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Vandersanden (baksteenfabrikant) en Caleidoz werken samen!

Het Corona-team hield afgelopen weken de vinger aan de pols voor wat betreft de
regionale en landelijke ontwikkelingen. Dankzij grote inspanning van het team
is het gelukt dat de dorpshuizen, zo veel als mogelijk, open konden blijven. De
gemeente Zevenaar heeft daarin meegeholpen, waarvoor dank. Deze samenwerking
heeft ertoe geleid dat locaties van Trefpunten en Huiskamer de Maatjes minimaal
gesloten zijn geweest.

VANUIT HET CORONA-TEAM

"GEMEENTE ZEVENAAR HEEFT DAARIN MEEGEHOLPEN, WAARVOOR DANK" 

Lucinda Koster, P&O Vandersanden, en
Moniek Vossebeld, Sociaal werker
Caleidoz, willen er samen voor zorgen dat
medewerkers de weg weten naar alle
mogelijkheden die er zijn op het gebied
van welzijn. Het levert ook meteen
concrete resultaten op. Welke? Daarover
lees je meer in één van de volgende
Nieuwsupdates.
Voor informatie: 
m.vossebeld@caleidoz.nl of
telefoonnummer: (06) 83 59 61 72

Caleidoz werkt mee aan de kerstactie van Lionsclub ‘De Liemers’
Jaarlijks verwent Lionsclub ‘De Liemers’ inwoners, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken,
met een feestelijke avond. Dat kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen helaas niet
doorgaan. Als alternatief stellen ze daarom voor de gemeente Zevenaar 50 kerstpakketten
beschikbaar. Tot 1 december mochten we adressen doorgeven van mensen die het om wat voor
reden dan ook, écht goed kunnen gebruiken. We helpen de Lionsclub, met onze samenwerkings-
partners, deze pakketten op de juiste plekken te bezorgen.
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Dit jaar bestaat de groepsbegeleiding in Lobith maar liefst 30 jaar. Helaas kunnen
we aan dit jubileum nu, door de coronamaatregelen, niet de gewenste aandacht besteden.
We hopen het volgend jaar groots en feestelijk in te halen. Maar we hebben dit fantastische
resultaat natuurlijk niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. In de week van
het jubileum was er dagelijks wat lekkers van de bakker bij de koffie en werden
mooie herinneringen opgehaald van de afgelopen jaren. Vrijwilligers kregen
heerlijke bonbons voor hun inzet. Sommigen zijn net enthousiast gestart,
anderen werken al jaren als vrijwilliger bij de groepsbegeleiding. Voor ons
zijn ze allemaal even waardevol. We gaan voor de 50!
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30-jarig jubileum Groepsbegeleiding Lobith

"VOOR ONS ZIJN ZE ALLEMAAL EVEN WAARDEVOL"



WORKSHOP POSITIEVE GEZONDHEID,
EEN GROOT SUCCES!

Op vrijdag 20 november organiseerde het
jongerenwerk, in samenwerking met Be Bright, 
de workshop Positieve Gezondheid voor de jongeren in de
gemeente Zevenaar.
Er hebben 10 jongeren, in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar,
aan deze workshop meegedaan. 
Aan de hand van een speciaal ontwikkelde tool, zijn de
jongeren aan de slag gegaan met hun eigen Positieve
Gezondheid. De 6 pijlers van Positieve Gezondheid zijn: 
· Lichaamsfuncties - Ik voel me gezond en fit
· Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
· Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
· Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
· Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
· Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

De jongeren werden uitgedaagd om na te denken over hun
eigen leven: hoe gaat het op dit moment? Wat gaat goed, wat
geeft je energie? Wat zou je willen veranderen? Waar droom
je van? Hoe kun je die droom bereiken?  Ze hebben hierbij
geluisterd naar en geleerd van elkaar!
De jongerenwerkers blijven deze jongeren coachen
in het bereiken van hun doelen & dromen.

Enkele reacties van de jongeren:
“Het was een positieve ervaring”
“Ik vond het leerzaam en gezellig”
“Leerzame ervaring en erg leuk!!”
“Het was heel gezellig en positief"
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"Leerzaam en gezellig"
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De afgelopen maanden zijn in vele opzichten
bijzonder geweest. Nog nooit hebben we een
situatie, als deze met Corona, meegemaakt.
Door de opgelegde maatregelen konden ook de
Open Tafels op de diverse locaties niet doorgaan.
Dat er onder ouderen veel behoefte is om gezellig
samen te eten, bleek uit de proef een Open Tafel
bij de Turmac Cultuurfabriek te beginnen. In 'no
time' was het maximaal toegestane aantal
deelnemers van 30 bereikt. Helaas werden per 
13 oktober de maatregelen aangescherpt en moest
de horeca opnieuw dicht. 
Maar bij Caleidoz houden we de moed erin. We
blijven kansen creëren. Vanaf december is het
weer mogelijk op zaterdagmiddag te genieten
tijdens de Open Tafel in ontmoetingscentrum De
Hooge Bongert. De ruimte is geschikt voor
maximaal 30 personen. Wil je mee-eten? Geef je
dan vóór vrijdag op bij de Servicedesk van
Caleidoz, telefoon: (0316) 243 204 of meld je aan
via onze website www.caleidoz.nl

"IN 'NO TIME' WAS HET MAXIMAAL TOEGESTANE AANTAL
DEELNEMERS VAN 30 BEREIKT"

               eet je weer mee?



ALGEMENE INFORMATIE
Luciënne Uffing, Beate Lammers,
Patricia Groenenstijn, 
servicedesk@Caleidoz.nl

BESTUURSSECRETARIAAT
Christie Engelberts
c.engelberts@caleidoz.nl

MANAGER 
Maikel Stolte
m.stolte@caleidoz.nl

BESTUURDER 
Karlijn Hillen
k.hillen@caleidoz.nl

TEAMS 
locaties en activiteiten
www.caleidoz.nl

Deze update wordt gedeeld 
met  de gemeenteraden, de
colleges B&W en de ambtenaren
Sociaal Domein van gemeenten
Zevenaar en Doesburg. 
Ook te vinden op de website. 

De Servicedesk vergroot de bereikbaarheid van Caleidoz.  

De Servicedesk is aanwezig op 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 14.00 uur. 

Je kunt de servicedesk bereiken op nummer (0316) 24 32 04 
of via email servicedesk@caleidoz.nl.


