
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Meer informatie? 
Of een bezoek? 

 
 

Neem contact op met 
Welzijn De Meierij 

Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode 

Contactpersoon: Nelleke Zomer 
(073) 544 14 00 

info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 
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Bijvoorbeeld: 
 
Iemand kan moeilijk lopen: met een hulpmiddel 
zou men zelf nog best de boodschappen kunnen 
doen. 
De seniorenvoorlichter kan vertellen over de 
mogelijkheden en waar men moet zijn voor 
voorzieningen. 
Ook kan worden besproken welke andere 
mogelijkheden er zijn, zoals maaltijdvoorziening,  
sociale alarmering, vervoersvoorzieningen en/of 
woningaanpassingen. 
 
Denkt men dat dit alles teveel gaat kosten, dan 
kan de seniorenvoorlichter met de oudere 
bespreken welke vergoedingen er mogelijk zijn. 
 
De seniorenvoorlichter kan iemand desgewenst 
naar de juiste instanties doorverwijzen. 
 
Wat zijn de mogelijkheden tot activiteiten 
en cursussen? 
 
Dit is slechts een voorbeeld van het advies en de 
hulp die geboden kan worden. 
 

 
Deze mensen bieden u een luisterend oor en gaan 
vertrouwelijk om met datgene, wat in het gesprek 
ter sprake komt. 
Deze voorziening valt onder de naam Activerend 
Huisbezoek. Iedereen die dit op prijs stelt wordt 
zo’n gratis huisbezoek aangeboden. 
 
Hoe werkt het Activerend Huisbezoek? 
U geeft door aan Welzijn De Meierij dat u een 
bezoek op prijs stelt. Daarna wordt u telefonisch 
benaderd door een van de seniorenvoorlichters 
voor het afspreken van een bezoek.  
 
Tijdens dit huisbezoek wordt, aan de hand van een 
aantal aandachtspunten besproken of er 
knelpunten, vragen of onduidelijkheden zijn op 
het gebied van: 
- huishoudelijke / verzorgende werkzaamheden 
- wonen en woonomgeving 
- sociale contacten 
- hulpmiddelen 
- voorzieningen en financiële regelingen 
 
De seniorenvoorlichter adviseert waar mogelijk 
over oplossingen, op welke voorzieningen een 
beroep gedaan kan worden, waar de aanvraag 
ingediend kan worden. Indien nodig wordt de hulp 
ingeroepen van een professionele hulpverlener. 
 
 

Waarom deze voorziening? 

Onze samenleving wordt in hoog tempo steeds 
ingewikkelder en mensen raken soms het 
overzicht kwijt: dit kan nadelige gevolgen hebben! 
 
Enkele voorbeelden: 
Steeds weer andere en nieuwe regelingen gaan  
aan een grote groep mensen voorbij.  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel mensen 
niet weten waar zij aanspraak op kunnen 
maken. 
Op het gebied van zorg- en dienstverlening zijn  
in de afgelopen jaren veel nieuwe voorzieningen  
gekomen die het langer zelfstandig wonen van  
senioren gemakkelijker maken. Maar zijn deze  
voorzieningen, zoals sociale alarmering,  
maaltijden aan huis, dagbesteding (denk aan 
huiskamer de Stek of het Palet), tijdelijke opname 
in een zorgcentrum, intensieve thuiszorg en 
vrijwilligershulp wel bekend? 
 
Welzijn De Meierij en de gemeente Meierijstad 
bieden al langere tijd in Sint-Oedenrode de 
mogelijkheid aan, om  senioren vanaf 75 jaar 
persoonlijke voorlichting te geven. Zo kan de juiste 
informatie bij de juiste mensen terecht komen. De 
voorlichting wordt gegeven door geschoolde 
vrijwilligers (seniorenvoorlichters) van Welzijn De 
Meierij, welke een legitimatiekaart bij zich dragen. 
 


