Feestelijke opening

Amandelbloesem

vrijdag 1 april 2016

15.00 - 16.00 uur
Optreden Hailander in de straten van
Wormerveer-Noord
16.00 - 16.15 uur
Optreden Hailander op het plein voor
Amandelbloesem (Vinkenstraat 2)
16.30 -17.00 uur
Officiële opening en toespraken
17.00 - 18.00 uur
Een hapje en een drankje, en tijd om het
vernieuwde atrium te bewonderen
18.00 – 20.00 uur
Muzikale afsluiting met zangeres Sandra Mooy
Iedereen is van harte welkom!

Vereniging De Bloesem
Samen met Wormerveer
Vereniging de Bloesem exploiteert de gemeenschappelijke ruimtes in de Amandelbloesem.
De Bloesem wil bovenal activiteiten ontwikkelen om de leefbaarheid in Wormerveer-Noord te vergroten door het aanbieden
van buurthuisachtige activiteiten –zoals
buurtkamer voor koffie/thee, recreatie,
maaltijden, dagbesteding, kinderopvang,
zaalhuur voor leden. De Bloesem wil een
sociaal knooppunt worden in ZaanstreekNoord. Leidraad voor de Bloesem is wat
mensen in de buurt in het algemeen en
ouderen en hulpbehoevenden in het bijzonder nodig hebben zonder zich te laten leiden
door vigerende regelgeving of de hoek van
waaruit de politieke wind waait; de leden
bepalen uiteindelijk het beleid van de vereniging.
www.debloesem.info

MIES staat voor: Maatschappelijk, Informatief, Ecologisch en Sociaal.
MIES is een kleinschalige platte organisatie,
waar persoonlijke aandacht en de eigenheid
van de cliënt centraal staan. Uitgangspunt
in de begeleiding zijn de talenten en kwaliteiten van de cliënt. Door de cliënten in hun
eigen kracht te zetten, ondersteunen wij ze
in het behalen van hun eigen successen.
Waar MIES uniek in is, is het snel kunnen anticiperen op woon- en begeleidingswensen.
Vaak kunnen wij op korte termijn inspelen op
de vraag naar woon/werk/logeer plek.
In samenspraak met de cliënt gaan we deze
uitdaging graag aan.
Het nieuwe project in de Amandelbloesem
wordt uniek; Het gebouw zal een belangrijke
wijkfunctie gaan vervullen in Wormerveer.
We zullen gaan samenwerken met verschillende organisaties en vrijwilligers.
Stichting MIES is HKZ gecertiﬁceerd en aangesloten bij de VGN.
www.stichtingmies.nl

Betaalbaar en prettig wonen in leefbare
buurten. Dat biedt WormerWonen in Wormerland en sinds kort ook in Wormerveer in
de Amandelbloesem. WormerWonen let op
de kosten. We houden onze organisatie klein
en richten ons alleen op sociale huisvesting.
In de regio wonen steeds meer ouderen die
langer zelfstandig willen blijven wonen. Voor
deze doelgroep biedt de Amandelbloesem
veiligheid, geborgenheid, aanspraak en een
eigen woning met (zo nodig) zorg aan huis
door een andere professionele partij. WormerWonen verhuurt de bestaande aanleunwoningen en verbouwt de woontoren in
2016/17 tot zelfstandige 2 en 3-kamerwoningen. Vereniging De Bloesem organiseert in
de Amandelbloesem tal van activiteiten voor
(buurt)bewoners. U woont zelfstandig maar
kunt als u dat wilt ook samen met anderen
dingen doen.
www.wormerwonen.nl

De Zorgcirkel is met thuiszorg, respijtzorg
en kortdurend verblijf (KDO) actief binnen
Amandelbloesem.
Het team van Zorgcirkel Thuiszorg is op de
begane grond gehuisvest. Er wordt gewerkt
in kleine teams hetgeen de betrokkenheid in
zowel de Amandelbloesem als de wijk versterkt. De wijkverpleegkundige houdt eerste
en derde vrijdag van de maand spreekuur.
Men kan zowel dagelijks of slechts een paar
uur per week gebruik maken van de diensten
van Zorgcirkel Thuiszorg.
Bovendien biedt De Zorgcirkel in 4 appartementen op de begane grond van de Amandelbloesem respijtzorg en kortdurend verblijf
(KDO) aan.
www.zorgcirkel.com

