
Nationale Ouderendag
Vrijdag 4 oktober 2019

Gaat uw wens  
in vervulling? 
Nog één keertje vissen zoals vroeger 

of een bezoekje brengen aan een 

bijzondere plek. Is er iets wat u graag 

wilt doen, maar moeilijk vindt om 

alleen uit te voeren? Of hebt u een 

wens voor een ander? Op Nationale 

Ouderendag helpt iemand uit 

Leidschendam-Voorburg om deze  

persoonlijke wens samen te vervullen.

Knip deze wenskaart af en stuur deze  

vóór 22-08-2019 naar: 

Nationale Ouderendag  

Leidschendam-Voorburg

Mgr van Steelaan 1d

2273 EG Voorburg

U kunt de wens ook doorgeven per 

telefoon/e-mail of via onze website:

0712 054000

www.nationaleouderendag.nl 

Stuur een wens in!

leidschendam-voorburg_ouderendag@ouderenfonds.nl



Mijn wens:

Man / vrouw

Woonplaats

Huisnummer

E-mailTelefoonnummer

Geboortedatum

Bijzonderheden (hebt u een dieet, kunt u overstappen in een personenauto)?

Maakt u gebruik van hulpmiddelen om u te verplaatsen (voorbeeld: rolstoel, rollator)?

Wilt u medische begeleiding tijdens de wensvervulling (voorbeeld: toedienen medicatie, hulp bij toilet)?

Wie dient de wens in?

 Maakt u gebruik van hulpmiddelen om u te verplaatsen (voorbeeld:  rolstoel)?  [ ]  Nee [ ]  Ja,  namel i-

jk  _____

    -  Wi lt  u medische begeleiding t i jdens de wensvervul l ing (voorbeeld:  toedienen medici jnen)? [ ] 

Nee [ ]  Ja,  namel i jk  _____

    -  Wie dient de wens in? [ ]  Ik  [ ]  Famil ie/vr iend( in)/kennis/overige,  namel i jk :  ________ (naam en 

telefoonnummer)

Voornaam
Gegevens oudere:

Achternaam

Postcode

Straat

Nee Ja,  namelijk

Nee Ja,  namelijk

Ik Anders,  namelijk

Belangrijke informatie (bewaar goed!)

• Tip: zet in uw agenda dat Nationale 
Ouderendag op 4 oktober is.

• Hoe eerder ingestuurd, hoe groter de 
kans op wensvervulling. 

• De gangbare kosten zijn voor onze 
rekening. 

• Heeft u vragen?  
Neem gerust contact met ons op.

Doe mee met Nationale Ouderendag!

Wenskaart

Ja, ik blijf graag op de hoogte van de activiteiten van het Nationaal Ouderenfonds.

Telefoonnummer


