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VOORWOORD
In deze informatiegids vindt u adressen die voor ouderen
en mantelzorgers van belang kunnen zijn.
De gids is bedoeld als overzichtelijk boekje, waarin u
eenvoudig kunt vinden waar u naar op zoek bent.
De inhoud is samengesteld door Welzijn Ermelo en de
uitgave is mede mogelijk gemaakt door de gemeente
Ermelo. Welzijn Ermelo heeft er naar gestreefd om de
informatie nauwkeurig en zorgvuldig samen te stellen.
Welzijn Ermelo is zich er van bewust dat informatie nooit
helemaal compleet is en dat er regelmatig wijzigingen
zijn. Mocht u iets aantreffen, waarvan u denkt dat het
niet correct is, neemt u dan contact op met de ouderenadviseur van Welzijn Ermelo: Margreeth Drok via
0341- 567008
Wanneer u op zoek bent naar aanvullende informatie of
wanneer u vragen heeft, bijvoorbeeld op het gebied van
welzijn, wonen, zorg of financiën, kunt u contact
opnemen met Welzijn Ermelo, telefoon: 0341 – 567 000.
U kunt ook binnenlopen bij locatie de Baanveger aan de
IJsbaanweg 45 in Ermelo. De Baanveger is geopend van
maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur en van
13.00 tot 16.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Jules Dutrieux,
Directeur/ bestuurder Welzijn Ermelo
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A
Activiteiten
Actief zijn en blijven, anderen ontmoeten, jezelf
ontwikkelen en je plek vinden. Dat zijn de kernwoorden
die bij de activiteiten van Welzijn Ermelo horen.
Op onderstaande locaties vinden er activiteiten plaats
van zeer diverse aard. Kijk voor het aanbod op
www.welzijnermelo.nl of bel naar 0341 – 567 000.
De Baanveger
IJsbaanweg 45
De Orangerie
Dennenlaan 2
De Triade
Amanietlaan 9
Pinel
Raadhuisplein 8

A
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Administratie
Praktische ondersteuning bij het (weer) op orde krijgen
van uw administratie en financiën.
Contact Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 8.
Kim Straatman, Tel. 06 – 308 25 107,
E-mail
kim.straatman@welzijnermelo.nl
Adviesraad Sociaal Domein
Adviseert het college van burgemeester en wethouders
(gevraagd en ongevraagd) over de plannen voor het
Sociaal Domein. Het werkveld is daarmee breed: van
wonen, welzijn, gezondheid en zorg tot werk, inkomen
en jeugd.
Contact Adviesraad Sociaal Domein,
Postbus 500, 3850 AM Ermelo,
t.a.v. Secretaris Adviesraad Sociaal Domein
secretaris@asdermelo.nl, www.asdermelo.nl

Alzheimer Café
Maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie,
hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen
bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een
leven met dementie onder leiding van een deskundige
gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met
een inleiding door een deskundige of de vertoning van
een film, waarna bezoekers vragen kunnen stellen, of
ervaringen en informatie kunnen uitwisselen.
Van oktober t/m juni is het Alzheimer Café geopend
elke eerste donderdag van de maand. Adres is
IJsbaanweg 45 in Ermelo. De zaal is geopend vanaf
19:00 uur. Om 19:30 uur start het programma en eindigt
rond 21:00 uur.
Tel.
0341 – 567 000
E-mail
Alzheimercafeermelo@gmail.com
Alzheimer telefoon
Voor vragen over dementie: 0800 – 5088.
Bereikbaar van 09:00 tot 23:00 uur.

A

AutoMaatje
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij
vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek
vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun
eigen auto.
Tel.
0341 – 750 225
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 12:00 uur
E-mail
anwbautomaatje@welzijnermelo.nl
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B
Belastinghulp
Hulp bij aangifte, toeslagen en problemen met de
belastingdienst.
Contact Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 8.
Kim Straatman, tel. 06 – 308 25 107,
E-mail
kim.straatman@welzijnermelo.nl

B

Beweegloket
Hier kunt u terecht met al uw vragen over gezondheid
en bewegen. Onze buurtsportcoach gaat graag met u in
gesprek. In het gesprek gaat u samen, op basis van uw
vragen en wensen, kijken naar welke beweegvorm het
beste bij u past. U krijgt informatie over verschillende
sportaanbieders en u kunt samen met de
buurtsportcoach een eerste afspraak maken voor een
training. Ook kunt u worden doorverwezen naar de
fysiotherapeut.
Info.
www.ermelo.nl/beweegloket
Bewindvoering
Er zijn meerdere instanties/personen die het beheer van
financiën kunnen overnemen van volwassenen die dit
wensen of hiertoe verplicht zijn, middels een rechterlijke
uitspraak. Naast intakekosten is men een maandelijks
bedrag verschuldigd, soms vergoed door de gemeente.
Voor actuele tarieven, zie www.gsbb.nl/tarieven.
Tel.
026 – 44 55 388
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Bibliotheek
Naast de openbare Bibliotheek Noordwest Veluwe,
afd. Ermelo, Raadhuisplein 2 Ermelo, tel. 088 – 273 35 75,
vindt u in dienstencentrum De Baanveger, van Welzijn
Ermelo, een collectie aan Nederlandstalige romans.
Deze kunt u gratis lenen, tijdens de openingstijden van
De Baanveger.
Contact Welzijn Ermelo, tel. 0341 – 567 000.
E-mail
Info@welzijnermelo.nl
Bibliotheek Thuis
Kunt u niet naar de bibliotheek? Dan komt de
bibliotheek naar ú. Bibliotheek Thuis is een service van de
Bibliotheek Noordwest Veluwe, in samenwerking met
Welzijn Ermelo.
Contact Welzijn Ermelo, tel. 0341 – 567 000.
E-mail	Info@welzijnermelo.nl, of Bibliotheek
Noordwest Veluwe, tel. 088 – 273 35 75

B

Boodschappendienst
Indien u zelf niet in staat bent uw boodschappen te
doen, kunt u een beroep doen op de boodschappendienst van Welzijn Ermelo, Vrijwillige Hulpdienst, locatie
Pinel, Raadhuisplein 8, tel. 0341 – 55 16 78. Ook zijn er
supermarkten die bezorgen aan huis. In Ermelo geldt dit
voor Albert Heijn, PLUS en de Boni
Budgetteren
Hulp bij het op een rij zetten van inkomsten en uitgaven
en bekijken waar eventuele verbetering mogelijk is.
Contact Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 8.
Kim Straatman, tel. 06 – 308 25 107,
E-mail
Kim.Straatman@welzijnermelo.nl
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Buurtbemiddeling
Vrijwilligers bemiddelen in conflicten tussen buren en
buurtgenoten.
Contact Welzijn Ermelo, Mireille Heemskerk,
Tel.
06 – 20 70 04 69.
E-mail
buurtbemiddeling@welzijnermelo.nl
Buurtbus
De buurtbus rijdt door Ermelo, Horst, Drie, Speuld,
Houtdorp en Garderen. De buurtbus is voor iedereen
beschikbaar. In de bus passen maximaal 8 personen.
Er is geen mogelijkheid om rolstoelen te vervoeren.
Contact www.buurtbusermelo.nl
Tel.
0341 – 551078

B
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Buurtzorgpension
In het Buurtzorgpension Ermelo kunt u verblijven als u
na een ziekenhuisopname nog onvoldoende hersteld
bent, of u liever niet thuisblijft maar niet opgenomen
hoeft te worden in een ziekenhuis. Of wanneer uw
mantelzorger tijdelijk uitvalt.
Contact Buurtzorgpension Ermelo
Tel.
06 -5708 1760
E-mail
ermelo@buurtzorgpension.nl

C
CAK
Het Centraal Administratie Kantoor regelt de betaling
van uw eigen bijdrage voor hulp van de thuiszorg, Wmo
voorzieningen (zie Wmo) en zorg met verblijf in een
instelling. De eigen bijdrage geldt onder andere voor
huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en
vervoersmiddelen, zoals een scootmobiel.
Info.
via www.hetcak.nl
Tel.
0800 – 1925 (gratis)
CIZ
Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of u in
aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz). Bijvoorbeeld verblijf in een instelling of
intensieve zorg thuis.
Info.
www.ciz.nl
Tel.
088 – 789 1000
Cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuning betekent dat er
altijd iemand is waarbij u terecht kunt met uw vraag
over ondersteuning, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn,
wonen, werk of bijvoorbeeld inkomen. Iemand waarvan
u zeker weet dat die u (alleen in uw belang) kan
ondersteunen. Iemand die de weg kent en veel kennis
heeft.
U kunt ook een cliëntondersteuner inschakelen als u
graag wilt dat iemand met u meegaat naar een
gesprek, met de gemeente, het wijkteam in uw buurt of
bijvoorbeeld het UWV. Die u helpt bij het doen van een

C
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aanvraag. Samen met u bekijkt welke mogelijkheden er
voor u zijn in wet- en regelgeving. Met u op zoek gaat
naar passende zorg, een zorgorganisatie of u
ondersteunt bij ontevredenheid. Of gewoon iemand die
alles eens samen met u op een rijtje zet, en vanuit uw
belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in uw situatie.
Deze ondersteuning is kosteloos.
Contact MEE Veluwe, tel. 055 526 92 00.
E-mail
info@meeveluwe.nl.
Info.
www.meeveluwe.nl

BC
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Computer Hulpdienst
Voor vragen over software, tekstverwerking, e-mailen,
Windows of uw smartphone en meer, kunt u terecht op
een van de inloopuren van de computer hulpdienst van
Welzijn Ermelo.
Maandagmorgen	10:00 – 11.00 uur, IJsbaanweg 45,
Ermelo
Woensdagmiddag	(alleen vragen over Excel, Word of
E-mail) 13:30 – 16:30 uur
Donderdagmiddag	13:30 – 16.30 uur, Raadhuisplein 8,
Ermelo
Contact
Welzijn Ermelo tel. 0341 – 567 000.
E-mail
info@welzijnermelo.nl

D
Dagactiviteiten
Bij Welzijn Ermelo vinden activiteiten plaats op de
diverse locaties (zie pag. 1).
Info.
www.welzijnermelo.nl.
E-mail
info@welzijnermelo.nl
Tel.
0341 – 567 000
Dagbesteding
Kunt u een steuntje in de rug gebruiken om zelfstandig
te kunnen blijven wonen? Dan kan dagbesteding in één
van de locaties van de Zorggroep NoordWest Veluwe
mogelijk helpen. Eén of meerdere dagen of dagdelen per
week brengt u met een vaste groep bezoekers de dag
door in een locatie bij u in de buurt.
Tel.
088-056 3000,
E-mail
servicebureau@znwv.nl

D

Voor het bezoeken van dagbesteding (incl. vervoer)
heeft u een indicatie nodig van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zie Wmo).
Voor dagbesteding in een landelijke omgeving kunt u
ook in Putten terecht:
•	Het Zorgerf, Veenhuizerveldweg 38, Putten.
Tel. 06 – 551 608 28
•	Hoeve Ruimzicht, Hogesteeg 18, Putten.
Tel. 06 – 20 818 750
15

Dagbesteding Ermelo (voorheen ’t Speulder) is bedoeld
voor mensen met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg
van een beroerte, ongeluk of hersentumor.
Contact	
Interakt Contour,
Henriëtte van Heemstralaan 1,
3851 DW Ermelo
Tel.
0341 – 558034.
E-mail
ermelo@interaktcontour.nl

D
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Dementie
•	Patiënten kunnen door de huisarts naar de
geheugenpolikliniek verwezen worden wanneer er
geheugenproblemen zijn. De geheugenpolikliniek is
een samenwerkingsverband tussen de klinisch
geriaters, neurologen, verpleegkundigen geriatrie en
psychologen van ziekenhuis St. Jansdal én de afdeling
Ouderenpsychiatrie van GGZ Meerkanten. Op deze
manier wordt gezorgd voor een goede samenwerking
tussen de verschillende disciplines die zich bezighouden met geheugenproblemen. Tel. 0341 – 463 890
•	Dementelcoach: telefonische hulp voor de naasten
van mensen met dementie.
Tel.
0800 – 0228077.
E-mail info@dementelcoach.nl
•	Alzheimer telefoon. Voor vragen over dementie:
Tel.
0800 – 5088. Dag en nacht bereikbaar.
•	Stichting Alzheimer Nederland.
Info. www.alzheimer-nederland.nl
E-mail info@alzheimer-nederland.nl
• Alzheimer Café. Elke 1e donderdag van de maand
(van oktober t/m juni) van 19.30 – 21.00 uur (zie pag 1)
• GGz Centraal afd. ouderenpsychiatrie.
Tel.
0341 – 566374

w
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Ergotherapie
Ergotherapie helpt mensen die in hun dagelijks handelen
problemen of beperkingen ervaren en daardoor
verminderd zelfstandig zijn. Het kan hierbij gaan om
problemen in de praktische uitvoering van dagelijkse
activiteiten, het verdelen van energie door de dag, of
adviezen aan mantelzorgers.
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de
zorgverzekeraar voor 10 uur per kalenderjaar.
Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar
ergotherapie, maar ook zonder verwijzing kunt u terecht.
Na een korte screening wordt er beoordeeld of de
hulpvraag passend is en of er mogelijk alsnog een
verwijzing nodig is. Er zijn meerdere aanbieders.
Zoals bijvoorbeeld:

E

Ergotherapie-Ermelo, Julianalaan 45, Ermelo.
Tel.
06 – 225 11 844.
E-mail
m.vanbeek@ergotherapie-ermelo.nl
Ergotherapie Praktijk Veluwe, Badhuisweg 6, Ermelo.
Tel.
033-721 05 42.
E-mail
info@ergotherapie-veluwe.nl
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F
Financieel Café
In het Financieel Café kunnen mensen terecht met
allerlei vragen over geldzaken en administratie. Het
financieel Café wordt gerund door vrijwilligers van
Welzijn Ermelo en Humanitas. Hulp en koffie zijn gratis.
Openingstijden:
donderdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur,
in Plaza, Raadhuisplein 10,
dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur in
Wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33,
Harderwijk.

F

Inwoners van Ermelo kunnen ook in Harderwijk terecht
en andersom.
Meenemen: uw BurgerServiceNummer en DIGID-code.
Financiën, administratie en schulden
Welzijn Ermelo biedt verschillende vormen van ondersteuning aan bij administratie, financiën en schulden.
Contact Welzijn Ermelo, Kim Straatman,
Tel.
06 – 308 25 107
E-mail
kim.straatman@welzijnermelo.nl
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SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in
Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te
maken hebben met (dreigende) schulden.
Contact Schuldhulpmaatje,
Tel.
06 – 452 552 15
E-mail
coordinator@shmermelo.nl

G
Gehandicaptenparkeerkaart
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op
de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de
meeste Europese landen.
Er zijn drie soorten kaarten;
• B
 estuurderskaart: als u lichamelijk beperkt bent, maar
wel zelfstandig een auto kunt besturen
• P
 assagierskaart: als u lichamelijk beperkt bent en niet
zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk
van de chauffeur
• Instellingenkaart: als u verblijft in een zorginstelling.
De instelling kan een instellingenkaart krijgen
U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en
een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u
blijvend rolstoelgebonden bent. Een medische instantie
zal uw beperking onderzoeken. De gemeente bepaalt
welke instantie.
U kunt het aanvraagformulier downloaden op
www.meerinzicht.nl en sturen naar:
Meerinzicht
Afdeling Wmo
Postbus 1201
3840 AE Harderwijk
U kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen tijdens de
openingstijden van het Wmo-loket in het gemeentehuis
van Ermelo, maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30 uur.

G
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Liever eerst telefonisch contact?
Bel dan naar 0341 – 567 321 van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 09:00 tot
12:30 uur. Aan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn geen kosten verbonden.

G
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Gehandicaptenparkeerplaats
Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats
voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere
bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt
een parkeerplaats aanvragen als u een
gehandicaptenparkeerkaart heeft. Heeft u die niet? Dan
moet een medische instantie eerst uw beperking
onderzoeken. U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart
aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde
plaats bij uw woning of werkplek. U kunt de
parkeerplaats aanvragen via de website van de
gemeente Ermelo:www.meerinzicht.nl
Ook kunt u terecht bij één van de medewerkers van de
afdeling Publiekszaken. Tel. 0341 – 56 72 00. Langskomen
kan ook. Iedere werkdag van 08:30 – 12:30 uur
GGz Centraal
Bij GGz Centraal wordt hulp geboden aan mensen met
een psychiatrische aandoening of ernstig psychische
problemen. GGz Centraal biedt voorlichting, preventie,
diagnose, behandeling, begeleiding en nazorg. Wanneer
klachten zich gaan ontwikkelen tot ernstige problemen,
kan GGz Centraal ook hulp bieden, GGz Centraal biedt
hulp aan mensen van alle leeftijden.
Info.
www.ggzcentraal.nl
Tel.
0341 – 566911

H
Handen in Huis
Handen in Huis is een organisatie die 24 uur per dag
vervanging biedt voor mantelzorgers van de
thuisblijvende zorgbehoevende. Het gaat dan om
minimaal drie aaneengesloten dagen (twee nachten).
Deze organisatie van mantelzorgvervanging is in het
hele land actief. Diverse zorgverzekeraars vergoeden een
deel van de kosten.
Info. www.handeninhuis.nl
Tel. 030 – 65 90 970
HEST
Stichting HEST (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden
Thuis) biedt ondersteuning aan (naasten van) mensen
die thuis willen sterven. Stichting HEST werkt met
professioneel opgeleide vrijwilligers, die vooral ‘s nachts
helpen bij de verzorging van de zieke. Met deze hulp
willen de vrijwilligers de familie de mogelijkheid geven
voor een goede nachtrust. Ook bij ernstig zieken of
ouderen die wachten op een plek in een verpleeghuis
kunnen zij tijdelijk nachtelijke ondersteuning bieden.
Info.
www.stichtinghest.nl
Tel.
06 – 20 30 55 39
Hospice
Het Willem Holtrop Hospice is een hospice dat
palliatieve terminale zorg biedt aan ongeneeslijk zieken
met een beperkte levensverwachting. Verpleegkundige
zorg is 24 uur per dag aanwezig. Bezoek is de hele dag
mogelijk en er is logeergelegenheid voor familie en

H
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andere naasten. Een team van gespecialiseerde
hulpverleners ondersteunt de bewoners bij vragen van
lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Info.
www.willemholtrophospice.nl
Tel.
0341 – 27 49 20

H
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In Hospice Jasmijn in Harderwijk kunt u, als het
levenseinde nadert, 24 uur per dag een beroep doen op
verpleegkundige, paramedische en medische
ondersteuning, zoals een palliatief consulent, een
specialist ouderengeneeskunde, een geestelijk verzorger,
een psycholoog, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut,
logopedist en een medewerker welzijn.
Contact	Hospice Jasmijn Harderwijk,
Sonnevancklaan 2, Harderwijk
Tel.
088 – 0563000 (tijdens kantooruren)
0341 – 438 665 (buiten kantooruren)
Info.
www.znwv.nl/locaties/hospice-jasmijn
Huisbezoeken 75+
In het kader van preventie onderhoudt Welzijn Ermelo
via de Huisbezoeken 75+ contacten met de ouderen in
Ermelo. Tijdens een huisbezoek komt, indien gewenst,
een vrijwilliger langs. De functie van dit bezoek is
tweeledig. Ouderen kunnen hun vragen, ideeën of
verhaal kwijt en voor de gemeente is het van belang te
weten wat er zoal leeft onder de Ermelose ouderen.
Zodat, indien nodig, het gemeentelijk beleid hierop
aangepast kan worden.
Contact	Welzijn Ermelo, Margreeth Drok,
IJsbaanweg 45,
Tel.
0341 – 567 000.
E-mail
m.drok@welzijnermelo.nl

Hulp bij het huishouden
Als u uw huishouden niet meer zelf kunt regelen, kunt u
zich wenden tot het Wmo-loket van de gemeente
Ermelo. Een consulent komt dan bij u langs voor een
‘keukentafelgesprek’. Indien u recht heeft op hulp via de
Wmo, wordt er een eigen bijdrage gevraagd.
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met
een medewerker van het Wmo-loket.
U kunt uw vraag digitaal melden, via de website
www.meerinzicht.nl, of een meldingsformulier
downloaden en opsturen naar:
Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk.
U kunt ook persoonlijk langskomen bij het Wmo-loket:
maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30 uur.
Telefonisch is het loket bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08:30 – 17:00 uur op 0341 – 567 321.
Hulpdienst
Bij Welzijn Ermelo biedt de Hulpdienst mogelijkheden op
het gebied van praktische hulp en sociale ondersteuning.
Zo zijn er bijv. vrijwilligers bij de boodschappendienst,
voor klussen in en om het huis, tuinonderhoud, vervoer,
maatjes (iemand met wie u sociaal contact heeft en/of
met wie u iets onderneemt) of taalhulp (ondersteuning
bij het beter spreken van het Nederlands). Voor een
aantal diensten betaalt u de vrijwilliger een kleine
vergoeding voor materialen en/of benzinekosten.
Contact Raadhuisplein 8, Ermelo
Tel.
0341 – 551678
E-mail
hulpdienst@welzijnermelo.nl
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Hulpmiddelen
Onder hulpmiddelen worden verschillende vervoers- en
verpleegartikelen verstaan. Voorbeelden van deze
hulpmiddelen zijn een douche- of toiletstoel, , krukken,
looprek, personenalarmering, rollator of rolstoel.
U kunt hulpmiddelen lenen voor kortdurend gebruik
(max. 26 weken) bij een uitleenwinkel. In Putten en
Harderwijk zijn zulke winkels.
Info.
www.medipoint.nl
Tel.
088 – 10 20 100
Wanneer u langer gebruik dient te maken van een
hulpmiddel, kunt u informeren bij het Wmo-loket,
tel. 0341 – 567321 of uw zorgverzekering. Soms is een
vergoeding mogelijk. Voor de koop van gebruikte of
nieuwe hulpmiddelen kunt u ook terecht bij
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Zorgoutlet Midden Nederland.
De showroom aan de Stationsstraat 24 B is geopend van
dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 16:30 uur en
zaterdag van 10:00 – 14:00 uur
Tel.
0341 – 745 031,
E-mail
info@zorgoutletmiddennederland.nl
Hulpmiddelenwijzer (Vilans)
Als u ouder wordt of een ziekte of beperking heeft, gaan
dagelijkse handelingen niet altijd meer vanzelf. Gelukkig
zijn er honderden hulpmiddelen die u kunnen helpen.
Maar om iets te kiezen dat bij u past, heeft u eerlijke
informatie nodig. Onafhankelijk en betrouwbaar.
Hulpmiddelenwijzer.nl heeft geen commercieel belang.
Er staan meer dan 500 hulpmiddelen op. Er wordt
vermeld wat het is, waarvoor u het kunt gebruiken, hoe
het zit met vergoedingen en welke varianten er zijn.

De Hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld door Vilans in
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Info.
www.hulpmiddelenwijzer.nl
Humanitas (afd. Noord Veluwe)
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met vier
werkgroepen, die elk op hun eigen gebied deelnemers
ondersteunen:
• Thuisadministratie
• Steun bij Rouw & Verlies
• Levensboek
• Ondersteunend Contact en Taalmaatjes.
Info.
www.humanitas.nl/afdeling/Noord-Veluwe.
Tel.
06 - 22003910
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I
Icare Ledenvereniging
Een groot aanbod aan diensten, nieuws en informatie,
aantrekkelijke ledenkorting en uw gids in de wereld van
wonen, zorg en welzijn. Dat is wat de Ledenvereniging u
te bieden heeft. Als lid krijgt u producten en diensten
gratis, met korting of met extra service. Denk aan
kapper, klusbus of advies. Een lidmaatschap kost € 20,50
per kalenderjaar en biedt voor het hele huishouden
toegang tot de producten en diensten van de
Ledenvereniging.
Info.
www.Icare.nl/ledenvereniging.
Tel.
088 – 383 2000

I
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InteraktContour
is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met
niet aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke
beperking. De organisatie biedt mogelijkheden op het
gebied van behandeling, dagbesteding en individuele
begeleiding.
Contact Henriette van Heemstralaan 1, Ermelo
E-mail
info@interaktcontour.nl
Behandeling:
Tel.
0341 – 255 777
Dagbesteding en individuele begeleiding:
Tel.
0341 – 55 80 34

J
Juridisch Loket
Het Juridisch Loket geeft juridisch advies. Soms heeft u
een advocaat nodig. Bijvoorbeeld als u een rechtszaak
wilt beginnen of voor de rechter moet verschijnen. Na
beoordeling van uw zaak verwijzen wij u indien nodig
door naar een advocaat. Het dichtstbijzijnde juridisch
loket is in Amersfoort.
Info.
www.juridischloket.nl
Tel.
0900 - 8020
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K
Kledingbank
De kledingbank geeft herbruikbare kleding uit aan
mensen die het hard nodig hebben, maar weinig budget
hebben om het zelf te kunnen betalen. Mensen die
leven op bijstandsniveau of daaronder. Of mensen met
alleen een AOW-uitkering. De kledingbank is aan de
Cronjéstraat, nr. 46 in Ermelo en is geopend op
dinsdag 14:00 – 16:30 uur en donderdag 09:00 – 11:30 uur
Contact Welzijn Ermelo, Mathilde Thijssen
Tel.
0341 – 560 268
E-mail
mathilde.thijssen@welzijnermelo.nl
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Klussen in en om het huis
Zijn er kleine klussen in en om het huis die u of uw
naasten zelf niet meer kunnen doen? En heeft u niet de
(financiële) mogelijkheden om de hulp te betalen?
Dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van de
Hulpdienst van Welzijn Ermelo.
Klussen die niet gedaan worden: verhuizingen, grote
huisklussen (schilderen, laminaat leggen etc.)
Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot en
met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Contact Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 8
Tel.
0341 – 551 678.
E-mail
hulpdienst@welzijnermelo.nl

L
Langdurige zorg thuis
Heeft u verpleegkundige zorg thuis nodig? Dit valt onder
de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw
zorgverzekeraar. U kunt ook een van de zorginstanties
bellen, bijvoorbeeld:
•B
 uurtzorg, tel. 06 – 205 735 67 (Zuid) of
06 – 2000 90 83 (Noord)
• Icare, tel. 0900 – 8833
•Z
 orggroep Noordwest Veluwe, tel. 088 – 056 3000
• Vérian, tel. 088 – 126 31 26
• Lelie zorggroep Curadomi, tel. 06 – 20 35 15 38
• Allerzorg, tel. 0348 – 416 834
Leefbaarheidsteam Ermelo
Het leefbaarheidsteam ondersteunt initiatieven die in de
wijken worden georganiseerd. Het kan gaan om
Burendag, maar ook om een activiteit die de buurt of
bewoner zelf heeft bedacht. Voorbeelden zijn een
moestuintje aanleggen, samen een speeltuin aanpakken
of het organiseren van een jeu de boules wedstrijd. Het
leefbaarheidsteam kan door haar netwerk bijvoorbeeld
zorgen voor hekken of andere materialen die als wijk
lastig verkrijgbaar zijn.
Spreekuren: donderdag van 09:00 – 10:00 uur in het
Wijkkantoor UWOON, Eksterstraat 106A, Ermelo.
Donderdag van 09:00 – 10:00 De Amaniet, Varenlaan 126.
Tel.
06 – 53 29 51 55
E-mail
info@leefbaarheidsteamermelo.nl
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Luisterlijn
Bellen met de telefonische hulpdienst van Luisterlijn kan
anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het
hele jaar door. Al meer dan 57 jaar weten mensen
Luisterlijn te vinden. Want praten lucht op. Wanneer u
pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat u
zich alleen voelt of juist blij. De hulp is vrijblijvend en
anoniem.
Tel.
0900 - 0767

L
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Lunch
Elke vrijdag bent u welkom vanaf 12:00 uur, aan het
Raadhuisplein, nr. 8. Van 12:30 tot 13:30 kunt u genieten
van een gezamenlijke lunch. U betaalt een bijdrage van
2 euro.
Info.
Welzijn Ermelo, Wafa Fare
Tel.
0341 – 560 268
E-mail
wafa.fare@welzijnermelo.nl

M
Maaltijden-aan-huis service
De Maaltijd-aan-huis service is een bezorgservice
waarbij vrijwilligers vries-verse maaltijden aan huis
bezorgen. Om deze maaltijden eens uit te proberen kunt
u bij de receptie van locatie De Baanveger van Welzijn
Ermelo, een kennismakingspakket kopen voor € 17,50.
U kunt een informatiebrochure aanvragen.
Dieetmaaltijden behoren tot de mogelijkheden.
Contact	Welzijn Ermelo, locatie De Baanveger,
IJsbaanweg 45. Tel. 0341 – 567 000
E-mail
info@welzijnermelo.nl
 ugo Kookt bezorgt op werkdagen warme maaltijden
H
aan huis.
Tel.
06 – 11 52 75 14 (ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur)
E-mail
hugokookt@gmail.com
website www.hugokookt.nl

M

Peacocks bezorgt elke dag van de week warme
maaltijden in een thermobox.
Contact Peacocks, Stationsstraat 143, 3851 NG Ermelo,
Te.l
0341 – 553 059 (di t/m vrij van 8.00 -16.00 uur)
website www.peacocksrestaurant.nl.
Apetito, wekelijkse bezorging van vriesverse maaltijden
aan huis.
Tel.
0800 – 023 29 75 (ma. t/m vrij van 8.00-18.00 uur)
E-mail
info@apetito.nl
website www.apetito.nl
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Maatje gezocht
Samen met iemand een kopje koffie drinken, een
activiteit ondernemen, winkelen, kortom: iets gezelligs
ondernemen? Bij de Hulpdienst van Welzijn Ermelo zijn
vrijwilligers actief die graag een leuk contact hebben met
een ander. Samen met u kan gekeken worden of deze
vorm van ondersteuning past bij uw vraag.
Info.
Welzijn Ermelo, locatie Raadhuisplein 8
Tel.
0341 – 55 1678
E-mail
ermelosemaatjes@welzijnermelo.nl

M
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Maatschappelijk Werk
Loopt u tegen problemen aan, bijvoorbeeld op het
gebied van huisvesting, financiën, sociale relaties,
psychisch functioneren, zingeving, praktisch
functioneren, werk of activiteiten, dan kan een
maatschappelijk werker samen met u op zoek naar een
manier om verder te komen.
Contact	Welzijn Ermelo, Maatschappelijk Werk,
Raadhuisplein 12
Tel.
0341 – 567 000.
E-mail
maatschappelijkwerk@welzijnermelo.nl
Mantelzorg
Mantelzorg gaat over de naastbetrokkenen van mensen
met een chronische ziekte of handicap (lichamelijk of
psychisch). Vaak is dit van grote invloed op uw eigen
leven. Bijvoorbeeld waar het gaat om tijdsbesteding,
veranderende rollen, allerlei regelzaken en emoties.
Het Servicepunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan
mensen die direct betrokken zijn bij de zorg aan/
begeleiding van mensen met een chronische handicap.
U kunt bij de mantelzorgconsulent terecht voor informatie
en advies over professionele zorg, respijtzorg, persoons-

gebonden Budget (PGB), mantelzorgcompliment,
vakantiemogelijkheden etc., of onder-steuning in de vorm
van hulp bij het invullen van formulieren, lotgenotencontact, bemiddeling of emotionele steun.
Contact Gerrie Faber, 06 – 460 82 746 of
Lisanne van den Hee, 06 – 555 50 974
E-mail
mantelzorg@welzijnermelo.nl
Mantelzorg.nl (voorheen Mezzo)
Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij
Mantelzorg.nl terecht voor informatie, advies en een
luisterend oor. Daarnaast ondersteunt en adviseert
Mantelzorg.nl professionals en gemeenten in hun
samenwerking met mantelzorgers. Mantelzorg.nl zorgt
ervoor dat de signalen van mantelzorgers op de juiste
plaats terecht komen bij de rijksoverheid en gemeenten.
Info.
www.mantelzorg.nl.
Contact	De Mantelzorglijn 030 – 760 60 55,
tussen 09:00 en 16:00 uur
Mantelzorgwaardering
Dit is een waarderingsregeling voor mantelzorgers. Deze
regeling wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd
door de mantelzorgconsulent.
Contact	Welzijn Ermelo, Gerrie Faber, 06 – 460 82 746
of Lisanne van den Hee, 06 – 555 50 974
Mee Veluwe
De cliëntondersteuners van MEE zijn specialist op het
gebied van leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke,
zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook
chronische ziekten, niet aangeboren hersenletsel of
bijvoor-beeld autisme. Ook mensen met psychische
klachten kunnen bij hen terecht. Daarbuiten ondersteunen
zij mensen bij het gesprek over een Wmo-aanvraag.
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Contact MEE Veluwe
Tel.
055 – 526 9200
E-mail
info@meeveluwe.nl
Meerinzicht Sociaal Domein
Indien u al langere tijd rond moet komen van een laag
inkomen, zou het kunnen zijn dat u in aanmerking komt
voor een toeslag.
Info.	www.meerinzicht.nl/minimaregelingen
U kunt hier tevens terecht voor Zorg en
ondersteuning (Wmo voorzieningen).
www.meerinzicht.nl/zorg-en-ondersteuning
Tel.
0341 – 567 321

M
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Mentaal fit
Mentale gezondheid is gezondheid van de geest.
Als je aan gezondheid denkt, denk je al snel aan je lijf,
aan je conditie, je fysieke gezondheid. Als je fitter wil zijn
ga je meer bewegen, vroeger naar bed, stoppen met
roken en gezonder eten.
Maar wist je dat de verzorging van je geest net zo
belangrijk is? Als je namelijk niet alleen lekker in je vel,
maar ook lekker in je hoofd zit, functioneer je beter, sta
je positiever in het leven, heb je minder last van stress en
kun je problemen beter de baas.
Info.
GGD Noord en Oost Gelderland.
www.ggdnog.nl/gezondheid/mentalegezondheid
Tel.
088 – 44 33 000

N
Nachtzorg
Icare regelt nachtzorg aan huis. Dit is te regelen voor
geplande zorg, maar ook als u plots een wond heeft die
ook ‘s nachts verzorgd moet worden of er acute hulp
nodig is. Voor verpleging en verzorging heeft u vanaf
1 januari 2015 geen indicatie meer nodig. De kosten
worden vergoed uit uw zorgverzekering. Er geldt geen
eigen risico voor.
Tel.
0900 – 8833
Nederlandse Spoorwegen (NS) Reisassistentie
Reist u met een lichamelijke beperking en heeft u hulp
nodig bij het in- , over- en uitstappen? Of heeft u
iemand nodig om u door het station te begeleiden? Dan
kunt u gratis gebruikmaken van NS Reisassistentie.
Vraag NS Reisassistentie altijd minimaal 1 uur voordat u
wilt vertrekken aan. Op ruim 100 stations in Nederland
biedt de NS Reisassistentie aan. Een opgeleide
NS-medewerker of taxichauffeur helpt u daar namens
NS ter plekke bij uw treinreis en op het station.
In nachtnettreinen is assistentieverlening niet mogelijk.
Tel.	030 – 235 78 22
Zie ook: OV-Begeleiderskaart.

N
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Nederlandse Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuishulp is een vorm van hulpverlening die,
als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang
mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven.
Dit kan dan gezien worden als aanvulling op (dus niet in
plaats van) de professionele hulpverlening. Vrijwillige
thuishulp richt zich op de verzorging van bijvoorbeeld
(demente) ouderen, zieken en mensen met een
handicap. De vrijwilligers van thuishulp kunnen voor
vervoer zorgen naar de dokter, of het ziekenhuis,
wanneer dat zelfstandig moeilijk gaat worden. Vrijwillige
thuishulp kan ook voorzien in opvang en verzorging thuis
in afwachting van of na een ziekenhuisopname. De
gemaakte onkosten worden aan de vrijwilligers vergoed,
maar de geboden hulp is kosteloos.
De Thuishulp van de NPV richt zich ook op het
ondersteunen van de mantelzorg. Bij mantelzorg gaat
het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in
de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen
hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde
omgeving blijven. Voor mantelzorgers is het belangrijk
dat zij soms even ontlast kunnen worden van hun
dagelijkse zorg om niet over belast te raken.
Contact Nederlandse Patiënten Vereniging
Tel.
06 – 202 239 54
E-mail
npvthuishulpermelo@gmail.com
Info.
www.thuishulpnpvermelo.nl

O
Open inloop
Loop even binnen voor een ontmoeting, een kopje koffie
of een vraag om meer informatie over de activiteiten en
diensten van Welzijn Ermelo. Dit kan bij locatie het
Raadhuisplein, nr. 8, of bij locatie De Baanveger,
IJsbaanweg 45.
Openingstijden: maandag t.m vrijdag van 09:00 – 12:30
en 13:30 – 16:00 uur.
Info.
Welzijn Ermelo
Tel.
0341 – 567 000
Ouderenadvies
De ouderenadviseur geeft informatie en advies aan
50-plussers op het gebied van Welzijn, Wonen en Zorg.
Ook als u het prettig vindt uw situatie even met iemand
te bespreken, kunt u terecht bij de ouderenadviseur.
Contact Welzijn Ermelo, IJsbaanweg 45,
Margreeth Drok
Tel.
0341 – 567 000
Ouderenbonden
De Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de
Katholieke Bond voor ouderen zijn gefuseerd. Zij
behartigen belangen van hun leden en organiseren met
regelmaat gezellige activiteiten.
Contact PCOB/KBO Ermelo, dhr. J.H. van Wijk.
Tel.
0341 -556 605
E-mail
jhhcvanwijk@hetnet.nl
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OZOverbindzorg
Met OZOverbindzorg behoudt u de regie over uw zorg.
Via een online systeem kunnen alle partijen die bij uw
zorg betrokken zijn met elkaar overleggen, maar ook
uzelf kunt hieraan meedoen. Want wanneer het over uw
zorg gaat, staat u centraal. Van zorgverlener tot
mantelzorger, in het systeem kunnen alle verschillende
partijen binnen uw zorg met elkaar worden verbonden.
Zo komt uw netwerk samen op één centrale plek en
heeft het een goed overzicht wie welke rol heeft in de
zorg voor u. Ook kunnen hier direct zorgafspraken
worden vastgelegd en aangepast. OZOverbindzorg
werkt eenvoudig via een beveiligde internetpagina. Het
systeem is makkelijk in gebruik en overal toegankelijk via
internet. Cliënten die willen deelnemen kunnen dit
aangeven bij de huisarts, thuiszorg, de ouderenadviseur
of de mantelzorgconsulent.
Contact OZOverbindzorg
Tel.
06-11769520
E-mail
info@ozoverbindzorg.nl

P
Personenalarmering
stelt u in staat om snel iemand te waarschuwen als u
dringend hulp nodig heeft. Er zijn verschillende
aanbieders waar u een alarm kunt aanvragen. De
kortste weg is uw ziektekostenverzekeraar te raadplegen
om erachter te komen met welke aanbieder zij een
contract hebben en of u eventueel in aanmerking komt
voor een vergoeding. Mocht dit niet het geval zijn kunt u
altijd zelf een alarm aanschaffen. Een indicatie is niet
vereist. Tegenwoordig zijn er alarmtelefoons te koop bij
elektronica- of telecomzaken
Persoonsgebonden budget
Voorzieningen zoals verzorging of huishoudelijke hulp
kunnen worden aangevraagd in natura (zoals thuiszorg)
of als persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor een
PGB, dan krijgt u (na indicatie) een bedrag dat u kunt
gebruiken om zorg of hulp in te kopen bij een instantie
of persoon naar keuze.
Info.
Sociale Verzekeringsbank (SVB), www.svb.nl
Tel.
030 – 26 48 200
Per Saldo, belangenvereniging voor mensen met een
PGB, www.pgb.nl
Tel.
0900 – 742 48 57
of de mantelzorgconsulent, Gerrie Faber
Tel.
06 – 460 82 746
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Praktische hulp
Bij Welzijn Ermelo biedt de Hulpdienst mogelijkheden op
het gebied van praktische hulp en sociale ondersteuning.
Zo zijn er bijv. vrijwilligers bij de boodschappendienst,
voor klussen in en om het huis, tuinonderhoud, vervoer,
maatjes (iemand met wie u sociaal contact heeft en/of
met wie u iets onderneemt) of taalhulp (ondersteuning
bij het beter spreken van het Nederlands).
Voor een aantal diensten betaalt u de vrijwilliger een
kleine vergoeding voor materialen en/of benzinekosten.
Contact Hulpdienst, Raadhuisplein 8
Tel.
0341 – 551678
E-mail
hulpdienst@welzijnermelo.nl
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Regelhulp
Regelhulp.nl is een website van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Het regelen van hulp, zorg of ondersteuning kan soms
lastig zijn. Weet u niet goed waar u moet zijn of wat er
mogelijk is? De website Regelhulp helpt u op weg. Of het
nu gaat om zorg voor uzelf, voor uw gezin of voor
iemand anders. Regelhulp helpt u bij het vinden van
oplossingen. Of legt uit wie u daarbij kan helpen.
Op Regelhulp vindt u bijvoorbeeld:
• a
 dvies over het regelen van zorg, hulp of
ondersteuning;
• o
 rganisaties die u kunnen helpen bij het regelen van
zorg, hulp of ondersteuning;
• a
 dvies en tips om langer thuis te kunnen blijven
wonen;
• h
 oe om te gaan met de gevolgen van een chronische
ziekte of handicap;
• informatie voor mensen die zorgen voor een ander
(mantelzorgers).
Info.
www.regelhulp.nl
Tel.
0800 0126
E-mail
info@regelhulp.nl
Regiotaxi Viavé
Wanneer u een reis, bijvoorbeeld naar een activiteit, een
afspraak in het ziekenhuis of om te winkelen in het dorp,
niet kunt maken met het reguliere openbaar vervoer, of
u heeft speciaal vervoer nodig, bijvoorbeeld vanwege
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een rolstoel of rollator, dan kunt u gebruik maken van de
Regiotaxi. U betaalt hiervoor een vast bedrag per
kilometer. Met een pasje van de Wmo krijgt u korting.
Hiervoor dient u een indicatie aan te vragen bij het
Wmo-loket. Dit pasje is bestemd voor mensen met een
mobiele beperking.
Info.
www.meerinzicht.nl/regiotaxi
Wmo-loket
0341 – 567 321
Info. Viavé
www.viave.nl
Aanvragen rit 088 – 655 77 10

R

42

Repair Café
Het Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst
waar het samen repareren voorop staat. De
doelstellingen van een Repair Café zijn het behouden en
overdragen van kennis over repareren, het verkleinen van
de afvalberg en het versterken van de sociale cohesie
binnen de Ermelose gemeenschap. Kom gerust langs
met spullen die defect zijn, veel dingen zijn snel en heel
simpel te repareren.
Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is
gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren.
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand, van 9:30-12:00 uur.
Contact	Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 8,
contactpersoon Wafa Fare, tel. 0341 – 560 268
Respijtzorg
Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg
tijdelijk overdraagt aan een ander. Het doel van
respijtzorg is om de zorg voor een ander vol te houden
op een wijze die past in uw leven. Respijtzorg is een vorm
van mantelzorgondersteuning. Mantelzorgondersteuning

is een verzamelterm voor alle voorzieningen en diensten
die de draagkracht van mantelzorgers vergroten en/of
de draaglast verminderen.
• H
 et kan gaan om opvang buitenshuis, zoals
dagopvang, verblijf in een logeerhuis, zorgboerderij,
respijthuis of in een time-outvoorziening.
• O
 ok kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als
deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft.
• D
 e zorg kan overgenomen worden door een familielid,
vriend of kennis, vrijwilliger of beroepskracht.
• H
 et kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een
vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per
week of een weekend per maand.
• H
 et kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van
de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg
wordt overgenomen door een professional.
Respijtzorg kost soms niets, bijvoorbeeld als familie,
vrienden of vrijwilligers de zorg overnemen. Soms betaalt
u dan wel reiskosten. Als er wel kosten aan verbonden
zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen als u een
indicatie krijgt voor zorg in natura of vanuit het
persoonsgebonden budget (pgb).
• Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf
ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. Hiervoor geldt
een eigen bijdrage. In dat geval kunt u respijtzorg
aanvragen bij de gemeente.
• Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb),
kan vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet
voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de
zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
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• d
 oor de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de
aanvullende verzekering.
Info.
MantelzorgNL
Tel.
0900 – 20 20 496
Zie ook Buurtzorgpension
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Reuma Patiënten Vereniging Randmeren
Het doel van de Reuma Patiënten Vereniging
Randmeren is het behartigen van de belangen van
personen met een reumatische aandoening en in het
bijzonder voor de leden. Dit doen zij door:
• h
 et organiseren van bijeenkomsten om in contact te
kunnen komen met lotgenoten
• het organiseren van informatieve bijeenkomsten
• lokale belangenbehartiging door overleg met diverse
instanties in onze regio
• h
 et verstrekken van informatie d.m.v. het
verenigingsblad "De Sprong"
• het organiseren van beweeggroepen
• o
 verige activiteiten die kunnen bijdragen aan de
doelstelling
Info.
www.rpvrandmeren.nl
Tel.
0341 – 26 75 52
Rolstoel
Indien u langere tijd of permanent niet in staat bent,
door ziekte beperking of leeftijd, zich te verplaatsen, kan
een rolstoel of scootmobiel u wellicht van hulp zijn. Bij
het Wmo-loket van de gemeente kan er, samen met u,
gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn.
Info.
www.meerinzicht.nl/rolstoel
Tel.
0341 – 567 321
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Scootmobiel
Indien u langere tijd of permanent niet in staat bent,
door ziekte beperking of leeftijd, zich te verplaatsen, kan
een rolstoel of scootmobiel u wellicht van hulp zijn. Bij
het Wmo-loket van de gemeente kan er, samen met u,
gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn.
Info.
www.meerinzicht.nl/rolstoel
Tel.
0341 – 567 321
Servicebureau Zorggroep Noord West Veluwe
voor informatie over of inschrijving voor wonen met een
zorgindicatie bij De Amaniet, De Arcade, De IJsvogel of
de diverse locaties in Harderwijk en Putten.
Contact Zorggroep Noord West Veluwe
Info.
www.znwv.nl
Tel.
088 – 056 3000
Servicepunt Mantelzorg
Het Servicepunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan
mensen die direct betrokken zijn bij de zorg aan /
begeleiding van mensen met een chronische ziekte of
handicap. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een moeder
van een gehandicapt kind, een broertje van iemand met
een autistische stoornis, een zoon van een langdurig
zieke ouder, of een partner van iemand met dementie.
Voor informatie, advies, of mogelijkheden ter ontlasting
van de zorg.
Contact Welzijn Ermelo
Tel.
06 – 460 82 746 Gerrie Faber of,
Tel.
06 – 555 60 974 Lisanne van den Hee
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Sociaal Team
Het Sociaal Team biedt informatie, advies en
kortdurende ondersteuning aan alle inwoners van Ermelo
vanaf 18 jaar. Samen met u wordt bekeken wat uw vraag
is en wat u nodig heeft om zelf weer verder te kunnen. U
kunt telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team
of binnenlopen bij één van onze spreekuren:
Maandagochtend 09:00 – 11:00 uur
Woensdagavond 18:00 – 20:00 uur
Vrijdagochtend
09:00 – 11:00 uur
Contact	Sociaal Team
locatie
Dr. Van Dalelaan 12
Tel.
0341 – 20 43 20
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T
Tuinonderhoud
Zie Hulpdienst
Thuiszorgorganisaties
Er zijn meerder thuiszorgorganisaties actief in Ermelo.
Als u recht heeft op thuiszorg (via de Wmo) krijgt u van
de gemeente de keus voor welke organisatie u wilt kiezen
om de huishoudelijke hulp te laten uitvoeren. Voor meer
informatie over de aanbieders: Wmo loket, gemeente
Ermelo, tel. 0341 – 567 321.
Heeft u thuiszorg nodig voor persoonlijke verzorging dan
kunt u terecht bij de wijkverpleging of uw huisarts.
Toeslagen, huur- en zorgtoeslag
De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Uw
vermogen telt mee. Toeslagen kunnen worden
aangevraagd bij de belastingdienst.
Contact 0800 – 0543.
Voor inkomens- en vermogensvoorwaarden om in
aanmerking te komen voor bovengenoemde toeslagen,
zie www.belastingdienst.nl
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Toeslagen / financiële regelingen voor minima
Is uw inkomen al enige tijd niet veel hoger dan de
geldende bijstandsnorm? Dan kan het zij dat u in
aanmerking komt voor financiële regelingen, die horen
bij het minimabeleid van de gemeente.
Info.
www.meerinzicht.nl/bijzonderebijstand of
www.meerinzicht.nl/minimaregelingen
Tel.
0341 – 567 321
Op berekenuwrecht.nl kunt u ook nagaan op welke
gemeentelijke regelingen u eventueel recht heeft. Hierna
wordt u automatisch doorgelinkt naar het gedeelte
waarop u kunt nagaan of u in aanmerking komt voor
landelijke regelingen zoals huur- en zorgtoeslag.
Hulp nodig bij het aanvragen?
Elke donderdagmorgen van 09:30 – 11:30 uur, bij het
Financieel Café, Raadhuisplein 10
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Uitleen, verhuur en verkoop van hulp- en
verpleegmiddelen
Medipoint Harderwijk (Icare)
Weth. Jansenlaan 92 – 94
ma – vrij 08:30 – 17:00 uur
P.C Hooftplein 36 – 37
ma – vrij 11:30 – 15:30 uur
Medipoint Putten
Harderwijkerstraat 19
ma – vrij 09:00 – 11:00 uur
Bovenstaande uitleenpunten zijn bereikbaar onder
tel.nr. 088 – 10 20 100
Zorgoutlet Midden Nederland en HulpPlus
nieuwe en gebruikte hulpmiddelen, Stationsstraat 74B
Tel. 0341 – 745 031
Dinsdag t /m vrijdag 10:00 – 16:30 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur
UWOON
De Ermelose woningcorporatie UWOON werkt nauw
samen met huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en
welzijnsinstellingen en andere corporaties en
(maatschappelijke) organisaties in de regio NoordVeluwe. Om een sociale huurwoning te kunnen huren,
moet u zich inschrijven bij een woningcorporatie. In de
regio Noord-Veluwe werken de woningcorporaties
deltaWonen, Omnia Wonen, Woningstichting Putten en
UWOON samen. Zij bieden woningen aan in de
gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,
Ermelo en Putten.
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Inschrijven kan via www.hurennoordveluwe.nl. Uw
inschrijving is geldig in de hele regio Noord-Veluwe. Hoe
langer u ingeschreven staat op hurennoordveluwe.nl,
hoe groter de kans dat u voor een sociale huurwoning in
aanmerking komt.
Contact UWOON, Dokter Holtropstraat 77, Ermelo,
Tel.
0341- 565 100
E-mail
info@uwoon.nl.
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V
Vakanties
Als u niet meer zelfstandig op vakantie kunt, zijn er
diverse mogelijkheden. Hieronder enkele opties:
• Stichting Allegoeds
tel. 0218 – 485 183
• Nationaal Ouderenfonds
tel. 0800 – 1325
• Zonnebloem vaarvakanties tel. 076 – 56 46 46 4
• Rode Kruis
tel. 070 – 44 55 678
• Het Vakantiebureau
tel. 0343 – 745 890
Valys
Vervoer voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de
regio. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5
OV-zones (plusminus 20 km). Dus daar waar de Regiotaxi
niet verder gaat. Om met Valys te kunnen reizen heeft u
een Valyspas nodig. U komt in aan-merking als u één van
de volgende documenten heeft:
• e
 en bewijs van de gemeente dat u recht heeft op
Wmo-vervoer (zoals Regiotaxi)
• e
 en bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een
rolstoel of scootmobiel via de Wmo
• e
 en gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
• e
 en OV – begeleiderskaart
Info.
www.valys.nl
Tel. 0900 – 9630
Veilig Thuis (voorheen Steunpunt Huiselijk Geweld)
Voor meldingen van, of informatie over geweld of misbruik
in de thuissituatie. Maakt u zich zorgen en wilt u uw zorgen
delen, dan kunt u (ook anoniem) bellen met de gratis
hulplijn en de situatie bespreken met een medewerker.
Contact Veilig Thuis
Tel. 0800 – 2000 (24 uur per dag).
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Veluws Ouderen Servicepunt
Het VOS is een centraal contactpunt waar alle
informatie rond ouderenzorg op de Veluwe samenkomt.
De klantadviseurs van het VOS hebben regiobreed zicht
op alle verschillende (beschikbare) bedden voor ouderenzorg in de regio. Zij werken vanuit het VOS en helpen
ouderen om snel de juiste zorg op de juiste plek te krijgen
wanneer een arts hen hiervoor aanmeldt.
Contact Veluws Ouderen Steunpunt
Tel.
088 – 0564444

V

Vrijwilligersvervoer
Heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld ziekenhuis, arts
of fysiotherapie, maar er zijn voor u geen mogelijkheden
hier te komen? Er zijn vrijwilligersorganisaties die hierin
wellicht iets voor u kunnen betekenen. Er zijn wel
(minimale) kosten aan verbonden.
info.
Welzijn Ermelo
Tel.
0341 – 551 678
Automaatje, tel. 0341 – 750 225
Nederlandse Patiënten Vereniging, tel. 06 – 202 239 54
Vrijwilligerswerk
Het doen van vrijwilligerswerk kan een verrijking zijn.
Er zijn veel organisaties die werken met vrijwilligers.
U kunt kijken welke vacatures er zijn op
www.welzijnermelo.nl/ik-wil-wat -doen.
Langskomen kan ook.
Contact Welzijn Ermelo, Raadhuisplein 8.
Tel.
0341 – 551 678
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Welzijn Ermelo
Welzijn Ermelo (WE) bestaat sinds 1 januari 2015 en is
ontstaan uit de samenvoeging van o.a. Stichting Pinel,
Stichting Welzijn Ouderen Ermelo en het Ermelose
maatschappelijk werk. Welzijn Ermelo is daarmee een
brede welzijnsorganisatie waar u terecht kunt voor
ontmoeting & activiteiten, hulp & advies en
vrijwilligerswerk.
Info.
www.welzijnermelo.nl
Tel.
0341 567 000
Wijkverpleging
Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan
huis. U krijgt wijkverpleging als u een chronische ziekte,
lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft.
Heeft u een lichamelijke ziekte, een beperking of
dementie en heeft u daarbij verpleging met persoonlijke
zorg nodig? Dan komt er een wijkverpleegkundige langs.
Dit vraagt u aan via een thuiszorginstelling. De
vergoeding valt dan vaak onder de zorgverzekering.
Wonen
Wie een woning zoekt, heeft de keuze uit een huur- of
een koopwoning. Het wonen in een woning die bedoeld
is voor recreatie is niet toegestaan. Om in aanmerking
te komen voor een sociale huurwoning moet u zich
inschrijven als woningzoekende. Voor meer informatie
zie: UWOON. Naast sociale huurwoningen worden in
Ermelo door verschillende eigenaren ook particuliere
huurwoningen aangeboden. Daarnaast staat het iedere

W

53

woningzoekende vrij om een woning in Ermelo te kopen
en daar te gaan wonen. Informeer voor het aanbod van
particuliere huurwoningen of koopwoningen bij de
plaatselijke makelaar of bezoek de website www.funda.nl.
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Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning is ervoor bedoeld
om ondersteuning thuis te bieden, zodat mensen zolang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij het Wmoloket van de gemeente Ermelo kunt u terecht voor
• Rolstoel, scootmobiel
• Vervoersvoorziening
• Woningaanpassingen
• Hulp bij het huishouden
• Dagbesteding
• Kortdurend verblijf
Indien blijkt dat u recht heeft op een Wmo-voorziening,
wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Info.	Meerinzicht Raadhuisplein 2, Ermelo.
www.meerinzicht.nl/zorg
Tel.
0341 – 567 321

Z
Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale service voor ouderen. Als u
zich aanmeldt wordt u regelmatig gebeld door onze
professionele vrijwilligers. Zij bieden u een luisterend oor,
een gezellig praatje of een goed gesprek. Precies waar u
behoefte aan heeft. Uiteraard zijn alle gesprekken
vertrouwelijk.
Contact 0800 1325 (gratis)
Zonnebloem
De Zonnebloem bezoekt langdurig zieken,
gehandicapten en hulpbehoevende of eenzame
ouderen. Ook organiseren zij regelmatig activiteiten.
Tel.
06-22403847
Info.
www.zonnebloem.nl
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Zorgoutlet
Zie Hulpmiddelen en Uitleen
Zorg Algemeen, in het kort
Voor volwassenen
• 24 uur per dag intensieve zorg en toezicht:
	Wet Langdurige Zorg ➜ Rijksoverheid ➜ Aanvraag CIZ
• P
 ersoonlijke verzorging (medische en verpleegkundige
zorg): Zorgverzekeringswet ➜ basispakket
zorgverzekering
• Ondersteuning thuis bij zelfstandigheid:
	Wet Maatschappelijke Ondersteuning ➜ Gemeente
(zie Wmo)
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