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LIFEMASTER KLAAR VOOR 2018 
 

 
 

We zijn begonnen aan alweer een nieuw jaar! Het 

Meetingpoint en het M@tchpoint van Lifemaster in de 

wijk Heechterp-Schieringen zijn klaar voor 2018, het jaar 

waarin Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa is. 

We hebben 2018 ingeluid met een New Years Party. 

Opstarten en bijpraten met Live-muziek van Jankobus 

Seunnenga op de achtergrond. Ontspanning stond deze 

middag centraal na het vele werk dat de afgelopen 

periode is verricht. Het jaar 2018 belooft een goed jaar 

te worden met veel mooie projecten. Zo doet het 

Meetingpoint samen met het praktijkonderwijs van Piter 

Jelles de Brêge, vrijwilligers van Bewonersbedrijf + 

Wijkcentrum Heechterp-Schieringen en het Sociaal 

Wijkteam Noordoost mee aan een het project DE 8EDAG 

voor Culturele Hoofdstad 2018. We gaan daarnaast 

meer buiten het Meetingpoint en in de wijk aan de slag. 

Betrokkenheid bij de wijk en de bewoners is voor ons 

een belangrijk uitgangspunt. 

 

Wist u dat… 
...Productie voor ons 

belangrijk is, maar er ook 

genoeg ruimte moet blijven 

voor ontspanning? Zo blijft 

het voor iedereen leuk! 

HET MEETINGPOINT IN DE WIJK 
Meer projecten in de wijk betekent meer samen doen 

met buurtbewoners. Een voorbeeld daarvan is ons 

Klusteam waar bewoners een beroep op kunnen doen 

als het gaat om eenvoudige klussen in en om huis. 

Verder kunnen bewoners kennismaken met onze 

caravan, oftewel het ´Mobiele meetingpoint’  voor 

Culturele Hoofstad 2018. Deze wordt door deelnemers, 

leerlingen en vrijwilligers uit de wijk opgeknapt en 

gepimpt. Het thema is ’verbinding’ in en met de wijk. 

Iedereen krijgt een aandeel in  het vormgeven van de 

caravan. Op deze manier staat de caravan voor 

verbinding en positiviteit in de wijk Heechterp-

Schieringen. Het ´Mobiele meetingpoint´ was eind 

december te zien op de Winterfair van Piter Jelles de 

Brêge, bij het evenement Wintergasten op het 

Meetingpoint en tijdens het Wijkfeest in Wijkcentrum 

Heechterp-Schieringen.  

 

 
 

INZET M@TCHPOINT 
Naast het Meetingpoint wordt ook het 

M@tchpoint steeds meer ingezet door 

Lifemaster. Het M@tchpoint is onze 

tweede locatie in de Larixstraat met een 

aanbod gericht op training en onderwijs. 

Op dit moment wordt in deze ruimte basisvorming 

rekenen en taal gegeven. De lessen worden aangepast 

aan de leervraag van deelnemers. Zo is er een aantal 

deelnemers dat graag weer een opleiding wil volgen en 

 
 

LIFEMASTER - XPRESS 
W i n t 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 8  

 



Een uitgave van Lifemaster Leeuwarden 
 

daarvoor eerst hun taal- en rekenniveau moeten 

bijspijkeren. Ook zijn er deelnemers die altijd al eens een 

vreemde taal hebben willen leren. Op dit moment wordt 

naast het basisiprogramma Spaans, Frans en Russisch 

aangeboden. Naast basiseducatie is het M@tchpoint 

tegenwoordig het decor van een training Presentatie-

vaardigheden. Een groepje deelnemers leert hier hoe je 

omgaat met anderen, hoe je samenwerkt en hoe je 

jezelf presenteert. Plezier maken is hierbij belangrijk en 

we maken gebruik van creatieve werk/spelvormen. Ook 

is er ruimte voor een serieus gesprek. Een aantal van 

onze deelnemers vindt het omgaan met anderen soms 

lastig, vooral in grotere groepen. Wat is er dan leuker 

dan met een kleine, veilige groep te leren samenwerken 

en voor jezelf opkomen door middel van leuke 

activiteiten? Wedstrijdjes wie de hoogste spaghettitoren 

kan bouwen, samen een schilderij maken of een 

vertelspel spelen zijn daarvan een paar voorbeelden. Na 

afloop kunnen deelnemers het geleerde  toepassen in 

grotere groepsverbanden en is meedoen steeds minder 

een probleem.  

 

 
 

CLIENTENRAAD 

Lifemaster is een organisatie waar we met deelnemers  

samenwerken op gelijkwaardig niveau. Het is voor ons 

belangrijk om te weten hoe deelnemers zich voelen bij 

hetgeen ze bij ons doen en hoe ze de begeleiding 

ervaren. Lifemaster heeft dan ook een eigen 

clientenraad bestaande uit in totaal drie deelnemers uit 

de  dagbesteding en de thuisondersteuning. Eens in de 

zoveel tijd komen zij bij elkaar om terug te koppelen 

naar begeleiding en management hoe zij hun traject 

ervaren. Er wordt aangegeven wat er goed gaat en wat  

 

 
 

er beter kan.  De organisatie luistert naar de tips en tops 

die teruggegeven worden. Deze worden vervolgens 

verwerkt in de ontwikkeling van de organisatie. Zo heeft 

iedereen een stem. 

 

HERFSTGASTEN 
Op vrijdag 27 oktober vond weer een editie van 

Herfstgasten plaats. Sjoelen en diverse spellen als 

schaken en dammen brachten veel plezier voor jong en 

oud. Centraal stond een grote sale/kledingbeurs met 

prachtige vintage-items. Natuurlijk waren er weer 

heerlijke herfsthapjes- en drankjes naast handmade 

accesoires en musthaves. Lifemaster bedankt 

deelnemers en medewerkers voor hun enthousiasme en 

inzet!  

 

 
 

(WEB)WINKEL 2THEPOINT 
In januari 2018 wordt de Facebook-pagina van 

Vintageshop 2THEPOINT uigebreid met de ´2THEPOINT 

Community´. Vrienden van Vintageshop 2THEPOINT 

worden in deze groep wekelijks op de hoogte gehouden 
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van ontwikkelingen en aanbiedingen. Daarnaast kan er 

via de Facebook-pagina van Vintageshop 2THEPOINT 

geshopt worden in de webshop van 2THEPOINT. We 

hebben een vintage-geinspireerde collectie kleding, 

musthaves, accessoires, boeken, meubels en meer. 

Lifemaster is een sociale onderneming en wij financieren 

met de inkomsten uit onze winkel weer nieuwe 

projecten en activiteiten op het Meetingpoint.  

 

 
 

We hopen u snel te mogen verwelkomen in de 

sfeervolle winkel in het Meetingpoint of bij de webshop 

van Vintageshop 2THEPOINT! (zie link) 

https://www.facebook.com/pg/2thepoint.lifemaster/shop/.  

 

WOONTRAININGEN 
Voor iedereen die zelfstandig wil wonen breekt een 

periode aan waarin je veel nieuwe dingen leert en tegen 

verschillende problemen kunt aanlopen. Denk hierbij  

 

 
 

aan het regelen van administratie, schoonmaken, 

klussen in huis, boodschappen halen, omgaan met 

regels, contact met de buren en andere zaken die soms 

onverwachts om de hoek komen kijken. woontraining 

aangeboden. Lifemaster biedt vanaf januari 2018 

Woontraining aan in een hiervoor speciaal ingerichte 

flat. Hier wordt met name gewerkt aan zelfredzaamheid 

en vrijetijdsbesteding. Dit alles onder professionele 

begeleiding waarbij gekeken wordt naar wat de 

deelnemer nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen. 

Vanaf volgend jaar wordt daarnaast een training 

georganiseerd door onze netwerkpartner Care to Coach 

op het M@tchpoint, genaamd ‘Moneywise’. Deze 

training geeft inzicht in de eigen financiële situatie en 

helpt deelnemers de juiste beslissingen te nemen op 

financieel gebied.  

 

 

CULTURELE HOOFDSTAD 2018 
Op 8 Juli 2018 zijn wij met onze opgepimpte caravan een 

van de schakels in een grootschalig project van 

kunstenaar Martin Winters. Dit project, genaamd ´De 8e 

 

Dag´ vindt plaats in de vorm van een reusachtige 

kettingreactie door de stad Leeuwarden. De caravan 

wordt door waterkracht en teamwork van 

buurtbewoners voortgetrokken. De voorbereidingen zijn  

in volle gang in samenwerking met de Stadswerkplaats 

in Leeuwarden. Eén keer per week gaan twee 

deelnemers onder begeleiding aan de slag om ervoor te 

zorgen dat de caravan helemaal opgeknapt is.  In de 

toekomst haken we aan bij allerlei evenementen in de 

buurt! 

Wist u dat… 

.. elk seizoen op het 

Meetingpoint wordt gevierd 

met een uitgebreide dag voor 

gasten?  Verwacht  lekker 

eten, leuke spelletjes, 

musthaves  en gezelligheid. 
 

https://www.facebook.com/pg/2thepoint.lifemaster/shop/
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WINTERGASTEN  
Eind december, om precies te zijn op vrijdag 22 

december was het tijd voor Wintergasten met als thema 

´MEET & EAT’. Er was erwtensoep en stamppot 

boerenkool of rode kool; alles bereid ´from scratch’ dus 

met verse producten! Het Meetingpoint was 

omgetoverd tot sfeervol restaurant en na sluitingstijd 

bleef het nog lang gezellig tot in de kleine uurtjes. 

 

 
 

Hiermee wordt maar weer eens duidelijk hoe 

verbindend het samen bereiden en genieten van een 

maaltijd kan zijn! Zoals altijd zijn er ook allerlei artikelen 

van Vintagshop 2THEPOINT verkocht en draaide de 

kassa op volle toeren. Een prima formule! 

 

NEW YEARS PARTY LIFEMASTER 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifemaster wenst vrienden, gasten en volgers 

een 2018 vol met ontmoeting en verbinding!! 

 

                                                  

                                                                                                                             
                                                                                  


