
Een dorpsondersteuner ondersteunt de inwoners van het dorp met vragen op het gebied  
van welzijn, zorg en wonen. Vragen van jong en oud. Grote en kleine vragen. 
De dorpsondersteuner is iemand die weet wat er leeft in het dorp en je op weg kan helpen.

Els en Niny,  dorpsondersteuners 
Bergharen,  Hernen en Leur :

‘Een initiatief vanuit de dorpen zelf ’.



Wat doen wij? 
De dorpsondersteuner biedt een luisterend oor en een advies waarmee je verder kan. 
Samen met u bekijkt de dorpsondersteuner wat de meest handige oplossing voor de 
hulpvraag is, wellicht ook oplossingen die niet bij u zijn opgekomen. De dorpsondersteuner 
zoekt in eerste instantie hulp in de eigen omgeving van de bewoner: familie, buren, een 
kennis of de vereniging. Zij kunnen ook een beroep doen op kerkelijke instanties en 
vrijwilligersorganisaties als bijvoorbeeld de Zonnebloem of de KBO. Als het om complexe 
problemen gaat helpt de dorpsondersteuner bij het in contact komen met het Sociaal Wijk 
Team of met andere professionele hulpverlening. Heeft u een goed idee en weet u niet 
precies hoe u met uw initiatief aan de slag moet? Wilt u weten welke initiatieven er al zijn 
en hoe u daarbij kunt aansluiten? Stel uw vraag aan de dorpsondersteuners, zij kijken dan 
samen met u hoe zij u kunnen helpen. 

Hoe kom ik in contact met de dorpsondersteuners?
De dorpsondersteuner is in dienst van welzijnsorganisatie MeerVoormekaar en wordt 
bijgestaan door een werkgroep van dorpsgenoten. Zij hebben geen vaste plek maar zijn 
actief in de drie dorpen. Spreek ze gerust aan om een afspraak te maken. Bij u thuis, in het 
dorpshuis of op een andere locatie. 

Niny Baltissen
06 28 39 94 46
n.baltissen@meervoormekaar.nl

Els Wilmink
06 48 63 35 87
e.wilmink@meervoormekaar.nl

Contactgegevens:

Nieuws van de dorpsondersteuners vindt u ook op www.bergharenhernenleur.nl



Omzien naar elkaar
In Bergharen, Hernen en Leur vinden we het belangrijk dat iedereen 
meedoet. Er zijn veel inwoners die al iets doen in hun buurt of voor elkaar. 
Veel vrijwilligerswerk speelt zich af op het gebied van zorg en welzijn. 
Iemand bezoeken of samen met iemand fietsen of een boodschap doen.

Zoekt u iets zinvols? Wilt u een ander een steuntje in de rug te geven? Samen iets doen 
voor iemand anders én een mooie ervaring, daar word je gelukkiger en gezonder van blijkt 
uit onderzoek! 

Vul snel het formulier in.

Ik wil mijn buurtbewoner helpen bij:

   Klusjes in en om huis

   Boodschappen doen

   Tuinonderhoud

   De hond uitlaten

   Vervoer

   Oppas, halen brengen school

Opgeven als vrijwilliger of een leuk idee?
Doe dit kaartje bij ons in de bus en wij nemen contact met u op!

Naam:    

Adres: Woonplaats:   

Tel. nr.:  

E-mailadres: 

   Wandelen, fietsen, sportmaatje

   Samen ergens naar toe gaan

   Mantelzorgondersteuning

    Anders, namelijk:

Ik heb een leuk idee, namelijk:



Opgeven als vrijwilliger of een leuk idee?
Doe dit kaartje bij ons in de bus en wij  
nemen contact met u op!

www.bergharenhernenleur.nl bergharenhernenleur

Bergharen Hernen/Leur

Dorpsstraat 50, Bergharen Vijgebos 14, Hernen


