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Careyn is een actieve maatschappelijke 

onderneming die zich inzet voor de 

gezondheid en het welzijn van haar 

klanten, jong en oud, gezond of kwets-

baar. Careyn wil samen met anderen 

bijdragen aan een duurzame samen-

leving, door verbinding te leggen en   

ondersteuning te bieden, voor iedereen 

die op enig moment in het leven              

- tijdelijk - een  verminderd vermogen 

ervaart om ‘een thuis’ te creëren. 

 

Careyn Welzijn Rozenburg zet zich in 

voor het welzijn van ouderen en kwets-

baren  binnen Rozenburg. Onze vak-

bekwame en betrokken medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar om 

hulp en ondersteuning te bieden.  
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Activiteitenaanbod 

Careyn Welzijn Rozenburg heeft een ge-

varieerd aanbod aan welzijnsactiviteiten, 

waarbij aandacht is voor het hebben van 

sociale contacten.  Er wordt naast een 

vast weekprogramma ook een maandpro-

gramma geboden.  Careyn Welzijn      

Rozenburg kan op verzoek  het vervoer 

van en naar de locatie verzorgen tegen 

geringe vergoeding. 

 

Voor Wie? 

Careyn Welzijn Rozenburg biedt diverse 

welzijnsactiviteiten speciaal gericht op 

ouderen en kwetsbaren uit Rozenburg en 

hun mantelzorgers.  

 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie, dan kunt u            

contact opnemen met ’t Veerhuis via    

0181-251089 of mailen naar 

het.veerhuis@careyn.nl.  

Wilt u liever persoonlijk contact, loopt u 

dan even binnen bij dorpscentrum              

‘t Veerhuis. Wij staan u graag te woord. 
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Welzijn Rozenburg 

 Overig activiteitenaanbod 

Naast de vaste activiteiten organiseert Careyn 

Welzijn Rozenburg ook activiteiten als  de 

Alzheimer– en Mantelzorgsalon, Digicafé en 

bingo.  Kijk voor alle activiteiten in de activitei-

tenvitrine in dorpscentrum ’t Veerhuis (Careyn) 

en in het Veernieuws.  

 

Voor diverse activiteiten, zoals de Computer 

Opstap Club, Alzheimersalon, Mantelzorgsalon 

en de Wijkbus, zijn er folders beschikbaar met 

daarin alle relevante informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat kost het? 

Voor de activiteiten hoeft u geen lid te zijn van 

Careyn Welzijn Rozenburg. Met de kortingspas 

van € 16,50 per jaar ontvangt  u wel korting op 

de diverse activiteiten. 

 

Onze vaste activiteiten: 

 Schilderen  €81,35* per jaar 

 Koersbal  € 50,30* per jaar 

 Spaanse conversatie (Intercambío) 

€1,00* per keer 

 Crea  €1,00* per keer 

 Darten  €2,00* per keer 

 Sjoelen €1,00* per keer 

 Ballonbadminton  €1,00* per keer 

 Knotshockey € 1,00* per keer 

 Samen Eten  €9,00* per keer 

        

* Prijs met kortingspas , zonder kortingspas    

   betaalt u meer  

          

 

 Deze activiteiten vinden plaats in 

 dorpscentrum ‘t Veerhuis (Careyn),   

 Blankenburg 5.  

Ballonbadminton                                                    

Elke donderdag  10.30—11.30 uur 

 Repaircafé (op verzoek) 


