Topclub
Humanitas Emmen,
Borger - Odoorn

Voor jongeren
met een
autistische
stoornis.

Topclub elke
3de vrijdag
van de maand

Topclub is een club voor jongeren vanaf 14 jaar met een
vorm van autisme. Samen onderneem je gezellige
acitviteiten. Ook is het een leuke manier om anderen te
ontmoeten.
Topclub is elke 3de vrijdag van de maand van 19.30 uur
tot 21.30 uur.
De topclub wordt gehouden in een leuke ruimte in het
Accare gebouw aan de minister Kanstraat 33 in Emmen.
Dit is vlak bij het centrum en het bus- en treinstation.
We gaan op zo'n avond een spel doen, een film kijken,
naar muziek luisteren of gezellig samen kletsen en jullie
kunnen natuurlijk ook zelf met ideeën komen.

Topclub is opgericht door
Humanitas Emmen,
Borger - Odoorn en
Accare, in overleg met
GGZ-Jeugd.

De kosten voor deelname
aan de Topclub bedragen
€ 25,- per jaar.
Daarnaast neemt iedere
avond een van de
deelnemers frisdrank en
iets lekkers mee.

Waar vinden we Topclub?
Je vindt Topclub in het
gebouw van Accare.
Minister Kanstraat 33
7811 GN Emmen

"Ik ga graag naar de
Topclub. Ik hoef niets uit
te leggen over mezelf en
voel me op m'n gemak"
Zijn er kosten aan
verbonden?

Voor meer informatie kun
je contact opnemen met:

De kosten voor deelname aan de topclub
bedragen € 25 ,- per jaar.

Wianne Postema
E-mail: wiannepostema@home.nl

Je mag eerst twee keer komen kijken
zonder lid te worden.

E-mail: emmen@humanitas.nl
Website:
www.Humanitas.nl/afdeling/emmen

Andere Activiteiten van de afdeling
Emmen, Borger - Odoorn zijn:
* De Kindervakantieweken
* De Sinterklaasactie
* Steun bij Rouw en Verlies
* Thuisadministratie
* Vrouwen Emancipatiegroep
* Telefooncirkel
* Voorlezen 1
* Voorlezen 2
* Maatjsproject
* Taalondersteuning
* Levensverhaal (je leven op schrift )
* BOR (Begeleide Omgangsregeling voor kinderen van
gescheiden ouders )

Afdeling Emmen, Borger
-Odoorn
Secretariaat:
Dhr. D. Grimme
De Garven 11
7871 PX Klijndijk
Tel: 0591 - 51 42 05

Uitgebreide informatie vind je op :
www.humanitas.nl/afdeling/emmen

Ook kan je een mail sturen naar:
emmen@humanitas.nl

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim 24.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer dan 65.000 deelnemers.*
Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij,
activiteiten daarop aanpassen.
* bron: Jaarverslag 2016
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