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Plannen 2018 

Dit jaar zijn er weer een aantal momenten 
gepland waarop we graag een klus willen 
gaan uitvoeren en reeds hebben 

uitgevoerd. De data zijn als volgt; 7 april, 9 
juni, 6 oktober en 3 november. En uiteraard 
willen we klaar staan voor individuele 
hulpvragen die het hele jaar door gesteld 
kunnen worden. 
 

Tuinklus 7 april, huisklus 9 juni  
De eerste klus was een tuinklus in Heerde. 
We hebben op deze zaterdagmorgen een 

verschil proberen te maken voor de 
hulpvrager. Bent je benieuwd hoe deze klus 

is verlopen? Neem dan een kijkje op onze 
facebook pagina, Hulpsaam Wapenveld. 

De tweede klus was een huisklus, hierbij 
zijn er een aantal werkzaamheden verricht 
voor de hulpvrager om meer woongenot te 

creëren vanwege fysieke beperkingen. 

 

 
 

Op 6 oktober staat er een wandeling voor 
bewoners van Rehoboth op de agenda, 
hiervoor hebben wij 10 vrijwilligers nodig. 
Ga je deze uitdaging niet uit de weg laat het 
ons dan weten! Spreek één van de 
werkgroepleden aan of meld je aan bij 

hulpsaamwapenveld@gmail.com  
 

Aanboddag 3 november 

Hulp vragen is niet altijd even makkelijk, 

dat weten we en daarom hebben we een 
dag gepland waarop we onze hulp willen 

aanbieden. Heeft u die dode conifeer in de 
tuin die er eindelijk eens uit moet, of 
moeten de ramen gelapt worden waar u 

zelf niet meer bij kunt? Of heeft u een 
andere vraag die u binnen uw eigen 

mogelijkheden niet op kunt lossen? Wij 
willen ons inspannen om u te helpen op 

zaterdag 3 november. Laat ons weten wat 
we voor u kunnen betekenen en wij doen 
ons best om met vrijwilligers dit voor elkaar 

te krijgen. Om deze dag tot een succes te 
maken hebben we klusjes nodig maar ook 

vrijwilligers…… 
 
 
 
 

 

 

Meld je aan! 
Uiteraard berust 
de uitvoering van 

de hulpvragen 
niet alleen bij de 

werkgroepleden. 
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Gelukkig kunnen we een beroep doen op veel 
mensen binnen onze gemeente. In de 
afgelopen jaren hebben we een heel aantal 
aanmeldingen gehad van vrijwilligers die we 
eens kunnen benaderen voor een hulpvraag. 
Die vrijwilligers benaderen we regelmatig via 

de mail als we een concrete hulpvraag krijgen. 
De respons is niet altijd even groot. Tijd dus 
om het email bestand eens flink op te schonen 
en daarbij vragen we uw en jouw hulp. Als je 
in de afgelopen periode geen mail van de 
werkgroep hebt gehad dan hebben we je 
mailadres niet (goed) in ons bestand. Je zou 
ons enorm helpen door simpelweg een mail te 
sturen naar hulpsaamwapenveld@gmail.com 
We zullen je aanmelding bevestigen en 
opnemen in ons emailbestand. Geef in de mail 
aan op welke gebieden je zou kunnen helpen, 

denk aan bijv. : bezoekje brengen, tuinklus, 
huishoudelijke klus, zorg verlenen, vervoer 
enz. 
 

Wat deden we tot op heden? 

Een greep uit de hulpvragen die door 
gemeenteleden uitgevoerd. Het opschonen van 
een verwilderde tuin, het schoonmaken van 
dakoverstekken, wandeling met bewoners van 

Rehoboth, vervoer naar ziekenhuizen in Zwolle 
en Deventer, een bezoekjes brengen aan 

iemand die eenzaam is, het lappen van de 
ramen, boodschappen doen met hulpvrager, 
via Verian het vervoer van een deelnemer voor 
truckersdag en zo zijn er nog meer te 
benoemen! Allen die zich daarvoor hebben 

ingezet hierbij nogmaals dank! U/jij hebt een 
goede dienst bewezen en het werd zeer 
gewaardeerd. In deze nieuwsbrief diverse 
foto’s van de genoemde activiteiten. 

 

 
Werkgroepleden 

De werkgroep hulpsaam bestaat uit de 

volgende personen: Christa van der Horst, 
Dirna Vorderman, Rachel Pierik, Elise 

Eilander, Benny Voor de Poorte, Eilert van 
Berkum en Dietrik Augustinus. Spreek ons 
aan wanneer u een vraag, opmerking of 
een goed idee heeft. 
 

Contact 

Wanneer u graag een beroep op 
Hulpsaam wilt doen dan kunt u uw vraag 

kenbaar maken door te bellen met Dietrik 
Augustinus via 06-51607437 of door een 
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mail te versturen naar: 
hulpsaamwapenveld@gmail.com  
Ook als je graag een keer mee wilt doen 
met klus dan kun je op dezelfde wijze 
contact opnemen. Meedoen kan als 
individu maar ook als je bijvoorbeeld met 

een vriendengroep of vereniging samen de 
handen uit de mouwen wilt steken vraag 
dan eens naar de mogelijkheden! 
 

Bedankt voor het lezen! 

Elise, Dirna, Rachel, Christa, Eilert, Benny, 
Dietrik 
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