
VOOR HULP, ONDERSTEUNING EN/OF BEGELEIDING

Team van de Buurt 
in Culemborg en Tiel

U kent het vast wel: u heeft een huishoudelijk klusje te doen, 
maar kunt daarbij wel wat hulp gebruiken. Of u wilt er eens op uit 
voor een wandeling, maar heeft begeleiding en een helpende hand 
nodig. Voor al dit soort vragen voor hulp, ondersteuning en/of 
begeleiding kunt u bij het wijkleerbedrijf Team van de Buurt terecht.

Team van de Buurt biedt wijkgerichte hulp en ondersteuning. De 
uitvoering wordt vormgegeven door leerlingen die worden begeleid door 
professionele en gediplomeerde medewerkers. Team van de Buurt is een 
samenwerkingsverband tussen Zorgcentra De Betuwe en ROC Rivor. 

EEN SAMENWERKING TUSSEN ROC RIVOR EN ZORGCENTRA DE BETUWE
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Zorgcentra De Betuwe
Postbus 225, 4100 AE Culemborg

0800 – 77 33 444 (gratis)

info@stzdb.nl

www.zorgcentradebetuwe.nl

Voor wie gaan wij op pad?
Wij kunnen u helpen of ondersteunen als u in 
Culemborg of Tiel woont en een helpende hand 
kunt gebruiken.

Wat kunnen wij voor u doen?
U kunt voor verschillende zaken terecht bij 
het Team van de Buurt. U kunt hierbij denken 
aan korte klussen, zoals:
•  Hulp bij huishoudelijke klusjes, zoals ramen 
zemen of stofzuigen;

•  Begeleiding bij bezoek aan de dokter of 
het ziekenhuis;

• Hulp bij boodschappen doen of winkelen;
•  De hond uitlaten of een wandelingetje maken;
•  Het ondernemen van een activiteit
binnenshuis, gezelligheid.

Praktische informatie
Beide teams bieden hun diensten aan op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Een 
klus duurt 1 à 2 uur inclusief reistijd en kost 
slechts € 4,- per keer. U heeft geen indicatie 
nodig voor deze service.

Wat levert het ons samen op?
Het bijzondere aan het Team van de Buurt is 

dat zowel u als de leerlingen er mee geholpen 
worden. U doordat u net die klus geklaard krijgt 
of aan die activiteit kan meedoen. Wij als leer-
lingen kunnen, doordat wij een zinvolle stage 
hebben, in de toekomst een goede zorghulp, 
facilitair of logistiek medewerker, administra-
teur, sport- of activiteitenbegeleider zijn! Bij 
voorbaat onze dank dat u ons die kans biedt.

Contact
U bent van harte welkom met uw vragen of 
verzoeken. Samen kijken wij met u op welke 
manier wij u van dienst kunnen zijn!

In het wijkleerbedrijf lopen jonge mensen stage die de opleiding Dienstverlening 
volgen. Deze vakmensen van de toekomst werken in Culemborg en Tiel namens 
Team van de Buurt. Zij staan vol enthousiasme klaar om u van dienst te zijn. 

Team van de Buurt 

•  Locatie Culemborg
Heimanslaan, Heimanslaan 1, 
4102 JA Culemborg
e-mail: teamvdbuurtculemborg@stzdb.nl 

•  Locatie Tiel
Huis van Tiel, Gasthuislingelaan 2, 4002 
AG Tiel, e-mail: teamvdbuurttiel@stzdb.nl

Voor meer informatie belt u met 
0800-7733444 (gratis) of kijkt u op 
www.teamvandebuurt.nl
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