Ontmoetingsmomenten in de wijk voor kwetsbare bewoners
In de locaties van Zorg voor elkaar Breda (WIJ en Surplus Welzijn) hebben we voor
kwetsbare bewoners die behoefte hebben aan een vast ritme en contact
ontmoetingsmomenten georganiseerd.
Hiervoor hebben we toestemming gekregen van de gemeente Breda.
Deze activiteiten zijn vergelijkbaar met dagbesteding en aanloop Ggz/SMO. En maken
deel uit van noodzakelijke zorgactiviteiten.
Wat kun je verwachten?
De ontmoetingsmomenten zijn op vaste dagen en tijden.
Dat kan zijn; alleen een kopje koffie doen met elkaar.
Maar het kan ook een kopje koffie zijn én een corona-veilige activiteit.
Onder een corona-veilige activiteit verstaan we een groepsgesprek, krant voorlezen,
geheugentraining. Of met eigen materiaal handwerken.
Om de veiligheid extra te waarborgen gaan we uit van maximaal 12 deelnemers per
ochtend of middag.
Deelname
Om deel te kunnen nemen kun je
• uitgenodigd worden door de sociaal werker van de locatie of
• je kunt jezelf aanmelden of
• in overleg met jou aangemeld worden door een familielid bij het telefonisch
aanmeldpunt van Zorg voor elkaar Breda 076 – 525 15 15
De sociaal werker maakt afspraken met de deelnemers: op welke dagen/tijden ga je
deelnemen?
Ontmoetingsmomenten en locaties
Wijkcentrum Balieweide wijk Doornbos (Simone van Rooij)
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 10 uur tot 12 uur
• Woensdag 14 uur tot 16 uur
• Zondag 13 uur tot 16 uur
Wijkcentrum ’t Houwke wijk Heusdenhout (Gonda Poppelaars)
• maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
• dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur
Wijkcentrum Princenhof wijk Princenhage (Esther de Raad)
• Maandag t/m vrijdag geopend 9 uur tot 17 uur
Wijkcentrum Heksenwiel wijk Haagse Beemden (Kitty Timmers)
• Maandag t/m vrijdag 9 uur tot 13 uur
Kosten
Deelnemers betalen een bijdrage voor de koffie/thee
Covid-19 regels in de wijklocaties
Tijdens de ontmoetingsmomenten houden we ons aan de volgende regels:
• Je bent aangemeld of uitgenodigd
• Je blijft thuis als je verkouden bent
• Bij binnenkomst doe je mee aan de gezondheidscheck
• Je draagt een mondkapje
• Je vult een registratieformulier in
• Je wast of ontsmet je handen bij binnenkomst
• Je houdt altijd 1,5 meter afstand
• Je gebruikt geen spelmateriaal dat van hand tot hand gaat.
Voorbeeld: kaarten kan niet, handwerken met eigen materiaal wél
• Je blijft tijdens je bezoek op een vaste plaats zitten
Bij vragen, aarzel niet en neem contact op!

