
  
 
 
 
 
 

Meer informatie? 
Of een bezoek? 

 
 

Neem contact op met 
Welzijn De Meierij 

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

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 
 

Om je hulpvraag te kunnen uitvoeren moeten wij jouw 
persoonsgegevens registreren. 

Hiermee gaan wij vertrouwelijk om. 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
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Wat doet het Steunpunt: 
 
 informatie en advies over wonen, welzijn, 

zorg en financiën  
 voorlichting 
 bemiddeling van vrijwilligerswerk 
 cursussen 
 ontmoetingsmogelijkheden 
 dagbesteding 
 internetcafé  
 computerlessen op maat 
 sociale alarmering  
 bezoekvrijwilligers  
 Meer Bewegen voor Ouderen  
 ondersteuning van plaatselijke 

belangengroepen van ouderen 
 informatie via media 
 individuele gesprekken 
 activerend huisbezoek door vrijwillige 

seniorenvoorlichters (Sint-Oedenrode) 
 spreekuur 
 ondersteuning door ‘Thuis met vrijwilligers’ 
 gerichte verwijzing naar organisaties  
 
 

Hoe werkt het Steunpunt: 
 
 Bij elke nieuwe vraag kijken we wat er nodig 

is om tijdelijke ondersteuning te bieden. 
Daarbij ligt het accent op vrijwillige inzet en 
gaan we uit van versterking van het eigen 
netwerk en de eigen mogelijkheden.  

 We organiseren samen met de inwoners 
ontmoetingsmogelijkheden.  

 We verzorgen bewegingsactiviteiten en 
dagbesteding.  

 Daarnaast zijn we een aanspreekpunt 
voor vragen over o.a. dementie, 
beperkingen en eenzaamheid.  

 Wat we ook doen:  
 - signaleren;  
 - verstrekken relevante informatie; 
 - organiseren collectieve voorzieningen; 
  - ondersteunen belangengroepen;  
 - we verwijzen mensen naar de juiste   
   organisaties.  
 Hierbij wordt vanuit onze organisatie 

nauw samengewerkt met instellingen en 
(vrijwilligers)organisaties op het gebied van 
wonen, welzijn, zorg en inkomens-
ondersteuning.  

Doel van het Steunpunt 
 
Het Steunpunt Ouderen ondersteunt  
thuiswonende ouderen vanaf 55 jaar  
om ertoe bij te dragen dat zij zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen.  
Samen met mensen uit de wijk en vrijwilligers.  
 
 

Vrijwilligers 
 
De uitvoering van al deze activiteiten zou  
onmogelijk zijn zonder de inzet van  
een grote groep toegewijde vrijwilligers. 
 
In deze veelheid aan activiteiten en  
projecten is het Steunpunt Ouderen blijvend 
op zoek naar mensen die vrijwilligerswerk voor 
ouderen willen doen.  
 
Het Steunpunt Ouderen is onderdeel van 
Welzijn De Meierij en is werkzaam binnen de 
gemeente Meierijstad in de dorpskernen 
Schijndel en Sint-Oedenrode.  


