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VIERPLEZIER 
Stichting LOEK@YOU ontwikkelt (soms samen met anderen): VIERPLEZIER. 

Doe jij mee? 

Wat willen we bereiken met VIERPLEZIER? 

Kinderen die thuis zitten van school, maar ook kinderen die overbelast worden op school, 

nemen meestal niet deel aan grootschalige sociale activiteiten zoals het kerstdiner en 

schoolreisjes. Dit lukt niet door bijvoorbeeld overprikkeling, angsten of sociaal isolement. 

Toch zijn sociale activiteiten van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen en 

hebben ook de kinderen zelf vaak een behoefte aan sociaal contact, mits een 

onderliggende voorwaarde van veiligheid en geborgenheid kan worden ingevuld. 

Het doel van VIERPLEZIER is deze veiligheid waarborgen, de zelfredzaamheid van de 

kinderen vergroten, leeftijdsgenoten ontmoeten, meedoen/plezier en gezelligheid 

ervaren.  

Voor wie is VIERPLEZIER bedoeld?  

VIERPLEZIER is bedoeld voor kinderen (4 t/m 21 jaar) die zorg en begeleiding krijgen 

van Stichting LOEK@YOU. Ouders en begeleiders kunnen eventueel bij dit project 
aanwezig zijn (tenzij anders is afgesproken). 

Hoe gaat dat dan tijdens VIERPLEZIER? 

VIERPLEZIER wordt op een aantal momenten in het jaar georganiseerd. Het zijn 

feestelijke, sociale activiteiten die op maat gemaakt worden. Ouders en opvoeders 

ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

 

 

 



 

  

Voorbeelden van maatwerk bij VIERPLEZIER zijn:  

De groepjes kunnen opgesplitst worden zodat kleinere groepjes ontstaan 
Een kind kan eventueel individueel begeleid worden tijdens VIERPLEZIER waardoor hij/zij 

toch mee kan doen 
Een kind kan bij sommige activiteiten vanuit huis meedoen. 

 

Dus op maat, naar behoefte van het kind, toch een beetje mee VIEREN. 

Waar wordt VIERPLEZIER georganiseerd?   

Afhankelijk van de activiteit zal bepaald worden waar de activiteit van VIERPLEZIER 

wordt georganiseerd. Meestal zal dit de locatie van Stichting LOEK@YOU zijn (Locht 66A, 

5504KE te Veldhoven). Soms is dit een gymzaaltje, het bos of blokhut de Bosbender 

(Nieuwe Kerkstraat 60 Veldhoven).  

Wat zijn de kosten om deel te nemen aan VIERPLEZIER? 

Deelname aan een activiteit van VIERPLEZIER is gratis.  

Tot slot 

We kijken er naar uit om kennis te maken met u en uw kind.  

 

 

Feestelijke groeten 
 

van de werkgroep VIERPLEZIER 

 


