Housewarming bij Radar Uitvoering Oost!
Radar Uitvoering heeft een nieuw kantoor in het dorp Rheden.
Op woensdag 17 april tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u ons kantoor komen bezichtigen.
De collega’s van het jongerenwerk, de krachtcoaches, participatiecoaches, MVT en STOER heten u
van harte welkom om, onder het genot van een hapje en een drankje, u rond te leiden en nader
kennis met elkaar te maken!
Zou u, omwille van de organisatie, uiterlijk 12 april door willen geven of u aanwezig bent? Via
ijansen@radaruitvoering.nl

Radar Uitvoering Oost, de welzijnsorganisatie voor inwoners van de
gemeente Rheden en Rozendaal, breidt haar bereikbaarheid uit met de
opening van een nieuw kantoor in het Jonkvrouw Brantsen Centrum aan
de Dorpsstraat 70 in Rheden. Vanaf 1 januari 2019 zijn de
jongerenwerkers, krachtcoaches en participatiecoaches, naast de
reguliere momenten in Velp, Dieren en de kleinere kernen, nu ook
laagdrempeliger te vinden in Rheden. Maar u zult hen vooral buiten het
kantoor tegenkomen. Bij inwoners thuis en tijdens spreekuren in dorpsen buurthuizen zoals De Poort in Velp, De Oase in Dieren en Willem de
Zwijger in Rheden. Het Jongerenwerk heeft daarnaast ook wekelijkse
inlopen voor jeugd en jongeren in De Poort, De Oase én nu ook in het
Brantsen Centrum.
Radar Uitvoering Oost is samen met de partnerorganisaties Stichting MVT (Mantelzorg en Vrijwillige
Thuiszorg) en Stichting STOER (Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden en Rozendaal)
sinds 2016 actief in de verschillende dorpen van de gemeente Rheden en Rozendaal.
Daarnaast coördineert zij WeHelpen.nl (dé marktplaats voor praktische, onderlinge hulp tussen
inwoners) en de vrijwilligers vacaturebank voor vrijwilligerswerk, te vinden via
vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden.
Met haar medewerkers en vrijwilligers ondersteunen zij inwoners in het langer zelfstandig blijven
wonen én samen met hen wijken en buurten socialer te maken. Dit vanuit de missie om bij te dragen
aan een samenleving met mensen, jong & oud, die voor elkaar én voor hun omgeving zorgen.
Honderden bewoners zijn actief met tal van activiteiten in de gemeente. Wij ondersteunen deze mooie
initiatieven en zorgen voor verbinding tussen verschillende netwerken. Onze insteek is leren van
elkaar; samen maken we meer mogelijk. Hierbij altijd uitgaande van de energie en enthousiasme van
de inwoners.
Op de website www.radaruitvoering.nl/oost kunt u de contactgegevens van alle medewerkers, de
tijden van de spreekuren en jongereninlopen vinden.

