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Activiteiten
 Athos Eet
 Athos Maakt
 Athos Doet
Athos Eet
Het hart van het activiteitencentrum is Athos Eet,
een maatschappelijke ontmoetingsplek waar wordt
ontspannen, geleerd en samengewerkt. Tevens is
Athos Eet de toonzaal/winkel van de producten van
Athos Maakt. Iedere woensdag serveert Resto
VanHarte hier gezonde driegangen maaltijden en
worden zowel gast als vrijwilliger gestimuleerd om
mee te doen in de opzet en de bedrijfsvoering van dit
buurtrestaurant. Het Resto VanHarte initiatief zet in op
het weerbaarder maken van mensen en doorbreken
van een eventueel isolement.
Athos Maakt
Bij Athos Maakt worden houten producten gemaakt en
oude meubels opgeknapt. De activiteiten van Athos
Maakt zijn ambachtelijke houtbewerking, verven en
aflakken van producten met behulp van
gespecialiseerde apparatuur. De werkzaamheden
worden zoveel mogelijk in een vaste productielijn
vormgegeven. Athos heeft een eigen spuitcabine en
een uitgebreide afdeling houtbewerking.
Athos Doet
Athos Doet bestaat uit verschillende initiatieven zoals
het Athos lees initiatief, het eerste bookcrossing punt
van Zuid-Limburg met een collectie van ruim 500
boeken.
Voor wie?
Deze voorziening is breed toegankelijk zowel voor
cliënten van Radar als mensen die vanuit het UWV hier
werkervaring opdoen. Daarnaast zijn er zzp’ers uit
publieke- en private sector in het gebouw werkzaam.
De nadruk bij het begeleiden ligt op het zelfstandig
uitvoeren van de werkzaamheden, op samenwerken
met andere deelnemers en participeren in de buurt.
Athos is geschikt voor cliënten die minder afhankelijk
zijn van vaste patronen en graag creatieve arbeid
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verrichten met een minimale fysieke belasting. De werkzaamheden gebeuren in
overleg met de begeleider en zijn afgestemd op de capaciteiten en behoefte van
de cliënt (maatwerk).
Werkdagen en tijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.
Speciale evenementen vinden ook plaats in de avonduren en in het weekend.
Weetjes t.a.v. de locatie
 Het gebouw is rolstoeltoegankelijk
 Er is geen lift aanwezig
 De voorziening is niet gelijkvloers
 Invalidetoilet aanwezig
 Er is een pauzeruimte
Aanmelden
Neem contact op met het cliëntloket van Radar, tel. 088- 350 5002 of stuur een
mail naar clientloket@radar.org.
Onze zorgbemiddelaar bespreekt de wensen en mogelijkheden met de cliënt. Op
basis hiervan wordt een passend ondersteuningsarrangement opgesteld.
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