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AANLOOPHUIS “OER DE BRÊGE” TE HEERENVEEN

Het Aanloophuis “Oer de Brêge” is in 1989 opgericht en  

heeft dus al haar 25 jarig bestaan gevierd. 

Het Aanloophuis staat open voor allen die het op één of 

andere manier moeilijk hebben om hun weg te vinden in 

onze maatschappij, in het bijzonder gaat het om mensen die 

weinig sociale contacten hebben, daardoor eenzaam zijn en 

een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

DE OPENINGSTIJDEN
Vrijdag  van 19.00 tot 22.30 uur 
Zaterdag van 15.00 tot 22.30 uur
Zondag    van 15.00 tot 22.00 uur 
 
Elke donderdagavond bestaat er  
voor de gasten die zich daarvoor 
hebben opgegeven de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een warme 
maaltijd. De kookploeg, bestaande 
uit vrijwilligers, verzorgt dan een 
eenvoudige, maar voedzame maaltijd. 

Bovendien wordt de gasten op elke 
zaterdag- en zondagavond een 
broodmaaltijd aangeboden.
Voor zowel de warme maaltijd als 
de broodmaaltijd wordt een kleine 
financiële bijdrage van de deelnemende 
gasten gevraagd.  

Verder wordt één keer per maand  
een activiteit voor de gasten 
georganiseerd. Zoals een spelletjes-
avond, bingo en in de zomer jeu de 
boule op de mooie baan achter het 
Aanloophuis. 
Ook kan er bij mooi weer lekker 
worden genoten op het terras aan  
het water.   

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door 
een groot aantal vrijwilligers die zich 
altijd weer inzetten voor het belang 
van de gasten. 

Iedereen is als gast welkom in het 
Aanloophuis. Maar alcohol en drugs  
zijn niet toegestaan.

PRESENTATIE
We hebben een mooie presentatie 
waarmee wij graag op pad gaan om  
ons te presenteren. Dus zoekt u invul-
ling voor een informatieavond in uw 
kerk of organisatie, aarzel dan niet en 
trek eens bij ons aan de bel.  
Wij komen graag langs.  

VRIJWILLIGERS
Het Aanloophuis Oer de Brêge werkt 
alleen met vrijwilligers. Wij zijn altijd 
op zoek naar vrijwilligers die een 
middag en/of avond per vier weken 
gastvrouw/-heer willen zijn: Maakt u 
(of maak jij) gemakkelijk contact met 
andere mensen (van alle leeftijden) en 
wilt u een leuke tijdsinvulling of nieuwe 
ervaring? U heeft inlevingsvermogen en 
kunt goed luisteren. U kunt bewegen 
tussen verschillende mensen. Even de 
handen uit de mouwen steken, bijv. 
door een kopje koffie/thee te schenken, 
of gewoon een spelletje te doen.
 

Naast dat het bij ons heel gezellig is, 
zijn vrijwilligers belangrijke schakels en 
zijn zij voor de gasten van onschatbare 
waarde. Onze vrijwilligers draaien 
gemiddeld elke maand in 2- of 3 tallen 
een dienst van 4 uren.

Ons levendige Aanloophuis is er voor 
iedereen, het is laagdrempelig en wij 
willen graag dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en zich er thuis voelen.  

Als u of jij hier ook aan wilt 
meewerken, dan willen we graag 
kennismaken!

Vrijwilliger worden of vragen over 
het Aanloophuis Oer de Brêge? 
Gewoon even binnenlopen kan 
natuurlijk altijd. 

 
Kijk ook op onze FaceBook pagina en  
www.aanloophuisoerdebrege.nl


