
SAMEN  EEN  STAP  VERDER  IN  WELZ I JN
KijkopWelzijn organiseert de komende maanden, samen met diverse partners, tal van activiteiten. Hieronder vindt u een compleet 
overzicht. Kijk voor meer informatie op www.kijkopwelzijn.nl. Wilt u meer weten of u aanmelden? Bel 0180 691800 of mail balie@
kijkopwelzijn.nl.

Mantelzorg Adviespunt
Hoe blijft u als mantelzorger in 
balans? De Mantelzorgconsulenten 
helpen u graag door middel 
van informatie, advies, 
training, ontmoeting en 
ontspanning. Begeleiding van 
de mantelzorgconsulenten is 
laagdrempelig en kosteloos. 
Daarnaast ziet u in de agenda 
verschillende activiteiten voor 
mantelzorgers.

Vraagwijzer
Heeft u vragen over financiën of 
welzijn? Bezoek een spreekuur:
Buurtkamer Vrijenburg, iedere 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Bibliotheek ‘t Plein, iedere dinsdag 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Bibliotheek Het Kruispunt,
iedere woensdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Kantoor Wijkteam, iedere 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Ouderenwerk
Het Ouderenwerk helpt ouderen in 
Barendrecht in allerlei vormen. Zo 
vinden er gezondheidsspreekuren 
plaats op verschillende locaties, 
waar u terecht kunt met vragen over 
gezondheid en welzijn.
‘t Plein: iedere laatste donderdag van 
de maand van 15.00 tot 16.00 uur. 
Kantoor KijkopWelzijn: iedere tweede 
maandag van de maand van 15.30 tot 
16.30 uur.

Wijk- en Vrijwilligerswerk
In Buurtkamer Vrijenburg zijn de hele 
week verschillende activiteiten te 
doen. Zowel gezellige, als creatieve 
en leerzame activiteiten worden 
in samenwerking met bewoners 
georganiseerd. Bekijk het volledige 
aanbod via de agenda op de 
website van KijkopWelzijn. Zelf iets 
organiseren? Neem contact met ons 
op.

Jeugd- en Jongerenwerk & 
Buurtsportcoach
Ook het Jongerenwerk en de 
Buurtsportcoach organiseren 
verschillende activiteiten voor 
jongeren in Barendrecht. Daarnaast 
ondersteunen jongerencoaches 
jongeren die tegen problemen 
aanlopen op het gebied van welzijn 
of financiën. Het complete aanbod 
vindt u op 
www.jongerenwerkbarendrecht.nl.

A G E N D A
Dinsdag 20 september | Start gespreksgroep “Rouw & Verlies” | 13.30 tot 15.00 uur 
MFA Waterpoort

Woensdag 21 september | Theatervoorstelling Wereld Alzheimer Dag | 14.00 uur in Carnisse
Haven | 19.00 uur in Theater Het Kruispunt | Kaartjes te koop via www.hetkruispunt.nl | € 5,00 

Donderdag 22 september | Start cursus “Dementie voor mantelzorgers”| 14.00 tot 16.00 uur Kantoor 
KijkopWelzijn | Een vijfweekse cursus voor mantelzorgers over dementie

Zaterdag 24 september | Burendag | Meer info op www.kijkopwelzijn.nl 
Landelijke actiedag om samen met uw buren iets goeds te doen voor de buurt

Donderdag 29 september | Kom Erbij: Workshop Ageism | 10.00 tot 13.00 uur | BLOK0180 
Workshop over de vooroordelen van het ouder worden, inclusief lunch

Donderdag 29 september | Kom Erbij: Kunstlezing – Eenzaamheid in de beeldende kunst 
14.00 tot 16.00 uur | BLOK0180 | Lezing over verschillende kunstuitingen van eenzaamheid

Donderdag 29 september | Themabijeenkomst “Ouderenwerk” | 14.00 tot 16.00 uur 
De Huiskamer | Wat kan het Ouderenwerk voor u betekenen?

Donderdag 29 september | Start workshop “Alles Lach” voor mantelzorgers | 19.30 tot 20.30 uur 
BLOK0180 | Een ontspannende workshop, waarin het bijzonder makkelijk is om te lachen!

Vrijdag 30 september | Kom Erbij: Betsy’s Bingo | 10.00 tot 13.30 uur | BLOK0180 | inlcusief lunch

Maandag 3 oktober | Kom Erbij: Workshop eenzaamheid | 13.00 tot 15.00 uur | Het Kruispunt 
Workshop eenzaamheid vanuit Het Aandachtshuis en Biessonder

Dinsdag 4 oktober | Kom Erbij: Stoelyoga | 10.00 tot 12.00 uur | MFA Waterpoort
Een uurtje stoelyoga onder begeleiding van een yogadocent met achteraf koffie en gebak

Dinsdag 4 oktober | Kom Erbij: Film – I Daniel Blake | 14.00 tot 16.30 uur | Het Kruispunt
Een film over de zoektocht van Daniel Blake door het uitkeringssysteem

Woensdag 5 oktober | Kom Erbij: Workshop “Rhythm on Trash” | 14.00 tot 17.00 uur 
MFA Waterpoort | Muzikale workshop met achteraf een hapje en een drankje

Woensdag 5 oktober | Mantelzorg Café | 14.30 tot 16.30 uur | Het Kruispunt 
Bijeenkomst over de veranderende relaties en emoties bij mantelzorg

Donderdag 6 oktober | Kom Erbij: Afsluitingsfeest | 16.00 tot 19.00 uur | BLOK0180
Feestelijke afsluiting van de Kom Erbij week met muziek, drankjes en een frietkraam

Vrijdag 7 oktober | Nationale Ouderendag: Voorleeslunches | Meer info op www.kijkopwelzijn.nl Diverse 
lunches op locaties door Barendrecht om met elkaar in gesprek te gaan, inclusief lunch

Woensdag 19 oktober | Alzheimer Café | 19.30 tot 21.00 uur | Het Kruispunt
Thema: Er wordt een film vertoond, en aansluitend volgt een nabespreking

Dinsdag 25 oktober | Themabijeenkomst ‘‘Langer zelfstandig thuis wonen” 
15.30 tot 17.00 uur | MFA Waterpoort

Zaterdag 29 oktober | Brusjesdag | 13.00 tot 16.00 uur | BLOK0180
Ontspannende activiteiten voor jonge mantelzorgers en hun ouders

Woensdag 2 november | Start cursus “Grip & Glans” | 9.30 tot 12.00 uur | Wijkruimte Vrijenburg
Een zesweekse cursus om positiviteit en glans terug te vinden en te behouden | Deelname kost € 25,00

Maandag 7 november | Week van de Mantelzorg| Diverse activiteiten om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Binnenkort staat het volledige programma op www.kijkopwelzijn.nl

Woensdag 16 november | Alzheimer Café | 19.30 tot 21.00 uur | Bibliotheek ’t Plein
Thema: Vragen rondom het rijbewijs en een indicatie stellen

Maandag 21 november | Mantelzorg Café | 19.00 tot 21.00 uur | Bibliotheek ‘t Plein 
Deze bijeenkomst gaat over veranderende relaties en emoties bij mantelzorg 

Donderdag 24 november | Themabijeenkomst “Ergotherapie” | 14.00 tot 16.00 uur 
De Huiskamer | Met medewerking van Ergotherapie Barendrecht

Woensdag 7 december | Dag van de Vrijwilliger | Een week vol activiteiten voor alle vrijwilligers in Barend-
recht. Binnenkort staat het volledige programma op www.kijkopwelzijn.nl

Zaterdag 10 december | Kerstlunch voor mantelzorgers | 12.00 tot 14.00 uur | Hotel Van Der Valk Heerlijke 
kerstlunch, speciaal voor mantelzorgers in Barendrecht

Dinsdag 13 december | Themabijeenkomst “Vragen rondom levenseinde”

Woensdag 21 december | Alzheimer Café | 19.30 tot 21.00 uur | Het Kruispunt | Thema: muziek


