Contactgegevens
Locatie: De Tubanters 1897

Olympialaan 20, 7541 BK Enschede
Dinsdagmiddag 13.00 – 16.00 uur.
Donderdagochtend 09.00 – 12.00 uur.
Locatie: CVV Sparta

Kotkampweg 44, 7531 AT Enschede
Maandagmiddag 13.00 – 16.00 uur.
Woensdagochtend 09.00 – 12.00 uur.
Coördinator Inloop

Telefoon: 06-38066218
pazzagecoordinatoren@mediant.nl
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Je kunt gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie, een spelletje, een

met:

Met oog voor elkaar,
kijken we samen vooruit
KOM BINNEN
Het Trefpunt is er voor alle inwoners van Enschede die op zoek
zijn naar zinvolle daginvulling, meer sociale contacten of
willen ontdekken welke mogelijkheden er voor hem of haar
zijn.

CVV Sparta Enschede

ONTMOETEN
Je kunt gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie, een
spelletje, een gesprek en andere activiteiten. Deelname is
gratis en je hebt er geen verwijzing voor nodig. Het Trefpunt
is er voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken om
hun leefwereld te vergroten. Dit doen we op een informele en
ontspannen manier met behulp van professionele
ondersteuning.
MOGELIJKHEDEN
Zelf zie je misschien niet welke mogelijkheden er allemaal
voor je zijn. Bij Het Trefpunt kunnen we daarom samen
verder kijken, vrijblijvend en in jouw eigen tempo. Je bent van
harte welkom om binnen te lopen.

De Tubanters 1897

