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Wat is De Wijkkamer?

PROGRAMMA 2017

Wijkkamer Rozengaarde is sinds oktober 2016 een inlooppunt waar wijk-

Dt is het voorlopige programma voor
het eerste kwartaal van 2017.

bewoners welkom zijn voor een kop koffie, informatie of een activiteit. Een
ontmoetingsplek zonder drempels waar mensen elkaar gemakkelijk vinden
om gezamenlijke interesses te delen. Of de dag samen in te vullen. Er is een
gastvrouw of gastheer aanwezig om u welkom te heten en wegwijs te maken.
Actuele openingsuren: woensdag en vrijdag van 10 tot 16 uur. Binnenkort
wordt het aantal dagen uitgebreid, naar uiteindelijk zeven dagen per week.

Medewerkers
Medewerkers gezocht!
gezocht!
Voor onze ontmoetingsgroepen zoeken wij
medewerkers, die een opleiding als helpende of
verzorgende (minimaal niveau 2) hebben gevolgd
en graag voor en met mensen werken.
Ook zoeken wij gastvrouwen en -heren
die voor een persoonlijke ontvangst
zorgen en groepen kunnen begeleiden.
Vrijwilligers die ons kunnen helpen met
het vervoer van minder-mobiele mensen,
klussen, tuinonderhoud of activiteiten
zijn uiteraard ook van harte welkom in
ons team. De werkdagen en tijden
stemmen vanzelfsprekend in goed
overleg samen af.
Meer informatie?
Loopt binnen in de wijkkamer
op woensdag en vrijdag tussen
10 en 15 uur.
Bellen of mailen mag ook:
T 06-10225966, E info@bedemzorg.nl

Ruimte voor de wijk, zeven
dagen en avonden per week
Bent u wijkbewoner en wilt u iets organiseren
in de wijkkamer? Wilt u meedenken over het
te ontwikkelen initiatief: Wij(k)actief?
Kunt u een bijdrage leveren aan ons week
programma, bijvoorbeeld door het geven
van een presentatie, het organiseren van een
creatieve activiteit of spel, het vertonen van
een film of slideshow? Dan horen we heel
graag van u!
Stuur uw mail met aanvraag of idee naar:
info@bedemzorg.nl of vul in de wijkkamer
een aanbodkaartje in. Dan nemen wij
persoonlijk contact met u op.

Meld
u nu
aan!

MAANDAG 10 - 13 uur
Schilderclub onder begeleiding van
een ervaren docent. Kosten: € 10
per keer, inclusief lunch.
MAANDAG 10 - 16 uur
Ontmoetingsgroep voor mensen
met dementie.
WOENSDAG 10 - 16 uur
Ontmoetingsgroep voor mensen
met dementie.
VRIJDAG 10 - 16 uur
Ontmoetingsgroep voor mensen
met dementie.

Kijk voor het actuele programma op:
www.bedemzorg.nl en
@wijkkamerrozengaarde
Zelf een dagdeel vullen in de
wijkkamer? Mail info@bedemzorg.nl

De Wijkkamer voor NLdoet
Op vrijdag 10 maart 2017 is de landelijke vrijwilligersdag.
Wijkkamer Rozengaarde heeft een gift van NLdoet ontvangen
voor het opknappen van de berging op het plein en voor het
maken van een b
 ibliotheekkast voor de wijk. Samen met u
willen we een gezellige dag hebben op het plein, dat dan
bijna klaar is als beweeg- en activiteitentuin.
Doet u mee?
Meld u aan via https://www.nldoet.nl/klus/22456.
Of loop binnen, als we open zijn, en vul het aanbodkaartje
in. We sluiten de dag af met een sprankelende borrel.
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