Februarii 2016

HULP‐AA
H
ANVRAAG
G

woude Voor Elkaar
E
is een
n initiatief va n een groep bewoners
Zoeterw
uit Zoeteerwoude. Heet doel is dat inwoners ellkaar helpen om (langer)
zelfstand
dig en om in de eigen om
mgeving te kuunnen blijven wonen.
Daarbij w
willen we oo
ok het gevoell van welzijn bevorderen.
Kunt u soms ook erggens hulp bijj gebruiken? Op dit formulier kunt u zich hiervoor aaanmelden.
de heer/mevrrouw (*)

Naam
Adres
Postcod
de
Woonpllaats
Telefoonnummer
E‐mailad
dres

nkruisen of invvullen. Zoeterrwoude Voor Elkaar
E
is blij m
met iedere vra
aag.
Let op: u kunt meerdere vragen aan
Vraag

Omschrijvingg
Samen winkelen of boodscchappen doen
n
Hulp bij het in
nvullen van foormulieren
Informatie krijgen op finanncieel gebied
Hulp bij de co
omputer, tableet of smart ph
hone
Iemand helptt bij het kokenn
Een telefoonccirkel opzette n met bekend
den
Kleine klusjess uitvoeren (laamp verwisselen, slot reparreren etc.)
Helpen in de tuin ( het bukkwerk uitvoere
en)
Hulp bij lastigge huishoudel ijke klusjes ( b.v.
b knoop aan
nzetten, gordiijnen ophange
en)
Vervoer met de auto ( b.v. een ziekenhu
uis bezoek)
Zo af en toe /regelmatig
/
m
met een ander wandelen
Een spelletje met een andeer doen
Gezelschap bij het koffie d rinken of bij het
h bekijken van een TV proogramma
Een stad bekijken of naar dde bioscoop gaan
Samen een be
ezoek brenge n aan een mu
useum
Als u slecht ziet, het voorleezen van een boek
b
Vragen rondo
om toekomstbbestendig won
nen uitzoeken
n (woning che ck)
Iets anders na
amelijk:
Iets anders na
amelijk:
Iets anders na
amelijk:

ulier kunt u affgeven aan iem
mand op een SSteunpunt:
Dit formu
Steunpun
nt De Eendenkkooi is op dinssdagmiddag vvan 14‐16 uur geopend, Koo
oikerspad 1, teelefoon 071‐5
542.5611.
Steunpun
nt De Buren
is op vrijjdagmiddag vvan 14‐16 uur geopend, Dorrpsstraat 6, teelefoon 06‐23
346.6093.
te e‐mailen naar:
b
n
SteunpuntZVE@outloook.com
Een andeere mogelijkheeid is om uw belangstelling
Ook kuntt u dit formulieer opsturen via de post naaar: Secretariaaat ZVE, Fuut 44,
4 2381 KN ZZoeterwoude
w van toepasssing is.
(*) s.v.p. omcirkelen wat

