De Klimroos

Activiteitencentrum voor mensen
met een beperking
of in een sociaal isolement uit
Cranendonck en omgeving.

Het begon in 1972 met een
zwemuurtje, maar na ruim 45 jaar
is De Klimroos uitgegroeid tot een
bruisende organisatie waar doorlopend
activiteiten worden georganiseerd.
Aanvankelijk in een boerderijstal, maar
die werd al snel te klein. Er werd een nieuw gebouw
neergezet, multifunctioneel en specifiek afgestemd op
de activiteiten van De Klimroos. Op 20 april 1996 was
de nieuwe Klimroosboerderij een feit.
In 1979 ontvingen wij de prestigieuze Visser
Neerlandiaprijs, toegekend door het ANV (Algemeen
Nederlands Verbond).
In 1991 werd samen met deelnemers van De Klimroos
de film “De koetsier poetst de postkoets” opgenomen.

Historie
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Jaarlijkse
activiteiten

Nieuwjaarsreceptie
Carnaval
Bonte avond



Tweede Paasdag
(paaseieren zoeken)
Vakantie midweek
voor alle deelnemers
Concerti Fetti Eindhoven
Klimroostreffen met Motor Tour
Club de City Riders uit Budel
Brandweermiddag
Begeleidersavond
Fancy fair
Sinterklaas
Kerstfeest
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Activiteiten
Maandagavond

Een avond voor mensen die
in een sociaal isolement zitten of
dreigen te belanden. Deelnemers
mogen zelf bepalen wat ze doen:
knutselen, spelletjes spelen, koken of
gewoon kletsen onder het genot van
een kopje koffie.

Tuingroep

Op woensdagmiddag bundelen vrijwilligers en
deelnemers met “groene vingers” de krachten.
Samen onderhouden ze de tuin en verzorgen
andere kleine boerderijklusjes.

Donderdagavondgroep

Speciaal voor mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking. In de ontspanningsruimte worden
spelletjes gedaan. Ook kunnen de deelnemers
kleuren of met kralen werken. In de werkruimte
staat creatief klussen centraal.
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Zwemgroep

Iedere zaterdag gaat een aantal deelnemers zwemmen
in het nabijgelegen Zuiderpoortbad. Van 10.30 tot
11.15 uur zwemmen mensen met een verstandelijke
beperking en van 11.15 tot 12.00 uur is het de beurt aan
deelnemers met een (tijdelijke) fysieke beperking.

Zaterdag na de derde vrijdag
van de maand

Eén keer per maand worden de verstandelijk
beperkte deelnemers van de zwemgroep na het zwemmen opgehaald en naar de Klimroosboerderij gebracht.
Daar wacht een smakelijke lunch en vervolgens is het
tijd voor ontspanning: o.a. spelletjes doen, muziek maken, een film kijken of kleuren.
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wees
welkom
Stichting De Klimroos
organiseert activiteiten voor
mensen met een beperking.
Voor iedereen zijn er
mogelijkheden. De deur van
de Klimroosboerderij staat dus
altijd open.

Ontspanning

Vanuit een eigen, multifunctioneel
gebouw organiseert De Klimroos
jaarlijks ruim 250 activiteiten waarbij
ontspanning en samenzijn centraal
staan. Van knutselen tot kienen en
van zwemmen tot in de tuin werken.
Specifieke themafeesten (o.a. Pasen,
vakantieweek, Sinterklaas, Kerstmis)
brengen extra sfeer en beleving.

Veilige omgeving

Stichting De Klimroos bestaat voor 100% uit
vrijwilligers. Hierbij staat ervaring en betrokkenheid
voorop, zodat onze deelnemers altijd kunnen
rekenen op een gezellige én veilige omgeving. Onze
kracht zit in onze vrijwilligers, want die zijn net zo
enthousiast als onze deelnemers. Samen creëren we
kleine stukjes dagelijks geluk.

6

Toegankelijkheid

Laagdrempelig is een kernbegrip binnen De Klimroos.
Daar is bij de bouw bewust rekening mee gehouden:
het gebouw is niet alleen functioneel, maar ook
gezellig. Het ‘huiskamergevoel’ staat centraal:
iedereen is welkom. Wil je een keertje sfeer komen
proeven? Dat kan! Neem contact met ons op.

Alle deelnemers betalen
jaarlijks een vaste bijdrage.
Daarmee worden de onkosten
van de activiteiten gedeeltelijk
betaald. De rest wordt betaald
uit schenkingen en subsidies.

goed om
te weten

Bij De Klimroos zijn zo’n
45 vrijwilligers actief. Zij
begeleiden onze deelnemers,
zowel individueel als in
groepsverband.
Stichting De Klimroos is
aangemerkt als een ANBI
instelling.
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contact

Heb je vragen of wil je
deelnemen? Neem dan
gerust contact op.
Stichting De Klimroos
Poelderstraat 2
6021 JC Budel
E-mailadres
deklimroos-budel@hotmail.com
Website
www.klimroosbudel.nl
IBAN
NL76RABO0109516052

