
Ouderenadvies:
Advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg, sociale contacten, financiën en
vervoer. Of voor vragen van familieleden of mantelzorgers.
 
Aanmelden via:
Maandag t/m donderdag: Maaike Smith, tel: 06-30 20 85 44 of via
maaike.smith@woej.nl
Vrijdag: Charline Heemskerk, tel: 06-30 21 26 58 of via
charline.heemskerk@woej.nl

Woej is er voor iedereen

In deze bijzondere tijd is het extra belangrijk dat zorg en welzijn doorgaat. Binnen Woej gaan veel van de werkzaamheden gewoon
door. Wel aangepast en altijd volgens de richtlijnen van het RIVM. Bedoeld om de kwetsbare en/of eenzame inwoners van de
gemeente te helpen en ondersteunen waar kan. 
 
Hieronder een overzicht van wat we doen, voor wie en de contactgegevens.

Woej

VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR WWW.WOEJ.NL 
 
U KUNT OOK CONTACT OPNEMEN OP
TELEFOONNUMMER 070 205 47 50. 
 
WIJ ZIJN VAN MAANDAG T/M DO BEREIKBAAR TUSSEN
9.00 EN 13.00 UUR.

Mantelzorgondersteuning:
Woej biedt ondersteuning, advies en informatie voor iedereen die voor een
ander zorgt. 
 
Aanmelden via:
mantelzorgondersteuning@woej.nl of via Petra Koeleman (ma t/m do) 
tel: 06-12 70 21 25 of Wilma Brasem (ma,di,do) tel: 06-23 89 09 94

Mantelzorgondersteuning jongeren:
Aandacht voor jongeren met een vader, moeder, broer(tje) of zus(je) met een
verslaving, beperking, ziekte of psychische problemen.
 
Aanmelden via:
charline.heemskerk@woej.nl of via Charline Heemskerk (ma,di,do,vr) 
tel: 06-30 21 26 58

Hulp met opzetten (corona) wijk initiatief:
De opbouw werkers van Woej staan klaar om te adviseren en mee te denken
met wijkbewoners die een initiatief hebben voor hun wijk. 
 
Aanmelden via:
Mandy van Winden (ma,di,wo) tel: 06-13 55 46 40 of
via mandy.vanwinden@woej.nl 
Jessy Crul (di,wo,do,vr) tel: 06-30 04 98 63 of via jessy.crul@woej.nl
Warsha Mangre (ma,di,do) tel: 06-83 96 84 90 of via warsha.mangre@woej.nl

Vervoer:
Er is een auto beschikbaar bij Woej voor noodzakelijk/dringend vervoer. Deze auto
kan worden ingezet om zelfstandige kwetsbare ouderen veilig te vervoeren. Hier
zitten kosten aan verbonden.
 
Aanmelden via:  
Woej vervoer: 070-205 47 50.
Mocht hier niet worden opgenomen dan kan het via het Sociaal Servicepunt tel:
070-205 70 00.

Hulp Financiën, belasting, juridische vragen:
Er wordt bekeken of uw hulpvraag ‘op afstand’ kunnen beantwoorden door een
ervaren vrijwilligers of door onze professionele Sociaal Juridisch dienstverlener. 
 
Aanmelden via:
Woej: 070-205 47 50 of bij Erica Pannekoek (ma t/m wo) tel: 06-30 26 18 14 of
via erica.pannekoek@woej.nl

Vrijwilligerswerk
Wil je vrijwilligerswerk doen? Of wil je iemand hulp bieden tijdens corona? 
 
Contact en informatie:
www.vrijwilligerspunt.nl 
info@vrijwilligerspunt.nl 
algemeen: 070-337 03 77
 
Het Vrijwilligerspunt is bereikbaar van maandag t/m donderdag.

Aanvragen vrijwilliger tijdens de COVID-19:
Heb je een cliënt die echt geen sociaal netwerk heeft maar wel hulp nodig door
de maatregelen van het RIVM dan kan een vrijwilliger een oplossing zijn. 
 
Aanmelden via:
Nouna Hamazasip via Nouna.Hamazasip@woej.nl

Personen alarmering:
Voor zelfstandig wonende ouderen biedt Woej personenalarmering. Hier zitten
kosten aan verbonden.
 
Heeft u een medische indicatie, kijk dan of u via uw ziektekostenverzekering korting
kunt krijgen.
 
Aanmelden via: 
Via het aanmeldformulier op de website: https://www.woej.nl/aanvragen-alarmering/
Of voor meer informatie bel 070 – 205 47 50 of stuur een e-mail
naar alarmering@woej.nl


