Stichting Gilde Walcheren wordt
gesteund door:

Advies nodig?
Wij helpen u graag verder.

Stichting

Vrijwilliger worden bij het Gilde?

Gilde Walcheren

Wilt u ook anderen helpen met uw kennis en
ervaring? Neemt u dan contact met ons op.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden
binnen Stichting Gilde Walcheren en het
adviseurschap.

Deze folder is gemaakt door
communicatiestudenten van de HZ
University of Applied Sciences.

Contact
Wij geven advies over de meest
uiteenlopende onderwerpen.
Dat kan telefonisch of bij u thuis.
In deze folder leest u wie wij zijn en
wat wij voor u kunnen betekenen

Heeft u een adviesvraag of wilt u zich graag
aanmelden als adviseur?
Neem dan contact op met de coördinator van
Stichting Gilde Walcheren via e-mailadres
info@gildewalcheren.nl of telefoonnummer
06-53682434.
Neem ook eens een kijkje op onze website
www.gildewalcheren.nl.
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Stichting Gilde Walcheren
Stichting Gilde Walcheren is een
vrijwilligersorganisatie met ongeveer 200
adviseurs. Mensen van 50+ die hun kennis
en ervaring belangeloos overdragen aan
anderen. De vrijwilligers voeren geen klussen
uit. Zij adviseren op allerlei gebied, geven
lezingen, en laten hierdoor anderen profiteren
van hun jarenlange ervaring in beroep of
hobby. De adviseurs geven deskundig advies
die u telefonisch en eventueel ook aan huis
kunt aanvragen.

U kunt advies krijgen over onder andere de
volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computer & randapparatuur
Administratie & juridische zaken
Belasting
Verbouwing
Techniek
Gezondheid
Coaching
Talen
Vrije tijd & hobby
Samenspraak*

* Dit taal- en integratieproject brengt
Nederlanders en anderstaligen samen om
de Nederlandse taal en cultuur beter te
leren kennen. Wilt u meer informatie over
Samenspraak? Neem dan contact op met
Floor van Kan, via telefoonnummer
0118-411826 of e-mail wmvankan@hetnet.nl.

Kosten
Telefonisch advies kost u helemaal niets!
Voor een advies aan huis betaalt u slechts
€ 5,- per bezoek en een kilometervergoeding
van € 0,28 per kilometer. Wij verzorgen ook
lezingen en demonstraties, Hiervoor betaalt
u € 10,- plus een kilometervergoeding.

Kijk op www.gildewalcheren.nl
voor onze volledige servicelijst.

Dankzij Stichting Gilde Walcheren heeft
de heer Westhoff meer geld ontvangen
voor zijn gouden munten dan hij had
verwacht.
De heer Westhoff kwam tijdens het opruimen
een doosje tegen met een aantal gouden
munten die hij vroeger van zijn moeder
had gekregen. Hij besloot om de munten
te verkopen en overwoog om naar een
goudbeurs te gaan. “Je ziet regelmatig
advertenties in de krant staan voor dergelijke
beurzen”, vertelt de heer Westhoff.
“Toch besloot ik om eerst het Gilde om advies
te vragen.” Hij kwam in contact op met een
adviseur van Stichting Gilde Walcheren die
de munten nauwkeurig bekeek.
“De adviseur vertelde me dat er een munt bij
zat uit 1898. Dankzij deze man ben ik bij een
betrouwbare koper terecht gekomen, waar ik
uiteindelijk het dubbele voor de munten heb
ontvangen!”

