
 
 

 

       

Aan alle inwoners van (Oud)Lutten en Keiendorp, 

Zoals u in het Lutter-Journaal heeft kunnen lezen wil Lutten Helpt een databank 
opzetten waaruit we kunnen putten om mensen die het “even of langere tijd” 
moeilijk hebben, te helpen. Het gras een keer maaien, kinderen van school 
halen, boodschappen doen, medicijnen halen, kleine technische klusjes, 
vervoer van en naar de huisarts en/of ziekenhuis etc. bij ziekte. Maar ook 
helpen bij het invullen van (ambtelijke) formulieren, een wandeling maken, een 
krant of boek voorlezen. 
 
Bent u diegene die af en toe tijd heeft bovengenoemde werkzaamheden uit 
te voeren of juist diegene die wel wat hulp kan gebruiken vul dan het 
formulier op de achterzijde in. Kunt u het één wel maar heeft u hulp nodig bij 
het andere? Vul dan “Aanbod” en “Vraag” in. 
 
Nadat u het formulier hebt ingeleverd wordt er zo spoedig mogelijk contact 
met u opgenomen. 
 
Het ingevulde formulier kunt u deponeren in de brievenbus aan de 
Dedemsvaartseweg-Noord 154 of de  Anerweg-Noord 154 of de  
Kiezelweg 23a of de Keienweg 19  of in de doos bij supermarkt Attent in 
Lutten. 
 

 

  

 



 
 

 

 

Ik wil graag hulp bieden bij: (kruis aan wat van toepassing is) 

o Tuin onderhoud    
o Licht huishoudelijk werk 
o Reparatiewerkzaamheden    
o Boodschappen doen 
o Vervoer of begeleiding naar dokter/ ziekenhuis   
o Krant / boek voorlezen  
o Gezelschap houden 
o Wandeling maken  
o Medicatie ophalen 
o Licht administratief werk 
o Ondersteuning bij de maaltijd 
o Anders, namelijk: _____________________________________________ 
 

        
Ik heb behoefte aan hulp bij: (kruis aan wat van toepassing is)  

o Tuin onderhoud    
o Licht huishoudelijk werk 
o Reparatiewerkzaamheden    
o Boodschappen doen 
o Vervoer  of begeleiding naar dokter/ ziekenhuis   
o Krant / boek voorlezen   
o Gezelschap houden 
o Wandeling maken  
o Medicatie ophalen 
o Licht administratief werk 
o Ondersteuning bij de maaltijd 
o Anders, namelijk:_____________________________________________ 

 
Naam:___________________________________________________________ 
 
Adres:___________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ________________ E-mailadres:_______________________  


