Onze participatie opties
regio Parkstad

regio Parkstad
Actief meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen.
Een zinvolle daginvulling brengt structuur en regelmaat in je dag. Je leert nieuwe
dingen, ontmoet mensen en kunt je talenten ontwikkelen. Daarom is participatie een
onlosmakelijk onderdeel van elk begeleidingstraject bij LEVANTOgroep.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor participatie, van laagdrempelige dagbesteding tot
(leer-) werkmogelijkheden. Dagbestedingsactiviteiten zijn gericht op zingeving, activering
en stabilisatie. Bij de (leer-) werkactiviteiten werk je doelgericht aan doorstroom naar werk,
opleiding of vrijwilligerswerk. Altijd naar eigen vermogen en vanuit eigen kracht.
In deze folder zie je een overzicht van alle activiteiten die LEVANTOgroep regionaal
aanbiedt, in samenwerking met andere (zorg-) organisaties en ondernemers.
Je vindt ons in de regio’s Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland.

Een stapje verder?
Wil je doelgericht werken aan doorstroom naar betaald werk, een
opleiding of vrijwilligerswerk, mét individuele coaching? Dan kun je extra
ondersteuning krijgen van een jobcoach. Samen bekijken jullie wat bij jou
past en gaan jullie op zoek naar een passende werkplek en/of opleiding.

Deze folder is een weergave van ons participatieaanbod in de regio van april 2021.
Ons actuele aanbod vind je op onze website www.levantogroep.nl.

Oase
Oase is een activiteitencentrum van LEVANTOgroep.
Je kunt er op een laagdrempelige manier kennismaken
met dagbesteding. Het activiteitenprogramma is
voor een breed publiek toegankelijk en is gericht op
persoonlijke groei. Je kunt deelnemen aan creatieve
activiteiten zoals schilderen of recreatieve activiteiten
als wandelen of bingo. Of leef je uit in sport en
spel, zoals fitness of teamsport. Ook kun je er
vaardigheden trainen. Bijvoorbeeld geheugentraining en
ontspanningsoefeningen.

Wanneer?

Maandag t/m vrijdag

Waar?

Koestraat 87, 6431 XL Hoensbroek

’t Plateau
‘T Plateau is een locatie van LEVANTOgroep waar je
verschillende activiteiten kunt doen. Waar liggen jouw
talenten en interesses? Ontdek het in ons naaiatelier,
de keuken, de tweedehandswinkel, het klussenteam
of tuinteam. Of ga lekker samen bewegen of muziek
maken en je creatief uitleven door te tekenen,
schilderen, boetseren, of fotograferen.

Wanneer?

Maandag t/m donderdag

Waar?

Monseigneur van Gilsstraat 6,
6461 VG Kerkrade

Tant Emma
In Tant Emma, de buurtwoonkamer van Hoensbroek,
is het altijd gezellig. Het is een dagbestedingslocatie
van LEVANTOgroep waar iedereen welkom is voor
een lekker kopje koffie of een praatje. Er is een
keuken waar je allerlei werkzaamheden kunt doen
van afwassen tot koken, maar ook een naaiatelier en
kledingwinkel. Ook zijn er activiteiten ter ontspanning,
zoals wandelen en muziek maken. Tant Emma is echt
een veelzijdige en gezellige plek waar je mensen kunt
ontmoeten en samen bezig kunt zijn.

Wanneer?

Maandag t/m vrijdag

Waar?

Akerstraat-Noord 262-268,
6431 HV Hoensbroek

Slot Schaesberg
Middenin een heuvelrijk beekdal in Landgraaf staat de
ruïne van Slot Schaesberg, een 16de eeuws kasteel, en
een 17e eeuwse bouwhoeve. Deze restanten worden
de komende jaren met behulp van oude ambachten
weer herbouwd. Onder begeleiding van LEVANTOgroep
kun je hieraan meehelpen door bijvoorbeeld te (leren)
houtbewerken, metselen, natuursteen bewerken, leidekken,
of smeden. Ook kun je hier helpen de grond rond het slot te
onderhouden of dieren verzorgen.

Wanneer?

Maandag t/m vrijdag

Waar?

Slot Schaesberg-Laan 100,
6371 KZ Landgraaf

’t Westhoes
In een oude, verbouwde kerk in Kerkrade ligt ’t Westhoes. Een
wijkpunt met veel voorzieningen, waar inwoners van Kerkrade
en omstreken elkaar ontmoeten. Je kunt er verschillende
werkzaamheden doen, zoals werken achter de infobalie, in
het tuinteam, helpen bij het onderhoud van het gebouw of
voedselpakketten rondbrengen van de Voedselbank. Ook kun
je aan de slag in de horeca, bijvoorbeeld met koffieschenken,
afwassen, opruimen of poetsen. Of in de speeltuin naast ’t
Westhoes. Hier kun je helpen bij het onderhoud van toestellen
en groen, het bereiden en verkopen van etenswaren,
schoonmaken en verkoop van kaartjes.
Wanneer?

Maandag t/m vrijdag

Waar?

Anemonenstraat 16, 6466 SZ Kerkrade

De Brök
De Brök is een dagbestedingslocatie van Mondriaan in
Heerlen. Er zijn vier afdelingen waar je aan de slag kunt.
Op de assemblage afdeling kun je verschillende
werkzaamheden doen, zoals montage-, tel-, controle- en
inpakwerkzaamheden. Op de grafische afdeling zijn de
werkzaamheden hetzelfde, maar werk je in kleinere
groepen. De afdeling upgrade knapt computers, laptops
en accessoires op en maakt deze klaar voor verkoop. In
de houtwerkplaats kun je van alles maken van hout op
bestelling van klanten. Op alle afdelingen werk je in een
gezellig team.
Wanneer?

Maandag t/m vrijdag

Waar?

Laanderstraat 47-49, 6411 VA Heerlen

LEVANTOgroep Klusteam
Het klusteam doet allerlei grote en kleine klussen
bij locaties van LEVANTOgroep. De klussen
zijn heel divers, van eenvoudige reparaties tot
schilderwerkzaamheden of kleine verhuizingen. Vind je
het fijn om lekker te klussen en daarmee een ander te
helpen? Dan is het klusteam iets voor jou.

Wanneer?

Dinsdag en woensdag

Waar?

Omgeving Parkstad

LEVANTOgroep Tuinteam
Ben je graag in de buitenlucht aan het werk? Dan is
het tuinteam misschien wel iets voor jou. Het tuinteam
gaat op verschillende plekken in omgeving Parkstad
aan de slag. Wat je gaat doen, hangt af van het seizoen.
Denk bijvoorbeeld aan snoeien, maaien, zagen, knippen,
zwerfvuil ophalen en algemene tuinwerkzaamheden.

Wanneer?

Maandag en dinsdag

Waar?

Omgeving Parkstad

Brasserie Kasteel Wijnandsrade
In het mooie Kasteel Wijnandsrade vind je de Brasserie:
een horecagelegenheid met terras en vintagewinkel.
Het is een leerwerkplek van LEVANTOgroep, waar je
in de horeca kunt werken en in de winkel. Denk bij
horecawerkzaamheden aan bediening, tafels dekken
en afruimen, gerechten voorbereiden, afwassen en de
vergader-/feestzaal klaarmaken. In de winkel kun je de
producten uitstallen, schoonmaken, cadeautjes inpakken,
maar ook de kassa bedienen of het kasboek bijhouden.

Wanneer?

Dinsdag t/m zondag

Waar?

Opfergeltstraat 2c, 6363 BW Wijnandsrade

Natuurmonumenten
Als je graag in de buitenlucht bent, dan is werken
voor Natuurmonumenten misschien iets voor jou.
In een kleine groep doe je allerlei werkzaamheden
in groenvoorzieningen van Natuurmonumenten, in
omgeving Parkstad en Sittard-Geleen. Wat je gaat
doen, hangt af van het seizoen. Denk bijvoorbeeld aan
snoeien, maaien, zagen, knippen, zwerfvuil ophalen en
algemene tuinwerkzaamheden.

Wanneer?

Flexibel

Waar?

Omgeving Sittard-Geleen

Hertenpark
Houd je van dieren en ben je graag in de buitenlucht?
Dan is deze plek echt iets voor jou. Bij het hertenpark
verzorg je allerlei dieren: kleine paardjes, herten,
ganzen, kippen, konijnen en duiven. Ook help je bij het
schoonmaken van de stallen en hokken. Verder help je
het groen netjes te houden.

Wanneer?

Dinsdag en donderdag

Waar?

Nierhoven 10, 6361 GP Nuth

Vrije Academie Parkstad
(VAZOM)
Op de Vrije Academie in Kerkrade organiseren
LEVANTOgroep, Radar en Mondriaan samen creatieve
bijeenkomsten. Hier kun je creatief bezig zijn en mensen
ontmoeten die dat ook leuk vinden. Je gaat werken met
diverse technieken en materialen. Soms maak je iets
moois binnen een bepaald thema. Als je van creativiteit
houdt en dit graag deelt met anderen, dan past deze
plek bij jou!

Wanneer?

Maandag, woensdag en vrijdag

Waar?

Spekhofstraat 15, 6466 KP Kerkrade

Kringloop Centrale Parkstad (SKCP)
Kringloop Centrale Parkstad in Brunssum geeft
tweedehands een tweede kans! Hier doe je allerlei
werkzaamheden in de winkel en het magazijn. Denk aan
goederen testen, sorteren en op de plek zetten, assemblage
werkzaamheden, kleding sorteren en in de winkel hangen.

Wanneer?

Donderdag

Waar?

Haefland 7, 6441 PA Brunssum

Wasserij Pakkie-An, UdS Connect en
Meubelmakerij Steiger 2 vallen onder het aanbod
van Uit de Steigers, onderdeel van
LEVANTOgroep.

UdSConnect
Bij UdS Connect kom je terecht in de wereld van
marketing en communicatie. Van het bijhouden
van websites en social media tot het editen van
promotievideo’s en fotomateriaal: bij UdS Connect
gebeurt het allemaal. Als je je kunt herkennen in de
termen; computers, fotografie, vlogs, drone, filmpjes,
bewerken, social media is dit dé plek voor jou.

Wanneer?

Maandag t/m vrijdag

Waar?

Spekhofstraat 10, 6466 LZ Kerkrade

Pakkie-An
Bij wasserij en stomerij Pakkie-An gaat het wassen
heel anders dan thuis. Pakkie-An wast en verwerkt
wasgoed voor grote klanten als Landal Greenparks,
het Amerikaanse leger, Holland Casino Valkenburg
en StayOke uit Maastricht. Het is een professioneel
bedrijf, waar je met grote machines aan de slag gaat en
meegaat met de transportdienst naar klanten. Hier doe
je een heleboel werkervaring op en leer je samen
te werken in een team.

Wanneer?

Maandag t/m zondag

Waar?

Spekhofstraat 10, 6466 LZ Kerkrade

Meubelmakerij Steiger 2
Bij Meubelmakerij Steiger 2 leer je allerlei meubels
en andere producten maken van hout. Je gaat pallets
demonteren, onderdelen sorteren, resthout klein zagen,
bouwpakketten zagen, eigen projecten maken en
machines of gereedschappen onderhouden. Je leert
niet alleen alle kneepjes van het vak, maar ook andere
belangrijke vaardigheden die je op persoonlijk vlak
helpen. Een mooie kans om ervaring op te doen en
jezelf te ontwikkelen!

Wanneer?

Maandag t/m zondag

Waar?

Spekhofstraat 10, 6466 LZ Kerkrade

info@levantogroep.nl
T. 088 - 707 76 00

