Wilt u even bijpraten met anderen onder het genot van een kopje koffie
of samen bijvoorbeeld een kaartspel doen? Het kan allemaal in het
Steunpunt van Welzijn Rijnwaarden bij u in de buurt. Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie?
U kunt bij de steunpunten ook terecht met al uw persoonlijke vragen op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Loop gewoon eens binnen, u bent van harte welkom. Kijk op de achterzijde voor meer informatie
en de openingstijden van het Steunpunt bij u in de buurt.

Het Steunpunt is er voor iedereen

Gezellig anderen ontmoeten!

Het Steunpunt is er voor ú!
Openingstijden
Aerdt
Dorpshuis ‘Eensgezindheid’
Dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Schoolstraat 23
6913 AC Aerdt

Herwen
Dorpshuis ‘De Cluse’
Dinsdag van 13.00 - 16.00 uur
Martinusweg 29
6914 AL Herwen

Pannerden
Dorpshuis ‘De Cirkel’
Donderdag van 10.00 - 12.00 uur
Claudius Civilisstraat 3 a
6911 AW Pannerden

Spijk
Dorpshuis ‘De Spieker’
Donderdag van 14.00 - 16.00 uur
Willibrordusweg 1a
6917 AM Spijk

Lobith / Tolkamer
(geen ontmoeting, wel informatie)

Het Steunpunt is dé ontmoetingsplek voor iedereen
om gezellig met anderen een kopje koffie te drinken
of bijvoorbeeld een spel te doen.
Naast een ontmoetingsplek is het Steunpunt van Welzijn Rijnwaarden ook hét aanspreekpunt voor al uw
persoonlijke vragen op het gebied van: wonen, welzijn,
zorg en financiën.
Als u zorgt voor een naaste kunt u ook voor ondersteuning en advies bij ons terecht. Wij proberen u verder te
helpen en geven u informatie over organisaties, voorzieningen en regelingen die voor u als mantelzorger
van belang zijn. Wij assisteren u graag bij het aanvragen van hulp en voorzieningen.

Vrijwilligers
Praktische ondersteuning kunnen wij u bieden door
u in contact te brengen met vrijwilligers. Dit zijn mensen die graag iets voor een ander willen betekenen. U
kunt hierbij denken aan hulp bij b.v. het boodschappen
doen, bij uw administratie of bij een bezoek aan het
ziekenhuis. Ook als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger kunt u bij het Steunpunt terecht.
Heeft u een wens, een leuk idee of een advies, laat het
ons weten, dan maken wij er werk van!

Dorpshuis Lobith
Ma, Wo en Vrijdag van 9.00 - 11.00 uur
Markt 8
6915 AH Lobith
T 0316 - 54 28 90

Loop gewoon eens binnen, u bent van harte welkom.
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Voor meer informatie
Nel Arends, coördinator steunpunten
T 06 - 538 504 06
E nelarends@welzijnrijnwaarden.nl

