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Voor wie?
Een grote groep zelfstandig wonende 
ouderen van 70 jaar en ouder krijgen 
automatisch een huisbezoek aan-
geboden door de gemeente Apeldoorn. 
Mocht u niet zijn benaderd en toch een 
huisbezoek wensen, dan kunt u een 
verzoek indienen bij  Stimenz, telefoon-
nummer 088 784 64 64.

Hoe werkt het?
U ontvangt een brief van de gemeente, 
waarin het huisbezoek wordt aan-
geboden. Binnen ongeveer 2 maanden 
na ontvangst van de brief neemt een 
seniorenvoorlichter van Stimenz contact 
met u op voor een afspraak. Deze 
voorlichter kan zich legitimeren met een 
pas van onze organisatie.

Wilt u geen huisbezoek? 
Mocht u geen prijs stellen op een 
huisbezoek, dan kunt u dat kenbaar 
maken via de antwoordkaart die u 
gelijktijdig ontvangt met de brief van de 
gemeente. U kunt ook telefonisch 
afmelden via 088 784 64 64. Het 
huisbezoek van de seniorenvoorlichter is 
gratis. Mailen kan ook: info@stimenz.nl.

Contact
Heeft u vragen over Senioren-
voorlichting? De medewerkers van 
Stimenz helpen u graag. U kunt tijdens 
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
bellen met 088 784 64 64. Meer weten 
over de overige diensten van Stimenz? 
Kijk dan op www.stimenz.nl.
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Wegwijs in uw woonplaats 

Als oudere loopt u wellicht tegen zaken aan waar u niet direct een antwoord op 

hebt. Misschien wilt u weten hoe u in aanmerking komt voor hulpmiddelen of 

welke financiële tegemoetkomingen er zijn. Mogelijk hebt u behoefte aan hulp 

bij het schoonhouden van uw woning, het invullen van uw belastingformulier of 

het ophangen van gordijnrails. Zomaar wat zaken waarover de senioren-

voorlichter u kan informeren en adviseren.

Wat houdt Seniorenvoorlichting in?
De seniorenvoorlichter komt bij u thuis en geeft voorlichting over onderwerpen 
die voor u van belang kunnen zijn, voor nu of in de toekomst. 

U krijgt vrijblijvende informatie over: 

financiële regelingen
Denk bijvoorbeeld aan huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen en belastingteruggave.

zorg en hulp
Thema’s: maaltijdvoorziening, alarmeringssystemen, vrijwillige hulpdiensten, 
klussendiensten, thuiszorg en het assortiment hulpmiddelen van de thuiszorg-
winkel.

wonen
Onderwerpen: mogelijkheden van woningaanpassing en informatie over 
verschillende woonvormen voor ouderen.

vervoer
Informatie over vervoer: van PlusOV en vrijwilligersvervoer tot scootmobielpool 
en rolstoel.

activiteiten
Naast informatie over dagbesteding krijgt u voorlichting over diverse sociale en 
educatieve activiteiten en ondersteuning bij hulpvragen. De seniorenvoorlichter 
vertelt op welke gebieden de sociaal raadslieden, de ouderenadviseur en het 
maatschappelijk werk u kunnen ondersteunen.

“Het viel me behoorlijk zwaar om de auto 
van de hand te doen. Een auto geeft je 
toch een bepaalde vrijheid. Fietsen gaat 
ook niet meer, dus het schrikbeeld van ‘de 
hele dag achter de geraniums zitten’ 
doemde al gauw op.”

“Met een scootmobiel kom je nog eens 
ergens”. Joop van Dalen (81) is slecht ter been. 
Tot voor kort reed hij zelf auto, maar inmiddels 
vindt hij dat niet meer verantwoord.” 

“Tijdens het huisbezoek van de seniorenvoorlichter werd ik geattendeerd 
op een klaverjasvereniging speciaal voor senioren. Samen met vijftien 
andere ouderen zit ik nu twee keer per week in het buurthuis. Sinds kort 
heb ik een vaste klaverjaspartner. We voelen elkaar haarfijn aan en lachen 
met z’n tweeën heel wat af. Vergeleken met een half jaar geleden voel ik 
me nu een stuk beter. Een potje klaverjassen en veel mensen om me heen, 
wat heb ik dat gemist!”

“Het bezoek van de seniorenvoorlichter kwam als geroepen. Hij vertelde 
me over de vervoersvoorzieningen in onze gemeente. Sindsdien maak ik 
geregeld gebruik van de PlusOV. Daarnaast heb ik sinds kort een  
scootmobiel. Jarenlang heb ik geroepen ‘Wat moet ik met zo’n ding?’, 
maar ik moet bekennen dat het toch wel prettig is. Je komt nog eens 
ergens!”




