BLOEM- EN KADOWINKEL

JANNIE’S KLEDINGWINKEL

Naast de twee inlopen zit er bij de Plaza ook een
Bloem- en winkel. De mooiste bloemen, planten
en cadeauartikelen zijn hier te koop.
Van handgemaakte sieraden, kaarsen en tot de
honing van het landgoed. Allemaal met liefde
gemaakt door deelnemers.

Ook vind je binnen De Plaza ‘Jannie’s kledingboetiek’. Een dames- en herenboetiek met een
uitgebreide en wisselende collectie tweedehands
kleding, schoenen, tassen, sjaals maar ook
linnen- en beddengoed. Daarnaast hebben we
ook een uitgebreid assortiment kinderkleding,
boeken en speelgoed.

DE KNIPSALON
Voor een heerlijke ontspannende stoelmassage,
knip – of verfbeurt ben je welkom bij de
De Knipsalon is alleen op afspraak en geopend
op dinsdag, woensdag en donderdag.

Vind je het leuk om als deelnemer aan te sluiten
bij diverse activiteiten, zoals bloemschikken of
bakken en braden? Of wil je gewoon een keer een
kijkje komen nemen en een kopje koffie drinken?
Iedereen is van harte welkom!

Contact:
De Plaza
Landgoed de Grote Beek
Dr. Poletlaan 35, Eindhoven
plaza@ggze.nl, T 06 54917307
www.ggze.nl/plaza

De Plaza
Dagbesteding

DE SUIKERTANTE

HET BEEKSE KOFFIEHUIS

De ‘Suikertante’ is er voor iedereen die graag
een kopje koffie of thee drinkt en een praatje
maakt. Het is een knus koffiehuisje waar je ook
een lunchhapje kunt eten. Een keer in de week
maken deelnemers een gezonde, lekkere maaltijd
die te koop is voor een kleine vergoeding.

Inloop ‘Het Beekse Koffiehuis’ kun je in de
middag en avond bezoeken, ook in het weekend
zijn we geopend. Bij deze inloop staan computers
en hebben we een uitgebreid assortiment.
Er worden laagdrempelige activiteiten aangeboden waar iedereen van harte welkom is.
Zo wordt er iedere woensdag een potje dart
gespeeld, bakken we elke donderdag samen
pannenkoeken en draait er regelmatig vrijdagavond een DJ.
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De Plaza is gevestigd op Landgoed de
Grote Beek en iedereen is hier welkom!
Het is een dynamische plek waar van alles te
beleven is. Je kunt hier in de zomer heerlijk
vertoeven op het terras, winkelen, een kop thee
of koffie drinken, naar de kapper gaan. Ook
kun je er een bloemstuk, cadeau of plantje
maken of kopen en je kunt er zelfs een
stoelmassage krijgen.

