Hulp of zorg nodig?
Vraag het
aan de medewerkers
van het Noaberhuus!

0591 – 714 724
zorg@dorpenzorg.nl

Het Noaberhuus is een initiatief van de gezamenlijke
erkende overlegpartners (EOP’s) van
Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen,
Foxel-Scholtenskanaal, Nieuw-Weerdinge

www.dorpenzorg.nl

Roswinkel en Weerdinge
samenwerkend als stichting Dorpenzorg; het
Noaberhuus wordt ondersteund door vele partners.
Het doel is de leefbaarheid in de dorpen te
vergroten.

Noaberhuus
Informatie en praktische
hulp bij u in de buurt
www.dorpenzorg.nl

Wat is het Noaberhuus?
Het Noaberhuus is een informatiepunt bij u in de
buurt; u kunt er terecht voor hulp of zorg.
Er werken geschoolde vrijwilligers en uw privacy
is er gegarandeerd.
Zij kunnen u met bijna alle vragen helpen of u
naar de juiste instantie doorverwijzen.

Voor wie is het Noaberhuus?
Voor alle inwoners, jong en oud, van
Emmer-Compascuum, EmmerErfscheidenveen, Foxel-Scholtenskanaal,
Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Weerdinge
en Nieuw Dordrecht.
Wat kost het?
De informatieservice van het Noaberhuus
is gratis.

Hoe kunt u ons bereiken?
telefoon

0591 – 714 724

(lokaal tarief)

maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.
e-mail:

zorg@dorpenzorg.nl

Of kom langs:
Emmer-Compascuum

Waarvoor kunt u er terecht?
Praktische hulp









een klusje in huis (lekkende kraan,
schilderijtje ophangen)
een klusje in de tuin
enkele boodschappen halen
vervoer naar het ziekenhuis
de zorg voor een familielid even van u
overnemen
invullen van een formulier of hulp
bij uw administratie
iemand die regelmatig op bezoek komt.

Informatie
Bijvoorbeeld over:


het aanvragen van hulpmiddelen of
woningaanpassingen



zorg en ondersteuning thuis




maaltijdvoorzieningen
dagbesteding of sportmogelijkheden.

Voor klusjes en diensten kan een
onkostenvergoeding of kleine bijdrage
gevraagd worden.

De Deele
Spoel 151B
Nieuw-Weerdinge

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn heel belangrijk bij het
Noaberhuus. Wilt u iets doen voor een
ander?
Neem ook daarvoor contact met ons op!

De Badde
Eerste Kruisdiep OZ 9
Weerdinge
Dorpshuis

Onze straatcoaches staan ook voor u klaar,
heeft u overlast in uw straat van
bijvoorbeeld jeugd? Bel dan met het
Noaberhuus of stuur een mail naar
coaches@dorpenzorg.nl.

Emmerhoutstraat 1
Nieuw Dordrecht
De Klink
Rietdekkershof 5
Openingstijden vind u in de dorps en
buurtkrantjes.

