Nieuwsbrief
oktober editie
2017

voor CVD-cliënten

Training & Arbeidsparticipatie
Talentenatelier
CVD Talent Atelier is een training voor mannen en vrouwen die mee willen doen in
de maatschappij. In 12 weken ga je op zoek naar je motivatie, kennis, talenten,
kwaliteiten en vaardigheden. Samen met een trainer van het CVD ontwikkel je
bovenstaande punten verder door om je doelen te kunnen bereiken.
De thema’s die aan bod komen zijn:
·
Wat motiveert en inspireert mij?
·
Over welke kwaliteiten en vaardigheden beschik ik?
·
Hoe leer ik omgaan met veranderingen en belemmeringen?
·
Hoe stel ik doelen en maak ik plannen?
·
Welke dagbestedingsmogelijkheden zijn er?

Vrouwenvoetbal
Deze training richt zich op het leren van sociale vaardigheden door te voetballen in
een vrouwenteam. Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Hoe leer ik functioneren in
een team? Hoe leer ik omgaan met fouten? Dit zijn allemaal elementen die aan bod
komen tijdens deze training.
Deze training biedt zelfvertrouwen, uithoudingsvermogen en
incasseringsvermogen. Heeft u voldoende trainingen gevolgd, dan kunt u toegang
krijgen tot de selectie die meedoet aan de toernooien van de Stichting Life Goals.
Hoe ziet de training eruit?
De thema’s die aan bod komen zijn o.a. :
·
iedereen heeft kwaliteiten,
·
van fouten kan je leren,
·
indelen van tijd en plannen van activiteiten.
Overige informatie:
Voor de locatie, de tijden, andere activiteiten en overige informatie zie achterzijde
van deze Nieuwsbrief

De vergaderingen van de cliëntenraad zijn vrijblijvend bij te wonen.
Wil je deze bijwonen? neem dan even contact op.
Tevens is er voor de cliënt een spreekuur tot een ½ uur na de bewonersvergadering.
(Let op: niet voor individuele problemen van de cliënt)

contact:
m: cvdclientenraad@cvd.nl
t: 010 - 243 8100
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voor CVD-cliënten

Training & Arbeidsparticipatie
Talentenatelier
Wanneer:
Twee maal per week dinsdag en donderdag om 09:30
Waar:
Huis van de Wijk de Branding. Isaäc Hubertstraat 153, 3034 CS Rotterdam

Vrouwenvoetbal
Wanneer:
dinsdag en vrijdag van 17:00 – 19:00 uur
Waar:
Recreatiecentrum Oostervant; Oostervantstraat 25, 3021 PT Rotterdam

Overige informatie:
Reiskostenvergoeding indien de reisafstand van de verblijfplaats naar locatie meer
dan 2 km is.
Aanmelden:
Kan via je begeleider. Als je meer informatie nodig hebt?
Neem dan contact op via mail: trainingenarbeidsparticipatie@cvd.nl of bel
(010) 243 81 00 en vraag naar de afdeling Training & Arbeidsparticipatie.

contact:
m: cvdclientenraad@cvd.nl
t: 010 - 243 8100
De vergaderingen van de cliëntenraad zijn vrijblijvend bij te wonen.
Wil je deze bijwonen? neem dan even contact op.
Tevens is er voor de cliënt een spreekuur tot een ½ uur na de bewonersvergadering.
(Let op: niet voor individuele problemen van de cliënt)

september editie
2017
bijlage
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De Hilletiek

Feestelijke opening tweedehands kledingwinkel

‘Hilletiek’

Op 18 augustus 2017 is de ‘Hilletiek’ officieel geopend!
Dit is feestelijk gevierd op CVD de Hille. Collega’s en cliënten bewonderden
onder het genot van een hapje en een drankje de mooie boetiek.
De dames- en herencollectie vormt zich door alle donaties die in ontvangst worden
genomen. Met de extra kracht van twee vrijwilligers wordt alles uitgezocht,
gewassen en gestreken.
Uiteindelijk belanden de items in de winkel, waar ze voor een zacht prijsje kunnen
worden gekocht. Broeken, jassen, sjaals, shirts, schoenen en accessoires, er is veel
leuks te vinden!

De Hilletiek is iedere woensdag van 10:00 tot 14:00 uur geopend.

Alle cliënten, dus CVD breed, zijn welkom!
Wel zal eerst een afspraak gemaakt moeten worden.
Dit kan via de begeleiding van CVD de Hille;
Per telefoon: 010 48 66 625 of per mail: evanderspek@cvd.nl
De vergaderingen van de cliëntenraad zijn vrijblijvend bij te wonen.
Wil je deze bijwonen? neem dan even contact op.
Tevens is er voor de cliënt een spreekuur tot een ½ uur na de bewonersvergadering.
(Let op: niet voor individuele problemen van de cliënt)

contact:
m: cvdclientenraad@cvd.nl
t: 010 - 243 8100

