
 

Maak op de informatiemarkt kennis met medewerkers, 
vrijwilligers en partners die graag met u in gesprek 
gaan over onder andere onderwerpen die op de 
volgende pagina staan.   

Er zijn verschillende leuke activiteiten en 
voorstellingen. Zo zijn er in de Theaterzaal 
dansvoorstellingen van Bhatarnatyam Dance School en 
Bolly Beat Busters, spelen we het grote Positieve 
Gezondheid spel, kun je je kunsten uiten tijdens een 
spannende Curling wedstrijd, laten Oekraïense 
jongeren je hun acteerkunsten zien, vertelt 
Friend4Friend over hun ervaringen en nog veel meer! 

We verwelkomen je graag op een bijzondere locatie 
waar wij een bijzondere opdracht uitvoeren: het 

voormalig Griffioen Theater op Uilenstede 106 in 
Amstelveen. Hier zijn wij vanaf maart actief met hulp 
aan de Oekraïense vluchtelingen. 

Kom je een kijkje nemen bij Participe Presenteert? Je 
bent van harte welkom, voor een kort of lang bezoek! 
Graag horen we wel vooraf of je komt:   

Klik hier voor aanmelding  
 
Stuur dit evenement gerust door aan anderen voor wie 
deze bijeenkomst interessant en relevant is. Zowel 
professionals als inwoners zijn van harte welkom. Tot 8 
november?! 

Participe Amstelland doet veel op het gebied van welzijn in Amstelveen. Van maatschappelijk werk tot 

activiteiten in wijkcentra, van GGZ Inloop tot dagbesteding voor mensen met dementie. Op dinsdag 8 november 

2022 van 14:00-17:00 uur laten wij graag zien wat wij allemaal doen. We presenteren dus eigenlijk onszelf.  

info.amstelland@participe.nu           www.participe-amstelland.nu/participe-presenteert 

PARTICIPE PRESENTEERT 
Dinsdag 8 november 14-17 u 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctJ3C06yr2EbTP6ax0E7heduHYzgAxDPgo0A6GdQWjd9ZB7w/viewform
mailto:info.amstelland@participe.nu
http://www.participe-amstelland.nu/participe-presenteert


 
8 november 14-17 uur, Uilenstede 106 in Amstelveen 

POSITIEVE GEZONDHEID 
Positieve Gezondheid is een manier om breder naar 
gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld 
voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien 
juist eenzaam? En wat doet Participe hiermee, en 
met Welzijn op recept? Ontdek het en speel ook het 
Positieve Gezondheid spel! 

DEMENTIE 
Vanaf het moment dat iemand te maken krijgt met 
vergeetachtigheid en zich daarover zorgen maakt, 
kan je bij Participe terecht. In de verschillende fasen 
bieden wij hulp en ondersteuning - ook voor 
mantelzorgers. Wij vertellen je graag meer. Wil je een 
idee krijgen hoe het is om te leven met dementie? 
Probeer dan de VR bril die je deze ervaring geeft. 

VRIJWILLIGERSWERK 
Participe Amstelland kan haar werk niet doen zonder 
vrijwilligers. Maar liefst 750 inwoners van Amstelveen 
zetten zich als vrijwilliger voor Participe in. En wie kan 
beter vertellen over waarom ze dit doen en wat het 
hun brengt dan de vrijwilligers zelf? 

FINANCIEEL GEZOND 

Ook in Amstelveen hebben inwoners, met een 
uitkering of inkomen uit werk, moeite hun 
rekeningen te betalen. Op verschillende manieren 
bieden we hulp. Denk hierbij aan het Financieel Café, 
trainingen om grip op financiën te krijgen en hulp bij 
een hoge energierekening. 

LIEF & LEEDSTRATEN 
Wat is een Lief & Leedstraat en waarom is Participe 
daar zo enthousiast over? En hoe wordt jouw straat 
een Lief & Leedstraat? Kom het allemaal te weten en 
stel je vragen. 

ONTMOETINGSPLEKKEN EN ACTIVITEITEN 
Er is veel toe doen op veel locaties in Amstelveen! 
Van samen eten tot yoga, van curling voor senioren 
tot dans voor kinderen. Kom hier alles over te weten 
en waag  je zelf ook eens aan curling. 

EENZAAMHEID 
Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Het 
gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ons 
allemaal een basisbehoefte. Participe zet zich op vele 
manieren in voor de bestrijding van eenzaamheid. 
Hoe we dat doen?  

PRETTIG LANGER THUIS WONEN 
De realiteit is dat we steeds langer thuis wonen. Kom 
meer te weten over ons aanbod die helpen bij prettig 
thuis wonen zoals persoonsalarmering, vervoer en 
valpreventie. 

INTERNATIONALISERING & DIVERSITEIT 

Een vijfde deel van de Amstelveense bevolking is 
inmiddels internationaal. Wij zijn allemaal anders. 
Hoe accepteren wij verschillen van elkaar, hoe 
worden wij nieuwsgierig in plaats van oordelend? Van 
‘onbekend maakt onbemind’ naar een inclusieve 
samenleving… hoe doen wij dat? 

KOM MEER TE WETEN OVER ... 


