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NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING SCHERPENZEEL - RENSWOUDE

ONZE ALLEREERSTE
DIGITALE
NIEUWSBRIEF
Vandaag heeft u onze allereerste digitale
nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen!
Via deze weg hopen wij u maandelijks te
informeren over al onze activiteiten en
bijeenkomsten.
De coronapandemie vraagt aanpassingen en
geduld. Activiteiten en mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten kunnen op dit moment
niet plaatsvinden. Maar wij blijven, ook in
deze tijd, wel bereikbaar! Op verschillende
van onze diensten kunt u een beroep (blijven)
doen, juist ook nu.

IN DIT NUMMER
Opfriscursus verkeerskennis
Belmaatjes

Wij wensen u veel sterkte en geduld.
Rianne van Ginkel
Martine van Garderen

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Hulp bij uw belastingaangifte

Ook al zijn er nu geen activiteiten of bijeenkomsten,
wij zijn wel bereikbaar!

NIEUWE WEBSITE
Achter de schermen wordt gebouwd aan een nieuwe
website.
Benieuwd? Kijk op www.swo-sr.nl

FORMULIERENBRIGADE
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade zijn volop
in actie. Kijk ook op pagina 4 van deze nieuwsbrief.
Wilt u meer weten? Bel of mail ons!

DIENSTEN
Op de vervoersdienst, de klussen- en de
knoppendienst kunt u gewoon een beroep (blijven)
doen. Wij staan voor u klaar!

WELZIJNSWERKERS
Bij ons kunt u terecht voor ondersteuning, advies of
zomaar een gesprekje.
Renswoude: Rianne van Ginkel 06 51647525

Scherpenzeel: Martine van Garderen 06 83775854

BELMAATJES
Onze stagiair Gideon is sinds deze maand actief in het
verbinden van mensen door middel van het opzetten
van belcirkels. Heeft u behoefte aan een belmaatje?
Laat het ons weten.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl | T 033 277 8898

ACTUEEL

IN VOOR MANTELZORG

OPFRISCURSUS VERKEER

In Renswoude is het Project In

Is uw verkeerskennis nog up-to-

voor Mantelzorg in de
afrondende fase met prachtige
resultaten waar u in het voorjaar
meer over leest.

date? In samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland en in opdracht
van de provincie Gelderland en ROV
Oost-Nederland zijn we een
campagne gestart om uw
verkeerskennis op te frissen. Klik
hier voor meer informatie.

CLIËNTONDERSTEUNING
In Scherpenzeel kunnen inwoners gebruikmaken
van onafhankelijke cliëntondersteuning:
de welzijnswerker denkt met u mee bij aanvragen
en kan ondersteunen bij keukentafelgesprekken.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl | T 033 277 8898

ACTUEEL

HULP BIJ UW BELASTINGAANGIFTE
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, zitten de vrijwilligers van de
Formulierenbrigade niet stil. Zeker niet in de maanden maart en april,
wanneer veel belastingaangiften worden ingevuld.
Inwoners van Scherpenzeel en Renswoude vanaf 23 jaar, die voldoen
aan de inkomensgrenzen, kunnen gebruikmaken van de aangiftehulp
van de Formulierenbrigade.
Deze inkomensgrenzen zijn: alleenstaanden max. € 24.000,- bruto per
jaar; echtparen/samenwonenden max.€ 34.000,- bruto per jaar.
Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte of
wilt u meer weten? Klik dan hier, bel of mail ons!

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl | T 033 277 8898

