 4,-

€ 4,-

€ 0,-

€ 0,-

€ 4,-

€ 0,-

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.

p.p.
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Samengesteld door Toos Brienen en Adelina Fahnenstich 

Ontwerp edwin Smet


