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Opening Artdesch en
woonlocatie Leemhorst
Graag nodigen wij u uit op woensdag 17 oktober 2018 van 10.30 tot 12.00 uur om de
feestelijke opening bij te wonen van woonlocatie Leemhorst én Artdesch, creatief
centrum met kunstuitleen en cadeauwinkel. Sinds de verhuizing naar deze locatie,
afgelopen voorjaar, is er hard gewerkt om alles en iedereen op z’n plek te krijgen.
Om 11.00 uur zal wijkwethouder dhr. van Mierlo van de gemeente Almelo, samen met
2 cliënten, het pand officieel openen! Vindt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn?
Kom dan naar Leemhorst 14 in Almelo. U kunt dan alles met eigen ogen bewonderen.
Mocht u verhinderd zijn voor de officiële opening, dan kunt u van 12.00 tot 15.00 uur
nog de open dag van Artdesch bezoeken. U bent van harte welkom!

U bent van harte uitgenodigd
Woonlocatie
Leemhorst
Een warm thuis voor de ouder wordende
verstandelijk beperkte cliënt. Met extra
aandacht voor zorg rondom dementie en de
achteruitgaande lichamelijke conditie. Onze
kracht ligt in de individuele aandacht bij
adl en dagbesteding en het kijken
door de beperking heen naar de
wensen en de mogelijkheden
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In de werkplaatsen van Artdesch werken
mensen met een verstandelijke beperking.
De locatie is kleinschalig en de sfeer is er
gemoedelijk. De nadruk ligt op het maken
van kunst en kunstzinnige producten. Samen
vormen we een hechte groep waarin we met
veel plezier, trots en voldoening werken! Het is
mogelijk om diverse technieken te beoefenen.
Deze worden stapsgewijs aangeboden en
kunnen op eigen niveau uitgevoerd worden.
De technieken vormen de basis en zijn
toepasbaar bij zowel de kunst als bij de
producten. Kijk voor meer informatie op
www.artdesch.nl

Nieuwsgierig geworden naar Artdesch en woonlocatie
Leemhorst? Kom dan langs! U bent van harte welkom om
de feestelijke opening met ons te vieren.

