
UITNODIGING ZAKENVRIENDEN GEMIVA-SVG VOOR 18 MEI!

          Uitnodiging
UNIEKE EXCURSIE NAAR BINNENVAARTTERMINAL* 

EN KENNISMAKING MET DE MEERKOET!

Leer & werkomgeving De Meerkoet 
ambulante dienstverlening kinderen en vol-
wassenen, begeleid werken, buitenschoolse 
opvang, leer- en werkomgeving
Meerkoetstraat 3,
2406 GA Alphen aan den Rijn

Graag nodigen wij je uit om kennis te maken 
met locatie De Meerkoet.
De Meerkoet’ is een Community-Centre voor 
Alphen aan den Rijn Centrum namens Tom 
in de buurt (een samenwerkingsverband met 
andere zorgaanbieders).
Binnen ‘De Meerkoet’ bestaat een Leer & 
Werkomgeving voor mensen met een beper-
king en talenten. Zij ontwikkelen bij de Leer & 
Werkomgeving vaardigheden waarmee ze in 
de toekomst passend (begeleid) werk kunnen 

doen of de juiste vorm van dagbesteding
kunnen vinden. Studenten en scholieren
spelen een bepalende rol in de uitvoering
van het programma van de deelnemers.

Waarom Tom? Tom brengt zorg en welzijn bij 
mensen thuis of in de buurt.  De individuele 
letters staan voor onze kernwaarden: 
Talent, Ondersteuning, Meedoen.

Tijdens de bijzondere bijeenkomst op
22 mei 2013 heeft Leer en werkomgeving 
De Meerkoet hun wens in vervulling zien 
gaan. Ze ontvingen van Gemiva Zakenvrien-
den een cheque voor de aanschaf van een 
elektrische bakfiets. Deze bakfiets wordt nu 
al meer dan 2 jaar succesvol ingezet voor 
de activiteiten van deze locatie.

PROGRAMMA  

- Rond 15.00 uur verzamelen bij Leer & Werkomgeving 
 De Meerkoet ivm beperkte parkeergelegenheid
 Inlandterminal (zie bijlage parkeren rondom De Meerkoet)
- Uiterlijk 15.15 uur vertrek naar Inlandterminal Alpherium
 (Van Uden) (met maximaal 10 auto’s)
- 15.30 uur rondleiding Inlandterminal Alpherium
- 16.15 uur vertrek naar Leer/werkomgeving De Meerkoet
- Tussen 16.30 en 17.00 uur ontvangst op De Meerkoet met hapje en 

drankje
- Daarna rondleiding door de locatie en presentatie
 Margriet Uljee (locatiemanager) en Dennis de Roo (regiodirecteur)
- Rond 18.30 uur aan tafel.

* Unieke mogelijkheid!
Voorafgaand aan de kennismaking 
met locatie De Meerkoet is er gele-
genheid een bezoek te brengen aan 
Inlandterminal Alpherium. 

Met een overslagcapaciteit van 200.000 
TEU per jaar en 60.000 m2 opslagruimte 
wordt dit transferium tot een van de 
grootste binnenvaartterminals van Ne-
derland gerekend. Vanaf hier vindt een 
dagelijkse vervoersdienst voor contai-
nertransport over water plaats van en 
naar de zeehavens van Rotterdam en 
Antwerpen. Een insteekhaven in rivier-
kanaal de Gouwe biedt ruimte voor vier 
binnenvaartschepen. Met twee portaal-
kranen worden de schepen geladen en 
gelost. Als vervoersknooppunt is
Alpherium uitstekend gelegen:
- Midden in de Randstad, naast rijksweg 

N11.
- In de nabijheid van toekomstig 
 industrieterrein Steekterpoort.

LOCATIE  

Kom wel op tijd! 

In verband met beperkte parkeer-en transfermogelijkheden.


