BEN JIJ DE KERS OP DE TAART?
‘t Klavertje biedt een goede kwalitatieve zorg. We zetten in om elke dag
zorg met ruimte voor ontspanning, een boeiende daginvulling en een
sfeervol verblijf aan te bieden. Zodat het binnen dienstencentrum ’t Klavertje steeds fijn vertoeven is!
Toch is heel veel maar mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers en jouw steun. Is vrijwilligerswerk iets
voor jou? Maak dan een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.
Of doe een gift op het rekeningnummer van dienstencentrum ‘t Klavertje: BE67 8334 9143 3487
(fiscaal aftrekbaar vanaf €40,00.)

ALVAST BEDANKT!

CONTACTGEGEVENS
RENÉ ROEX, DIRECTEUR
directie@kla.stijn.be
tel: 011 52 61 60

OUDSTRIJDERSLAAN 44F ,3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

VOLG ONS OP:

/dienstencentrumklavertje
www.stijn.be

KEVIN ANTUNES
VERANTWOORDELIJKE
ver.depiste@kla.stijn.be
tel: 011 52 61 60
DAGCENTRUM DE PISTE MAAKT DEEL UIT
VAN DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE.
HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST
socialedienst@kla.stijn.be
tel: 011 80 75 61
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Vergund door het

DAGCENTRUM DE PISTE

Een warme, sfeervolle omgeving waar tal
van activiteiten worden georganiseerd!

DAGCENTRUM
DE PISTE
Geniet jij van afwisselende activiteiten in een warme, sfeervolle omgeving? Dan is dagcentrum De Piste iets voor jou. Je kan je verwachten
aan heel wat activiteiten, zoals: koken en bakken, muziek, relaxatie,
kaartclub, computer en Facebook, tuin en dieren, een babbel bij een tas
koffie.. We genieten ook buitenshuis van tal van activiteiten. Zo trekken
we naar de sporthal voor boccia en fitness, zwemmen we en doen we
aan fietsen, wandelen,... enzovoort.

Dagcentrum De Piste richt zich vooral tot volwassen personen met een
fysieke beperking en/of personen met een niet aangeboren hersenletsel.
Heb je een NAH en praat je hier graag over, dan is de groep
‘Breinbreker’ een aanrader. We praten over de werking van de hersenen,
de oorzaken van een hersenletsel en staan uitgebreid stil bij de gevolgen
van het hersenletsel. Daarnaast worden heel wat thema’s uit het leven
besproken.

Het begeleidend personeel, de stagiaires en de vrijwilligers geven je de nodige ondersteuning en begeleiding en gaan samen met jou op zoek naar
jouw individuele mogelijkheden. Heb je wat meer zorg nodig, geen probleem! De Piste maakt je dag zinvol! Het is een plaats waar je sociale contacten kan uitbouwen met anderen, waar je gezellig jezelf kan zijn, waar je
gehoord wordt. Kortom een plek waar je graag naar toe komt.

Zou jij graag je dag doorbrengen in dagcentrum De Piste en beschik je over
een persoonsvolgend budget in Voucher (punten) of Cash? Onze sociaal
assistent, Hilde Snyers helpt je graag verder!
Heb je nog geen persoonsvolgend budget, maar is je handicap het gevolg
van een verkeersongeval? Onze sociale dienst helpt je dan ook graag verder.

TOT IN DAGCENTRUM DE PISTE!
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