
Vriendschapskring
Den Bosch

Kom mee & ga op pad
Ieder weekend gaan we samen iets leuks doen, meestal in of om 
’s-Hertogenbosch. Bijvoorbeeld naar de film of uit eten. Een middagje midgetgolf 
of winkelen en een terrasje pikken. Naar een museum of favoriete muziekgroep. 
Kortom iedere keer iets anders. Als je iets met een groep doet, wordt het vaak 
extra gezellig! Het gaat erom dat jij een gezellige dag hebt waar vriendschap 
voorop staat. En waar je leuke mensen ontmoet en leert kennen in de leeftijd van 
achttien tot zeventig jaar oud.
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Pas jij bij de vriendschapskring?
• Je bent minimaal 18 jaar.
•  Je kunt wat moeilijker in contact  

komen met anderen. Dit kan zijn door 
bijvoorbeeld een lichte verstandelijke 
beperking, een contactbeperking of 
een leerprobleem.

•  Je regelt zelf het vervoer van en naar 
de activiteit.

• Je komt je afspraken na.
•  Je hebt tijdens de activiteiten geen 

zorg nodig. 

Hoe werkt het?
Iedere maand krijg je de Vriendschaps-
krant toegestuurd. Daarin staan de  
activiteiten voor de komende maand 
en wat de kosten zijn. Door de inschrijf-
strook in te sturen kun je aangeven  
met welke uitstapjes je mee wil gaan. 
Een paar dagen voor de activiteit, krijg  
je alle informatie over waar je moet zijn 
en wat je mee moet nemen.

Hoeveel kost het?
Per half jaar betaal je een contributie  
van € 25,00 voor het lidmaatschap.  
Daarnaast betaal je zelf het uitstapje  
en de consumpties.

Hoe word je lid?
Bel op werkdagen naar Farent,  
088 023 75 00 of mail naar  
vskdenbosch@farent.nl. Je krijgt dan  
informatie en het aanmeldformulier 
thuis gestuurd. We vertellen je er graag 
meer over en je wordt uitgenodigd om 
een keer met een activiteit mee te gaan.

De Vriendschapskring ’s-Hertogenbosch 

is een project van Farent.


