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LADIES 
Welkom bij de Ladies van Zorgbureau Talent. 

De Ladies is onderdeel van het zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd. 

 

De Ladies is een groep voor meiden tussen de 14 en 20 jaar. Bij de Ladies streven we erna om een 

ongedwongen meidenavond met leeftijdsgenoten te creëren, hierin staat gezelligheid centraal. 

Er wordt gewerkt aan persoonlijke doelen door middel van echte meiden activiteiten. 

Denk hierbij aan : Beautyavonden, sporten,bioscoopavonden, voorlichtingavonden,  koken,shoppen, 

bakken enz.  De programma’s zijn heel gevarieerd en voor ieder wat wils.  

 

Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens de Ladies zijn bijvoorbeeld; 

 Leren samenwerken met leeftijdsgenoten. 

 Het vergroten van het sociale netwerk. 

 Positief vergroten van de weerbaarheid.  

 Het versterken van een positief zelfbeeld.  

 Omgaan met de puberteit en veranderingen van het lichaam.  

 Het versterken van eigen identiteit  

De activiteiten die wij tijdens de Ladies avonden aanbieden, zien wij als middel om in een veilige, 

therapeutische en ontspannen sfeer seksespecifieke thema’s te bespreken. We passen onze thema 

avonden aan op actuele onderwerpen.   Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de 

leeftijdsadequate thematiek.  

Wij gebruiken een gezamenlijke groepsapp als middel om de Ladies bijzonderheden door te geven. 

Tegelijkertijd is dit ook een manier om de Ladies meer met elkaar te verbinden.  

De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Gronsveld is gelegen op Kampweg 37B, 6247 AR, 

Gronsveld. Op deze locatie heeft de Ladies groep een vast lokaal, waar om de week een Ladiesavond 

georganiseerd wordt.   

De Ladies worden ‘ s middags thuis of op school opgehaald en rond 16.00 uur bij Talent afgezet. Er 

wordt iedere Ladies avond samen met de meiden gekookt. Na het eten beginnen we met de 

activiteit. Om 21.30 worden alle meiden door de begeleiding naar het thuisadres gebracht en is er 

een terugkoppeling aan de deur.  

 

Voor informatie en aan –of afmelden kunt u het secretariaat bereiken op telefoonnummer: 

0434083063.  
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Dagprogramma 

De Talenten worden thuis of op school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 

samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen door het logo van Talent, dit ligt onder de voorruit.  

Vervolgens worden ze in Gronsveld bij Talent afgezet. Dan is er tijd voor wat drinken, fruit en een 

spelletje.   

Als de groep compleet is wordt er gestart met de dagbespreking. Na de dagbespreking begint het 

programma.  

Hieronder een voorbeeld hoe de structuur geboden wordt aan de Talenten. 

16.00 uur 

 

Aankomst Talenten. Vrije tijd. 
Drinken en fruit. 

16.15 uur 

 

Dagbespreking  

17.00 uur 

 

Boodschappen doen/ tafel 
dekken  

18.00 uur 

 

Avondeten  

19.00 uur 

 

Start activiteit 

21.00 uur 

 

Dagafsluiting 

21.30 uur 

 

Naar huis 
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Even voorstellen… 

Mijn naam is Yentl Sijstermans.  
Ik ben 25 jaar en 4 jaar werkzaam bij Zorgbureau Talent. Ik draai al 3 jaar 
met heel veel plezier de Ladies.  
Het is erg leuk om deze meidenavonden te organiseren en hier mijn 
creativiteit in kwijt te kunnen. Daarbij is het heel mooi om te zien hoe de 
Ladies zich ontwikkelt tot een echte vriendinnengroep en de meiden 
allemaal open staan voor nieuwe gezichten. 
Ik vind het belangrijk dat er een goede vertrouwensband is met de meiden. 
Hier doen we ons uiterste best voor.  
   
Email: yentl.sijstermans@talentonline.nl 
Tel: 06-21596449  
 
 
Mijn naam is Bo Weckseler. 
Ik ben 21 jaar en sinds een half jaar werkzaam bij Talent. Vanaf het begin 
werk ik al bij de Ladies en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier.  
Ik vindt het erg belangrijk dat de Ladies zich fijn voelen binnen de groep. 
Wij doen dan ook ons uiterste best om een veilige en gezellige sfeer te 
creëren. Het is leuk om te zien hoe de meiden zich ontwikkelen tot echte 
Ladies! 
 
Email: bo.weckseler@talentonline.nl 
Tel: 06-40789791 
 
 

Mijn naam is Jill Vallinga. 
Ik ben 27 jaar en 2 jaar werkzaam bij zorgbureau Talent.                               
Tevens ben ik ook 2 jaar werkzaam bij de Ladies. 
 Hier werk ik met heel veel plezier en vind het een leuke  
groep meiden om mee te werken.  
Het is mooi om te zien hoe deze groep zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 
jaren.  
We proberen er elke keer voor te zorgen dat het 
 aanbod zo divers mogelijk is en aansluit bij de Ladies. 
 
Email: Jill.Vallinga@talentonline.nl 
Tel: 06-15499606 
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Programma van april tot de zomervakantie 

 

April 2018 Week  Datum Activiteit  

 15 Vrijdag: 

13 -4-2018 

Karaoke/Disco avond 

Kies je leukste disco outfit 

uit! 

 17 Woensdag: 

25-4-2018 

Vrijwilligerswerk 

 18 Woensdag: 

2-5-2018 

Vrijwilligerswerk  

 
Mei 2018 Week  Datum Activiteit  

 19 Vrijdag: 

11-5-2018 

Sporten in de gymzaal 

 21 Vrijdag: 

25-5-2018 

GGD Zuid Limburg 

 
Juni 2018 Week  Datum Activiteit  

 23 Vrijdag: 

8-6-2018 

Disco zwemmen Mosaqua 

Eigen bijdrage van ± €8,00 

 25 Vrijdag: 

22-6-2018 

Shoppen in Luik 

Zakgeld: Maximaal €10,00 

 

Juli 2018 Week Datum Activiteit 

 27 Vrijdag: 

6-8-2018 

Afsluitende BBQ 

Ouders zijn welkom. 
Meer info volgt nog! 

 


