
Beste leerkracht, ouder(s)/verzorger(s),

Doordat de Bekijk je Toekomst Nu beurs dit schooljaar niet door kan gaan in het 
World Forum The Hague, heeft Spirit4you een document gemaakt waarin alle 
partners, die normaal gesproken fysiek aanwezig zijn op de BJTN beurs, zich 
voorstellen. Wij hopen u hiermee een goed alternatief op de BJTN beurs te kunnen 
bieden. 

In dit handige document vindt u linkjes die verwijzen naar websites, facebook, 
filmpjes, documenten en naar de contactgegevens van de betreffende 
stichtingen/instellingen. 

Wij wensen u veel inspiratie! 

Met vriendelijke groet, 

Het BJTN Team 

Gebruik ook de 

LOBBOX
met; 

leuke lessen, 
opdrachtkaarten en 

informatie voor 
leerlingen! 

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs is een initiatief van Spirit4you.

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-VSO
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-VSO
https://spirit4you.nl/


Website en 
Contact

Bij Het Palet wordt met de handen gewerkt. Er werken volwassen mensen met
een lichte verstandelijke beperking. Je kunt aan de slag bij De Houtwerkplaats,
hier worden voornamelijk kistjes gemaakt voor bedrijven. Bij de lino en zeefdruk
groep worden deze bedrukt met een logo. Hier worden ook kaarten, posters en
stoffen bedrukt. De stoffen worden op Het WerkPalet verwerkt.

Website en 
Contact

In dagcentrum Woutershof Monster kunnen jongeren, volwassenen en ouderen
met een verstandelijke en/of meervoudige beperking hun dag zinvol besteden. Van
ontspannen en beleven, industrieel werk tot werken in de moestuin. Het kan hier
allemaal.

Dagbesteding in Monster 
Woutershof

Werk- en dagbesteding in Naaldwijk 
Het Palet

Werk- en Dagbesteding

Bekijk hier het 
promo filmpje Delft

Bekijk hier het 
filmpje van Bradley

Website en 
ContactDagbestedingslocatie - Restaurant en 

servicegroep Basalt - Ipse de Bruggen

Binnen het revalidatiecentrum Basalt in Delft runnen wij het bedrijfsrestaurant
‘Bij Ons’. Hier komen artsen en patiënten lunchen maar ook bezoekers van buiten
af. Zij kunnen hier genieten van een lekkere lunch, vers gemaakte smoothies,
toetjes en zelfgemaakt lekkers voor bij de koffie. Deze dagelijks verse producten
en service bieden wij met veel enthousiasme, gastvrijheid en een grote glimlach.
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Volg ons op 
Facebook. 

Bekijk hier het 
promo filmpje 

Den Haag

Website en 
ContactDagbestedingslocatie - Restaurant en 

servicegroep Basalt - Ipse de Bruggen

Binnen het revalidatiecentrum Basalt in Den Haag voeren wij facilitaire taken uit
zoals het bedienen van de barista-kar, maken we de pantry’s, schoon en ruimen
de wachtkamers op. Ook assisteren in de bediening, helpen achter de bar en
helpen bij het ontbijt.

D
e

n
 H

aa
g

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/82/woutershof-monster
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/19/het-palet
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/30/restaurant-en-servicegroep-basalt
https://drive.google.com/file/d/11HG55O4KDKhsUyAHyn2Xc8RKtdMSEkfQ/view?usp=sharing
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/30/restaurant-en-servicegroep-basalt
https://www.facebook.com/BijOnsBijzonder/
https://youtu.be/O8j2bDNdqH8
https://youtu.be/rBCRn1yhOFg
https://youtu.be/-bFjuw_xlQY


Werk- en Dagbesteding

Website en 
ContactWerk- en dagbesteding in Den Haag 

De Smulhoeve

Werk je graag in de horeca, of zijn dieren meer jouw ding? Bij lunchcafé De
Smulhoeve kun je verschillende werkzaamheden doen: in de keuken lekkere
broodjes maken, de gasten bedienen, het café schoonhouden of in de winkel
werken. En je kunt ook op de kinderboerderij aan de slag. We kijken goed naar
wat je kunt en graag doet en naar je toekomstplannen.

Met een dagbesteding indicatie vanuit de Wlz en Wmo of een PGB kan je bij ons 
terecht. Tenminste, als je het niet erg vindt om buiten te werken en van dieren 
houdt. Wij hebben geiten, schapen, kippen, konijnen, cavia’s, paarden, eenden, 
ganzen, vogels en niet te vergeten ook een varken en een ezel. Naast dit alles, 
beschikken wij over een kleine horecagelegenheid.

Locatieprofiel
medewerker
Horeca
medewerker
Dierverzorging

Burgemeester en 
Wethouders op 

bezoek bij Kinder-
en Zorgboerderij 

Wassenaar

Website en 
Contact

Dagbesteding kinderboerderij Wassenaar

Teamwerk is een organisatie die dagbesteding biedt aan mensen met een
(verstandelijke) beperking. Teamwerk Zorg zorgt altijd voor begeleiding op de
‘werkplek’. Onze doelgroep is heel divers, wij helpen mensen met een brede
variëteit aan beperkingen en bieden ze dagbesteding in een beschermde om-
geving.

Volg ons op 
Facebook. 

Bekijk hier het 
filmpje van 

TeamWerk Zorg

Website en 
Contact

Volg ons op 
Facebook. 

Klik hier voor de 
flyer met extra 

informatie 

Website en 
Contact

Bij Amaranth, de dagbesteding van de Rudolf Steiner Zorg, zijn veel verschillende
werkplaatsen waar je je talenten kunt ontwikkelen. Samen met jou kijken we naar
je wensen en mogelijkheden en ook hoe je werkweek er het beste uit kan zien. We
bieden begeleiding in groepsverband, maar het kan ook zijn dat voor jou
individuele begeleiding meer geschikt is.

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/100/de-smulhoeve
https://drive.google.com/file/d/1cJyr8R7CmMK3AnKbVwGxtxF631lZxZMx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkQ6SLds4Ccso5XCphZjm2Ceqv1py862/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkQ6SLds4Ccso5XCphZjm2Ceqv1py862/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McE_N7ezXSyDEoprUkuJTfFG_0ynga90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1McE_N7ezXSyDEoprUkuJTfFG_0ynga90/view?usp=sharing
https://dagbesteding-kinderboerderijwassenaar.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=4scYkxjiUJI
https://teamwerkzorg.nl/dagbesteding/
https://youtu.be/w3EQVLhe-MM
https://www.facebook.com/TeamwerkZorg/
https://www.raphaelstichting.nl/rudolfsteiner/gehandicaptenzorg/dagbesteding/
https://drive.google.com/file/d/1FmY_dXCzqzdY0pt-Hm0QKH4Y2U2lE6mx/view?pli=1


Volg ons op 
Facebook. 

Bekijk hier het 
filmpje van de 

Facilitaire Dienst. 

Website en 
Contact

Werk- en Dagbesteding

De medewerkers zorgen voor een frisse uitstraling van ons centrum en de wijk. We 
maken het pand schoon en onderhouden de grote speeltuin. We zorgen voor een 
nette kantine en voor koffie en thee. Voor de soepenbar in ‘Het Maggerzijn’ maken 
wij verse soep, hartige broodjes en cake. Daarnaast geven wij kookworkshops voor 
alle mensen uit de wijk. Er wordt veel aandacht besteed aan beweging.

Volg ons op 
Facebook. 

Bekijk hier het 
filmpje van het 

Atelier.

Website en 
Contact

. Het Atelier is een creatieve en kunstzinnige groep met voornamelijk mensen met 
NAH. Onder begeleiding wordt een stijl verder ontwikkelt. Daarnaast bieden we 
diverse workshops. Buurtbewoners en vrijwilligers doen actief mee en delen ons 
enthousiasme. We organiseren regelmatig exposities, waarbij het werk van de 
deelnemers wordt tentoongesteld en verkocht.

Volg ons op 
Facebook. 

Bekijk hier de 
presentatie met 

informatie. 

Website en 
Contact

Bij de locatie AC Waldeck werken mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking. Door hun werk vergroten de cliënten hun vaardigheden. 
De werkzaamheden zijn divers: van technische werkzaamheden of oude meubels 
opknappen tot productiewerk. En van het leveren van diensten aan zorg- en 
welzijnsorganisaties tot het maken van producten voor de Middin-cadeauwinkels.

Volg ons op 
Facebook. 

klik hier voor meer 
informatie. 

Website en 
Contact

In het werkcentrum Zwedenburg is het een en al bedrijvigheid. Het is een groot 
gebouw en er is iedere dag veel begeleiding aanwezig. De mensen die in het 
Werkcentrum werken, hebben een lichte tot een matige verstandelijke beperking. 
Er heerst een prettige werksfeer en de begeleiders zijn goed opgeleid en deskundig 
om jou te ondersteunen.

Zwedenburg

https://middin.nl/weesperstraat
https://youtu.be/rwL3FbaYKsM
https://www.facebook.com/weesperstraatmiddin
https://middin.nl/weesperstraat
https://youtu.be/-bFjuw_xlQY
https://www.facebook.com/weesperstraatmiddin
https://middin.nl/ac-waldeck
https://drive.google.com/file/d/1UxzvaCYBpyvPQs5MN4TYTNjPQiyS6NsE/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/ACWaldeckMiddin/
https://middin.nl/zwedenburg
https://www.facebook.com/ZwedenburgMiddin
https://drive.google.com/file/d/1ST6CKLjkPzqRvuvzeEcBetga-NdQx6Kq/view?usp=sharing


Volg ons op 
Facebook. 

Download hier de 
folder. 

Website en 
Contact

Werk- en Dagbesteding

Zinderin Kunst is een galerie en kunstwerkplaats in het centrum van Den Haag. In
de galerie en in het bijhorende atelier werken mensen met een beperking of
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dagelijks ontwikkelen talentvolle
cliënten van Middin zich op het gebied van beeldende kunst en keramiek. Zij
krijgen hierin les van vakbegeleiders. 

Volg ons op 
Facebook. 

Bekijk hier het 
filmpje.

Website en 
Contact

's Heeren Loo Het Westerhonk is een bijzondere plek waar mensen met en zonder 
beperking samen wonen, werken, leren en recreëren. Kom langs in Monster 
(gemeente Westland) en ervaar dat hier geen dag en geen mens hetzelfde is.
Voor ruim 550 mensen met een beperking is dit hun thuis en de wereld waarin zij 
leven, samen met zo’n 100 particuliere bewoners en vele bezoekers.

Website en 
Contact

Het Kompas is een werk- en dienstverleningscentrum waar mensen met een 
verstandelijke beperking terecht kunnen voor dagbesteding. Zij voeren industriële 
werkzaamheden uit. We hebben opdrachtgevers uit heel Westland. Er werken bij 
ons ervaren begeleiders en vrijwilligers die de medewerkers met plezier nieuwe 
vaardigheden leren.

Volg ons op 
Facebook. 

klik hier voor meer 
informatie. 

Website en 
Contact

Ben jij klaar met het voortgezet speciaal onderwijs en tussen de 18 en 25 jaar? 
Sluit je dan aan bij werk- en trainingscentrum De Doorstroom! De Doorstroom kun 
je zien als een brug tussen school en (vrijwilligers)werk of dagbesteding. Bij De 
Doorstroom kijken we waar jij al goed in bent en wat jij nog wilt leren voor de 
toekomst. 

Zinderin Kunst

Westerhonk

Het Kompas

De Doorstroom

https://middin.nl/zinderin-kunst
https://www.facebook.com/zinderinkunstmiddin
https://drive.google.com/file/d/1MF_Bg6hNNZZ6epDzGd8fTNldVP-mdvtk/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yGFlYjLhYo4
https://www.facebook.com/hetwesterhonk
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/het-kompas
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Haaglanden-en-Bollenstreek/De-Doorstroom
https://www.facebook.com/Werk-en-trainingscentrum-De-Doorstroom-146078886103737
https://drive.google.com/file/d/1CeRxP0BYOr-5YjWFQjryKMLSKu-2j08-/view?usp=sharing
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/het-westerhonk


Werk- en Dagbesteding

Website en 
Contact

Werk- en Dagbesteding

Cygnus is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking 
en/of niet-aangeboren hersenletsel. Cygnus bevindt zich samen met woonlocatie 
Aves in gebouw Avesstaete in Den Haag Ypenburg. Het programma van Cygnus
biedt verschillende activiteiten, van ontspanning tot en met arbeidsmatig werk bij 
De Printerij.

Bekijk hier het 
filmpje over 

GROEN

Informatie over 
aanmelding of 

oriëntatie

Bekijk hier het 
filmpje over 

HORECA

Bekijk hier het 
filmpje over 
PRODUCTIE

Bekijk hier het 
filmpje over 
CREATIEF & 
AMBACHT

Bekijk hier het 
filmpje over 

LEREN & 
ONTWIKKELEN

Activiteitencentrum Cygnus

Volg ons op 
Facebook. 

Website en 
Contact

Werk- en trainingscentrum Het Vizier in Den Haag biedt dagelijks administratieve, 
creatieve en ontwerpwerkzaamheden aan mensen met een lichamelijke handicap 
en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In het werk- en trainingscentrum 
kunnen de cliënten werkzaamheden voor derden verrichten en trainingen volgen.

Activiteitencentrum
Sparring

Volg ons op 
Facebook. 

Website en 
Contact

Sparring is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke handicap 
en/of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het activiteitencentrum is gevestigd op 
de begane grond van een appartementencomplex in Den Haag en biedt plaats aan 
ongeveer 60 cliënten per dag. Hier kan gebruik gemaakt worden van een breed 
aanbod van educatieve, recreatieve, sportieve en creatieve activiteiten.

Werk- en trainingscentrum 
Het Vizier 

https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Haaglanden-e-o/Cygnus/Over-Cygnus
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Leiden-en-Leiderdorp/Het-Loket-regio-3
https://www.youtube.com/watch?v=gdnmXgPj4tw
https://www.youtube.com/watch?v=zYHjwpgYNfA
https://www.youtube.com/watch?v=zYHjwpgYNfA
https://www.youtube.com/watch?v=mzcwg2cvc4k
https://www.youtube.com/watch?v=DNVsdllyeKc
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Haaglanden-e-o/Het-Vizier/Over-Het-Vizier
https://www.facebook.com/wtcvizier/?rf=284338061643648
https://www.gemiva-svg.nl/Locaties/Overzicht-locaties/Haaglanden-e-o/Sparring/Over-Sparring
https://www.facebook.com/GSVGSparring/


Werk- en Dagbesteding

Gewoon Binck is een dagbestedingslocatie in Den Haag. We kijken samen met jou 
wat je graag wilt doen en wat je nog graag wilt leren. Samen maken we een 
werkplan en bespreken we welke doelen je hebt. Daarna zoeken we een werkplek 
die bij jou past en waar je ervaring op kan doen. Je doet dan vrijwilligerswerk als 
dagbesteding.

Volg ons op 
facebook 

Informatief filmpje
Website en 

Contact

Schroeder is een mensontwikkelbedrijf waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (weer) aan het werk kunnen. Voor alle werkzoekenden geldt één 
belangrijk doel: het opdoen van werkervaring en het ontwikkelen en versterken 
van de persoonlijke kwaliteiten. Zowel beschut werken als werken in een 
dynamische omgeving is mogelijk.

Volg ons op 
facebook 

Website en 
Contact

Stichting D-A-T heeft een weg ingeslagen door verantwoord te leren. Hiermee 
bedoelen wij op een rustig tempo en rekening houdend met de mogelijkheden van 
onze collega’s/medewerkers, vaardigheden aan te leren. 
Zorg voor Arbeid is een bijzonder onderhoudsbedrijf in de bouw. Onze 
werknemers hebben in veel gevallen een verstandelijke beperking.

Volg ons op 
facebook 

Website en Contact 
ZORG VOOR ARBEID

Website en 
Contact 

STICHTING DAT

ZORG VOOR ARBEID 

Leuk en uitdagend werk doen dat bij je past, in een prettige omgeving, dat maakt 
gelukkig. Werkpad ondersteunt mensen die moeite hebben met zien, horen, taal 
of communicatie, bij hun zoektocht naar een baan en biedt begeleiding op de 
werkvloer.

Volg ons op 
facebook 

Bekijk hier het 
filmpje 

Website en 
Contact

https://www.philadelphia.nl/locatie/gewoon-binck
https://www.youtube.com/watch?v=t3TJ-36xbck&t=2s
https://www.facebook.com/Gewoon-Binck-107073567821506
https://www.schroeder.nl/
https://www.facebook.com/StichtingSchroeder?fref=ts
https://www.stichtingdat.nl/
https://www.zorgvoorarbeid.nl/
https://www.facebook.com/zorgvoorarbeid
https://www.werkpad.nl/
https://www.facebook.com/Werkpad/
https://www.youtube.com/watch?v=95sN9vUjEDs&t=1s


Werk- en Dagbesteding

Fijn om een plek te hebben waar je gewoon jezelf mag en kan zijn. Stichting de
Mini-maatschappij Gewoon Anders, opgericht in 2016, is een organisatie dat
jongeren, (jong)volwassenen en ouders ondersteuning en begeleiding wil bieden
in hun proces.

Volg ons op 
Facebook 

Website en 
Contact

Fijn om een plek te hebben waar je gewoon jezelf mag en kan zijn. Stichting de
Mini-maatschappij Gewoon Anders, opgericht in 2016, is een organisatie dat
jongeren, (jong)volwassenen en ouders ondersteuning en begeleiding wil bieden
in hun proces.

Volg ons op 
Facebook 

Klik hier om naar 
het Youtubekanaal

te gaan 

Website en 
Contact

Bij Happy Tosti werken er mensen met en zonder arbeidsbeperking, hierin zijn al 
onze medewerkers gelijk. Het merendeel van onze medewerkers heeft een 
arbeidsbeperking zoals bijvoorbeeld: autisme, borderline, lichamelijke 
aandoeningen en auditieve- of visuele beperkingen. 

Volg ons op 
facebook 

Klik hier om naar 
het Youtubekanaal

te gaan 

Website en 
Contact

The UPSIDE cafe is een lunchcafé waar alle gerechten vers worden bereid in eigen 
keuken. Onze medewerkers zijn mensen met een verstandelijke beperking, veelal 
het syndroom van Down. Zij bereiden vol zorg de gerechten in de keuken en 
stralen in de bediening. Ze zorgen er iedere dag weer voor dat het u aan niets 
ontbreekt!

Volg ons op 
facebook 

Website en 
Contact

https://mini-maatschappij.nl/
https://www.facebook.com/Stichting-de-Mini-maatschappij-Gewoon-Anders-348372535669849
https://www.voorall.nl/
https://www.facebook.com/Voorall
https://www.youtube.com/channel/UC-HoGpNH2aHrpx6idMM82Gw
https://www.happytosti.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC9LZrIW8kxeiRnOeo0jIPew
https://www.facebook.com/happytostidenhaag
https://upsidecafe.nl/
https://www.facebook.com/upsidecafedenhaag/


Vrijetijdsbesteding

Parc Spelderholt heeft een uniek concept voor jongeren met een verstandelijke
beperking. Zij wonen, werken en leren op het Parc. Gasten zijn welkom in ons
Hotel en Kasteel voor logeren, confereren, feesten en partijen.

Bekijk hier  de 
virtuele rondleiding 

over het Parc

De directeur 
beschrijft wat Parc

Spelderholt precies 
doet 

Het beste paard van stal biedt een laagdrempelige begeleiding. Doelgroep;
autistische of ontwikkelings-vertraagde kinderen, hyperactieve kinderen, kinderen
met sociaal-emotionele problematiek, Syndroom van down, kinderen met
hechtingsproblemen, angsten, maar ook hoogbegaafde kinderen en kinderen met
communicatieve problemen.

Website en 
Contact

SGK is dé sportorganisatie in Den Haag voor mensen met een verstandelijke
beperking. Je kunt bij ons wekelijks sporten. Te denken valt aan voetbal, tennis,
judo, zwemmen, badminton en nog veel meer! Of een paar keer per jaar mee
doen met bowlen, sjoelen of bocce.

SGK doet mee met 
Special Olympics
Nationale Spelen 
Den Haag 2021

Ga mee op reis met 
SGK

Website en 
Contact

Website en 
Contact

• Dagbesteding
• (speciale) Stage
• Auti horse kids

Fenix theatermakers is een kleine, onafhankelijke zorgaanbieder, die dagbesteding
theater biedt aan jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke
beperking. Fenix ondersteunt haar spelers in het vormgeven van hun leven, door
middel van spel, dans en zang, volgens hun persoonlijke wensen en ambities.

Volg ons op 
Facebook 

Bekijk filmpjes op 
het Youtube

kanaal

Website en 
Contact

https://www.parcspelderholt.nl/academie/
https://www.youtube.com/watch?v=ZX06xhG-fy4
https://www.youtube.com/watch?v=945G5JzlcW4
https://www.hetbestepaardvanstal.nl/kids/
https://www.sportbelangsgk.nl/
https://www.parcspelderholt.nl/over-spelderholt/contactgegevens/
https://youtu.be/f_lJAY2froY
https://www.sportbelangsgk.nl/reizen/
https://www.sportbelangsgk.nl/contact/
https://www.hetbestepaardvanstal.nl/contact/
https://www.fenixtheatermakers.nl/denhaag/
https://www.youtube.com/channel/UC14bVNF1CHM0DhbaEA-sV1g
https://www.facebook.com/Fenix-theatermakers-222592584972305


Vrijetijdsbesteding

De Wegelaergroep is een scoutinggroep gericht op kinderen en jongeren met een
lichamelijke of verstandelijke beperking. Als Wegelaergroep bestaan wij sinds
1971. Ons doel is het bieden van een plezierige vrijetijdsbesteding aan onze leden.
Het buitenleven en een groeiende zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan hierbij
centraal.

Volg ons op 
Facebook 

Introductie
Wegelaergroep

Leuke dingen doen in je vrije tijd! Fietsen, wandelen of zwemmen. Of een avond
naar de film of een concert. Op onze locaties kun je altijd leuke dingen doen. Vaak
zijn er ook sportdagen en feestavonden met bekende zangers. Die organiseren we
samen met vrijwilligers. Maar je kunt ook naar ‘gewone’ sportclubs en muziek-
verenigingen.

Website en 
Contact

VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vormingsactiviteiten, biedt mensen met
een beperking diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden
en Den Haag. VTV wil dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking kunnen meedoen in onze samenleving net als ieder ander.

• Groepsactiviteiten
• Thuismaatjes 
• Beweegcoach

Volg ons op 
Facebook 

Website en 
Contact

Website en 
Contact

Bewegen is belangrijk, maar het moet ook gezellig zijn. Bij Kameleon is beide
mogelijk! Er wordt een groot aantal verschillende sport- en bewegingsactiviteiten
georganiseerd, voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of
chronische aandoening. De aangepaste sporten worden onder begeleiding van
enthousiaste beroepskrachten en vrijwilligers uitgeoefend.

Bekijk hier het 
promotiefilmpje 

Website en 
Contact

Vrije tijdsbesteding 

Volg ons op 
Facebook 

https://www.parcspelderholt.nl/academie/
https://www.facebook.com/watch/?v=1654435804626034
http://www.wegelaergroep.nl/contact
https://www.wijzijnvtv.nl/groepsactiviteiten/
https://www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes/
https://www.wijzijnvtv.nl/beweegcoach/
https://www.wijzijnvtv.nl/over-vtv/
https://www.ipsedebruggen.nl/voor-wie/volwassenen/vrije-tijd
https://www.isvkameleon.nl/
https://www.facebook.com/wegelaer/
https://www.facebook.com/vtvdenhaag
https://www.facebook.com/isvkameleon/
https://www.youtube.com/watch?v=vXBEXqE9hWQ&feature=emb_logo


Vrijetijdsbesteding

In principe kan iedereen leren paardrijden en leren omgaan met paarden en
pony’s. Paardrijden is geen krachtsport, hoewel vele spieren in het lichaam aan het
werk worden gezet. Ook oude, jonge, lange, korte, bange, overmoedige, valide én
invalide mensen kunnen paardrijden.

Volg ons op 
Facebook 

Informatief filmpje Website en 
Contact

Kinderen met een beperking hebben veel baat bij yoga. De ervaring leert dat zij
door yoga zelfs kunnen groeien in hun ontwikkeling op verschillende gebieden.
Regelmatige 1-op-1-therapiesessies of yogalessen in een kleine groep verbeteren
de motorische coördinatie, kracht, concentratie en begrip van het kind.

Volg ons op 
Facebook 

Website en 
Contact

De Bekijk Je Toekomst Nu beurs is een initiatief van Spirit4you.

Gebruik ook de 

LOBBOX
met; 

leuke lessen, 
opdrachtkaarten en 

informatie voor 
leerlingen! 

Bekijk het filmpje De route van Anne naar werk 

Bekijk het filmpje De route van Melvin naar dagbesteding

https://www.parcspelderholt.nl/academie/
https://www.youtube.com/watch?v=4Hjhpp-qjuc
https://www.madurodammanege.nl/
https://www.facebook.com/Madurodammanege
https://www.parcspelderholt.nl/academie/
http://yogaspeciaalvoorjou.nl/
https://www.facebook.com/yogaspeciaalvoorjou
https://spirit4you.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-VSO
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-VSO
https://www.youtube.com/watch?v=kLojNnaseZ0
https://www.youtube.com/watch?v=kf4fOS7I8nE&t=1s

