De Ouderenadviseurs in de gemeente Weert zijn rechtstreeks
bereikbaar. Neem gerust contact met ze op, ze helpen u graag.

Twan van Hoef
hoef0161@planet.nl
Actief in Weert-Noord
Frans Janssen
t.janssen1946@kpnmail.nl
85
Actief in Weert-Oost

06-52 62 50 49
0495-52 40

Theo Janssen
Theojanssen42@kpnmail.nl
Actief in geheel Weert

06-10 63 45 48

Piet Rietjens
rietsal@concepts.nl
Actief in Stramproy en Tungelroy

06-24 47 87 44

Har Timmermans
Harr.timmermans@kpnmail.nl
Actief in geheel Weert

06-41 39 69 74

Jan Verbeek
fabusen@kpnmail.nl
06-47 79 01 99
Actief in Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Swartboek
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WAT DOET DE OUDERENADVISEUR?
De ouderenadviseur is goed opgeleid door seniorenvereniging
KBO.
Hij of zij komt bij u thuis om uw situatie, en de vragen die u
daarbij heeft, te bespreken. Samen op zoek gaan naar
oplossingen die passen bij uw woon- en leefsituatie, dat is het
uitgangspunt.
Denk daarbij aan zelfstandig wonen en leven, mensen ontmoeten
en activiteiten ondernemen, u veilig en prettig voelen in uw
eigen omgeving.
De ouderenadviseur weet wat er binnen uw gemeente speelt.
Bijvoorbeeld als het gaat om de WMO en welke voorzieningen er
allemaal zijn. Hij of zij kan u als informeel cliëntondersteuner
ook prima helpen bij het keukentafelgesprek.

KENT U DE OUDERENADVISEUR?
Iedereen kent in zijn of haar leven situaties die ingewikkeld lijken.
Bijvoorbeeld als er zorg nodig is, als er vragen zijn op financieel
gebied, of als er in uw huis aanpassingen nodig zijn.
Dan is het handig als u een beroep kunt doen op iemand die
verstand heeft van dit soort zaken.
En dan liefst iemand die betrouwbaar is en onafhankelijk.
De Ouderenadviseur is de aangewezen persoon om uw vragen te
beantwoorden en samen met u op zoek te gaan naar oplossingen.

ZIJN DE OUDERENADVISEURS ACTIEF IN DE GEMEENT WEERT?
Jazeker, ook in uw gemeente zijn onze ouderenadviseurs actief.
Ze bieden u graag, en belangeloos de helpende hand. Het kost u
hooguit een kleine onkostenvergoeding, en u bent verzekerd van
betrouwbare en deskundige ondersteuning.
Op de achterkant van deze folder staat hoe u contact kunt
opnemen met een ouderenadviseur.

