Preventie maatregel voorkomen verspreiding coronavirus
Update – Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM en de informatiemarkt is momenteel alleen
mogelijk in De Morgenster te Zoetermeer.
Kennismaken met WelThuis
Wilt u kennismaken met WelThuis en heeft u interesse om te weten te komen hoe het is om te
wonen bij WelThuis. Voor uzelf of voor een naaste? Bezoekt u dan één van onze informatiemarkten.
WelThuis organiseert informatiemarkten in de locatie De Morgenster te Zoetermeer. Tijdens deze
informatiemarkten komen alle locaties van WelThuis in Zoetermeer aan bod. De reden dat wij geen
informatiemarkt per WelThuis locatie in Zoetermeer organiseren is omdat we de bewoners zo min
mogelijk willen belasten met bezoek. Wij streven naar zo min mogelijk prikkels voor ons bewoners.
De informatiemarkt zoals wij die nu aanbieden geeft een duidelijk beeld van hoe het is om bij één
van onze locaties in Zoetermeer te wonen. Voor de WelThuis locaties in Krimpenerwaard en UtrechtWest worden aparte rondleidingen georganiseerd.
Voor wie is het?
Mensen die interesse hebben voor zichzelf of voor een ander voor wonen bij WelThuis. Meer
informatie.
Wat kunt u verwachten?
Wij ontvangen u graag tussen 13.00 en 15.00 uur in onze locatie in De Morgenster in Zoetermeer. De
geplande informatiemarkten treft u verderop in het schema. Tijdens de informatiemarkt ontvangt u
een plattegrond, algemene informatie, laten wij u een video zien en is er gelegenheid voor een
persoonlijk gesprek met een adviseur. Er zijn in ieder geval 2 adviseurs aanwezig en indien gewenst is
er de mogelijkheid om een vervolgafspraak te maken. De informatiemarkt is tot 15.00 uur. Indien u
besluit om naar één van de informatiemarkten te komen dan kunt u zich aanmelden door een e-mail
te sturen naar info@welthuis.nl. U ontvangt een bevestiging van uw afspraak. Zonder aanmelding is
het vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk om u te ontvangen.
Locaties
Locatie De Morgenster, Nassaulaan 11 te Zoetermeer.
Planning 2020 informatiemarkt WelThuis Zoetermeer
Datum
12-11-2020
17-12-2020

Locatie
De Morgenster
De Morgenster

Dag
Donderdag
Donderdag

