Caleidoz werkt aan een evenwichtige lokale samenleving
Caleidoz Welzijn geeft informatie, advies en begeleiding aan jong en oud in
Rijnwaarden. Wij zijn er voor al uw vragen op het gebied van welzijn,
wonen, zorg, financiën en vervoer.

FORMULIERENBRIGADE
Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie of met het invullen
van de aanvraag voor gemeentelijke voorzieningen? De vrijwilligers van de
formulierenbrigade kunnen u hierbij helpen. Voor meer informatie mail
naar: m.reijmer@caleidoz.nl

JONGEREN
Voor jongeren vanaf 10 jaar organiseren we leuke en sportieve activiteiten.
De ene week in De Piramide op woensdagmiddag en de andere week in
De Sfinx op vrijdagavond.
Kijk voor het programma op www.desfinx.nl

HET PROJECT
Een ontmoetingsplek voor inwoners van Rijnwaarden.
Dorpshuis Lobith elke dinsdag van 9.30 – 12.30 uur.
Dorpshuis Lobith elke donderdag van 13.00 – 16.00 uur.
Voor informatie bel of mail naar:
Monique Reijmer Tel: 0653871949 mail: m.reijmer@caleidoz.nl

MAALTIJDSERVICE
De maaltijdvoorziening is een service waarbij u kunt kiezen uit een ruim
assortiment diepvries maaltijden die u zelf in de magnetron verwarmt.
De maaltijden worden eens per week door vrijwilligers bij u aan huis
bezorgd.
PERSONENALARMERNING
Voor mensen die hulpbehoevend of slecht ter been zijn is er een draadloos
alarmsysteem dat zij in huis of tuin bij zich dragen. Als ze op de knop
drukken wordt via de telefoon contact gemaakt met onze alarmcentrale
waar dag en nacht een verpleegkundige aanwezig is.
Voor het apparaat en het abonnement betaalt u € 10,50 per maand.
MANTELZORGONDERSTEUNING
Mantelzorgers zetten zich langdurig belangeloos in voor een
hulpbehoevende bekende. Het begint vaak met kleine taken die langzaam
maar zeker kunnen uitgroeien tot een intensieve zorgtaak.
Wij helpen u bij het vinden van een betere balans tussen de zorgtaak en
uw andere bezigheden.
Voor meer informatie mail naar: m.grootkoerkamp@caleidoz.nl
DAGBESTEDING
Voor mensen vanaf 55 jaar is er elke dag, behalve op zaterdag,
van 10.00 – 16.00 uur een dagprogramma in het Dorpshuis in Lobith.
U hebt hiervoor een wmo- indicatie nodig, aan de hand daarvan wordt
bepaald voor hoeveel dagdelen u kunt deelnemen.

VRIJWILLIGERSCENTRALE.
Via de vacaturebank kunt u vacatures aanbieden en een geschikte
vrijwilligersfunctie vinden Spreekuur elke maandag van 14.00 – 15.00 uur
in het Dorpshuis, Markt 8 Lobith.. Kijk voor meer informatie op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar
REPAIR CAFE
Wil je samen met vrijwilligers je kapotte spullen repareren, deskundig advies
krijgen en inspiratie opdoen? Kom dan naar het Repair Café Rijnwaarden!
Elke laatste donderdag van de maand is er van 14.00 – 16.00 uur een
Repair Café in het Dorpshuis Markt 8 in Lobith.
Inloopspreekuur
Op woensdag van 09.00 – 12.00 uur kunt u terecht in het Dorpshuis in
Lobith, Markt 8. Of bezoek één van onze steunpunten:
Aerdt Dorpshuis Eensgezindheid,
dinsdag 10.00 – 12.00

Herwen Dorpshuis De Cluse,
dinsdagmiddag 14.00–16.00

Pannerden
CC De Cirkel, donderdag 10.00–12.00

Spijk De Spieker,
donderdagmiddag 14.00 – 16.00.

Lobith/Tolkamer Dorpshuis Lobith, woensdag 10.00–12.00
Voor meer informatie kunt u bellen van maandag t/m donderdag van 9.00 –
12.00 uur (0316) 542 890.
Of kijk op onze website: www.rijnwaarden.caleidoz.nl

