
UITLEG AANMELDEN GASTEN

Magisch Zoetermeer ontstaat door samenwerking van de stichting
 'Samen Vieren We Kerst', DN Leisure, Stichting Present, UVV Zoetermeer
en gemeente Zoetermeer.  We richten ons net als vorig jaar op eenzame 
ouderen. 

De opzet is min of meer gelijk aan vorig jaar, maar we streven er naar om in deze editie nog meer 
ouderen een leuke ochtend of middag te bezorgen. Daarom is er nu méér om uit te kiezen.

Het aanmelden van gasten voor één van de evenementen in het kader van Magisch Zoetermeer verloopt 
via eerstelijns hulpverlening of informele zorg (waaronder mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties).

Ouderen kunnen een eerste en en een tweede keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
- Op 17 december ontvangen we ouderen voor een lunch of high tea.
- Op 19 december is er 's-morgens een filmvoorstelling in de bioscoop
- Diezelfde middag gaan we weer gezellig winkelen
- Op 28 of 29 december kunnen ouderen genieten van een theatervoorstelling
- Voor ouderen die de deur niet uit kunnen hebben we een leuk kadootje

We hopen dat veel ouderen zelf naar het Stadshart kunnen komen of dat een familielid
of vriendelijke buurman/vrouw ze wil brengen en halen. 
Maar voor mensen waarbij dat niet mogelijk is, gaan we vervoer regelen.
Via een begeleider in de rolstoel of met de Randstadrail, met de auto en desnoods met een rolstoelbus.

Meld elke oudere apart aan, maar doe dat slechts één maal. Je mag een oudere voor maximaal 2 
evenementen aanmelden.

Je kunt het formulier op de computer invullen m.b.v. Adoba Acrocat Reader. Vul het formulier zo
 compleet mogelijk in. Geef in elk geval aan of er vervoer nodig is en welke hulpmiddelen zoals
rollator, scootmobiel of rolstoel meekomen. Onder bijzonderheden kun je speciale dieetwensen en/of
met wie en op welke manier we contact moeten opnemen (indien dat niet via de betrokkene zelf kan).
Gebruik OPSLAAN ALS… om het ingevulde formulier te bewaren. Verzend het per email naar
magisch@presentzoetermeer.nl

Heb je geen computer, dan kun je het formulier ook met de pen invullen.
Stuur het ingevulde formulier in dat geval naar:
Stichting Present Zoetermeer
Frans Halsstraat 3, 2712JS   Zoetermeer

Hulp nodig bij het invullen of andere vragen?   Bel 06-48068359 (Ton Jense)
Geen tijd om een formulier in te vullen en weg te brengen, c.q. op te sturen? 
Bellen of mailen (webmaster@uvv-zoetermeer.nl) mag ook, dan doen wij het voor je.
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