Handige adressen voor Vrijwilligers
Weggeefwinkel
Fietsen. Kinderfietsen. Kleding. Kinder- en babyspullen, Meubels, Kopjes, apparaten, enz.
Adres: In de vroegere school op de Laan van Vollenhove 2191 – tegenover Torenflat (waar de huisarts en apotheek is)
Iedere dinsdag, woensdag en zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur
info op https://www.facebook.com/groups/WeggeefwinkelZeist/

Kringloop Zeist
Op aanvraag (Via Noortje, Linda, Hana) kunnen gezinnen van SOL gratis spullen krijgen. Adres: Joh. Postlaan 4, Zeist
Open: maandag: 13:00 – 17:30 uur , dinsdag t/m zaterdag: 10:00 – 17:30 uur tel: 0844 300 123
email: info@kringloopzeist.nl website: www.kringloopzeist.nl

Sociaal Raadslieden
ma-di-do 9-12 inloopspreekuur. Bergweg 1, Tel. 030-6924235. www.sociaalraadsliedenzeist.nl
Op afspraak in de middagen.
Voor: • kijken of u op de juiste wijze gebruikt maakt van de voor u van toepassing zijnde

regelingen en voorzieningen; • informatie geven over regelingen en voorzieningen; • formulieren invullen
(geen belastingaangifte); • bemiddelen tussen u en instanties; • verwijzen naar andere hulp- of
dienstverleningsinstanties; • opstellen van bezwaarschriften.
Ze vinden het fijn als men alle administratie (inkomen en uitgaven, loonstrook, belasting, toeslagen enz.) geordend
mee neemt. Hier kun je als een vrijwilliger mee helpen: met ordenen van papieren in mappen. En mee-gaan.

Geld terug regeling Zeist
Zit bij de bij Sociale dienst,
https://www.rsdkrh.nl/Nieuws/Nieuws_2014/Geld_Terug_Regeling_voor_inwoners_gemeente_Zeist
Jaarlijks kan er gedeclareerd worden: Voor kinderen 200 euro per kind per jaar; Volwassen: 100 euro per jaar.
Aanvragen moeten binnen zijn voor einde van het jaar. Daarna vervalt het; tot jaar erna.
Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Dus: Bonnen bewaren.
Gebruiken voor fiets, zwemles, trein/bus, Lobbus, Peuterspeelzaal, Bioscoop, Paspoort, sport, cursus, computer, uitje,
schoolreis, enz.
Aanvraagformulier downloaden en invullen via: https://www.rsdkrh.nl/content.jsp?objectid=4825
https://www.rsdkrh.nl/searchresults.jsp

Inloophuizen
Zie ook vrijwilligersmap. Taallessen, Fietslessen (via moedercentrum ‘de Horizon), Naailessen,
huiswerkbegeleiding kinderen en jongeren, Koffie, formulieren invullen, computerlessen, samen eten enz.
Inloophuis Vollenhove, Lindenhuis (noord) en ZeistWest: http://www.kerkensamenleving.nl/
Wijkinloophuis Kerckebosch: Tabitha Wendt, Prinses Margrietlaan 148, 030-6971106, 06-19450984,
tabitha@wijkinloophuiskerckebosch.nl.

Taalhuis Zeist
Vraag en aanbod voor taal en taallessen bij elkaar in heel Zeist.
Open inloop voor vragen en taal oefenen: dinsdag 14-17 uur - donderdag 10-12 uur
In Bibliotheek, Markt 1; 3701 JZ ZEIST, 030 691 69 44, taalhuiszeist@ideacultuur.nl
Bij een specifieke situatie: Mail of bel. Dat werkt beter. Dan komt de coördinator bijvoorbeeld thuis langs.

