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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.





BOSS huis 
Het BOSS huis is een buurtinitiatief in Sittard. Het 
ligt in het sportveld BOSS park. Een plek om tot rust 
te komen na het sporten in het BOSS park of om 
mensen te ontmoeten. Je kunt er allerlei activiteiten en 
werkzaamheden doen. Denk aan boodschappen halen, 
koken, afwassen en de keuken poetsen. Ook kun je 
meehelpen bij het onderhoud van het sportveld en van 
speeltuin De Baandert.

Wanneer?

Waar?

Iedere dinsdag

Bachstraat 49, 6137 RX Sittard

Het Goed 
Het Goed is een grote kringloopwinkel in Sittard. Je 
kunt hier allerlei werkzaamheden doen in het magazijn 
of in de winkel. Denk aan spullen aannemen, sorteren, 
prijskaartjes maken, neerzetten in de winkel. Ook kun 
je meubels opknappen, die daarna in de kringloopwinkel 
worden verkocht. 

Wanneer?

Waar?

Maandag t/m vrijdag

Rijksweg Zuid 208, 6134 AG Sittard



Atelier BYZONDER MOOI 
In een mooi oud pand in Geleen vind je atelier 
BYZONDER MOOI. Een fijne plek om mensen te 
ontmoeten en creatief bezig te zijn. Je kunt er naaien, 
handwerken, kleien, keramieken, schilderen, tekenen 
en gedichten schrijven. Met lunchtijd staat er vers 
gemaakte soep op tafel en wordt gezellig samen 
gegeten. Ook is er een kledingruilrek, waar je een 
kledingstuk kunt ruilen. Iedereen is welkom om een 
kijkje te nemen in het atelier, de koffie staat klaar!   

Wanneer?

Waar?

Iedere woensdag en vrijdag

Mauritspark 1a, 6163 HM Geleen

Wanneer?

Waar?

Woensdag en vrijdag

Putstraat 63, 6131 HK Sittard

Putstraat 
Op deze fijne ontmoetingsplek staat alles in het teken van 
gezelligheid. Je kunt er een kopje koffie of thee drinken en 
een praatje maken, maar ook aansluiten bij activiteiten. 
Denk aan creatieve activiteiten zoals schilderen en knutselen, 
sportactiviteiten of spellen van tafelvoetbal en darten tot 
mens-erger-je-niet. Ook is er een relaxruimte en een ruimte 
met boeken die je kunt lezen of lenen. Tussen de middag
kun je meehelpen met de lunch maken, van broodjes en soep 
tot pizza. Ook bakken behoort tot de mogelijkheden. 
Kortom, alle ingrediënten voor een leuke, gezellige dag.



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?

Waar?

Dinsdag t/m zondag

Opfergeltstraat 2c, 6363 BW Wijnandsrade

Watersley 
Boven op een berg, midden in het groen ligt sportpark 
Watersley, waar jonge talenten worden opgeleid 
tot sporters. In dit sportpark ligt een boerderij, met 
ruimte voor allerlei participatie activiteiten. Je kunt 
er houtbewerken, lassen, in de (groente)tuin werken, 
fietsen repareren, koken of bakken. Of creatieve 
activiteiten doen zoals kleien, breien, schilderen en 
naaien. Het is een leuke, inspirerende omgeving waar 
je mensen kunt ontmoeten en samen activiteiten kunt 
doen.  

Wanneer?

Waar?

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Watersley 31, 6132 KA Sittard
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