Kinderen in
Armoede

Uitnodiging
Vrijdag 14 oktober | 13.00-16.00 uur

Het Forum
Elmpterweg 50, 6042 KL

ROERMOND

Wij gaan voor armoedevrij? Helpt u mee?
Aanmelden voor deze middag kan tot 7 oktober met een mail naar
kinderen-in-armoede@stichtingdepijler.nl

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door:

Kinderen in
Armoede

Vrijdag 14 oktober Het Forum Roermond
12.30 uur

Inloop

13.00 uur

Start middagprogramma korte introductie

13.10 uur

Wethouder Smitsmans gemeente Roermond aan het
woord over de plannen en aanpak kinderarmoede

13.30 uur

Presentatie projecten:
No credit, Game Over
Kidzz en Armoede/ Theaterwerkplaats
Lezing (Her)ken je doelgroep (Cubiss)

15.30 uur

Nabespreking van de middag en uitreiking Stutprijs

16.00 uur

Einde programma, netwerkborrel!

route & contact
Openbaar vervoer
Vanaf Treinstation Roermond, Buslijn 66 richting venlo
(Veolia), uitstappen bij halte Kerkeveldlaan,
Kerkeveldlaan volgen tot het kruispunt, dan rechtsaf
de Elmpterweg volgen voor +/- 6 minuten.

Per Auto
Vanuit richting Maastricht/Sittard/Heerlen
Via autosnelweg Maastricht-Eindhoven. Neem vanuit
de richting Maastricht de A73 richting ROERMOND. Neem
de afslag ROERMOND-OOST ( Afrit # 19 ) Ga linksaf bij
de stoplichten. Neem de tweede stoplichten linksaf
richting Retailpark en ROERMOND-OOST. Bij het verkeerslicht (T-splitsing) rechtsaf - ROERMOND-OOST (dit is
de Wirosingel). Na ± 200m rechtsaf op de rotonde (dit
is de Elmpterweg) en rij meteen na de bocht links de
parkeerplaats van HET FORUM op. Het gebouw ligt links
naast Sportcentrum Dennenmarken.

Vanuit richting Eindhoven/Weert
Komend vanaf Eindhoven-Weert-Roermond over de
N280. Zodra je Roermond binnenrijdt over de Maasbrug, bij de 1e verkeerslichten (bij het Esso-tankstation) rechtdoor, bij het volgende verkeerslicht ook
rechtdoor. Neem dan bij het volgende verkeerslicht de
afslag ‘ROERMOND-OOST’ (rechtsaf). Bij het verkeerslicht (T-splitsing) rechtsaf - ROERMOND-OOST (dit is de
Wirosingel). Na ± 200m rechtsaf op de rotonde (dit is
de Elmpterweg) en rij meteen na de bocht links de
parkeerplaats van HET FORUM op. Het gebouw ligt links
naast Sportcentrum Dennenmarken.
Vanuit richting Venlo
Richting Roermond over de A73. Neem de afslag
ROERMOND ( Afrit # 19 ) Ga rechtsaf bij de stoplichten.
Bij het eerte kruispunt ga links(richting Roermond
oost). Bij het volgende verkeerslicht (T-splitsing) ga
rechtsaf - ROERMOND-OOST (dit is de Wirosingel).
Na ± 200m rechtsaf op de rotonde (dit is de Elmpterweg) en rij meteen na de bocht links de parkeerplaats
van HET FORUM op. Het gebouw ligt links naast Sportcentrum Dennenmarken
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