
 

 

 

 

 

 

 

VOOR, DOOR en MET OUDERS 

Beste ouders / Verzorgers, 

Wij hebben in de afgelopen tijd bemerkt dat er bij velen behoefte is aan een moment van ……………. 

Wij vonden de naam Kuiertied hier wel een passende benaming voor. 

Wat hebben wij hiermee voor ogen, even tijd, voor jullie, met jullie en jullie met elkaar, om even tijd te besteden aan….. 
Hoe vaak?, dat ligt aan jullie wensen en behoefte. 
Onze gedachten hierover zijn:  

 samen een kop koffie drinken en ervaring uitwisselen, tips en trucs?… 

 Iets leuks doen met elkaar ( bloemschikken, bakken etc.) ?…….. 

 Iemand laten komen om iets te vertellen over?…….. 

 Ergens naar toe om iets te bekijken?………. 

 Mannen hebben jullie een idee, wens, kom ook mee, ook jullie zijn welkom 
 

Dit zijn zomaar maar ideeën die bij ons opkomen, echter willen wij het graag voor, met en samen doen, waarbij dan ook 
jullie behoefte, wensen en ideeën voorrang zullen krijgen. 
 
Het is de bedoeling dat het laagdrempelig is en blijft, ervaringen kunnen uitgewisseld worden, echter zullen we geen 
diepgaande gesprekken voeren. Zeker niet! 
Het moet vooral ontspanning bieden, leuk zijn om naar toe te gaan en mocht er iets aan de orde komen wat ook nog 
iets oplevert om mogelijk te kunnen toepassen dan is dat mooi meegenomen. 
 
De 1

e
 inloop zal gericht zijn op kennismaken, afstemmen en inventariseren waar de wensen en de behoefte bij jullie zit.  

 
Wij willen jullie de eerste gelegenheid hiervoor bieden op maandag 15 juni van 19.30 tot ongeveer 21.00 
De eerste Kuiertied is GRATIS 
 
De volgende momenten zullen € 3,50 per keer bedragen voor onkosten. 
En afhankelijk van de wensen en de ideeën waarmee jullie komen, kan deze bijdragen oplopen.  

 
 

 Ontmoeten doet er toe!  

                                                   Loesje schrijft, waarom moeilijk doen als het samen kan! 

                

 

Locatie: de Kuierhoeve ( nieuwe bovenruimte bij Eschrand Autizorg) 
Adres: Esweg, 29. 
Postcode: 6788 RA Daarle  
Mail: info@eschrand.nl  
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