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Werk Centraal
Onderdeel van de activiteitendienst
Werk Centraal omvat naast de kwekerij, een plantsoenendienst,
en onze winkel “De Bloemenwinkel” ook een inpak- en een
houtbewerkingsafdeling, een mogelijkheid voor fietsreparatie, een
milieu / recycleafdeling en een houtkloverij.
Ook het beheer en onderhoud van de dierenweide valt onder de
Werk Centraal. Op het terrein van Werk Centraal worden ook
regelmatig bijzondere activiteiten gehouden zoals een kerstmarkt.
Werk Centraal is vooral gericht op arbeidsmatige dagbesteding.
Het is een dagbestedingproject waarbij voornamelijk fysieke
activiteiten en bezig zijn met de natuur voorop staan. Ook is er
voldoende ruimte voor ontspanning of het ontwikkelen van eigen
activiteiten. Er is een inloopruimte waar activiteiten georganiseerd
worden of waar u gewoon even binnen kunt lopen voor een kopje
koffie of een gesprekje.
Werkzaamheden
In de kwekerij wordt het hele proces van het kweken van groen
gevolgd. Opgekweekte planten en bloemen worden gebruikt
door diverse afdelingen en de plantsoenendienst, verkocht in de
winkel of op markten.
De plantsoenendienst verricht diverse hovenierswerkzaamheden
op het landgoed Veldwijk en bij woonlocaties.
“De Bloemenwinkel” biedt allerlei mooie boeketten en ander groen
te koop aan. Voor alle gelegenheden kunnen er arrangementen,
zoals een bruidsboeket, worden gemaakt. Ook zijn er leuke
huisdecoraties verkrijgbaar. De winkel is voor iedereen vrij
toegankelijk. Het volgen van workshops is ook mogelijk.

“De Bloemenwinkel” verkoopt allerlei leuke artikelen die gemaakt
zijn bij Werk Centraal en bij de andere dagactiviteitencentra. Een
leuke plek voor snuisterijen, tuinaccessoires en kleine cadeaus.
Ook heeft de shop een uitgebreide collectie tweedehands kleding
die u kunt kopen. Inleveren van goede tweedehands kleding kan
hier ook.
Bij de afdeling houtbewerking worden allerlei houten artikelen
vervaardigd zoals plantenbakken voor de tuin, vogelhuisjes en
tuinbanken.
De dierenweide ligt aan de andere kant van het landgoed en is
een ideale plek om te wandelen voor cliënten en hun familie. Het
biedt een moment van rust aan cliënten. Dierverzorging en
contact met dieren hebben een goed effect op ieders stemming.
Het is dan ook een aangename leer/werkplek voor cliënten.
De inpakafdeling verzorgt eenvoudig sorteer- en inpakwerk voor
GGz Centraal en andere externe bedrijven. Het werk geeft
cliënten een doel en dagstructuur.
Op de houtkloverij wordt er hout voor de open haard gekloofd. Dit
kwalitatieve goede hout is op bestelling verkrijgbaar. Er bestaat
een mogelijkheid tot thuisbezorging, tegen een extra vergoeding.
Op de fietsenafdeling worden kleine simpele reparaties aan
fietsen gedaan. Te denken valt aan banden plakken,
kettingspannen, verlichting controle.
De milieu/recycleafdeling verzamelt oude metalen van GGz
Centraal. Zo ontmantelen wij bijvoorbeeld oud meubilair en
afgedankt witgoed.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 8.30 – 17.00 uur,
vrijdag 8.30 – 16.30 uur.
“De Bloemenwinkel” is op maandag gesloten.
Informatie
telefoon: 0341 566326
locatie: landgoed Veldwijk
Van Limburg Stierumlaan (aan het eind van de weg)
e-mail: werkcentraal@ggzcentraal.nl
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