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Voorziening Contact Omschrijving 
Luisterend Oor De Luisterlijn (stichting Sensoor)

Tel: 088 0767000 (24/7 bereikbaar)
e-mail: ehulp@deluisterlijn.nl

Laagdrempelige hulp op afstand door middel van een luisterend oor, 
dat op ieder moment van de dag beschikbaar is. 
 

Formele 
Cliëntondersteuning

Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg

Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Tel: 088 - 6560600 (op werkdagen tussen 
8.30-17.00 uur)
e-mail: clientondersteuning@amwml.nl 
website: www.amwml.nl

Gratis onafhankelijke ondersteuning, informatie en advies die 
bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid.

Mantelzorg Punt Welzijn Punt Welzijn
Beekstraat 54, 6001 GJ Weert
Tel: 0495-697900
Email: mantelzorg@puntwelzijn.nl 

Bij Punt Welzijn worden mantelzorgers geïnformeerd over wet- en 
regelgeving, voorzieningen, bijeenkomsten en vormen van 
waardering. Een afspraak met een mantelzorgondersteuner is gratis 
en kan bij mantelzorgers thuis plaatsvinden. Er zijn daarnaast 
diverse maatjesprojecten (bijvoorbeeld respijtmaatje of 
dementiemaatje) die door getrainde vrijwilligers uitgevoerd worden.

Vrijwillige Inzet Punt 
Welzijn

Punt Welzijn
Beekstraat 54, 6001 GJ Weert
Tel: 0495-697900
Email: info@puntwelzijn.nl

Punt Welzijn begeleidt vrijwilligers, bedrijven en verenigingen 
rondom het thema vrijwillige inzet. Bij Punt Welzijn wordt de vraag 
naar vrijwilligers samengebracht, worden mensen met elkaar in 
verbinding gebracht en kan kennis worden gedeeld.
Punt Welzijn ondersteunt verenigingen op het gebied van belangrijke 
thema’s zoals vrijwilligersbeleid, het vinden en binden van 
vrijwilligers enz.
Ook kunnen mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen bij Punt 
Welzijn terecht. Daarnaast hebben zij een digitale sociale 
marktplaats. Hier kunnen burgers, verenigingen en bedrijven zoeken 
naar vrijwilligers, vrijwilligerswerk, kennis of materialen. 

Categorie ontmoeting & maaltijden

Voorziening Contact Omschrijving
Boodschappenplus-bus Stichting Punt Welzijn

Beekstraat 54, 6001 GJ Weert
Tel: 0495-697900
Email: info@puntwelzijn.nl

De Boodschappenplusbus is bedoeld voor mensen die niet meer 
zelfstandig of moeilijk zelf de boodschappen kunnen doen. Met 
behulp van vrijwilligers kunnen mensen toch zelf hun boodschappen 
doen en bevordert het ook het aangaan van sociale contacten.  
Zelf boodschappen doen met de BoodschappenPlusBus kost € 3,- per
keer (heen en terug). Betalen kan alleen maar met een

mailto:ehulp@deluisterlijn.nl
mailto:clientondersteuning@amwml.nl
http://www.amwml.nl/
mailto:mantelzorg@puntwelzijn.nl
mailto:info@puntwelzijn.nl
mailto:info@puntwelzijn.nl
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strippenkaart. 
Eetpunten Eetpunt Oranjetref 

Oranjeplein 1b, 6006 CS Weert

Eetpunt Fatima (buurthuis) 
Nieuwstraat 11, 6000 TV Weert

Eetpunt Tungelroy (MFA Kimpe Veld)
St. Barbaraplein 2, 6005 SR Weert

Eetpunt Swartbroek (MFA Corneel)
Ittervoortweg 101A, 6005 NP Weert 

Eetpunt ‘Eten wat de pot schaft’ (Kr8tig)
Parallelweg 168, 6001 HM Weert

Eetpunt Keenterhart
Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert

Gezond en gezamenlijk eten voor mensen met een ‘smalle beurs’.
 Eetpunt Oranjetref:
Maandag tot en met vrijdag en op zondag om 12 uur. Minimaal 4 
werkdagen van te voren aanmelden. Kosten: € 8,- voor een 
driegangenmenu.
 Eetpunt Fatima: 
Om de week op woensdag van 12.00 uur tot 13.30 uur. 
€ 8,50 driegangenmenu 
 Eetpunt Tungelroy: 
iedere dinsdag van 12.15 uur tot 13.30 uur
minimaal 4 dagen van te voren aanmelden
 Eetpunt Swartbroek:
iedere woensdag van 12.15 uur tot 13.45 uur 
minimaal 4 dagen van te voren aanmelden.
 Eetpunt ‘Eten wat de pot schaft’
1ste en 3de donderdag van de maand. Kosten: € 6,50.
 Eetpunt Keenterhart 
Iedere woensdag tussen 17.00-20.00 uur. ’s Maandags vóór 12 uur 
aanmelden.

Stichting Dagopvang 
Weert

e-mail: info@huiskamerweert.nl 

Locaties:
• Huiskamer ‘De Roos’, Cwartier
• Huiskamer Groenewoud/Leuken, Wozoco 

Nedermazehof
• Huiskamer Wozoco ‘Zuyderborgh’
• Huiskamer Moesel/Keent, De stegel
• Huiskamer ‘Centrum’, Rode Kruis gebouw

Ouderen een gezellige dag of middag bezorgen en mantelzorgers 
tijdelijk te ontlasten.
Kosten: € 2,- voor een halve dag, € 7,50 hele dag (inclusief maaltijd, 
alleen in De Roos). 

Huiskamer voor 
ouderen Boshoven

Stichting Wijkraad Boshoven
Locatie: schoolgebouw aan de Annendaal

Een sociale middag voor kwetsbare ouderen van Boshoven, Laar en 
Laarveld. Geopend 1 dagdeel per week.

Zelfregiecentrum Roermondseweg 64, 6004 AT Weert
Tel: 0495-850875
E-mail: weert@zelfregiecentrum.nl

Iedere dag staan de deuren van het Zelfregiecentrum open. 
Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen voor een kop koffie of thee, 
een goed gesprek of een luisterend oor.

Open Inloop Inloop Keenterhart
Sint Jozefskerkplein 3, Weert
Tel: 0495-462090

Inloop Buurthuis ‘t Kwintet
Ehrenstein 10, 6002 VM Weert 

De inloopvoorzieningen zijn 2 tot 4 dagdelen per week open.

Inloop Keenterhart: dinsdag 09.00-12.00 uur en donderdag 13.00-
16.00 uur

mailto:info@huiskamerweert.nl
mailto:weert@zelfregiecentrum.nl
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Tel: 06-36106693

Open inloop Fatima
Nieuwstraat 11, 6000 TV Weert

Inloop Buurthuis ’t Kwintet: vrijdag 11.00-14.00 uur en zondag 
11.00-14.00 uur

Open inloop Fatima: zaterdag 11.00-14.00 uur
BeekCwartier Beekstraat 54, 6001 GJ Weert

Tel: 0495-697900
Email: info@puntwelzijn.nl

Het BeekCwartier van Punt Welzijn is een ontmoetingsplek in het 
centrum van Weert. Er worden diverse activiteiten aangeboden en is 
dagelijks tijdens kantooruren geopend.

Toon Hermans Huis Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA Weert
Tel: 0495 541 444
E-mail: info@toonhermanshuisweert.nl

Het Toon Hermans Huis Weert is een inloophuis voor iedereen die 
met kanker geconfronteerd wordt en zijn/haar naasten.
Openingstijden
ma-di-do: 9:00 – 16:00 uur
wo en vr: 9:00 – 13:00 uur

Buurtcirkel Weert In oprichting. Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk van maximaal 12 personen 
met diverse ondersteuningsvragen, die begeleiding nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. De deelnemers vormen 
samen een Buurtcirkel en gaan elkaar leren ondersteunen met 
behulp van een buurtcirkelcoach. De basis is dat iedereen bereid is 
iets voor een andere deelnemer van de Buurtcirkel te doen. 
Deelnemers spreken met elkaar af voor sociale activiteiten of helpen 
elkaar bij dingen die ze moeilijk vinden. Zodra de deelnemer geen 
ondersteuningsvraag meer heeft, stopt  de deelname aan de 
Buurtcirkel. Er kan dan een nieuwe deelnemer instromen. 
Betreft een samenwerking tussen Stichting Punt Welzijn, MET ggz en 
de gemeente Weert

Informatie & advies

Voorziening Contact Omschrijving
De Vraagwijzer Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert

Tel: 0495-575000
e-mail: vraagwijzer@weert.nl 
website: www.devraagwijzer.nl

De Vraagwijzer is onderdeel van de gemeente Weert maakt mensen 
wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg, jeugdzorg, werk en inkomen.

Ouderenadviseurs http://www.seniorenkoepelweert.nl/ Senioren Koepel Weert
Vrijwilligerscentrale Beekstraat 54, 6001 GJ Weert

Tel: 0495-697900
Email: info@puntwelzijn.nl

Punt Welzijn begeleidt vrijwilligers, bedrijven en verenigingen 
rondom het thema vrijwillige inzet. Bij Punt Welzijn wordt de vraag 
naar vrijwilligers samengebracht, worden mensen met elkaar in 
verbinding gebracht en kan kennis worden gedeeld.
Punt Welzijn ondersteunt verenigingen op het gebied van belangrijke 
thema’s zoals vrijwilligersbeleid, het vinden en binden van 
vrijwilligers enz.

mailto:info@puntwelzijn.nl
mailto:info@toonhermanshuisweert.nl
mailto:info@puntwelzijn.nl
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Ook kunnen mensen die vrijwilligerswerk willen gaan doen bij Punt 
Welzijn terecht. Daarnaast hebben zij een digitale sociale 
marktplaats. Hier kunnen burgers, verenigingen en bedrijven zoeken 
naar vrijwilligers, vrijwilligerswerk, kennis of materialen. 

Sociaal Platform 
Stramproy

Prinses Marijkestraat 20 A, 6039 BX 
Stramproy
Tel:  0642428516 (T. Geraedts)

Het Sociaal Platform Stramproy ondersteunt inwoners bij hun vragen 
met betrekking tot diverse sociale en maatschappelijke thema's. Aan 
het platform nemen diverse ketenpartners deel, zoals een 
afvaardiging van de Dorpsraad, een afvaardiging van het 
Veuskenshof en de Kwartierstaete, Tafeltje-Dek-Je, de cliëntenraad 
Rust in Roy, de Zonnebloem en KBO Sint Willibrordus. 
De deelnemers aan het platform behandelen de vragen tijdens hun 
periodieke overleg, waarna er vervolgens hulp volgt of een 
verwijzing naar derden. Daarnaast worden er activiteiten 
georganiseerd ten behoeve van de sociale samenhang, zoals 
mantelzorgbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten.

Thuisadministratie In ontwikkeling (voorheen door Stichting 
Vao).

Hulp bij het orde brengen van (financiële) administratie.

Aanschuiftafels Weerter 
Minimagroep

Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert De Weerter Minimagroep (WMG) organiseert 2x per week een 
aanschuiftafel, waarbij iedereen welkom is voor een kop koffie en 
een goed gesprek. Vandaar uit worden mensen geholpen en voorzien 
van goede informatie.

Juridisch loket
Servicepunt Weert

Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Tel: 0900-8020 

Gratis advies bij juridische vragen, geschillen en conflicten (op 
werkdagen tussen 9.00-17.00 uur). Daarnaast is er een 
inloopspreekuur op donderdag 09.00 uur – 12.00 uur.

Overig

Voorziening Contact Doel
Preventie OGGZ Vincent van Gogh

e-mail: preventie@vvgi.nl
tel: 06-53874035

Het preventieteam geeft informatie en advies bij lichte tot matige 
psychische problemen. Daarnaast heeft het voorkomen van 
(ernstige) verslavingsproblemen (alcohol, drugs, gokken of gamen) 
de nadrukkelijke aandacht. 
Er worden ook diverse cursussen geboden die kunnen helpen bij het 
verminderen van uiteenlopende klachten:

 Aan de slag met angst 
 Met Lef!
 Minder piekeren
 Mindfulness
 Stress de baas
 Beter slapen doe je zo 

mailto:preventie@vvgi.nl
https://www.vincentverslavingszorg.nl/behandeling/
https://www.vvgi.nl/media/1311/productkaart-aan-de-slag-met-angst.pdf
https://www.vvgi.nl/media/1309/folder-met-lef-preventiecursus-vvg-synthese_sept-2016.pdf
https://www.vvgi.nl/media/1313/productkaart-minder-piekeren.pdf
https://www.vvgi.nl/media/1314/productkaart-mindfulness.pdf
https://www.vvgi.nl/media/1315/productkaart-stress-de-baas.pdf
https://www.vvgi.nl/media/1316/productkaart-beter-slapen-doe-je-zo.pdf
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Het preventieteam heeft ook een familiespreekuur, dat 
ondersteuning aan alle familieleden en naastbetrokkenen (dus ook 
vrienden, kennissen, collega’s, buren, etc.) biedt van mensen met 
psychische problemen. 

Preventie OGGZ MET ggz
Tel:  088-1149494 of 
e-mail: secretariaatroermond@metggz.nl 

Preventieactiviteiten voor mensen met lichte tot matige psychische 
klachten ter voorkoming van verergering. MET ggz biedt een aantal 
cursussen en gespreksgroepen voor volwassenen. Deze zijn vrij 
toegankelijk voor iedereen die interesse heeft:

 Cursus Aan de slag met angst
 Cursus In de put, uit de put
 Cursus Met lef
 Cursus Minder piekeren
 Cursus Omgaan met stress
 Ondersteuning voor gezinnen
 Cursus Herstellen doe je zelf
 WRAP-cursus
 Herstelwerkgroep

Repair Café Weert Wijkraad Groenewoud. 

Dr. Kuyperstraat 221, Weert

Website: 
https://www.facebook.com/repaircafeweert
http://www.groenewoudweert.nl/ 

Een initiatief dat als doel heeft om de sociale cohesie en 
duurzaamheid te bevorderen.
Inwoners van Weert en omstreken kunnen hun kapotte elektrische 
apparaten, textiel, fietsen en computers laten repareren. 
Geopend elke tweede zaterdag van de maand van 13.00 tot 16.00.
Onderdelen dient men zelf aan te schaffen (het Repair Café 
ondersteunt daarbij).

Vrijetijdsbesteding voor 
volwassenen en 
kinderen met een 
verstandelijke 
beperking

PSW

Tel: 0475 - 474400
e-mail: info@psw.nl

Activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding, gericht op kinderen 
en volwassenen met een verstandelijke beperking. Het gaat daarbij 
met name om mensen die (nog) bij hun ouders wonen en geen 
beroep kunnen doen op professionele begeleiding in de vrije tijd. 
Ook mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen 
of in een zorginstelling, doen in toenemende mate een beroep op de 
activiteiten. 

Beweegmakelaar Esther van den Bor
Tel: 06-54210469
e-mail: e.vandenbor@puntwelzijn.nl

De beweegmakelaar (combinatiefunctionaris) is gericht op het 
stimuleren van het beweeggedrag van kwetsbare doelgroepen. Dit 
met als doel de sociaal- maatschappelijke participatie te vergroten 
en de gezondheid te bevorderen.

Senioren Computerclub 
Weert (SCW)

Gemeenschapshuis "Het Groenewoud" 
Kesselstraat 28 te Weert

De Senioren Computerclub Weert (SCW) is een computerclub met
ongeveer 60 leden, zowel dames als heren, die op een leuke, 
leerzame en gezellige manier met computers  (en overige media) 
bezig zijn. Mensen van 50 jaar of ouder kunnen lid worden. 

mailto:secretariaatroermond@metggz.nl
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/cursus-aan-de-slag-met-angst
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/de-put-uit-de-put
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/met-lef
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/minder-piekeren
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/omgaan-met-stress
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/ondersteuning-voor-gezinnen
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/cursus-herstellen-doe-je-zelf
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/wrap-cursus
https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/preventie/herstelwerkgroep
https://www.facebook.com/repaircafeweert
http://www.groenewoudweert.nl/
tel:0475-474400
mailto:info@psw.nl
mailto:e.vandenbor@puntwelzijn.nl
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SCW organiseert 2 x per maand  een bijeenkomst voor leden, op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. 

Senioren Koepel Weert http://www.seniorenkoepelweert.nl/ Weert kent 12 ouderenverenigingen. De KBO is een vereniging van 
en voor ouderen. Lid zijn van de KBO betekent dat belangen op 
landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau worden behartigd. 
Daarnaast de zorg voor cursussen, informatie, recreatie en 
ontspanning voor de leden. Weert kent 12 ouderenverenigingen:

 Ouderenvereniging Altweertheide   
 Ouderenvereniging KBO "Altijd Jong" De Biest  
 Ouderen Sociëteit Boshoven   
 Ouderenvereniging KBO "St. Martinus"  
 Ouderenvereniging Fatima   
 Ouderenvereniging Groenewoud
 Ouderenvereniging "St. Sebastiaen" Laar   
 Ouderenvereniging "St. Matthias" Leuken  
 Ouderenvereniging Weert - Zuid
 Ouderenvereniging KBO "St. Willibrordus" Stramproy  
 Ouderenvereniging "St. Cornelius" Swartbroek
 Ouderenvereniging "St. Barbara" Tungelroy

Voorziening Contact Doel
ANWB Automaatje Elsa van den Goor (Punt Welzijn)

Tel: 0495-697900
e-mail: e.vandengoor@puntwelzijn.nl.

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele 
plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Mensen zo 
lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal 
maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze 
vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en 
heeft geen winstoogmerk. Kosten: € 0,30 per kilometer.

Project: De Bus Stichting Leefbaarheid Stramproy
Beeleweg 24, 6039 BB Stramproy 
e-mail: Bus@leefbaarheidstramproy.nl
Bel Jac Pleunis op 06-57562155 indien u nog 
niet bent aangemeld en gebruik wilt maken 
van “De Bus”.

Project De Bus is een initiatief dat is ontstaan vanuit enkele 
vrijwilligers vanuit Visio Stramproy. Er is een rolstoelbus voor de 
minder validen ter beschikking gesteld voor de inwoners van 
Stramproy. De bus wordt dagelijks ingezet.

Project: De Fiets Stichting Leefbaarheid Stramproy
Beeleweg 24, 6039 BB Stramproy 
Tel. 06 29527442, 
Mail: info@leefbaarheidstramproy.nl

Reserveren van een speciale fiets op de 
zaterdag of zondag:

Project De Fiets is bedoeld voor de inwoners van Stramproy die niet 
meer zelfstandig kunnen fietsen maar hier wel behoefte aan hebben. 
Door gebruik van een rolstoel-, duo- of quatrofiets, samen met 
familieleden of vrijwilligers gezellig fietsen in de natuur. En dat op 
een veilige manier met ervaren vrijwilligers en met diverse soorten 
fietsen.

mailto:Bus@leefbaarheidstramproy.nl
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Bel 06-29527442 Mat Keijers
Zonnebloemauto Zonnebloemauto’s kunnen gereserveerd 

worden via het centrale telefoonnummer 
088-0016717 (bereikbaar tijdens 
kantooruren)

De Zonnebloem is in 2014 begonnen met het verhuren van 
rolstoelauto's. In deze aangepaste huurauto is plaats voor een 
scootmobiel of een persoon in een rolstoel. Daarnaast is er 
(afhankelijk van de grootte van de rolstoel/scootmobiel) nog plaats 
voor 3 of 4 andere personen. Verspreid over Nederland zijn er 
verhuurlocaties te vinden.

Nationale Vereniging De 
Zonnebloem, afdeling 
Stramproy-Tungelroy

T. Koenen
Tel: 06-19625568

Nationale Vereniging De 
Zonnebloem, afdeling 
Weert

Nadere info over de afdeling: 
www.zonnebloem.nl/weert

www.facebook.com/ZonnebloemWeert
E-mail: zonnebloemweert@gmail.com
Tel: 0495-540638 

Activiteiten vinden meestal plaats in het 
gemeenschapshuis Groenewoud aan de 
Kesselstraat.

Een afdeling van de landelijke Zonnebloem vereniging met ruim 30 
vrijwilligers en een kleine honderdtal gasten. De Zonnebloem is er 
voor iedereen die door lichamelijke beperking  dreigt te 
vereenzamen, ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit. 
Voorwaarde is dat men nog wel zelfstandig thuis woont en niet lijden 
aan een psychische aandoening of (beginnende) dementie. Er 
worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast is ‘bezoekwerk’ 
mogelijk. Een vaste vrijwilliger komt regelmatig bij de gast op 
bezoek. Afhankelijk van de vraag en mogelijkheden kunnen kleine 
activiteiten samen ondernomen worden (een wandeling, een kop 
koffie drinken in de stad, bezoekje aan een winkel (geen grote 
boodschappen) puzzelen, spelletje doen, knutselen, enz.). 
Om gast te worden is het lidmaatschap of donateurschap van 
de  Zonnebloem geen verplichting. 

Keent Onderneemt www.facebook.com/KeentOnderneemt Onder de naam Keent Onderneemt zet een groep bewoners uit de 
Weerter wijk Keent laagdrempelige activiteiten op vanuit een 
huiskamer. Centraal staat het ontplooien van talenten van 
buurtbewoners. Ze krijgen hierbij ondersteuning vanuit o.a. Wonen 
Limburg, MetGGZ, stichting Humanitas, bibliotheek, Weerter Minima, 
wijkverpleging Land van Horne, Wijkraad Keent, Basisschool Het Dal, 
Zuyderborgh en Punt Welzijn.
De activiteiten van Keent Onderneemt zijn gericht op het bereiken, 
stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun 
talent. Het is de bedoeling dat mensen die binnenlopen hun talenten 
ontdekken en verder ontplooien. Daarbij moet je denken aan: 
handvaardigheid en knutselen van ouders met kinderen, 
themabijeenkomsten onder op het gebied van opvoeding, naai- en 
herstelwerk, maar ook taallessen.

http://www.zonnebloem.nl/weert
http://www.facebook.com/ZonnebloemWeert
mailto:zonnebloemweert@gmail.com
tel:0495-540638
http://www.facebook.com/KeentOnderneemt
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Café Doodgewoon Toon Hermans Huis
Graaf Jacobstraat 1
6001 XA Weert.

Café Toon Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een 
ongeneeslijke ziekte, hun familie, vrienden en andere 
belangstellenden.
Café Toon Doodgewoon is een samenwerkingsproject van het 
Netwerk Palliatieve Zorg Midden Limburg en het Toon Hermans Huis

Alzheimer Café Weert Het Keenter Hart
St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

E-mail: 
angelique.gruters@maastrichtuniversity.nl 
Tel. 06 37347194 

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.
Elke derde maandag van de maand, om 19:30 uur.

Breincafé Gezondheidscentrum Honné
Van Horneplein 3
6085 CZ Horn

Tel: 0475-801960 / 0475-581536

Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familieleden en 
vrienden. Het hersenletsel kan ontstaan zijn door een beroerte 
(CVA), een verkeersongeval, een hersentumor, een vergiftiging of 
reanimatie. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en 
voorlichting. Het is een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen 
wat er aan de hand is. Want lotgenoten begrijpen elkaar. 
Vrijwilligers organiseren het Breincafé zij krijgen hierbij 
ondersteuning van professionals van Gezondheidscentrum Honné in 
Horn.
 Iedere 2de dinsdag van de maand van 19:30 uur - 21:30 uur.
 Aanmelden voor het Breincafé is niet nodig en deelname is gratis. 

Consumpties zijn voor eigen rekening.
Oogcafé Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11, 6001 TV 

Weert
Meer informatie over oogcafés is te vinden op 
www.oogvereniging.nl/oogcafe.

Een oogcafé is een plek waar mensen met een oogaandoening of 
visuele beperking elkaar kunnen ontmoeten en op een informele 
manier ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen is daar welkom, ook 
partners, familie en vrienden van mensen met een oogprobleem.

Hulp bij Dementie 
Midden-Limburg

Tel. 088-6104141
e-mail: contact@hulpbijdementie.nl
www.hulpbijdementie.nl

Het algemene doel van het Project Hulp bij Dementie is om een 
samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan 
dementerende cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor de 
persoon met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan 
blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook 
ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin 
meegenomen. 
Al bij de eerste signalen van een ‘niet pluisgevoel’ en verdenking van 
dementie kan de huisarts direct een casemanager inschakelen. 
Vanwege de onafhankelijke positie van de casemanagers is geen 
nadere overleg met een of meerdere zorgorganisaties nodig. Door 

mailto:angelique.gruters@maastrichtuniversity.nl
tel:0637347194
http://www.oogvereniging.nl/oogcafe
mailto:contact@hulpbijdementie.nl
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deze werkwijze kan de casemanager de cliënt en mantelzorgers 
vanaf een pril stadium ondersteunen.
De inzet van een casemanager gebeurt altijd op verwijzing van de 
huisarts waar men nauw mee samenwerkt. De casemanager richt 
zich op zorg- en welzijnsaspecten. De huisarts richt zich op het 
medische deel. Daarbij heeft de casemanager intensief contact met 
andere betrokken zorgverleners en waar nodig kan de casemanager 
een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde (arts) of een 
psycholoog. 
De casemanagers zijn professionals met een HBO+opleiding en zijn 
deskundig op het gebied van dementie, de gevolgen van deze ziekte 
en de daarbij behorende behandel, begeleiding- en 
zorgmogelijkheden. 

Longpunt Weert Het Keenterhart
St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert

e-mail: weert@longpunt.longfonds.nl 

Longpunt is de ontmoetingsplek die het Longfonds, in samenwerking 
met het SJG, organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en 
zorgverleners. Bijeenkomsten vinden plaats op de 3de woensdag van 
de maand, 14.00-16.00 uur.

Basisvoorzieningen

Voorziening Contact Doel

Maatschappelijk Werk
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg
Tel. 088-6560600
info@amwml.nl
www.amwml.nl

Naast individuele hulpverlening door een professioneel 
maatschappelijk werker, heeft het AMW ML een divers cursusaanbod 
waaronder: mantelzorger in balans, mindfullness, sociale 
vaardigheden, omgaan met stress, rouwverwerking en omgaan met 
emoties.

Bibliocenter Bibliocenter
Wilhelminasingel 250
6001 GV Weert
Tel. 088-2432000
Fax. 088-2432002
E-mail info@bibliocenter.nl

Onder de naam Bibliocenter vormen de bibliotheken in de 
gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert sinds 1 juli 
2008 één grote bibliotheekorganisatie. 

RICK Wilhelminasingel 12
6001 GT Weert
Tel: 0495-533954
e-mail: info@rickraakt.nl 

RICK brengt kunst en cultuur naar het onderwijs en de samenleving. 
Via educatieve programma’s op school en inspirerende activiteiten in 
de wijk delen zij de kennis en liefde voor kunst, ontwikkelen we 
talenten en maken we belangrijke thema’s bespreekbaar.
Ruim 100 professionele docenten en coaches verzorgen samen een 
keur aan workshops en cursussen, afgestemd op ieders niveau, 
talent en ambitie. Muziek, dans, beeldend, fotografie, theater of taal; 
zelfs een mix is mogelijk. 

mailto:weert@longpunt.longfonds.nl
mailto:info@rickraakt.nl

