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Ontmoetingsochtend voor ouders en kinderen! 

Zaterdag 4 september 2021 organiseert Twinkel een ontmoetingsochtend  in de Ontmoetingstuin te 
Harderwijk. Speciaal voor ouders met een kind of jongere met een beperking.  

Andere ouders ontmoeten of ervaringen en tips uitwisselen, het kan allemaal, binnen of op het 
terras met een kopje koffie met wat lekkers er bij. Of tijdens een wandelingetje door de 
prachtige tuinen. 

Uiteraard zijn ook de kinderen van harte welkom!  Ook aan hen is gedacht: er is een prachtige 
speelplaats, een natuurtuin met waterpomp en zwengel en je kunt gebruik maken van de 
skelters. En tussendoor kun je ook nog clown Kiko tegenkomen die de mooiste ballonnenfiguren 
voor je maakt of Marjanne die zorgt voor een stukje muziek. 

Op deze ochtend is ook het bestuur aanwezig. Heb je nog leuke ideeën die je graag 
georganiseerd zou zien, voor de ouders of de kinderen/jongeren zelf, kom er dan mee! Wie weet 
kunnen we daar wat mee. Samen kunnen we heel veel! 

 Datum: zaterdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur 

 Adres:  Ouverturebaan 1-3 in Harderwijk 

 Toegang: gratis 

               

 

 

 

Muziek voor kinderen en jongeren met een beperking 

Vanaf zaterdag 25 september gaat Twinkel  weer beginnen met muziek. Speciaal voor kinderen met 
een verstandelijke of meervoudige handicap. Kom gerust een keer meedoen met je kind. Samen 
muziek maken en meebewegen op de muziek. Want wie kan er nu wel stil blijven zitten bij muziek? 
Muziekdocente Marjanne van Cultuurkust, die bekend is met onze doelgroep, verzorgt dit muziek 
uurtje. En natuurlijk blijft het niet bij de kennismaking! Als je kind het leuk vindt, ben je ook op de 
volgende zaterdagen van dit 2-wekelijkse muziekproject van harte welkom. 
 

 Datum: 25 september van 11.00 tot 12.00 uur 

 Deelname kennismaking gratis, voor de andere keren vragen we een bijdrage van € 2 per keer. 

 Waar: De Roef, Ouverturebaan 1-3  te Harderwijk 
 
 

 



Dans en beweging voor kinderen en jongeren met een beperking                                     

Op zaterdag 2 oktober start Twinkel met dansen en/of bewegen op muziek. Of je nu in een rolstoel 
zit of dat je volledig uit je bol gaat met dansen, je bent van harte welkom om te swingen op de 
leukste muziek. Leer de juiste pasjes of bewegingen bij je favoriete nummer. Kom gerust mee doen  
op deze eerste ochtend en wie weet wil je wel elke keer komen op deze 2-wekelijkse activiteit. 

 Datum: zaterdag 2 oktober van 11.00 tot 12.00 uur         

 Deelname kennismaking is gratis, voor de andere keren vragen we een bijdrage van € 2 per keer. 

 Waar: de Roef, Ouverturebaan  1-3 te Harderwijk   

 

Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers over PGB door Per Saldo 

Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met  
een pgb, vertelt over wat een persoonsgebonden budget (pgb) inhoudt, wat er 
in de praktijk bij komt kijken en welke mogelijkheden het kan bieden voor mantelzorgers en hun 
naasten. Om iedereen de ruimte te geven voor zijn vragen, kunnen maximaal 25 personen deelnemen. 
Een hele interessante avond, met het laatste nieuws, ook als je al een pgb hebt! 
 

 Datum: dinsdag  5 oktober vanaf 19.30 tot ca. 21.30 uur, inloop met koffie vanaf 19.00 uur. 

 Waar: De Tinne, Houtkamp 33 te Harderwijk. 

 Deelname is gratis.                                                                                                                           
 
 
 
Samen wandelen                                                                                                      
 
Zin om op een sportieve manier kennis te maken met andere ouders van een kind met een beperking? 
Doe dan gezellig mee met deze maandelijkse wandeling en wissel ondertussen je ervaringen en tips 
uit. Na afloop is er de mogelijkheid samen nog koffie te drinken in de Schaapskooi. 
 

           
 

 Datum: vrijdag  17 september om 10.00 uur 

 Waar: Schaapskooi, Postweg 50 te Ermelo 

 Deelname: gratis, eventueel koffie  voor eigen rekening 
 
 

          - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
 
Aanmelden 
 
Voor alle activiteiten kun je je aanmelden via info@stichtingtwinkel.nl  of bel naar Suzanne Nijveld, 
tel. 06-23816195 voor meer informatie. Voor meer informatie over wie we zijn en wat we doen zie 
www.stichtingtwinkel.nl of volg ons op Facebook (stichting Twinkel) voor het  laatste nieuws. 
 
Van harte welkom! 
 
Een hartelijke groet, 
Twinkel 
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