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Deze folder is bedoeld om jullie te informeren over de activiteiten van 
Vrijetijdscentrum de Kempen. 

Wij organiseren allerlei activiteiten voor mensen met een beperking. Activiteiten
  

om je te ontspannen, in te spannen of creatief bezig te zijn. 

Houd je van dansen en muziek, ook dan ben je bij ons aan het goede adres. 

Ook de feestdagen laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Pasen, carnaval, 
Koningsdag of kerst, we maken er altijd een feestje van.

Via flyers wordt je op de hoogte gebracht van onze activiteiten. Deze worden 
ongeveer 3 weken voor aanvang verstuurd.
Op de flyers staat precies wanneer, waar, hoe laat de activiteiten plaatsvinden, wat 
de eventuele kosten zijn en of je je moet aanmelden. Wil je op de hoogte blijven van 
ons aanbod, geef je e-mailadres dan door aan vrijetijd.dekempen@lunetzorg.nl

Via deze folder willen wij jullie ook op de hoogte brengen van de "regels" binnen het 
Vrijetijdscentrum. Hierover lees je meer op de volgende pagina.

Welkom bij het 
Vrijetijdscentrum

2



 

 

Reglement

In dit reglement staan de spelregels als je een activiteit bij het vrijetijdscentrum gaat 
doen:

 

Aanmelden voor een activiteit
Als je aan een activiteit mee wilt doen, dan moet je je aanmelden.

De uiterste aanmelddatum staat op de publicaties, die je door het jaar heen ontvangt, 
vermeld.

Zorg dat je op tijd aanmeld want in veel gevallen geldt VOL=VOL.

 

Duur van de activiteiten
Als je jezelf hebt aangemeld voor een activiteit doe je mee zolang als is afgesproken. 

 

Bestaat de activiteit bijvoorbeeld uit 10 lessen, dan doe je ook 10 keer mee. Voor 

de clubs die het hele jaar duren, de langdurige activiteiten, hoef je je niet elk jaar  
opnieuw op te geven. Je blijft lid todat je zelf besluit niet meer mee te doen. Deze 
langdurige clubs kun je tussentijds opzeggen, je moet wel rekening houden met een

maand opzegtermijn. Als je niet tijdig afmeld dan blijf je lid van de club en dus ook 

betalen. Dit geldt voor de volgende clubs; wandelclub, biljartclub, gymclub, 
karaokeclub, kunstclub, voetbalclub en scouting. 

 

Betalen doe je zoals afgesproken
Ga je een activiteit doen die geld kost, dan moet je de kosten van die activiteit betalen. 
Vooraf, op de dag zelf of via na ontvangst van de rekening via de financiele-
administratie. Zorg ervoor dat dit is geregeld anders mag je niet meedoen. 

Bij niet of te laat afmelden voor de activiteit, waar je voor opgegeven bent, moet je 

ook de kosten betalen. 

 

  

Opzeggen en afmelden
Als je lid bent van een langdurige club en je wordt ziek en denkt dat het wel een tijdje 
gaat duren? Dan kun je je lidmaatschap tijdelijk stop zetten. Wil je helemaal stoppen 

en je lidmaatschap beëindigen zeg dan tijdig op, de opzegtermijn is een maand. 

Opzeggen kun je doen door een e-mail naar vrijetijd.dekempen@lunetzorg te 
sturen.  

Dagtochten
Dagtochten organiseert uitstapjes, muziekconcerten, theaterbezoek en andere  
activiteiten die buiten het woonpark plaatsvinden. De regels die hierop van 
toepassing zijn kun je lezen in de folders die gedurende het jaar verschijnen en 
worden verstuurd.  
 

 

 

3



Overzicht activiteiten Vrije tijd De Kempen

1 Creatief
 Creasoos 
 Kunstclub 

2 Evenementen
Brandweerfestijn
Kermis 
Rondje rondweg    

3 Feestdagen
Sinterklaas  
Feestdag muziekmiddagen 

 Oudejaarsavond 
 Carnaval 

Paas-inn en paastuin 

4 Muziek
 Muziekmiddagen 
 Karaokeclub 

5 Sfeeractiviteiten
Zintuiglijke activiteit 
Huiskamervoorstellingen 

6 Sport en spel
Biljartclub Goed Geplaatst 

 Darttoernooi 
 Rolstoelwandelclub 
 Scouting 

Spel-o-theek / 
 Multimediatheek 
 Vissen 

Voetbalclub Dosko’32 
Wandelclub de Ramblers 
Meer bewegen 
voor ‘ouderen’ 

7 Uitgaan
 Disco 
 Filmdagen 
 Huiskamercafé 
 Thema-eten 

8

Overige activiteiten     
Er worden tussentijds ook 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een High Tea, moederdaglunch 
of vaderdag- snack. Wil je op de 
hoogte worden gehouden van 
deze activiteiten? Geef dan je 
e-mailadres door via
vrijetijd.dekempen@lunetzorg.nl

Je ontvangt dan steeds informatie 
over de activiteiten. Verder kun je 
alle activiteiten ook terugvinden 
op ‘Intranet’ onder de rubriek 
Vrijetijdscentrum de Kempen.

Creatief   1
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http://www.canvasprint.nl/_tool/assets/collectie/images/Bloemen/Bloem_002.jpg
http://www.paintgallery.nl/file/4/600x338/16:9/gele-bloem_2064986702.jpg


Contact

Wil je nog iets weten? Heb je nog vragen? 
Bel of mail ons dan. 

Vrijetijdscentrum de Kempen

(woonpark de Donksbergen) 
Berkvenseweg 2
5525 KD Duizel
Telefoon:  088 551 81 51 of 088 551 81  61  
E-mail: vrijetijd.dekempen@lunetzorg.nl
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