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OVER STICHTING HULST VOOR ELKAAR
Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente die hulp of 
ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. 

WWW.HULSTVOORELKAAR.NL    -          0114 - 684700

DE UITSTAP 
Sinds 2011 organiseert Stichting Hulst voor Elkaar in samenwerking 
met ZorgSaam gezellige middagen. Speciaal voor inwoners van 
de gemeente Hulst die het moeilijk vinden om op eigen initiatief 
aansluiting te vinden bij een groep en niet (meer) deel kunnen 
nemen aan reguliere activiteiten.

DE UITSTAP
gezellige middag samen uit



GEZELLIGE MIDDAG
Hoe ziet een middag van De Uitstap eruit? U wordt om 12.00 uur hartelijk ontvangen. 
Eerst wordt er een heerlijke warme maaltijd gegeten en daarna volgt een gezellige 
middag. Elke keer wordt er iets anders georganiseerd. Dat kan een spelletje zijn of 
een creatieve bezigheid. Met aandacht voor iedereen en elkaar. Om 16.00 uur is de 
middag afgelopen en gaat iedereen weer op eigen gelegenheid naar huis. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Uitstap is op twee verschillende locaties:

  - In Hulst (de Blaauwe Hoeve) op maandag- en woensdagmiddag 
  - In Clinge (‘t Palet bij Tragel) op dinsdagmiddag

Een middag naar De Uitstap kost € 10,-, dit is inclusief de driegangen lunch en 
activiteiten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Stichting Hulst voor 
Elkaar. Een medewerker maakt dan een afspraak met u voor een intakegesprek. 
Bel 0114-684700 of stuur een email naar info@hulstvoorelkaar.nl. 

DE UITSTAP
Houdt u van gezelligheid, andere mensen ontmoeten en samen iets leuks 
ondernemen, maar is het voor u niet zo vanzelfsprekend om ergens heen te gaan? 
Dan is De Uitstap iets voor u! 

De Uitstap is er speciaal voor inwoners van de gemeente Hulst, die het moeilijk 
vinden om op eigen initiatief aansluiting te vinden bij een groep. En die om 
verschillende redenen niet meer deel kunnen nemen aan reguliere activiteiten, 
maar hier wel behoefte aan hebben. Wij organiseren en coördineren deze middag 
en werken samen met zorgorganisatie ZorgSaam.  

MEEDOEN 
Een middagje bij De Uitstap is echt een uitje! U komt onder de mensen en zult 
merken hoe gezellig het is. Mensen die al deelnemen aan De Uitstap kijken elke 
keer weer uit naar deze gezellige middag. 

AANMELDEN 
Wilt u ook gezellig samen eten met aansluitend een leuke middagactiviteit?
Neem contact met ons op: 0114  - 684 700 of info@hulstvoorelkaar.nl ovv De Uitstap


