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Perron 8
Perron 8 maakt meedoen mogelijk, 
Perron 8 maakt blij!

Perron 8 is
• Nieuwe activiteiten ontdekken
• Samen plezier hebben
• Een dagje uit
• Pretpark, dierentuin, museum of concert
• Onvergetelijke tijd beleven
• Een avondje uit  
• Samen koken en eten 
• Vinden van vriendschappen  
• Samen sporten
• Meedoen aan activiteiten in jouw  

woonplaats

Iedereen doet mee in de Achterhoek!
Perron 8 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente  
Oost Gelre. De gemeente Oost Gelre moedigt aan dat elke inwoner 
mee doet, van jong tot oud. Sport- en cultuurcoaches organiseren 
allerlei activiteiten in Oost Gelre op het gebied van cultuur, sport en  
bewegen.



Zelf kiezen 
geeft leefplezier!
Wij vinden het belangrijk dat jij leuke dingen kunt doen in jouw vrije 
tijd. In je vrije tijd mag je zelf kiezen wat je wilt gaan doen. 
Ook ontmoeten van andere mensen en samen leuke dingen kunnen 
doen, is belangrijk. Zo krijg je het gevoel ergens bij te horen.  
Daar word je blij van!
 
Perron 8 
Perron 8 is een onderdeel van Sius. Woon je bij Sius? Dan kan Perron 8 jou en je begeleiding 
helpen ontdekken wat er te doen is in jouw vrije tijd. 

Wat doet Perron 8?
Perron 8 organiseert van alles voor jouw vrije tijd! Een sportief uitje, iets creatiefs,  
iets cultureels of iets muzikaals. We hebben ook eigen clubs. Zoals bijvoorbeeld een  
kookclub, een koor, een clubavond of creatieve workshops.  

Naast onze eigen activiteiten willen we jou graag laten zien welke leuke activiteiten anderen 
organiseren. Wij vinden het ook belangrijk dat jij nieuwe mensen kunt ontmoeten. Dat je een 
vriendschap of een relatie kunt vinden als je daar naar op zoek bent. 
Al deze dingen kun je vinden op onze website www.perron8.nl.

Neem je ook eens een kijkje?

Perron 8 maakt  
meedoen mogelijk, 
Perron 8 maakt blij!

‘‘Perron 8 heeft heel veel leuke 

activiteiten voor jong en oud.

Ze zorgen voor een leuke invulling 

van mijn vrije tijd.’’ 

- Tom, deelnemer Perron 82 3



‘‘Ik ben superblij  
met Perron 8!  
Zo hoef ik nooit  
ergens alleen  
naar toe.’’ 
- Senem, deelnemer Perron 8

Aanmelden
Voor activiteiten en clubs van Perron 8 kun je je aanmelden via de website. Daar staat ook precies 
hoe alles is geregeld. Voor activiteiten van anderen staat op onze website hoe je je kunt aanmelden. 

Voor wie?
Wij vinden het belangrijk dat alle cliënten van Sius leuke dingen kunnen doen in hun vrije tijd. 
Daarom zijn er kleine activiteiten, grote activiteiten, activiteiten dichtbij en activiteiten ver 
weg. Activiteiten voor jeugd, maar ook voor ouderen. We houden daarbij rekening met ieders 
mogelijkheden en beperkingen. 

Als je niet bij een woonlocatie van Sius woont kun je ook meedoen aan onze activiteiten.  
Je kunt je dan iets later aanmelden tegen een aangepast tarief. 
Zo kan iedereen nieuwe mensen leren kennen!

Jouw wensen en ideeën 
Perron 8 maakt mensen graag blij. Laat ons daarom weten waar jij blij van wordt! 
Heb jij een wens of idee en staat het niet tussen onze activiteiten? Laat het ons weten via de 
website. We kijken dan samen hoe we jou of jouw begeleiding hierbij kunnen helpen.

Niews van Perron 8
Perron 8 schrijft elke maand een nieuwsbrief. Wil jij op de hoogte zijn van alle nieuwtjes en nieuwe 
activiteiten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via onze website.
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Ontdek de waarde van  
vrijwilligers
 
Vrijwilligers zijn van grote waarde voor Sius. Ontdek hieronder waarom. 

Vrijwilligers bij Perron 8
Perron 8 zou niet zonder vrijwilligers kunnen. Bij de uitjes die Perron 8 organiseert gaan vrijwilligers 
mee om jou te begeleiden of ondersteunen. De bijdrage van vrijwilligers is daarom onmisbaar voor 
ons. Zij maken meedoen mogelijk! Vrijwilligers krijgen ondersteuning van medewerkers van  
Perron 8.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger bij Perron 8 bepaal je zelf hoe vaak en 
wanneer je, je inzet. Aanmelden als vrijwilliger kan via onze website www.perron8.nl.

‘‘De deelnemers van Perron 8 een fijne dag 
bezorgen geeft mij een voldaan gevoel.’’ 
- Nico, vrijwilliger Perron 8

Vrijwilligers

Vrijwilligster zijn…. 
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken 
Is positief doen 
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander 
Een goed gevoel.  
- Nel, vrijwilligster Perron 8 

76


