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Ontmoetingsplek
Kent u ze al? Onze huiskamers in de gemeente Bergen waar
inwoners elkaar wekelijks kunnen ontmoeten?
Wat kunt u er halen?
Gezelligheid, contact met uw dorps/buurtgenoten, koffie/thee,
een goed gesprek, samen naar gedichten luisteren, creatief bezig
zijn, een gezamenlijk spel, er op uit met elkaar, nieuwe kontakten
opdoen, enz.
In een ongedwongen sfeer kunt u anderen ontmoeten en nieuwe
contacten leggen.
Een plek waar u zonder verplichtingen binnen kunt lopen voor een
kop koffie of thee.
Ontvangst
In een warme gezellige "huiskamersfeer" wordt u ontvangen door
vrijwillige gastvrouwen.
Voor wie?
De huiskamers staan open voor een ieder in de gemeente Bergen
die het prettig vindt om anderen te ontmoeten.
Opgeven is niet nodig, kom gerust eens langs!
Kosten
Deelname is gratis en voor de koffie en thee betaalt u € 0,50.
Vervoer
Mocht u graag deel willen nemen en is vervoer een probleem voor
u? Laat het ons weten door te bellen met één van de
wijksteunpunten.
Vragen?
Bel gerust met één van de wijksteunpunten op werkdagen tussen
09.00 en 12.00 uur. (zie achterzijde folder)
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Huiskamer De Schulp in Egmond Binnen
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Dorpshuis de Schulp, Visweg 45 in Egmond Binnen.

Huiskamer Hanswijk in Egmond aan de Hoef
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
Hanswijk 1b (ingang fysiotherapie), Egmond aan den Hoef.

Huiskamer Bergen
Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
Buurthuis T&O gebouw, Kogendijk 42a, Bergen.

Huiskamer Bergen
Iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
Wijksteunpunt Binnenhof, Binnenhof 9, 1861 JW Bergen.
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Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met één van de wijksteunpunten van
Stichting Welzijn Bergen.
Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar op:
Wijksteunpunt Bergen: T 072 - 582 14 50
Binnenhof 9, 1861 JW Bergen
Wijksteunpunt Egmond: T 072 - 506 52 04
Hanswijk 1B, 1934 CP Egmond a/d Hoef
Wijksteunpunt Schoorl: T 072 - 509 52 67
De Sanderij 7, 1871 ER Schoorl
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