Ouderen in Regie Boxtel

ZorgSamenBuurt Oost

Vragenlijst inventarisatie mogelijke activiteiten in de buurt.

We kunnen u niet de garantie geven dat het door u gevraagde of aangebodene ook ( snel )
plaats gaat vinden. We willen namelijk starten met de meest genoemde activiteiten waar
vraag en aanbod op elkaar aansluiten.
Welke activiteit past het beste bij u?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Vraag
Aanbod
(aankruisen wat van toepassing is)
Heb ik behoefte aan
Bied ik aan
Buurthulp
Elkaar ontmoeten/ inloopplek
Gastheer / vrouw zijn
Samen eten
Koken voor elkaar
Gezelschap
Maatjes hulp
Leesclub
Voorlezen van de krant
Samen winkelen
Gezelschapsspelletjes doen
Taalles
Nederlands leren
Workshop volgen
Leren internetten
Leren koken
Voedingsadvies
Kruiden / groententuin opzetten
Huishoudelijke taken
Boodschappen doen ( bij ziekte )
Was draaien ( bij ziekte)
Hond uitlaten (bij ziekte)
Vervoer
Korte ritten rijden naar b.v. ziekenhuis
Speciale gelegenheden – stemmen
Naar eetpunt
Technische klusjes
Kleine klusjes in en rondom huis
Elektraklusjes
Internet problemen
Instellen TV / Radio apparatuur
zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl
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Ouderen in Regie Boxtel

ZorgSamenBuurt Oost

Vragenlijst inventarisatie mogelijke activiteiten in de buurt.
Welke activiteit past het beste bij u?
Meerdere antwoorden mogelijk.
(aankruisen wat van toepassing is)
Fiets reparatie ( kleine reparaties )
Gereedschap delen
Ladder delen
Hulp bij tuinonderhoud

Vraag
Heb ik behoefte aan

Aanbod
Bied ik aan

Hulp bij administratie
Hulp bij invullen belastingaangifte
Hulp bij huurtoeslag aanvragen
Hulp bij vraag over WMO
Beweging
Wandelgroepje
Fietsgroepje
Buurtwerk
Schoonhouden buurt
Opruimen zwerfafval
Buurtpreventie activiteiten/ buurt app.
Telefooncirkel opzetten
Andere suggesties:
Overige Activiteiten
Hulp bij gesprek arts
Hulp bij burenconflict / buurtbemiddelaar
Opvang asielgezin / buitenlands gezin
Organisatie / Coördinatie
Bemensen Buurttelefoon om de week
Website bijhouden
ICT administratie opzetten en bijhouden
Nieuwsbrief maken
Verspreiden / informeren van
nieuws of zaken die in de buurt spelen
b.v brandstichting , ( poging) diefstal enz.
Hoe kunnen we je bereiken ?
Naam:

Suggesties ?

Adres:
e-mail:
Telefoonnummer:
zorgsamenbuurt@oudereninregie.nl
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