Werk & dagbesteding bij Prezzent
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Er is van

Kom eens kijken
of doe een dagje

mee! Je bent van
harte welkom.

Wil jij graag aan de slag en nieuwe mensen ontmoeten? Ben je ergens heel goed in?
Of wil je juist nieuwe dingen leren? Bij Prezzent is er volop werk te doen en ook op
de dagbesteding kun je je prima vermaken.

De een wil graag rust en regelmaat, de ander wil
juist veel andere mensen zien en nieuwe dingen
leren. We kijken samen wat bij jou past.
Hou je van dieren, dan is Kinderboerderij
De Heuvel misschien dé plek voor jou. Het werk
op De Zorgimkerij is mooi en afwisselend; binnen
of buiten, in de winkel of de productie, het kan
allemaal.

En bij Ziezzo in Zaltbommel is er echt van álles
te doen, van knutselen tot vrijwilligerswerk.
Ben je benieuwd wat jij zou kunnen doen?
Bel gerust met het Cliëntbureau,
telefoonnummer 0418-680200 of mail ons via
clientbureau@prezzent.nl

Lekker buiten op
Kinderboerderij De Heuvel
Kinderboerderij De Heuvel in Culemborg is een heerlijke plek voor dieren en mensen.
Hou je van dieren dan kun je helpen bij de verzorging van de koeien, geiten, schapen, varkens,
konijnen en kippen. Alle dieren scharrelen er lekker rond. Maar er is nog veel meer te doen.

Je beleeft het bij Ziezzo
In Pand 9 in Zaltbommel is het een gezellige drukte. In dit grote gebouw, dat vroeger
een school was, zitten grote en kleine bedrijfjes, verenigingen, kunstenaars én Ziezzo.
Onze nieuwste plek om een leuke dag te hebben.

Je kunt hier van alles doen, denk aan schilderen,
handwerken, knutselen, met hout werken, muziek
maken en zingen, maar ook een potje sjoelen of
bingo op zijn tijd. We willen hier ook samen met
jou aan de slag om nog gezonder te leven, eten
en bewegen. Dus gaan we gymmen, wandelen
en gezond koken en bakken. En we houden met
elkaar onze eigen facebookpagina bij.
Op verschillende plekken in en rondom Pand 9
kun je vrijwilligerswerk doen, met onze onder
steuning natuurlijk. Bijvoorbeeld helpen om het
gebouw en terrein netjes te houden, activiteiten
organiseren of koffie schenken voor bezoekers.

Omdat we bij Ziezzo veel ruimte hebben, kunnen
we samen kijken wat iedereen graag wil doen of
wil leren. En dat gaan we dan ook samen regelen!
Ziezzo is vijf dagen per week open. De werktijden
zijn van 9.00 tot 15.00 uur.

Als je graag buiten bezig bent, dan kun je ook
helpen op het terrein. We kweken plantjes en
groenten in de tuin en in de kas. Bijvoorbeeld
munt, daar maken we muntthee van en die
verkopen we weer aan onze bezoekers.
Ben je creatief, dan kun je schilderen, handwerken
en spullen maken voor de verkoop. In het voorjaar
en de zomer hebben we buiten een kraampje.
Als het wat kouder is, staan ze binnen in een kast
uitgestald. We zorgen ervoor dat de spulletjes
er netjes bij staan en het is ook leuk erover te
vertellen aan de mensen die komen kijken.
Natuurlijk zijn er ook altijd wel huishoudelijke
taken te doen. Zoals opruimen, vegen of afwassen.
We doen ook de was voor een paar woonlocaties.
En vind je alles leuk, dan kun je elke dag iets
anders doen. We kijken samen wat het beste past.
Kinderboerderij De Heuvel is vijf dagen per week
open. De werktijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur.

Mooi werk op De Zorgimkerij
Onze eigen Zorgimkerij op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd is heel bijzonder. Je werkt er
binnen en buiten, maar altijd dicht bij de natuur. In en rondom de imkerij is er van alles te
doen. Het verzorgen en controleren van de bijen is mooi werk. Je leert honing slingeren en
verpakken, en kastjes maken voor bijen die alleen leven. We vullen honingpotten voor de
verkoop. En we zorgen er samen voor dat de imkerij, de boerderij en de tuinen er netjes
verzorgd uitzien.

In onze productieruimte ‘mutsen’ en etiketteren
we potjes met honing, jam en chutney voor
Heerlijkheid Mariënwaerdt. We pakken ze in en
ze gaan op transport door het hele land.
Bij De Zorgimkerij hoort ook de Honingwinkel,
waar fietsers en wandelaars graag binnenlopen.
We verkopen hier onze eigen Betuwse honing
en nog wel 20 soorten, maar ook allerlei andere
BIJ-zaken, zoals de waskaarsen die we zelf
maken. Als je in de winkel werkt, ben je natuurlijk
vriendelijk tegen de klanten. Je vindt het leuk om
een praatje te maken en over de producten te
vertellen. Ook het bijhouden en schoonhouden
van de voorraad, stickeren, de kassa bedienen
en de spullen mooi inpakken hoort bij het
winkelwerk.

kun je helpen om de kinderen rond te leiden.
Natuurlijk krijg je de ondersteuning die je nodig
hebt. Wie op de imkerij werkt, kan ook meedoen
aan leuke activiteiten zoals de Kerstfair en de
Bloesemtocht.

We leiden bezoekers graag rond door de
drachtplantentuin en langs de observatiekast.
Daar zijn de bijen veilig achter glas te zien. Soms
komen er scholen op excursie, als je het leuk vindt

De Zorgimkerij is vijf dagen per week open en we
werken van 9.00 tot 15.00 uur. In het voorjaar is de
winkel ook in het weekend open. Kijk ook eens op
www.dezorgimkerij.nl
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