INFORMATIE bewaarkaart
Er is veel informatie over wonen, welzijn en zorg. Maar hoe en
waar vindt u die informatie? Dat kan via:
Mozaïek welzijnsdiensten
Hertog Karellaan 140-142

(0344) 611 566
www.mozaiekwelzijn.nl

 Matchpoint Ouderenadvies
Alle vragen die met ouder worden te maken hebben, kunt u aan de
ouderenadviseur stellen. Ook als u eens wilt praten of als u niet
precies weet wat u wilt/kunt of moet doen.
 Matchpoint Vrijwillige Hulpverlening
Zoekt u hulp voor een probleem of vraag, bijvoorbeeld formulieren
invullen, klussendienst, gezelschap of boodschappen doen?
Matchpoint helpt u met het vinden van een vrijwilliger.
 Matchpoint Mantelzorgondersteuning
Wij luisteren naar uw verhaal en helpen met een antwoord op uw
vraag.
 Op zoek naar een activiteit?
Vraag naar de brochure “Aanbod voor 55Plus in Tiel”. Voor o.a
bloemschikken, koersbal en koffie/spelbijeenkomsten.
Loket Wonen, Welzijn, Zorg
(0344) 637 425
Achterweg 2
www.wonenwelzijnenzorg.tiel.nl
De consulenten geven u informatie over de Wet maatschappelijke
ondersteuning. Ook helpen ze u bij de aanvraag van voorzieningen
uit de Wmo 2015. Bijvoorbeeld voor:
 Huishoudelijke hulp
 Een Wmo-voorziening voor aanpassingen in huis of
hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of rolstoel.

Website Actief in Tiel

www.actiefintiel.nl

Actief in Tiel is een digitaal platform waar hulpvragen, vrijwilligersinzet en informele zorg bij elkaar komen.

Voor al uw hulpvragen: zoekt u iemand die u ergens mee kan
helpen of wilt u iets doen? Wilt u een activiteit onder de aandacht
brengen? Plaats dan een bericht, oproep of vacature op de website.

Geen toegang tot een pc? Neem contact op met het Matchpoint Vrijwillige Hulpverlening, via nummer Mozaïek 0344-611566.
Diversen
Diversen
 Bel & Herstellijn gemeente Tiel (0344) 637 555
Kapotte straatverlichting, losliggende tegels, en andere meldingen
over groen(onderhoud), reiniging of bekladding kunt u melden.
 Versis, aanvullend regiovervoer 088 – 655 77 50
Goedkoper reizen binnen de regio, meerdere passagiers in 1 taxi.
Elke dag tussen 6 uur ’s ochtends en 01:00 ’s nachts voor iedereen.
 Automobiel, Servicepunt Thuiswonen 088-700 41 00
Vrijwillige chauffeurs brengen u waar u wilt tegen een kmvergoeding.
Lidmaatschap voor een jaar kost € 15,00.
 Valyss 0900 96 30
Voor mensen met een mobiliteitsbeperking, die verder willen reizen
dan in Rivierenland.
Belangrijke telefoonnummers

Spoed

112

bij levensbedreigende situaties of heterdaadmeldingen
Minder spoed:
Politie
0900 8844
Ambulance
0900 8844
Brandweer
0900 8844
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