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EVEN VOORSTELLEN 
Lifemaster is een sociale onderneming voor persoonlijke 

ontwikkeling in de wijk Heechterp-Schieringen te 

Leeuwarden. We willen toekomstperspectief bieden aan 

een brede doelgroep. Onze deelnemers zijn jongeren, 

aangemeld door de gemeente Leeuwarden, het UWV of 

de wijkteams die een bijdrage willen leveren aan de 

gemeenschap. Vaak zijn dit jongeren die tijdelijk niet 

naar school of een opleiding gaan en daardoor thuis zijn 

komen te zitten. Lifemaster heeft een positieve 

benadering en streeft ernaar al deze jongeren in hun 

kracht te zetten: een mooi streven!   

 

Wist u dat… 

.... er op het Meetingpoint 

voor iedereen een passende 

activiteit is? We doen aan co-

creatie: deelnemers bedenken samen met 

medewerkers projecten. Activiteiten sluiten 

aan op persoonlijke doelen, niet andersom.  
 

PERSOONLIJKE DOELEN 
Jongeren werken bij ons op het Meetingpoint aan 

persoonlijke doelen en arbeidscompetenties. Zo hebben 

wij een werkplaats waar meubels en scooters worden 

opgeknapt. Ook is er een keuken waar onze deelnemers 

elke dag weer een heerlijke maaltijd bereiden voor de 

groep. Wil een deelnemer graag leren ondernemen? In 

dat geval kan hij of zij vaardigheden opdoen in onze 

winkel Vintageshop2THEPOINT. Voor onze creatieve 

deelnemers is er de mogelijkheid om te schilderen of 

hand- en homemade artikelen te maken op het atelier. 

Naast interne projecten doen we ook externe projecten. 

Zo heeft het Meetingpoint een rol in verschillende 

activiteiten in en rond de wijk en leveren deelnemers 

een bijdrage aan de Himmelwike. Daarnaast doen we 

mee aan een wijkproject voor Culturele Hoofdstad 2018 

en hebben we een Klusteam voor buurtbewoners.  

 

ZOMERGASTEN 
Op het Meetingpoint van Lifemaster staat de deur altijd 

open: iedereen is welkom eens te komen kijken of 

gewoon te genieten 

van een lekker 

kopje koffie. Een 

aantal keren per 

jaar organiseert het 

Meetingpoint een 

dag voor bewoners, 

familie, vrienden, 

professionals en  geïnteresseerden. Op vrijdag 14 juli 

vierden we bijvoorbeeld samen met zo’n 50 gasten de 

zomer tijdens het evenement Zomergasten. Er werd 

gezorgd voor creatieve en lekkere hapjes, er waren 

leuke activiteiten te doen en voor een klein prijsje 

hebben mensen een waar kunstwerk in huis gekregen, 

gemaakt door deelnemers in het atelier.  

 

Bij de buitenbar stonden cocktails klaar en voor de 

kinderen was er blikgooien. Inmiddels worden alweer 

voorbereidingen getroffen voor het evenement  

Herfstgasten. Hou onze facebook-pagina in de gaten 

voor de exacte datum. Wij hopen jullie te ontmoeten! 

 

 
 

LIFEMASTER - XPRESS 
Z o m e r - e d i t i e  p r o j e c t e n  M e e t i n g p o i n t  e n  M @ t c h p o i n t  L i f e m a s t e r  2 0 1 7  
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 Wist u dat… 

.. elk seizoen op het Meetingpoint wordt 

gevierd met een uitgebreide dag voor 

gasten?  Verwacht  lekker eten, leuke 

spelletjes, musthaves  en gezelligheid. 
 

POP UP RESTAURANT 

Ons POP-UP-restaurant  MEET& EAT is er voor iedereen 

die eens iets anders wil. De maaltijden worden gemaakt 

door deelnemers en medewerkers die bij het 

Meetingpoint van Lifemaster actief zijn. De gerechten 

zijn smaakvol en  worden met aandacht gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

Het houdt niet op bij samen een hapje eten: het is de 

ervaring die voor ons voorop staat. Het doel van het 

POP-UP- restaurant is naast een leuke avond voor onze 

gasten ook het aanleren van verschillende 

arbeidsvaardigheden voor de deelnemers van het 

Meetingpoint. Zo is het belangrijk dat de deelnemers 

leren om sociaal en hartelijk te zijn naar elkaar, goed 

samen te werken en te letten op hygiëne, veiligheid en 

kookvaardigheden. Er is in principe plaats voor twaalf 

gasten.  

 

Op de facebook-pagina van het Meetingpoint wordt 

twee weken van tevoren een oproep geplaatst met het 

gerecht dat de eerstvolgende keer centraal staat. Daarbij 

staat ook de prijs per persoon (soms is het gratis!) en het 

aantal beschikbare plaatsen. Door een reactie te 

plaatsen onder de oproep kunt u bij het POP-UP- 

restaurant te gast zijn. Het restaurant wordt elke maand 

op een vrijdagavond gedraaid. Hou de facebookpagina in 

de gaten voor de datum en tijd! 

 

 

 

VINTAGESHOP 2THEPOINT 
Het geheim van de wijk! In de volledig gerenoveerde 

kelder van het Meetingpoint vindt u onze eigen winkel. 

Hier kunt u rustig eens rondkijken voor kleding, 

accessoires, boeken, dvd´s en zelfgemaakte musthaves 

en handmade-artikelen. Dat alles voor een zeer 

vriendelijk prijsje of zelfs de GUNFACTOR!. Als u eens 

komt kijken krijgt u bovendien een heerlijk kopje koffie 

of thee. Kom kijken hoe dat werkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat… 

.... de producten in onze Vintageshop 

2THEPOINT binnenkort ook in onze 

webshop www.2thepointonline.nl te 

vinden zijn? 

 

SPORT EN SPEL 
 

 

 

 

 

Gezondheid en beweging zijn belangrijk voor iedereen. 

Daarom werkt Lifemaster samen met verschillende 

partners om voor onze deelnemers de mogelijkheid te 

bieden om zich aan te sluiten bij de Sportgroep. Als het 

goed weer is wordt er lekker buiten getraind en in de 

winter gaan we  naar sportschool STAY-FIT. Ook doet het 
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Meetingpoint elk jaar mee met Loop Leeuwarden. Voor 

de liefhebbers van bordspel en games is er ook een 

aanbod. Zij kunnen elke vrijdagmiddag gezamelijk 

verschillende spelactiviteiten doen. Van ganzeborden tot 

diverse WII- games. Zo leren deelnemers om te gaan 

met winst, verlies en met elkaar samenwerken. 

  

MEIDENGROEP 

Op de dinsdagochtend is het atelier van het 

Meetingpoint gereserveerd voor de meiden die bij ons 

zijn aangemeld. Dit zorgt voor veiligheid en aandacht 

voor degenen die dat nodig hebben. Onze meiden zijn 

toppers: samen werken ze mee aan onze home- en 

handmade artikelen. Dat levert een prachtig aanbod op 

voor onze Lente-, Zomer-, Herfst- en Wintergasten. 

 

 

 

 

KLUSTEAM 
Sinds enkele maanden nemen we weer klussen aan voor 

bewoners uit de wijk. Heeft u oude meubels die we 

kunnen opknappen? Wordt het weer tijd voor het 

snoeien van de heg? Altijd al een andere kleur willen 

geven aan uw tuinhekje? Onze deelnemers staan graag 

voor u klaar om dit voor u op te pakken! 

 

M@TCHPOINT 
Naast het Meetingpoint heeft Lifemaster onlangs een 

tweede locatie geopend: het M@tchpoint. Deze locatie 

is te vinden in 

dezelfde straat  

 

 

 

 

 

 

 

 

één flat verderop. Waar het Meetingpoint bruist van het 

leven en in het teken staat van werkzaamheden en 

activiteiten is het M@tchpoint een rustige setting 

gericht op coaching, training en onderwijs. Hier komen 

deelnemers om te werken aan hun loopbaan, hun 

opleiding of hun rijbewijs. De locatie is zo ingericht dat 

deelnemers er rustig en geconcentreerd aan het werk 

kunnen. Lesboeken, laptops en ander studiemateriaal is 

volop aanwezig. Naast concentratie is er soms behoefte 

aan ontspanning: ook hiervoor is het M@tchpoint de 

perfecte locatie. 

 

Wist u dat… 

....  Lifemaster al veel deelnemers heeft 

geholpen bij starten van een opleiding of 

het behalen van hun diploma/certificaat? 

 

CH2018: DE CARAVAN! 
Van het een komt het ander…Stel nou dat je een caravan 

laat bewegen door de kracht van water. Waarbij vele 

mensen vanuit de wijk Heechterp-Schieringen emmers 

water uit de grachten scheppen en daarmee een groot 

vat met water vullen. En dat dat vat op zijn beurt een 

constructie in werking zet en een groot rad laat 

bewegen. En dat dat rad vervolgens een raderwerk tot 

leven brengt dat uiteindelijk de caravan kan laten 

rijden…. En dat die caravan – óók later – zijn 

(verbindende) functie in de wijk houdt en alle betrokken 

partijen daarbij een rol blijven spelen. Dan kun je gerust 

beweren dat van het een het ander komt…  

WIJKPROJECT 
Heechterp-Schieringen is een wijk die uiteenlopende 

uitdagingen kent. Tegelijkertijd barst het in de wijk van 

de organisaties en initiatieven die allemaal hetzelfde 

willen: de leefbaarheid vergroten en  buurtbewoners 
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met elkaar in contact brengen. Gemakkelijk is dit niet, 

maar er wordt wel hard aan gewerkt. Lifemaster is één 

van de organisaties die zich inzet voor deze wijk. In het 

kader van de 8ste dag is Lifemaster initiatiefnemer en 

regievoerder voor schakel De Caravan. Samen bedenken 

en bouwen, zoals het oorspronkelijke idee geboren is 

resulteerde in het project De Caravan. Een prachtig 

podium om de wijk op een positieve manier onder de 

aandacht te brengen.  

 

Samen bouwen aan een van de schakels binnen 8ste 

dag. Relaties tussen samenwerkende partners en 

bewoners verbeteren en verstevigen. En samen een 

bouwwerk tot stand brengen dat een blijvende 

verbindende rol in de wijk kan spelen. De Caravan is niet 

alleen een cultureel project, maar wordt en blijft een 

informatiepunt en ontmoetingsplek! Naast Lifemaster 

hebben inmiddels ook Bewonersbedrijf Heechterp-

Schieringen en praktijkonderwijs Piter Jelles de Brêge 

aangehaakt. En of het er meer worden? Na het een 

komt niet alleen het ander, maar ook dé ander zo is de 

verwachting! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR IS LIFEMASTER TE VINDEN? 
Het Meetingpoint van Lifemaster is gevestigd in de wijk 

Heechterp-Schieringen in Leeuwarden aan de Larixstraat 

16. Wilt u meer weten over de activiteiten of gebruikte 

methoden? Bezoek dan onze webpagina. Ook op 

facebook zijn we te vinden: volg ons om op de hoogte te 

blijven van de laatste activiteiten. Bent u benieuwd? De 

deur staat altijd voor u open!  

 

Wist u dat… 

.... er nog plaats is voor nieuwe aanmel-

dingen? Vraag gerust! 

Adres- en contactgegevens 

Meetingpoint/M@tchpoint: Larixstraat 16 en 8 

8924 CP  Leeuwarden (Heechterp-Schieringen) 

Telefoon: 058-73 70 185 

info@lifemaster.nl 

 
Website:  http://meetingpoint.lifemaster.nl 

Facebook: Meetingpoint Lifemaster 
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