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Waar u thuis bent
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Vervoer
Wilt u graag deelnemen aan onze vereniging(en)
en/of activiteiten, maar heeft u geen vervoer?
Wij kunnen u (op afspraak) halen en brengen.
U betaalt hiervoor slechts € 1,00 voor een enkele reis
(binnen een straal van 7 kilometer vanaf Mozaiek,
daarbuiten wordt een prijsafspraak met u gemaakt).
Wanneer u gebruik wilt maken van ons vervoer,
dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier.
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.
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Voorwoord
In het leven van de gemiddelde Nederlander is het lid zijn van een vereniging erg
belangrijk. In een vereniging heeft men sociale contacten en treft men anderen met
dezelfde belangstelling. Het deelnemen aan verenigingen geeft veel ouderen
structuur in hun leven en zorgt voor een leuke invulling van de dag.

Welzijn
Door het verenigingsleven en de activiteiten in en om Woon(zorg)centrum Mozaiek te organi
seren, kunnen we bijdragen aan datgene wat in het leven zo belangrijk is; uw welzijn. Welzijn
in de meest ruime zin van het woord, want er zijn niet alleen gezelligheids- en spelverenigingen,
maar wij hebben ook een bloemschikvereniging en een wandelclub.
Met het uitbrengen van deze folder laten wij u zien welke activiteiten en verenigingen wij
bieden binnen Mozaiek. U kunt natuurlijk ook eerst een kijkje komen nemen om de sfeer te
proeven en nader kennis te maken voordat u zich aansluit bij één van onze verenigingen.
U bent van harte welkom!
Naast de verenigingen en activiteiten bestaat er een apart programma voor
bewoners van Mozaiek.
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Vrijwilligers
gezocht
Vind u het leuk om ons te helpen
en begeleiding te geven aan de
verschillende verenigingen? Bel dan met
T. (050) 409 32 00 en vraag de coördinator
vrijwilligers voor meer informatie.

Verenigingsleiders
Elke vereniging of activiteit staat onder supervisie van
een professionele medewerker. Daardoor kunnen vereni
gingen en activiteiten (zo veel mogelijk) geleid worden
door vrijwilligers. Elke vereniging kent zijn regels over
zaken als: het programma, de frequentie, kosten en de
locatie van de bijeenkomsten. Deze gegevens vindt u
verderop terug in deze folder.
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Zangvereniging
Onder begeleiding van een dirigent worden diverse liederen
gezongen van vroeger en nu. Elke eerste maandag van de
maand wordt het koor door een professionele muzikant
ondersteund.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke maandag
Artiestenfoyer
14.30 - 16.00 uur

Creatieve verenigingen
Handwerkclub
Gezellig bezig zijn met elkaar. Samen maken we werken
voor de verkoop of voor een goed doel. Handwerken vindt
natuurlijk plaats onder het genot van een kop koffie of thee.
Wanneer:
		
Plaats:
Tijd:

Tweewekelijks op woensdag
in de even weken
Vide
10.00 - 11.30 uur

Bloemschikvereniging met workshop
Bij het bloemschikken werken we met mooie bloemen,
bladeren en takken. U leert hoe u een bloemstuk kunt ma
ken en zult merken dat u al gauw een eigen stijl ontwikkelt.
Bij het bloemschikken wordt u begeleid door een vrijwilliger.
Het gemaakte bloemstuk neemt u zelf mee naar huis.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:
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Elke eerste vrijdag van de maand
Vide
14.30 - 16.00 uur
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Spelverenigingen
Bingo
Een gezellig spel met veel plezier en leuke prijzen. Er is een
reguliere bingo en een luxe bingo, waarbij u leuke prijzen
kunt winnen.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke derde woensdag van de maand
Vide
14.30 - 16.15 uur

Biljartvereniging
Biljarten is een gezellig spel dat in een café of buurthuis
wordt gespeeld. In Mozaiek beschikken wij over een achttal
biljarttafels waar verschillende biljartspelen kunnen worden
gespeeld.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke dag
HABION
14.30 - 16.00 uur

Klaverjasvereniging
Iedere week competitie, spanning en gezelligheid. Hét adres
voor iedereen die van klaverjassen houdt. Winnaars gaan
met mooie prijzen naar huis. Jaarlijks wordt er rond de kerst
periode een competitie georganiseerd.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke vrijdagmiddag
Atrium
14.30 - 16.15 uur

Bridgeclub
Het spel op het Bridge laken staat garant voor een gezellige
middag.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke vrijdag
Atrium/Vide
14.30 - 16.15 uur
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Spelverenigingen
Koersbal
Koersbal is van oorsprong een Australische sport. De bedoe
ling van het spel is, net als bij ‘jeu de boules’, om de ballen
zo dicht mogelijk bij het witte doelballetje te rollen.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke dinsdag
Atrium 1e etage
14.30 - 16.00 uur

Spelletjesavond
Een inloopavond waarbij u zelf kunt kiezen welk spel u wilt
spelen. Schaken, rummikub, sjoelen of bijvoorbeeld dam
men. U wordt ontvangen door een gastvrouw/heer en bent
ook welkom voor alleen een kopje koffie en een praatje.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Dinsdag en donderdag
Vide
18.30 - 20.30 uur

Internetcafé
Het internetcafé kunt u vinden aan de grote stamtafel in
de Lounge. U kunt over het internet surfen op de iPad, uw
e-mail bekijken of gezellig chatten met familie en vrienden.
Ook buurtbewoners zijn van harte welkom. Wanneer u
begeleiding wenst zijn er vrijwilligers die u graag van dienst
zijn en u iets kunnen leren. Vanuit het internetcafé worden
verschillende cursussen aangeboden, onder leiding van een
cursusleider. Een greep uit het aanbod:
• Veilig internetten
• Werken met Word
• Digitale fotografie
Wanneer:
Plaats:
Tijd:
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Elke donderdag
Kobaltkamer
14.30 uur

Tijdens het
internetcafé is
er ook iemand
aanwezig die u kan
helpen met het
gebruik van uw
smartphone.
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Beweegverenigingen
Fysiofit (PERDON)
Lekker in je vel zitten begint bij goed voor jezelf zorgen.
Bewegen is niet alleen goed voor hart en bloedvaten, maar
doet méér voor het lichaam. Zo is het ook goed voor onze
hersenen, die in betere conditie blijven door dagelijks te
bewegen. Fysiofit is geschikt voor iedereen, dus ook als u in
een rolstoel zit.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke vrijdag
Atrium 1e etage
10.45 - 11.30 uur

Wandelclub
Heerlijk wandelen in de prachtige natuur die rondom
Mozaiek ligt. De plek bij uitstek voor uw wandeling. Wandel
met ons mee! Neem contact op met de medewerkers Welzijn
van Mozaiek. Wij zullen vraag en aanbod combineren.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke donderdag
Buiten, rondom Mozaiek
14.30 uur

Jeu de boules
Vanuit de wijkvereniging wordt er gespeeld op de jeu de
boules baan aan de Heijtinge in de wijk.
Wanneer:
Plaats:
Tijd:

Elke vrijdagavond (in voorjaar en zomer)
Jeu de boules baan, Heijtinge
18.30 - 20.00 uur
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Verwachte verenigingen
Vrouwen van hier
De naam zegt het al, een vereniging alleen voor vrouwen.
Veel variatie, van creatief of actief tot een gezelschapsspel.

Mannencafé
Een bijeenkomst voor mannen, waarin gezelligheid met
koffie of een borreltje voorop komen te staan, maar waarin
we het ook hebben over actueel nieuws of nieuwtjes uit
Zuidlaren.

Kookvereniging/Bakvereniging
Speciaal voor mannen en vrouwen die van lekker eten
houden en het leuk vinden om hun kookkunsten te delen
met anderen.
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Reguliere activiteiten
Naast de verschillende verenigingen worden er
op vaste dagen meer activiteiten georganiseerd.

Cultuur
Mozaiek organiseert bijvoorbeeld muziek- en soosmiddagen,
avond- en weekendvoorstellingen. Voorbeelden zijn; een
Shantykoor, dansgroep, muzikant of een toneelgroep.
U kunt van ons een gevarieerd aanbod verwachten.
Wanneer:
		
		
		
Plaats:

Eens per maand
Op www.bijdeburen.nl, de digitale borden
in de hal en via de nieuwsbrief kondigen
wij de optredens aan.
Theater Mozaiek

Filmvoorstellingen
Theater Mozaiek is geschikt voor het tonen van films en
documentaires. Daarom zullen we, ook op verzoek, leuke
en interessante films tonen. Bij het zien van een film hoort
tevens een drankje en een versnapering!
Wanneer:
		
		
		
Plaats:
Tijd:

Elke laatste donderdag van de maand
Op www.bijdeburen.nl, de digitale borden
in de hal en via de nieuwsbrief kondigen
wij de filmvoorstellingen aan.
Theater Mozaiek
14.30 - 16.00 uur

In Concerto
Een vereniging voor de liefhebber van klassieke muziek.
Het accent ligt hier op klassieke muziek, zoals Mozart of
Bach, opera en operette. Naast het beluisteren van muziek
op cd wordt er af en toe een live concert gegeven.
Wanneer:
		
		
		
Plaats:
Tijd:

Variërend op zondag
Op www.bijdeburen.nl, de digitale borden
in de hal en via de nieuwsbrief kondigen
wij de concerten aan.
Theater Mozaiek
14.30 - 16.00 uur
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Huisregels
Op feestdagen vervallen de verenigingen en de reguliere activiteiten en is er een aangepast
programma. Houdt u hiervoor de publicatieborden, www.bijdeburen.nl of de nieuwsbrief in
de gaten.
Per vereniging wordt een maximaal aantal deelnemers gehanteerd, mede in verband met de
ruimte, begeleiding en doelstelling. De verenigingsleider kan besluiten een tweede vereniging
op te starten bij voldoende deelnemers wanneer de middelen en begeleiding dit toelaten.
Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.

Heeft u ideeën of wilt
u vrijwilliger worden?
Heeft u na het lezen van deze folder ideeën voor een leuke vereniging of wilt u misschien een
rol spelen als vrijwilliger? Neemt u dan contact op met de medewerkers Welzijn van Mozaiek
via T. (050) 409 32 00 of E. mozaiek@zorggroepdrenthe.nl.

Hoe word ik lid?
Om deel te kunnen nemen aan een vereniging of activiteit uit deze folder kunt u zich aanmelden via
het aanmeldingsformulier die aan deze folder is toegevoegd.

Wat zijn de kosten?
Om deel te kunnen nemen aan alle activiteiten betaalt u een bedrag van € 25,- per maand
(exclusief theaterprogramma van Theater Mozaiek i.s.m. ‘de Nieuwe Kolk’; inclusief koffie en thee).
De contributie wordt per maand geheven, ongeacht de inschrijfdatum. U kunt ook kiezen
voor een strippenkaart (van 10 strippen) om zo elke activiteit apart af te rekenen. De kosten
van een strippenkaart bedragen € 35,-.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan per maand en dient te geschieden voor de eerste van de
maand.
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Aanmeldingsformulier
Verenigingen Mozaiek
Machtiging Automatische incasso
*

S€PA

Doorlopende machtiging
Ondergetekende machtigt Zorggroep Drenthe tot doorlopende afschrijving van de contributie
voor het verenigingsleven van zijn/haar bankrekening t.g.v. rekening NL75 RABO 0306 5004 69
van Zorggroep Drenthe. Ons incassant ID is: NL07ZZZ040871250000.

* Ondergetekende wenst de kosten per activiteit apart af te rekenen middels een strippenkaart.

Uw gegevens
Geslacht*:

De heer

Mevrouw

Naam:_____________________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________
Postcode + woonplaats:______________________________________________________________
Geboortedatum:____________________________________________________________________
Land:______________________________________________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________________________________
E-mailadres:________________________________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN)**:___________________________________________________________
Bank identificatie (BIC)**:____________________________________________________________
Ik wens gebruik te maken van het vervoer van Mozaiek à € 1,00 per rit*:

Ja

Nee

Plaats:_________________________________Datum:______________________________________
/
/ 20
Handtekening:______________________________________________________________________
* Graag aankruisen wat voor u van toepassing is.
** Wanneer u kiest voor het gebruik van een strippenkaart (zie pagina 12),
hoeft u geen IBAN en BIC in te vullen.

Dit formulier kunt u opsturen naar, of afgeven bij Mozaiek. (zie achterzijde folder voor de adresgegevens).
Bedankt voor uw aanmelding. Graag tot ziens!

✁
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Mozaiek
Ludinge 13
9471 JD Zuidlaren
T. (050) 409 32 00
E. mozaiek@zorggroepdrenthe.nl

www.zorggroepdrenthe.nl
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