Ouder worden

Bekijk deze mail in je browser

<<Voornaam>>, we zijn er voor alle ouderen!
Fit en vitaal ouder worden, zo lang mogelijk thuis wonen, dat gunnen we iedereen.
Meedoen, actief zijn en blijven helpt daarbij. Levenservaring en wijsheid van ouderen
maakt Culemborg sterker. Ben je benieuwd hoe wij ouderen ondersteunen?

Dit doet een wijkoach voor ouderen

"Vrijwilligerswerk geeft me energie en veerkracht"
Als vrijwilliger actief bij Jobhulp, de Gelderlandfabriek, Hart van Voorkoop en De
Tuinpiraat. En ook nog druk met toneel. Dat is Frans de Bruijn, 69 jaar en inmiddels 4 jaar
met pensioen. Hij heeft er bijna een dagtaak aan, maar vindt dat absoluut geen punt.

Hier krijgt Frans energie en veerkracht van

Iedere dag even contact
Je bent al een dagje ouder, misschien niet
meer zo mobiel, en je sociale contacten
zijn beperkt. Je mist het dagelijkse
praatje, even een ‘hoe gaat het’. Herken
je dit? Dan hebben wij iets voor jou!
Als je meedoet aan de Telefooncirkel,
word je iedere dag door dezelfde persoon
op een afgesproken tijdstip gebeld. Dus
ook in het weekend en op feestdagen.
Gewoon om te horen of alles in orde is.
Vervolgens bel jij de volgende persoon
van de lijst. Lijkt dit je wat? Er is ruimte
voor nieuwe deelnemers.

Meer informatie over de Telefooncirkel

Met pensioen, een krappe beurs, en toch iets leuks doen?
Heb je de pensioengerechtigde leeftijd en weinig geld voor iets extra’s? Misschien kun je
aanspraak maken op een bijdrage uit de Doe Mee(r) regeling. De bijdrage van maximaal
120 euro kun je besteden aan georganiseerde of individuele activiteiten buitenshuis, een
kopje koffie/thee buiten de deur of voor maaltijden. Maar ook aan kosten die verbonden
zijn aan telefonie, internet of televisie.

Doe Mee(r) regeling aanvragen

Vraag het mantelzorgcompliment 2021 aan
Gemeente Culemborg geeft ook dit jaar een waardering aan mantelzorgers in de vorm van
een geldbedrag van €75,-. Woon je zelfstandig en heb je minstens 1 jaar lang intensieve
zorg en begeleiding nodig (gemiddeld 8 uur per week of meer) van een naaste? Dan kun
je in 2021 eenmalig een aanvraag doen voor een compliment bedoeld voor je
mantelzorger.

De voorwaarden bekijken

Activiteiten voor jongeren in de
meivakantie
In de meivakantie vinden er extra
activiteiten plaats voor jongeren. Je kunt
op donderdag 6 en vrijdag 7 mei nog
meedoen aan de Culemborgse DUO
Fortnite kampioenschappen, 2
sportacitiviteiten en kikbocksen.

Meedoen of je kind aanmelden

ElkWelzijn geslaagd voor hercertificering Kwaliteitslabel
In april 2021 is ElkWelzijn geslaagd voor de hercertificering van het Kwaliteitslabel Sociaal
Werk. Dit kwaliteitslabel werd behaald in 2019 en wordt elke 2 jaar opnieuw getoetst op de
onderdelen Vakmanschap, Dienstverlening en Beleid & Organisatie. De auditors geven
aan dat ze een zeer positieve ontwikkeling zien. Directeur Dorine Ottevanger: “We zijn blij
met de grondige en positieve evaluatie, een bekroning van het harde werk.”

Succes- en verbeterpunten bekijken
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