Vrijwilligers Gezocht
SOB Venlo
SOB Venlo heeft een achterban van bijna 6000 senioren. Zij krijgen ieder jaar met de post een nieuwe
SOB Venlo seniorenpas en de bewaargids. Daarnaast krijgen donateurs zonder emailadres (ca. 250)
maandelijks de nieuwsbrief thuis gestuurd en krijgen nieuwe aangemelde senioren door het jaar heen
een pasje met bewaargids. Deze post wordt bezorgd door onze eigen 20 postbezorgers.
SOB Venlo zoekt

Postbezorgers
die een deel van deze postbezorging voor hun rekening willen nemen.
Voor Tegelen en Blerick (Vossener, Klingerberg, Blerick-Noord en -Tradeport).
Vragen of interesse? Stuur een mail naar info@sobvenlo

De wensbussen in Venlo zijn op zoek naar Vrijwilligers! Misschien iets voor u?
In de gemeente Venlo zijn sinds een aantal jaren meerdere Wensauto en Wensbus projecten actief.
Bij deze projecten worden inwoners op verzoek ”van voordeur naar voordeur” gebracht.
Op de site “ik wil vervoer in Venlo” en site van de “SOB Venlo” staat meer info.
Deze projecten zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers omdat steeds meer inwoners gebruik maken
van de voorziening. Deze organisaties worden volledig gerund door vrijwilligers.
Stichting Uw Wijkbus (Tegelen, Steyl, Op de Heide, Belfeld en Venlo-Zuid)
Zoekt:

chauffeurs, gastvrouwen/gastheren en planner

Buurtbus Venlo Noord (Venlo-Noord en Venlo-Oost)
Zoekt:

chauffeurs en een planner

Wensauto/bus De Bekkerie Boekend (Blerick, Boekend en Hout-Blerick)
Zoekt:

chauffeurs en planners
vrijwilligers

Tevens zijn
welkom in de Bekkerie , ter ondersteuning van medewerkers met een
beperking. (restaurant, keuken, tijdschrift Magjez!en, creatief, tuin en terras en tweede klusjesman
en bij de Genuujerie Venlo (restaurant en keuken).
Heeft u interesse of meer wet, neem dan vrijblijvend contact op met:
Uw Wijkbus: Ruud Plum 06-37299419
Buurtbus Venlo-Noord: Ton in ’t Zandt 06-28811557/Yvonne Truijen 06-36460412
Wensauto/bus De Bekkerie Boekend: Jan Jaspers tel. 06-36334118
Genuujerie Venlo: Jan Jaspers tel. 06-36334118

Bijlage bij nieuwsbrief oktober 2018 - Pagina 1 van 2

Vrijwilligers Gezocht
Proteion Welzijn
Word jij de vrijwilliger die wat gezelligheid brengt?
Regen, storm, wind, de winterjas uit de kast, brr dit weer lijkt nooit te wennen. Binnen gaat de verwarming wat
hoger en de gordijnen gaan eerder dicht. Er liggen al pepernoten in de winkel en hier en daar duikt een kerstitem
op. Wat gaat de tijd toch snel. Bijna alweer Kerst.
Het is ook een fijne tijd. Lekker knus binnen zitten, de kamer wat meer versieren, het mag immers. De tijd is extra
fijn als je vrienden en kennissen hebt die bij je langs komen, met wie je kunt praten of een potje kunt kaarten. Of
zomaar een potje bier mee kunt drinken. En als ze niet bij jou komen dan zoek jij ze op.
Wellicht zou je nog meer adresjes willen hebben waar je even langs kunt gaan. Dat kan. Er zijn genoeg mensen die
niet alleen de deur uit kunnen en die graag iedere week bezoek krijgen van een of meerdere mensen. Het is fijn
als zo’n contact goed klikt en je allebei plezier beleefd aan het samenzijn.
Proteion Welzijn biedt verschillende soorten vrijwilligerswerk zoals:

zorgvrijwilliger, dementievrijwilliger, vrijwilliger met een plusje, netwerkcoach
Als vrijwilliger kom je wekelijks bij een vaste hulpvrager thuis, om er samen een gezellig ochtend of middag van te
maken. Is de interesse gewekt, neem dan contact op met:
Yvonne van de Mortel via yvonnevandemortel@proteion.nl of via 06-11711927.
Ook kunt u contact opnemen binnen kantooruren via 0475-453033.
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