
‘De klusmannen kunnen voortaan
apart op pad’

 Contact opnemen?
• Wijkcoördinator: wijkcoordinatoren@gorinchem.nl, 

0183 - 65 96 84
• Wijkagent: 0900 - 8844, www.politie.nl
• Opbouwwerker Ayse Cosar: a.cosar@gorinchem.nl, 

0183 - 65 94 47
• Jeugd- en Jongerenwerk: www.bendrvoorjou.nl,
 06 - 25 17 96 84
• Sociaal team: 088 - 892 89 61,
 www.sociaalteamgorinchem.nl
• Poort6: 0183 - 66 99 00
• Bliek in Actie: 0183 - 65 96 84 
• Landelijk publieksnummer coronavirus: 0800 - 1351Voorzitter Wietse Meerman op de bakfi ets. Marlène van Rooijen 

(links) en Geke Hekman van Inner Wheel Gorinchem. 

Donderdag 15 juli kreeg voorzitter Wietse Meerman van de 
Klussendienst Gorinchem een elektrische bakfi ets overhandigd 
door serviceclub Inner Wheel Gorinchem.  

Aanwinst 
De voorzitter is erg blij met de aanwinst: ‘Met deze bakfi ets zijn 
onze cliënten in de binnenstad goed bereikbaar. Parkeren is dan 
ook geen probleem. Een ander groot voordeel is dat de klus-
mannen voortaan apart op pad kunnen. Zo kunnen we meer 
cliënten helpen. En niet onbelangrijk: de fi ets is milieuvriendelijk 
in gebruik.’

Klussendienst één van de goede doelen Inner Wheel 
Gorinchem
Inner Wheel Gorinchem is een serviceclub die met elkaar, voor 
elkaar en voor anderen klaarstaat. De leden zetten zich in om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel in 
Gorinchem. De Klussendienst is één van die goede doelen. 

Vertrouwd beeld in de stad
‘Ik verwacht dat de bakfi ets een vertrouwd beeld wordt in de 
stad, want we gaan ‘m zo vaak mogelijk inzetten’ aldus voorzit-
ter Wietse. 

Klussen in en om het huis, boodschappenservice, vervoer
De Stichting Klussendienst is er voor ouderen in Gorinchem 
vanaf 65 jaar. Maar ook voor Gorcumers met een beperking 
of een chronische ziekte. Elke werkdag staat een team van 33 
medewerkers en vrijwilligers klaar om ze een helpende hand te 
bieden. Ze doen allerlei kleine klussen in en om het huis, zoals 
eenvoudig loodgieterswerk, ramen zemen, kleding strijken, 
tuinklussen of even het hondje uitlaten. De Klussendienst heeft 
een boodschappenservice en een (rolstoel-)vervoersdienst. Voor 
hulp bij de computer kunt u er ook terecht.

Vrijwilligers gezocht voor een praatje, spelletje, 
wandelingetje
De Klussendienst bemiddelt en begeleidt ook vrijwilligers die 
overbelaste mantelzorgers ondersteunen. En dan gaat het niet 
om zorgtaken, maar gewoon om een praatje, een spelletje of 
een wandelingetje. Heeft u tijd om af en toe een helpende 
hand te bieden? Meld u zich dan aan via
Info@klussendienstgorinchem.nl of 0183 – 781000. 

Meer informatie op www.klussendienstgorinchem.nl
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail of bel: 
info@klussendienstgorinchem.nl, 0183 – 781000. 
In de vakantieperiode van 19 juli t/m 27 augustus is de 
Klussendienst alleen ’s ochtends bereikbaar.

Inbraakpreventietips bij informatiewagen van
PolitieKeurmerkVeiligWonen

Nieuwe recreatieruimte Piazzafl at

De recreatieruimte van de Piazzafl at 
was aan een opknapbeurt toe. De ruim-
te die ook wel ‘kantine’ werd genoemd, 

is nu omgetoverd tot een gezellige plek. 
Hier kunnen bewoners elkaar ontmoe-
ten en samen activiteiten doen. 

Bewoners dachten volop mee over 
ontwerp
Het ontwerp van de nieuwe ruimte 
is van styliste Marieke Vroegh. Een 
werkgroep bestaande uit bewoners 
Anneliese, Ellen en Ans, huismeesters 
Edwin, Vincent, Toon en Saskia van 
Poort6 dachten volop mee. 

De Ontmoeting
De nieuwe recreatieruimte is bedoeld 
voor allerlei activiteiten, een potje 

biljarten of gewoon een praatje met 
je buren. Kortom: voor ontmoeting 
en gezelligheid. De ruimte kreeg dan 
ook de passende nieuwe naam: De 
Ontmoeting.

Hoog Dalem – Volg de
ontwikkelingen op
www.samengorinchem.nl

Hoog Dalem, een wijk in ontwikkeling. Op de hoogte blijven 
over inrichting en werkzaamheden? 
Op www.samengorinchem.nl/pagina/inrichting-en-werkzaam-
heden-hoog-dalem vindt u actuele informatie.

Babbeltrucs?! Trap er niet in!
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen 
op een slinkse manier geld, sieraden of andere waardevolle 
bezittingen afhandig te maken. Ze bestaan in allerlei varianten: 
aan de deur, bij het pinnen, aan de telefoon en via e-mail 
(phishing). Oplichters komen vaak heel betrouwbaar over. In 
deze maandelijkse special vindt u steeds een tip om babbeltrucs 
te voorkomen.

Tip van de politie

Wees altijd alert als u pint!
• Voorkom dat iemand over uw schouder meekijkt bij pinnen
  in een supermarkt of geld opnemen bij een pinautomaat .
• Scherm bij het intoetsen van uw code de toetsen af.
• Laat u niet afl eiden. Ook niet als iemand zegt dat u
  bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet vallen. 
• Staat iemand te dichtbij? Vraag of deze persoon afstand
  wil nemen. Bent u met zijn tweeën? Laat dan de tweede
  persoon zorgen dat er afstand blijft.
• Toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct uw pinpas
  en doe aangifte bij de politie (0900-8844).

Adviseur Maarten (links) geeft advies. 

De PKVW-informatiewagen (PolitieKeurmerkVeiligWonen) was 
30 juni en 7 juli in Gorinchem. Bij winkelcentrum Hoog Dalem 
en op de parkeerplaats bij Piazzacenter Gildenwijk kwamen 
bewoners informatie halen.

Belangrijke tips
Adviseur Maarten van Weel gaf belangrijke tips over hoe je 
woning zo veilig mogelijk te maken.
• Zorg voor goede sloten 
• Sluit altijd alle ramen en deuren
• Gebruik buitenverlichting
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht
• Leg sleutels uit het zicht 
• Geen sleutelkast bij de deur
• Verstop sleutels niet buiten onder de mat of in de bloempot

Elektrische bakfi ets voor
de Klussendienst 

NK Tegelwippen: grijs eruit, groen erin
In Gorinchem zijn 15415 tegels gewipt. Maar Rucphen ligt nog steeds aan kop met 22339 tegels.

Tegels gewipt! Geef ze op!
Heeft u tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze op, dan worden ze bij de Tegelteller van 
Gorinchem opgeteld? Ga naar www.nk-tegelwippen.nl. Samen voor de eerste plaats!


