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De klussen- en vervoersdienst
De vervoers- en klussendienst stelt zich ten doel om de inwoners zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen woonomgeving. De voorziening richt zich op de ondersteuning van inwoners die niet in staat zijn om
kleine klusjes in en rond het huis zelf te doen en bij wie er niemand in de
omgeving is waarop een beroep gedaan kan worden. Ook bij vragen
omtrent vervoer die voor u problematisch te regelen zijn reiken wij u de
helpende hand. Op de achterkant van de flyer vindt u een aantal voorbeelden
waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Mocht u toch nog vragen hebben bel de
coördinator of loop eens binnen bij het dorpsservicepunt, zij staan u graag
te woord.
De kosten van een klus bedragen € 2,50 per half uur en mogen niet langer
duren dan ongeveer 2 uur. Deze prijs is exclusief gebruik van materialen
en een kilometervergoeding. De kosten worden contant betaald aan de
persoon die de klus bij u komt uitvoeren.
De kosten van vervoer zijn € 0,30 per kilometer met een
minimum van € 1,50 per rit. De kosten worden contant
met de chauffeur verrekend.
Contactgegevens coördinator
Piet Spooren 06 208 026 74

De klussendienst kan o.a. bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wastafel ontstoppen
Bijvullen en ontluchten van de verwarming
Lekkende kraan repareren
Lampen vervangen
Hang- en sluitwerk repareren/vervangen
Klein tuinonderhoud
Schilderij ophangen
Instellen van apparaten zoals televisie, video of computer

De vervoersdienst kan o.a. bestaan uit:
•
•
•

Vervoer naar huisarts
Vervoer naar bepaalde activiteit waar u aan deelneemt
Vervoer naar een familiebezoek

Staat uw klus er niet bij, neem contact op met het dorpsservicepunt via
telefoonnummer 06 52170049 of bel de coördinator, zij helpen u verder.
Mocht u informatie of een advies nodig hebben met betrekking tot
zolang mogelijk zelfstandig wonen of heeft u ondersteuning nodig
bij uw thuisadministratie, neem contact op met het dorpsservicepunt.
De vrijwilligsters staan u graag te woord, geven een antwoord op uw
vragen of verwijzen u naar de juiste instantie. Natuurlijk wordt uw vraag
vertrouwelijk behandeld.
Contactgegevens Servicepunt:
T:
06 36293139
E:
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl
W:
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
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