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Zoekt u ondersteuning in de buurt?
Soms organiseren buurtbewoners zelf de hulp die u nodig heeft. Denk hierbij aan hulp bij de
administratie, een maaltijdenservice of een buurtbus.
Meld u aan bij Rbij. Zij zorgen dat u met iemand in contact komt die u kan helpen.
Heeft u moeite met het invullen van (belasting)formulieren? Neem dan contact op met
Platform lage inkomens Venray (PLIV) of Thuisadministratie van Synthese.
Kunt u niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer? Kijk op de website van de Wensbus.
Misschien kunt u niet meer zelfstandig koken. U kunt dagelijks, wekelijks of maandelijks een
warme maaltijd bij verschillende eetpunten eten. Kijk voor een overzicht op de website
Senioren Venray. Of u laat een maaltijd thuis bezorgen. Bijvoorbeeld door Verkoeijen
Maaltijdservice, De Maaltijdservice of Eten met Gemak.
Bent u eenzaam? Vrijwilligers van onder andere De Zonnebloem, Proteion en de Algemene
Hulpdienst Venray komen bij u aan huis. Maatjes vindt u bij Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheid en bij Synthese. Kijk voor meer informatie op de websites
Of ga een activiteit doen in een wijkcentrum bij u in de buurt. Kijk voor alle activiteiten in
Venray op de website Wijkactiviteiten Venray.

Algemene Hulpdienst Venray
Kijk op de website voor een overzicht van diensten waarbij een vrijwilliger van de AHD kan
helpen.
0478 58 44 44
info@ahd-venray.nl
www.ahd-venray.nl
Wijkactiviteiten Venray
info@wijkactiviteitenvenray.nl
wijkactiviteitenvenray.nl
Wensbus Ysselsteyn
Bel op ma t/m vr tussen 11.00 en 12.00 uur
06 27 40 83 38
www.wensbus.nl/ysselsteyn
Wensbus Wanssum
Bel ma t/m vr tussen 17.00 en 19.00 uur
06 26 28 29 22
www.wensbus.nl/wanssum
Wensbus Merselo Vredepeel
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr tussen 11.00 - 12.00 uur en 18:00 - 19:00 uur.
NL
06 27 03 29 57
wensbus@gmail.com
www.wensbus.nl/vredepeelmerselo
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
Bezoekadres
Stationsweg 46
5803 AC Venray
Postadres
Postbus 5
5800 AA Venray
0478 52 75 27
info@vvgi.nl
www.vvgi.nl
Verkoeijen maaltijdservice

0478 64 04 05
info@verkoeijen.nl
www.verkoeijen.nl/maaltijdservice
Synthese - thuisadministratie
Leunseweg 51
5802 CG Venray
0478 51 73 00
info@synthese.nl
www.synthese.nl/thuisadministratie
Synthese
Bezoekadres
Leunseweg 51
5802 CG Venray
NL
Postadres
Leunseweg 51
5802 CG Venray
NL
0478 51 73 00
info@synthese.nl
www.synthese.nl
Senioren Venray - overzicht eetpunten
secretaris@seniorenvenray.nl
www.seniorenvenray.nl/eetpunten
Proteion - vrijwilligerszorg
0475 45 30 33
welzijn@proteion.nl
www.proteion.nl/vrijwilligers/vrijwilliger/in-de-thuissituatie
Platform lage inkomens Venray
Mozartstraat 20B
5802 HP Venray
0478 58 13 32
www.pliv.nl

Eten met Gemak
Maaltijdservice in Venray. Bestel telefonisch, per e-mail of online.
0478 82 09 94
edward@etenmetgemak.nl
www.etenmetgemak.nl/maaltijdservice-venray
De Maaltijdservice
0478 74 50 74
info@demaaltijdservice.nl
www.demaaltijdservice.nl
Rbij
Op deze website kunt u hulp vagen aan andere inwoners van Venray, maar ook zelf hulp
aanbieden.
www.venrayrbij.nl
Zonnebloem - bij u in de buurt
De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke
beperkingen door ziekte, leeftijd of beperking.
www.zonnebloem.nl/afdelingen
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Venray
in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
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