
 

Swifterbant

Kom langs... Kom langs...

Jeu de boules  
Maandag 13.30 - 15.00 uur, woensdag 9.30 - 12.00 uur  
en vrijdag 13.30 - 15.00 uur
Koersbal 
Dinsdag 9.30 - 11.30 uur
Bridge 
Woensdag vanaf 13.30 uur
Bingo 
Elke laatste vrijdag van de maand 14.00 - 16.00 uur
Creatieve Inloop, 
Creadon elke donderdag 9.15 - 11.30 uur
Tekenen en schilderen 
Elke dinsdag 13.30 - 15.30 uur
Open Tafel 
Elke dinsdag vanaf 17.00 uur 

Jeu de boules (Het Pluspunt)  
Maandag en vrijdag 9.30 - 11.30 uur, dinsdag 19.00 - 21.30 uur  
en donderdag 14.00 - 16.30 uur
Bridge (Het Pluspunt)  
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur
Swiftersmarties (Het Pluspunt)  
Woensdag 20.00 - 21.30 uur
Koersbal (Het Pluspunt)  
Woensdag 9.30 - 11.30 uur en donderdag 14.00 - 16.30 uur
Open Tafel (Het Pluspunt)  
Donderdag 12.30 - 14.00 uur
Biljart (Het Pluspunt)  
Maandag 19.00 - 22.30 uur
Tekenen en schilderen (Het Pluspunt)   
Maandag 10.00 - 12.30 uur en 14.00 - 16.00 uur 
Vrijdag 13.30 - 16.00 uur 
Creatief (Het Pluspunt) woensdag 9.30 - 12.00 uur 
Open inloop  De Steiger (Het Pluspunt)  
Iedere woensdagmiddag 13.30 - 16.00 uur 
POH Wandelgroep de Steiger (Het Pluspunt) 
Elke donderdag 10.00 - 11.00 uur 
Bingo de Steiger (Het Pluspunt) 
Laatste vrijdag van de maand 14.00 - 16.30 uur

Inloopactiviteiten De Steiger

Inloopactiviteiten MFC de Binding 

InteraktContour 
InteraktContour biedt gespeciali-
seerde zorg aan volwassenen met 
niet-aangeboren hersenletsel door 
bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk 
of een tumor. Wij bieden zorg vanuit 
38 woonlocaties, 42 dagbestedings- 
locaties en 10 behandellocaties 
in Midden- en Oost Nederland. In 
Dronten worden dagelijks activiteiten 
aangeboden in de mooie creatief-  
en sportruimte. 

Tijdens de Ontdekdezorg week  
zetten wij van 13:30 tot 15:30 uur 
de deuren van de dagbestedings- 
locatie voor je open. Er staat een 
kopje koffie of thee klaar met wat 
lekkers, door onze cliënten gemaakt.

Adres: 
Agripark-Oost 2a in Dronten.

Dankzij actieve en betrokken burgers zijn veel sociale initiatieven mogelijk.  
Ben je met pensioen, heb je een uitkering, ben je om een andere reden uit het 
arbeidsproces of wil je naast je werk of studie iets betekenen voor een ander?  
Er is grote behoefte aan vrijwilligers, van alle leeftijden. Loop eens binnen bij  
het Matchpoint Vrijwilligerswerk voor de juiste match!

Dronten (De Meerpaal)
Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
op donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur.
Biddinghuizen (De Binding) 
Woensdagmiddag van 13.00-14.00 uur.
Swifterbant (De Steiger) 
Dinsdagmiddag van 13.00-14.00 uur. 

Matchpoint zoekt vrijwilligers!

 

 

 

Zorgboerderij ReemZorg (MeerZoo) & Meer-BSO  

Zorgboerderij ReemZorg (MeerZoo) is een kleinschalige Zorgboerderij (dierenpark) in 
Marknesse, daarnaast is er op deze locatie ook een reguliere BSO en BSO+ voor kinderen die 
wat extra aandacht nodig hebben.  

De deelnemers op onze Zorgboerderij kunnen dagbesteding of beschut werk doen, logeren 
of wonen. De deelnemers zijn gemiddeld tussen de 6 en 60 jaar met diverse beperkingen 
zoals verstandelijke beperking, Autisme, hechtingsproblematiek enz. dit wordt 
onderverdeeld in verschillende groepen.  

De kinderen van de BSO en BSO (+) komen na schooltijd en in vakanties.  

Jij bent het aanspreekpunt van de kinderen, jeugd en volwassenen. Samen organiseer je 
leuke activiteiten en help je samen met het voeren en verzorgen van de dieren. Wij werken 
oplossingsgericht en passen de begeleiding aan op elk individueel persoon. 

Mocht je in de week van 13 t/m 18 maart langs willen komen dan wel graag op afspraak. 
Aanmelden kan via onderstaand nummer of e-mail.  
 

Zorgboerderij ReemZorg (MeerZoo) 
Meer-BSO (+) 
 
Steenwijkerweg 15 
8316 RG Marknesse 
 
t.a.v. Mandy Krol – van het Meer 
0622103933 
info@reemzorg.nl  

Zorgboerderij Reemzorg 
Zorgboerderij ReemZorg (MeerZoo) 
& Meer-BSO Zorgboerderij ReemZorg 
(MeerZoo) is een kleinschalige Zorg-
boerderij (dierenpark) in Marknesse.  
Inclusief een reguliere BSO en BSO+ 
voor kinderen die wat extra aandacht  
nodig hebben. We organiseren leuke 

activiteiten en verzorgen de dieren,  
werken oplossingsgericht en passen 
de begeleiding aan op elk individu. 

Kom je een kijkje nemen tijdens 
de Ontdekdezorg week?  
Dat kan op afspraak. Meld je aan via  
info@reemzorg.nl of 06 22103933.

Adres:  
Steenwijkerweg 15 in Marknesse. 

Het Matchpoint is ook  
telefonisch en per e-mail 
bereikbaar: 0321 388 777,  
matchpointvrijwilligerswerk 
@meerpaal.nl

We helpen je graag aan 
een leuke match!

Dorpsboerderij Dronten
De Dorpsboerderij is een leer- en 
werkplek voor mensen met een 
verstandelijke, sociale of psychiatri-
sche beperking die ondersteuning 
krijgen bij hun dagelijkse werk. Een 
combinatie van een kinderboerderij en 
theehuis. Dieren verzorgen, haardhout 
kloven, taarten bakken en werken in 
het theehuis en de keuken. We kijken 
daarbij altijd naar wat wél mogelijk is. 

Combineer een wandeling door het 
Wisentbos met een bezoek aan de kin-
derboerderij en geniet van een heerlijk 
kopje koffie met huisgemaakt gebak.

Adres: Wisentweg 5a in Dronten.

Kom langs!

De Pruimenpot 
Zorgboerderij De Pruimenpot biedt 
dagbesteding aan volwassenen met 
een verstandelijke beperking. Daarbij 
maken we gebruik van onze biologi-
sche boomgaard, de grote groente-
tuin en de verwerking van alles wat 
daarin groeit. Geniet met ons mee! 

Kom van maandag tot en met  
vrijdag ‘s middags langs. Aanvang 
13.30 uur en we sluiten af met een 
kop koffie of thee om 15.00 uur. 

Adres:  
Van de Hamlaan 12 in Dronten.

Biddinghuizen

De camper is er 
dinsdag 14 maart 
12.00-16.00 uur!

13 t/m 19 maart

Volg ons op social media

De camper is er 
donderdag 16 maart 

10.00-16.00 uur! Ontdekdezorg week 



Ontdekdezorg week  13 t/m 19 maart

De Meerpaal Camper

Tafeltje Dekje

Chillpoints

Dronten
Zanguurtje op het wijkplein  
Maandag 13 maart 15.00 - 16.00 uur  
Spelletjesmiddag op het wijkplein 
dinsdag 14 maart 15.00 - 16.00 uur

Swifterbant
Maak kennis met het werken  
bij een dagbesteding, 
Donderdag 16 maart  
van 14.30 - 16.30 uur.

Margot Bruinekool  

06-82184441

stefan.jongerenwerk

margot.jongerenwerker

Chillpoint Biddinghuizen  
(dinsdagmiddag, woensdagavond  
en vrijdagavond)

Chillpoint Swifterbant 
(maandagmiddag en -avond, donderdagmiddag en -avond)

Chillpoint Dronten-West
(vrijdagmiddag)

Meer info en aanmelden kan via coloriet.nl/ontdekdezorgweek 

O N T D E K  D E
Z O R G  W E E K

Maandagmiddag 13 maart 2023
(15.00 – 16.00 uur)
Zanguurtje op het wijkplein

Dinsdagmiddag 14 maart 2023
(15.00 – 16.00 uur)
Spelletjesmiddag op het wijkplein

Coloriet de Regenboog in Dronten

Van 13 t/m 18 maart 2023 is het 'Ontdek de zorg week'. Tijdens deze
week kan iedereen die geïnteresseerd is in het werken in de zorg

deelnemen aan allerlei activiteiten om kennis te maken met de zorg. 

Ook bij Coloriet! 

13 - 18 maart 
Meld je 

direct aan!

Meer info en aanmelden kan via
coloriet.nl/ontdekdezorgweek

Coloriet Dagcentrum Het Pluspunt in Swifterbant
Donderdag 16 maart (14.30 - 16.30 uur). Je bent van harte welkom
om kennis te maken met het werken bij een dagbesteding. 

Maar ook op andere momenten kun je kennis komen maken!

Namens alle huisartsenpraktijken nodigen we je van 
harte uit bij huisartsenpraktijk de Schans, op vrijdag  
17 maart vanaf 17.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. 

We geven je graag een indruk hoe het er  
dagelijks aan toe gaat. Een doktersassistente 
vertelt over de omscholing die zij recent 
gedaan heeft. Bekijk hier het filmpje.

Werken bij de huisarts? 

Initiatief Huisartsen Swifterbant | Biddinghuizen | Dronten Zuid | Dronten West | De Schans - Samen Werken in de Zorg

KIJK in de HUISARTSPRAKTIJK 
Vrijdag 17 maart 17 uur

Werken bij de huisarts?
Wij laten je graag zien wat dat inhoud 
Kom langs voor een indruk 
Stel vragen en wij geven antwoorden

Info: praktĳkmanager@huisartsenbiddinghuizen.nl

Koersbal (Boven foyer)  
Maandag 9.30 - 11.30 uur en 13.30 - 15.30 uur
Breien (Serviceplein)  
Dinsdag en donderdag 9.30 - 11.30 uur
Creaclub kaarten maken (Witte zaal)  
Donderdag 9.00 - 11.30 uur
Open Tafel (Grandcafé)  
Dinsdag 12.00 - 13.30 uur
Bingo (Wouda foyer)  
Elke derde vrijdag van de maand 14.00 - 16.00 uur
Tekenen en schilderen
DAK: maandag 09.00 - 12.00 uur (Lokaal 15) 
Met Perspectief: woensdag 9.30 - 12.00 uur (Witte zaal) 
De Stal: donderdag 13.30 - 16.30 uur (Blauwe zaal/Lokaal 19) 
De Schilderskring: vrijdag 9.00 - 12.00 uur (Lokaal 15) 
Wandelgroep Dronten (Parkeerplaats kerkcentrum de Ark)  
Iedere laatste donderdag van de maand vanaf 10:00 uur
Leeskring groep I (Blauwe zaal/ruimte 19)  
Iedere tweede maandag van de maand 13.30 - 15.30 uur 
Leeskring groep II (Vergaderzaal)  
Iedere vierde maandag van de maand 13.30 - 15.30 uur 

Coloriet
Tijdens de Ontdekdezorg week kun je natuurlijk ook  
een kijkje nemen bij Coloriet de Regenboog in Dronten  
en Coloriet Dagcentrum Het Pluspunt in Swifterbant!

Staat er een paarse camper in jouw buurt? Kom gezellig 
langs voor een kopje koffie/thee of een (sport)activiteit.

Maandag 13 maart 13.30 - 17.00 uur Dronten-Midden
Dinsdag 14 maart 12.00  - 16.00 uur Biddinghuizen
Woensdag 15 maart      13.30 -  17.00 uur Dronten-Zuid
Donderdag 16 maart 10.00 - 16.00 uur Swifterbant

We(l) zijn bij jou in de buurt!
De Camper reist het hele jaar rond als rijdende ontmoetingsplek. Om met wijk- 
bewoners samen te komen, onder het genot van een kopje koffie dat wordt  
aangeboden door team Welzijn De Meerpaal. Houd de camper in de gaten! 

Tafeltje Dekje verzorgt een gezonde, warme  
maaltijd voor inwoners van Dronten,  
Biddinghuizen en Swifterbant, die (tijdelijk)  
niet in staat zijn daarin zelf te voorzien. 

Samen met de keuken van restaurant De Rede 
zorgen we ervoor dat er dagelijks een verse warme 
maaltijd op tafel komt, 365 dagen per jaar. Een team 
vrijwilligers bezorgt de maaltijden op vaste tijden.

Vragen of aanmelden? Kom langs in de camper!

 

 

Bellen of mailen kan ook:  
0321 388 777,  
serviceplein@meerpaal.nl.  
Of loop eens langs op het  
Serviceplein in De Meerpaal.

Stefan Zuidema  

06-20490410

Chillpoint Dronten-Midden  
(dinsdag t/m vrijdag elke middag)

De camper is er 
maandag 13 maart 
van 13.30-17.00 uur.

De camper is 
woensdag 13 maart 
van 13.30-17.00 uur

in Dronten-Zuid.

Inloopactiviteiten in De MeerpaalPlezier en ontmoetingPlezier en ontmoeting
na schooltijdna schooltijd

Rasul Beikzadeh 
06-82821081

rasul.jongerenwerk

Kom eens kijken hoe het jongerencen-
trum Chillpoint-West er van binnen 
uitziet. Vrijdag 17 maart tussen 13.00 
en 17.00 uur ben je van harte welkom! 
Jong en oud. Er staan gezonde snacks 
en een drankje voor je klaar. 

Je vindt ons aan Beursplein 5,  
naast sporthal de Beurs. 

Chillpoint is niet te missen! 

Stap in de wereld van het 
jeugd- en jongerenwerk!

Tot vrijdag 
17 maart!

   
 Lach Speel

Leef
Praat

je met ons mee?

Meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties openen 
deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe 
het er aan toe gaat op de werkvloer. In de gemeente Dronten 
wordt van alles georganiseerd, dus kom eens kijken bij de 
verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. 

Altijd al eens willen weten hoe het er in de zorg aan toe gaat?  
Heb je vragen of ben je op zoek naar een baan in de zorg?  
Kom dan zeker langs!
 

Ontdekdezorg week  13 t/m 19 maart

Deze week lanceren Deze week lanceren 
we onze camperwe onze camper

&


