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#IEDEREENDOETMEE
10 NOVEMBER - 14:00 - 16:45 uur
‘t Raodhoes Blerick

#IEDEREENDOETMEE

HET PROGRAMMA

Een dag van inspiratie, ontmoeten, ervaren en

U kunt één workshop volgen. Maak een top drie

leren met als overkoepelend thema ‘Iedereen

van uw voorkeuren. We houden hier rekening

doet mee’.

mee bij de indeling.

Het is niet alleen een uitspraak, maar een belofte.
Met de ondertekening van het manifest ‘Iedereen
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kijken? In deze workshop dragen we ook een

dat we het belangrijk vinden dat iedereen mee

instrument aan waarmee je je eigen positieve

kan doen in onze gemeente. We geven actief

gezondheid op dit moment in kaart kunt brengen.
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Stap voor stap naar een maatschappij

Toegankelijk Limburg
Hoe toegankelijk is Limburg voor mensen met een
beperking? Een handige digitale informatiekaart

voor iedereen.
Op 10 november is de feestelijke aftrap van deze

Hoe kan positieve gezondheid je helpen op een
nieuwe, verfrissende manier naar gezondheid te

doet mee’ door gemeente Venlo, benadrukken we

uitvoering aan het VN-Verdrag ‘Handicap’.

Positieve gezondheid

helpt je om hier inzicht in te krijgen.

3

belofte, met onder andere:

Inspiratie verhaal

VVV foundation & Gwen van Rosmalen
VVV foundation van G team en Gwen van Rosmalen
vertellen hun inspirerend verhaal over de

Gastspreker Rick Brink
Ondertekening manifest ‘Iedereen doet mee’
Interessante workshops
Een informatie- en netwerkmarkt
Lekkere hapjes en een drankje

uitdagingen van sporten met een beperking.
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GIPS

Gehandicapten Informatie Project Scholen
GIPS Noord-Limburg laat je beleven hoe het is te
leven met een beperking; Vrijwilligers van het
Gehandicapten Informatie Project Scholen bieden
een selectie van hun opdrachten en demonstratie
van hulpmiddelen. Basisschoolleerlingen uit de hele
gemeente gingen al voor!
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Mantelzorg
Een boeiende workshop voor mantelzorgers met
informatie over ondersteuning en nieuwe
ontwikkelingen in mantelzorgland.
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Rick Brink doet mee
Oud-minister van Gehandicaptenzaken

Iedereen kan sporten (IKS)
Een beperking hoeft je niet te beperken om te
sporten. In deze workshop aandacht voor kansen en
mogelijkheden om te sporten voor mensen met een
beperking.

LOCATIE
‘T Raodhoes Blerick
Antoniusplein 2, 5921 GV Venlo
Uiteraard is de locatie toegankelijk voor mensen met een
(functie)beperking en/of chronische aandoening en
worden de geldende coronamaatregelen gevolgd.
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Solliciteren met een beperking
Rick Brink, oud-minister van Gehandicaptenzaken
vertelt over de uitdagingen, tips en tools om te
solliciteren met een beperking.

DOET U MEE?
Meld u aan via:
www.venlo.nl/doemee

Scan de QR-code
Meld u direct aan!

