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Deze informatiegids is een handige wegwijzer voor zorgvragers, senioren, mantelzorgers en 

vrijwilligers in de gemeente Leudal. Het is een uitgebreide sociale kaart, bedoeld als aanvulling 

op de gemeentegids. Diverse regelingen en voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn, 

zorg en financiën staan voor u op een rij. De verschillende voorzieningen zijn per rubriek 

gerangschikt. Mocht u meer informatie willen dan kunt u bij de genoemde organisaties terecht. 

Achter in de gids vindt u een uitgebreide adressenlijst.  

 

Mocht u een gesprek willen over uw persoonlijke situatie dan kunt u altijd terecht bij de  

opbouwwerkers van Synthese. Samen kunnen we bespreken wat u of uw netwerk  

(familie, buren, vrienden e.d.) nodig heeft om verder te komen en zoeken we naar een 

oplossing die bij u past. Wij kijken naar de mogelijkheden binnen uw eigen omgeving en geven 

u desgewenst informatie en advies.  

Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer: 0475 745138 of via e-mail: info@synthese.nl. 

 

Deze gids is ongetwijfeld niet volledig, maar wel zo volledig mogelijk: de maatschappij verandert 

continu, waardoor informatie snel kan verouderen. Dat geldt ook voor de informatie in deze 

gids. Aanvullingen en wijzigingen kunt u doorgeven aan de opbouwwerkers van Synthese.  

 

 

 

 

 

 

Mei 2018 

 

Opbouwwerk Synthese  

Markt 6, 6088 BP Roggel 

 0475 745138 

www.synthese.nl 

 info@synthese.nl    

 

mailto:info@synthese.nl
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U denkt misschien: “Moet ik me nu al druk maken over de toekomst? Voorlopig woon ik hier 

naar mijn zin en later zie ik wel!”. Er zijn ouderen die het niet nodig vinden al te ver vooruit te 

kijken. Toch is het verstandig om eens stil te staan bij uw woning en eens kritisch te kijken of u 

hier kunt blijven wonen als u een ziekte of een beperking krijgt. Wat als u bijvoorbeeld geen trap 

meer kunt lopen? De overheid legt steeds meer de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de 

burger zelf. Dit is één van de gevolgen van wat wel genoemd wordt de ‘kanteling van de Wmo’: 

Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet legt de nadruk op preventie. Dat houdt in dat de 

gemeente in de toekomst steeds minder woningaanpassingen zal vergoeden. Het is dus 

belangrijk dat men zich bewust wordt van hetgeen men zelf kan doen om zo lang mogelijk 

zelfstandig te kunnen blijven wonen. Is de woning niet geschikt voor iemand met beperkingen 

dan is het van belang dat u zich tijdig oriënteert op een andere woning. Hierbij is het goed om te  

weten dat wachttijden voor gelijkvloerse huurwoningen jaren lang kunnen zijn en dat de  

medische urgentieregeling, om voorrang te krijgen voor een geschikte woning, is afgeschaft.   

 

De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder worden, gewoon blijven wonen in hun huidige 

woning. Door veranderde regelgeving bestaat het verzorgingshuis eigenlijk niet meer. Daarmee 

is iedereen verantwoordelijk geworden voor de veiligheid in zijn woning. Er zijn veel slimme en 

(vaak) kleine oplossingen waarmee u uw woning kunt verbeteren. Zodat uw huis zo lang 

mogelijk uw thuis kan blijven!  

 

De gemeente Leudal biedt aan alle inwoners van Gemeente Leudal de Huistest aan. Dit 

gebeurt in samenwerking met Stichting Wonen Leudal, de wooncorporaties en Synthese 

(welzijnsorganisatie). De Huistest van Mijn Huis Op Maat is bruikbaar voor een ieder die zijn of 

haar huis veilig, comfortabel  en duurzaam wil maken. Met deze test kan u uw woning nalopen 

op mogelijke verbeterpunten om daar zo lang mogelijk te blijven wonen.  

 

De Huistest kunt u zelf online uitvoeren op  de website van Mijn Huis op Maat 

www.mijnhuisopmaat.nl. U gaat met deze test zelf na of uw woning nog steeds voldoet aan uw 

wensen qua gemak, comfort, veiligheid en gezondheid. U kunt uw woonadviesrapport 

vervolgens zelf downloaden en uitprinten. Hierin staan mogelijke oplossingen met een 

bijbehorende kostenindicatie, passend bij uw persoonlijke situatie. U kunt ook de Huistest bij u 

thuis laten uitvoeren door een deskundige vrijwilliger van de Stichting Wonen Leudal. Vraag dit 

aan via de website of telefonisch via het onderstaande nummer van de Gemeente Leudal. De 

vrijwilliger van de Stichting Wonen Leudal gaat met u samen na welke verbeteringen mogelijk 

zijn in uw woning. Nadat de vrijwilliger de uitkomst van het huisbezoek heeft verwerkt, krijgt u 

het advies toegestuurd. De vrijwilliger neemt na een paar weken contact met u op om te kijken 

of u nog vragen heeft.  

 

Informatie:  

Gemeente Leudal    0475-859000 www.leudal.nl  

Website Huistest:    www.mijnhuisopmaat.nl  

 

http://www.mijnhuisopmaat.nl/
https://www.mijnhuisopmaat.nl/test/
http://www.leudal.nl/
http://www.mijnhuisopmaat.nl/
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Als u beperkingen krijgt en belemmeringen tegenkomt in uw woning dan bent u in eerste 

instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. De overheid legt steeds meer 

de verantwoordelijkheid voor het welzijn bij de burger zelf. Mocht u niet in staat zijn om zelf 

aanpassingen in uw woning aan te brengen dan kunt u bij de gemeente een gesprek 

aanvragen. 

Dit ‘vraagverhelderingsgesprek’ vindt bij u thuis plaats. Samen wordt gekeken naar wat u nodig 

hebt om verder te komen en samen wordt gezocht naar een oplossing op maat. Er wordt 

gekeken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) situatie en uw omgeving. Indien 

een aanpassing kostbaar is zal eerst de mogelijkheid worden onderzocht of verhuizen naar een 

geschikte woning een oplossing biedt. Pas daarna zal de gemeente besluiten of u in 

aanmerking komt voor een woonvoorziening.  

Mocht de gemeente besluiten dat u in aanmerking komt voor een voorziening dan geldt een 

eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Er wordt ook gekeken naar 

uw vermogen: dit noemt men de vermogensinkomensbijtelling. 

Er wordt 8% van het zogenaamde box-3 vermogen opgeteld bij het inkomen. Het CAK 

(Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. De 

gemeenten zullen in de toekomst steeds minder woningaanpassingen vergoeden. 

Overigens zijn de bouwregels voor het realiseren van een zogenaamde mantelzorgwoning 

versoepeld. Hierdoor is het gemakkelijker een dergelijke woonvoorziening te creëren. 

 

Informatie:  

Gemeente Leudal   0475 859000   www.leudal.nl  

CAK     0800 1925     www.hetcak.nl  

 

In de gemeente Leudal bieden verschillende organisaties (gelijkvloerse) seniorenwoningen aan. 

U kunt zich inschrijven bij:  

 Thuis in Limburg: op de website www.thuisinlimburg.nl staat het aanbod van acht 

woningcorporaties in Limburg. Het gaat hierbij om zowel huur- als koopwoningen. Bij de 

toewijzing van een woning speelt de inschrijfduur een belangrijke rol. In uw zoekprofiel 

kunt u uw woonwensen aangeven. In een aantal gevallen kunt u mogelijk in aanmerking 

komen voor een voorrangsregeling: met een verhuisadvies in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of als u moet verhuizen vanwege 

herstructurering/sloop. U kunt zich gratis inschrijven. 

 Wonen Zuid: Wilt u een woning van Wonen Zuid huren? Dan dient u zich bij Wonen Zuid 

in te schrijven via www.wonen-zuid.nl en klikt u links onder op “inschrijven als 

woningzoekende” https://www.wonen-zuid.nl/woning-zoeken/inschrijven-als-

woningzoekende/. Inschrijven is gratis. Inschrijven is noodzakelijk om te kunnen 

reageren op ons woningaanbod. In de meeste gevallen bepaalt uw inschrijfduur dan wie 

er aan de beurt is. Mocht u vragen hebben kunt u altijd het serviceteam bellen via 088 – 

6 653 653. Zij kunnen u ook helpen als u het moeilijk vindt om u op de website in te 

schrijven als woningzoekende. 

 Land van Horne: Inschrijven voor een woning van Land van Horne kan via 

CSD@landvanhorne.nl. 

 

 

 

http://www.leudal.nl/
http://www.hetcak.nl/
http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.wonen-zuid.nl/
https://www.wonen-zuid.nl/woning-zoeken/inschrijven-als-woningzoekende/
https://www.wonen-zuid.nl/woning-zoeken/inschrijven-als-woningzoekende/
mailto:CSD@landvanhorne.nl
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Uw inschrijving is steeds één jaar geldig. Het is belangrijk om uw inschrijving bij de 
woningcorporaties jaarlijks te verlengen. Wanneer u uw inschrijving niet (tijdig) verlengt, wordt u 
automatisch uitgeschreven en verwijderd uit het systeem. 
 
Zowel Wonen Zuid als Wonen Limburg verhuren woningen in servicecomplexen waar de 

bewoners zelfstandig wonen en naar behoefte zorg kunnen inkopen. 

 

In de gemeente Leudal zijn diverse woon-zorgcomplexen namelijk: 

 Ouderencentrum Beek en Bos in Heythuysen 

 Residentie De Kreppel in Heythuysen (Proteion) 

 St. Charles in Heythuysen (Land van Horne) 

 St. Elisabeth in Haelen (Land van Horne) 

 Woon- en Zorgvoorziening Huys Waerenberg in Horn 

 Zorgcentrum St. Magdalena in Haelen (Proteion) 

 Stichting Woontussenvoorziening Roggel en Neer 

 

Seniorencomplexen 

 Servicewoningen Catharina en Amalia Staete in Heythuysen (Wonen Zuid) 

 Bruggerhof in Hunsel (Wonen Limburg) 

 Brigittahofje in Ittervoort (Wonen Limburg) 

 Daalakkerserf in Horn (Wonen Limburg) 

 De Horst in Haelen (Wonen Zuid) 

 Aanleunwoningen Beek en Bos in Heythuysen (Wonen Zuid) 

 Aanleunwoningen 2e etage St. Magdalenahof in Haelen (Wonen Zuid) 

 Kloeasterhoaf in Roggel (Wonen Zuid) 

 Spuitjes in Neer (Wonen Zuid) 

Kenmerkend voor deze wooncomplexen is dat er een gemeenschappelijke ruimte is waar 

activiteiten plaatsvinden en waar men medemensen kan ontmoeten. Voor een aantal 

genoemde woningen is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. 

 

Informatie: 

Thuis in Limburg:  www.thuisinlimburg.nl  

 

In de gemeente Leudal worden (regelmatig) koopwoningen aangeboden die geschikt zijn voor 

senioren. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om appartementen. Deze woningen worden 

meestal te koop aangeboden door makelaars. Soms is het verstandig een aankoopmakelaar in 

de arm te nemen.  

Voor nadere informatie over bouwplannen kunt u contact opnemen met de gemeente. 

 

Informatie:  

Gemeente Leudal    0475 859000    www.leudal.nl 

Wonen Limburg    0800 3850800  www.wonenlimburg.nl 

WoonGoed 2-Duizend   077 4767777  www.woongoed2-d.nl 

Wonen Zuid    088 6653653  www.wonenzuid.nl 

  

http://www.thuisinlimburg.nl/
http://www.leudal.nl/
http://www.wonenzuid.nl/
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1 De Stichting stelt zich ten doel: 

a werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting van ouderen en mensen 

met een functiebeperking; 

b het verrichten van handelingen die met het vooraanstaande in de ruimste zin  

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2 De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a het aanbieden van een huistest: woonadviseurs van Stichting Wonen Leudal 

komen op verzoek bij mensen thuis om een huistest uit te voeren om te kijken 

hoe hun woning levensloopbestendig kan worden. De bewoners kunnen worden 

gewezen op mogelijke gevaren, zoals drempels, de hoge rand van een 

douchebak en verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd met betrekking tot 

de brandveiligheid. Via de site van Mijn Huis Op Maat kunnen mensen vervolgens 

lokale bedrijven vinden die hen kunnen helpen bij het doen van aanpassingen; 

b op te treden als overlegpartner en als vertegenwoordiger van ouderen en mensen 

met  een functiebeperking; 

c daartoe een convenant te sluiten met de gemeente Leudal;  

d werkgroepen te vormen die zich bezig houden met bepaalde onderdelen van het 

doel of in een bepaald gebied en eventueel reglementen op te stellen waarin 

samenstelling, werkwijze en taakgebied van de werkgroepen worden vastgelegd. 

 

Informatie: 

Stichting Wonen Leudal    0475 492853    p_naaijkens@hotmail.com 

 
Het Huis van Morgen is een bestaande jaren ’60 woning, deels aangepast en deels ingericht 

met diverse hulpmiddelen die het langer zelfstandig thuis wonen zo veilig en comfortabel 

mogelijk maken. Een gewone woning, in een gewone straat en geen showroom. Hierdoor zijn 

de getoonde situaties voor veel mensen heel herkenbaar omdat zij deze ook in de eigen 

woning, of bij iemand anders, tegenkomen. 

Tijdens de rondleiding in de woning wordt door de vrijwilligers van het Huis van Morgen uitleg 

gegeven over de diverse hulpmiddelen en aanpassingen. Tegelijkertijd is het mogelijk om een 

aantal van deze hulpmiddelen en aanpassingen uit te proberen, de traplift maar ook de 

personenalarmering zijn hiervan een paar mooie voorbeelden. De herkenbare situaties, maar 

vooral ook het zelf ervaren van de mogelijkheden, leveren een bijdrage aan de bewustwording 

van hoe kan ik het bij mij thuis wat comfortabeler en veiliger maken. Inmiddels is gebleken dat 

de woning niet alleen voor ouderen maar ook voor professionals uit de zorg een eye-opener is.  

Het Huis van Morgen wordt ondersteund door de gemeente Peel en Maas, de gemeente Horst 

aan de Maas, De Zorggroep, Stichting Vorkmeer, Wonen Limburg, EIZT, Proteion en de 

Rabobank Peel, Maas en Leudal. Onmisbaar naast deze partners, zijn de bedrijven die de 

inrichting van de woning hebben gesponsord. 

Iedereen is wekelijks op donderdag van 14.00 – 16.00 uur, met uitzondering van feestdagen en 

schoolvakanties, van harte welkom in de woning. Groepen tot 8 personen kunnen een 

rondleiding op afspraak plannen. 

 

Informatie: 

Huis van Morgen  077 307735 info@huisvanmorgen.nu www.huisvanmorgen.nu. 

http://www.huisvanmorgen.nu/
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Graag schenken we in dit hoofdstuk extra aandacht aan veiligheid in en rondom de woning.  

Ouderen en mensen met een ziekte of beperking hebben vaak problemen met lopen. Soms 

hebben mensen minder kracht of zijn minder soepel. Vermoeidheid kan ook een oorzaak zijn. 

Het gevaar op vallen is groter dan bij anderen.  

Om de veiligheid in uw woning te vergroten zijn de volgende tips van belang:  

 Verwijder losliggende kleden, snoeren of andere dingen waarover iemand kan struikelen 

of breng een anti-sliplaag aan op de onderkant van de mat. U kunt ook de randen 

vastmaken aan de ondergrond. Losliggende snoeren en kabels kunt u zoveel mogelijk  

wegwerken achter plinten of met behulp van zogenoemde kabelgootjes.  

 Verwijder of verlaag drempels. U kunt oprijplaten aan de drempel(s) bevestigen. Een 

oprijplaat biedt uitkomst bij hoogteverschillen tussen twee vertrekken.  

 Plaats beugels voor extra houvast bij drempels die niet verwijderd kunnen worden. 

 Zorg voor voldoende steunpunten in huis. 

 Breng anti-sliprichels of stroeve bekleding aan op de traptreden. 

 Zorg ervoor dat de trap goed verlicht is zodat u goed kunt zien waar u loopt.  

 Bevestig een tweede trapleuning aan de muur als dit mogelijk is, waardoor u zich aan 

twee kanten kunt vasthouden tijdens het traplopen.  

 Leg geen spullen op de traptreden waar u over kunt struikelen.  

 Wanneer het traplopen echt moeilijk wordt dan kunt u een traplift overwegen. U kunt ook 

een slaapkamer en een douchegelegenheid realiseren op de begane grond, zodat u niet 

meer naar boven hoeft. Het kan ook verstandig zijn om na te denken over het verhuizen 

naar een gelijkvloerse woning.  

 Zorg voor voldoende verlichting. U kunt meerdere lichtpunten of fellere lampen  

aanbrengen bijvoorbeeld boven het keukenblad of eettafel. Door een goede 

buitenverlichting vindt u gemakkelijker het sleutelgat en kunt u de drempel beter 

onderscheiden als het donker is. Een buitenlamp met bewegingssensor kan bovendien 

inbrekers afschrikken. Een lichtspoor naar het toilet vergroot de veiligheid. Veel mensen 

kunnen zich ’s nachts minder goed oriënteren. Een klein nachtlampje in het stopcontact 

kan hierbij uitkomst bieden. 

 Door middel van een hoger toilet kan men gemakkelijker gaan zitten en weer opstaan. U 

kunt kiezen voor een verhoogde toiletzitting, deze is in verschillende diktes verkrijgbaar. 

Als u een hangende toiletpot heeft, is het soms mogelijk de toiletpot zelf hoger aan de 

muur te bevestigen. Steunbeugels aan de zijkant van het toilet bieden houvast bij het 

gaan zitten en het overeind komen. Er bestaan verschillende soorten steunbeugels. 

Sommige beugels zijn in combinatie met een verhoogde toiletzitting verkrijgbaar en 

worden aan de toiletpot zelf bevestigd. Daarnaast bestaan er vaste en opklapbare 

steunbeugels die aan de muur naast de toiletpot bevestigd worden.  

 Veel badkamervloeren zijn glad als ze nat worden. Er zijn verschillende mogelijkheden 

om uw badkamervloer of douchecabine stroef te maken, zodat u minder risico loopt om 

uit te glijden. U kunt (rubberen) anti-slipmatten neerleggen of een anti-slipcoating 

aanbrengen. U kunt ook de badkamervloer vervangen door anti-sliptegels. 

 U kunt het in- en uitstappen in de douche of het bad veiliger maken door de douchebak 

of badkuip te verwijderen en in plaats daarvan een drempelloze douchecel te realiseren. 

U kunt ook steunbeugels aanbrengen waaraan u zich kunt vasthouden bij het in- en 

uitstappen. Steunbeugels in de douche bieden houvast bij het wassen.  
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 Als u snel uw evenwicht verliest dan kan een douchestoel uitkomst bieden. U kunt 

kiezen voor een losse stoel die u in de douche kunt zetten (met antislip op de zitting en 

pootjes) of een opklapbare douchestoel aan de muur bevestigen.  

 Een thermostaatkraan biedt comfort en veiligheid. Met deze kraan kunt u het water op 

een temperatuur zetten die voor u prettig aanvoelt. U kunt zich dan niet verbranden aan 

te heet water.  

 Eén-greepmengkranen in badkamer en keuken zorgen voor comfort en gemak. Ze zijn 

licht te bedienen en de temperatuur van het water is gemakkelijk te regelen. Praktisch 

voor mensen met reumatische aandoeningen.  

 Veel mensen kunnen niet of niet gemakkelijk bij de bovenkastjes in de keuken. Het komt 

vaak voor dat mensen hun evenwicht verliezen terwijl ze op een stoel, kruk of 

keukentrapje staan. Vermijd deze zoveel mogelijk. U kunt beter de spullen die u 

regelmatig gebruikt verplaatsen naar plekken waar u wel gemakkelijk bij kunt. Spullen 

die u minder vaak gebruikt kunt u in de bovenkastjes opslaan.  

 Wilt u uw slaapkamer verbouwen of aanpassen? Als u de ruimte heeft en bijvoorbeeld 

beschikt over een garage of ruime schuur, dan is het een goed idee om een extra 

slaapkamer (en badkamer) te realiseren op de begane grond.  

Een slaapkamer met badkamer op de begane grond biedt veel extra comfort, ook als u 

nog prima kunt traplopen. 
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U wilt zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij. Met een beperking 

door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen 

tegenkomt, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. 

Bijvoorbeeld door iemand uit uw omgeving om ondersteuning te vragen of door een beroep te 

doen op vrijwilligers voor hulp. Lukt dit niet? Dan helpt de gemeente u in samenwerking met 

instanties als AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) en Synthese (onderneming voor zorg en 

welzijn) met het vinden van een passende oplossing. 

 

In een gesprek met u, het zgn. vraagverhelderingsgesprek, wordt gekeken naar uw situatie. Dit 

gesprek vindt meestal plaats in de thuissituatie. U kunt dan laten zien wat uw problemen zijn. 

Samen wordt besproken wat u nodig heeft om verder te komen en wordt gezocht naar een 

oplossing op maat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen uw eigen (financiële) 

situatie en uw omgeving. Tijdens dit gesprek zullen alle aspecten uit uw leven aan bod komen 

zodat er een volledig beeld ontstaat bij wat u nog wel en wat u niet meer kunt. Het 

vraagverhelderingsgesprek is het startpunt voor alle vormen van ondersteuning bij wonen, 

welzijn en zorg. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het inschakelen van een 

vrijwilliger of mantelzorger. Ook wordt gekeken of voorzieningen die onder de Wmo of een 

andere regeling vallen, u verder kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, de 

Omnibuzz, hulp in de huishouding of aanpassingen in uw woning.  

U hoeft dit gesprek niet in uw eentje te voeren. U mag een partner, familielid, vriend of vriendin 

vragen u te helpen tijdens dit gesprek oom zo goed mogelijk uit te leggen hoe uw situatie is. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van een formele cliëntondersteuner. Een formele 

cliëntondersteuner is een professionele kracht die u kan helpen met de voorbereiding op het 

gesprek, of die tijdens het gesprek met u samen de situatie uitlegt aan de gemeente. De 

formele cliëntondersteuning wordt in de gemeente Leudal verzorgd door Algemeen 

Maatschappelijk werk.  

De gemeente besluit of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening.  
 
De belangrijkste voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn: 

 Hulp in de huishouding; Deze hulp krijgt u als u niet in staat bent om zelf het huishouden 

te doen en onvoldoende hulp van familie, buren of kennissen kunt krijgen. 

 Vervoersvoorziening (Omnibuzz); U kunt gebruik maken van de Omnibuzz als u door 

ziekte of een beperking geen gebruik meer kunt maken van de normale 

vervoersmiddelen, zoals het openbaarvervoer, een fiets of een auto. 

 Vervoerhulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel. U krijgt een hulpmiddel als u 

een langdurige (vanaf 6 maanden) lichamelijke beperking heeft en u zich daarom niet 

meer zelfstandig kunt verplaatsen.  

 Woningaanpassingen zoals een aanpassing in de badkamer of een traplift. Voor 

woningaanpassingen, hulp in de huishouding en een scootmobiel geldt een eigen 

bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Vanaf 2013 

wordt ook gekeken naar uw vermogen. Mensen met een laag inkomen kunnen mogelijk 

in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in de kosten van deze eigen bijdrage. 
 
Aanvragen: Heeft u zelf geen oplossing gevonden voor uw beperking en wilt u de hulp 
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inschakelen? U kunt zich dan aanmelden voor het vraagverhelderingsgesprek bij de gemeente 
en Algemeen Maatschappelijk Werk.  
 
 
Via de website van de gemeente kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. U kunt ook elke 
werkdag bellen via telefoonnummer: 0475 859000. 
 
Informatie: 

Gemeente Leudal:  0475 859000  www.leudal.nl 

 

Het ouderenwerk in de gemeente Leudal ontwikkelt zich steeds meer van aanbodgericht naar 

vraaggericht werken. Synthese gaat uit van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de burger 

of een groep in de samenleving. Zowel individuen als groepen kunnen ondersteuning en 

begeleiding krijgen van een medewerker van Synthese. Het specifieke ouderenwerk en de 

daaruit voortvloeiende activiteiten, zullen steeds meer een algemeen karakter krijgen en 

onderdeel gaan uitmaken van een buurt, wijk of het dorp.  

 

Informatie:  

Synthese    0475 745138  info@synthese.nl  www.synthese.nl 

 
Iedereen uit de gemeente Leudal kan voor hulp, informatie en advies op het terrein van wonen, 

welzijn, zorg en financiële regelingen, terecht bij Synthese. De medewerkers van Synthese 

houden kantoor in het Businesscentrum Leudal. Als u zich telefonisch of via de site aanmeldt, 

wordt er op korte termijn contact met u opgenomen. 

 

Informatie: 

Synthese  0475 7451388 info@synthese.nl  www.synthese.nl 

 

Hulpverlening bij persoonlijke problemen wordt geboden door maatschappelijk werkers van    

Algemeen Maatschappelijk Werk.  

U kunt hierbij denken aan diverse problemen, zoals: 

 problemen met uw partner, kinderen, buren of instanties; 

 rouwverwerking bij het verlies van een dierbare; 

 bij vragen rondom een echtscheiding; 

 zingevingsvragen; 

 psychische problemen zoals een lichte depressie, angsten e.d.; 

 problemen rondom huisvesting, financiën en (verlies) van werk.  

De maatschappelijk werkers geven informatie, advies, begeleiding, ondersteuning en 

bemiddelen of verwijzen naar de juiste instantie. Begeleiding kan individueel maar ook in 

groeps- verband. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Maatschappelijk werk is voor iedereen 

toegankelijk; er is geen verwijzing nodig. De hulpverlening van AMW is gratis. 

 

Er zijn gespreksgroepen met diverse thema’s (bijvoorbeeld rouwverwerking) en trainingen  

(zoals sociale vaardigheidstrainingen).Voor trainingen en gespreksgroepen wordt een bijdrage 

gevraagd.  

U kunt zich telefonisch, schriftelijk, per e-mail of persoonlijk (tijdens het spreekuur) aanmelden. 
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Iedere maandag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u (zonder afspraak) een maatschappelijk    

werker spreken. Wilt u op een andere dag of tijd langskomen?  

 

 

Dan kunt u het beste een afspraak maken door tussen 08.30 en 17.00 uur te bellen naar 088 

6560600. 

 

Informatie:  

AMW     088 6560600     www.amwml.nl 

 

Wie voor een ander zorgt, kan steun krijgen van het Steunpunt Mantelzorg Leudal. Steunpunt 

Mantelzorg Leudal wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Synthese. Mantelzorgers en 

hulpverleners kunnen voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Leudal. 

Door alle ontwikkelingen op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn blijven mensen 

langer thuis wonen. Dit heeft invloed op de omgeving van de zorgvrager. De druk op 

mantelzorgers kan toenemen. Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico 

overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen 

met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers 

preventief te ondersteunen.  

 

Vormen van ondersteuning van het Steunpunt Mantelzorg zijn: 

 Het geven van informatie, advies en begeleiding aan mantelzorgers. 

 Het organiseren van ondersteuning van mantelzorgers zodat zij hun zorgtaken kunnen 

(blijven) uitvoeren. Bijvoorbeeld door het regelen van praktische hulp, educatie via 

voorlichting en trainingen, organiseren van respijtzorg en netwerkversterking. 

 Het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg en het in contact brengen 

van mantelzorgers in de eigen buurt of dorp. 

 

Wilt u als mantelzorger op de hoogte blijven van de laatste informatie zoals 

themabijeenkomsten, het mantelzorgcompliment, respijtzorg etc.? Registreer u dan als 

mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Leudal en u wordt per mail of per post op de hoogte 

gehouden. Om u te laten registreren kunt u contact met ons opnemen met Lisa Beijers of 

Yvonne Reijnders via onderstaande contactgegevens.   

 

Informatie:  

Synthese Leudal    0475 745138   mantelzorgleudal@synthese.nl   

 

Het aantal mensen met dementie groeit sterk. Helaas rust er nog steeds een taboe op dementie 

en wordt de ziekte nog vaak (te) laat onderkend. Een tijdige diagnose stellen maakt vaak een 

einde aan een periode van onzekerheid. Weten wat er aan de hand is, helpt om er mee om te 

kunnen gaan. En er kan, indien nodig, gezocht worden naar de juiste vormen van hulp. Hulp bij 

Dementie is ervoor om te zorgen dat zowel de cliënt als de mantelzorger gebruik kan maken 

van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. 

De casemanager van Hulp bij Dementie biedt begeleiding, ondersteuning en zorgt ervoor dat 

afspraken die gemaakt zijn tussen cliënt en hulpverlener(s) worden nagekomen. 

http://www.amwml.nl/
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De casemanager biedt een luisterend oor en fungeert als aanspreekpunt. Aanmelding 

geschiedt via uw huisarts: deze is het centrale aanspreekpunt. 

 

Informatie:  

Hulp bij dementie    088 6104141   contact@hulpbijdementie.nl   www.hulpbijdementie.nl 

 

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten met   

elkaar over dingen die zij meemaken, over dementie en mogelijkheden voor hulp. Iedere keer 

staat één onderwerp centraal. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De      

bijeenkomsten vinden plaats in Zorgcentrum Beek en Bos, elke vierde dinsdag van de maand 

van 19.00 tot 21.30 uur. 

 

Informatie:  

Alzheimer Nederland   0475 520823  www.alzheimer-nederland.nl 

Alzheimercafé Leudal   0475 491169   alzheimercafeleudal@gmail.com 

 

De huiskamergroep is een activiteit geleid door vrijwilligers en is bedoeld voor ouderen die 

behoefte hebben een gezellige (mid)dag met andere ouderen. Onder begeleiding van een vaste 

groep vrijwilligers ontmoeten de deelnemers elkaar wekelijks in kleine groepen. Voor deelname 

aan deze activiteit wordt een kleine vergoeding gevraagd.  

 

Op de volgende locaties is er een huiskamer:  

 Huiskamerproject Grathem (Donderdagmiddag) 

 Huiskamerproject Neer (Maandagmiddag) 

 Huiskamerproject Horn (Woensdagmiddag) 

 Huiskamer Haelen (Maandagmiddag) 

 Huiskamer Heythuysen (Dinsdagmiddag) 

 Huiskamer Ell (Donderdagmiddag) 

 Huiskamer Baexem (Donderdagmiddag) 

 Huiskamer Kelpen Oler (Dinsdagmiddag) 

 Huiskamer Heibloem (Woensdag, hele dag) 

 Huiskamer Roggel (zie paragraaf 2.18) 

 

Informatie:  

Synthese  0475 745138   info@synthese.nl  www.synthese.nl 

 
(zie ook hoofdstuk 3 zorg en dienstverlening) 

Het Jozefhuis in Roggel is een dagopvang in een gewone huiselijke sfeer, voornamelijk voor 

mensen uit de kernen Roggel, Neer en Heibloem in de gemeente Leudal. Het Jozefhuis is 4 

dagen per week open en wil ouderen en gehandicapten en hun familie ondersteunen om zolang 

mogelijk thuis te blijven. Door het ontlasten van de thuissituatie kan de familie, die de zorg 

draagt, weer nieuwe krachten opdoen. Plaatselijke vrijwillig(st)ers zorgen voor de hulp die nodig 

is, zij worden hierin gedurende 3 uur per dag ondersteund door professionele krachten. Het 

Jozefhuis is rolstoel aangepast.  
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Tevens zijn er slaapkamers en elektrisch verstelbare relax fauteuils zodat mensen er ook 

kunnen uitrusten. Voor dagopvang is geen indicatie vereist, er wordt wel een kleine eigen 

bijdrage gevraagd. 

Het Jozefhuis is er voor ouderen en chronisch gehandicapten, ongeacht leeftijd, die: 

 Mogelijk op korte of lange termijn opgenomen kunnen worden in een verpleeg- of 

verzorgingshuis. 

 Met een chronische ziekte nog in het zieken- of verpleeghuis liggen omdat de 

thuissituatie in combinatie met professionele zorgverlening nog onvoldoende 

mogelijkheid tot opvang biedt. Door tussenkomst van het Jozefhuis kan het thuis wel.  

 Door hun handicap onvoldoende kunnen deelnemen aan het bestaande 

verenigingsleven en voor wie de activiteiten in groepsverband een waardevolle 

tijdsinvulling betekenen.  

 Zolang mogelijk in eigen woonomgeving willen blijven. 
  

Informatie: 

Het Jozefhuis Roggel   0475 491105   bestuur@dagopvangjozefhuis.nl en 

team@dagopvangjozefhuis.nl   www.dagopvangjozefhuis.nl   

 

In bijna alle kernen zijn eetpunten opgezet. Een Eetpunt is een regelmatig terugkerende 

activiteit waar mensen gezellig samen eten en elkaar kunnen ontmoeten. Op een ongedwongen 

wijze kan men een lekkere en goede maaltijd gebruiken. Het ontmoeten van anderen staat  

hierbij centraal. In tal van Leudalse kernen is er een Eetpunt. O.a. in Nunhem, Buggenum, 

Heythuysen, Ell, Baexem, Horn, Heibloem, Kelpen-Oler, Roggel, Neer, Haelen, Grathem 

kunnen ouderen maandelijks samen eten. 

In diverse zorgcentra kunnen senioren dagelijks gebruik maken van een dagmenu en elkaar 

ontmoeten. Zoals het restaurant van St. Charles, de Kreppel, St. Magdalena, Hornerheide, en 

Beek en Bos.  

 

Informatie:  

Via de plaatselijke seniorenvereniging. 

 

Sociale Persoonsalarmering   

Sociale Persoonsalarmering is bedoeld voor ouderen vanaf 60 jaar en mensen met een 

beperking die woonachtig zijn in de gemeente Leudal. Bij melding wordt er door de 

alarmcentrale contact opgenomen met de sleuteladressen die afgesproken worden tijdens het 

intake gesprek.  

Sociale persoonsalarmering is speciaal voor mensen die beschikken over: 

 Een geringe mate van mobiliteit. 

 Een slechte lichamelijke gezondheid of psychische omstandigheden (angst, 

onzekerheid, onrust) waardoor er (plotseling) noodsituaties kunnen ontstaan. 

 Ook alleenstaande ouderen die afgelegen of geïsoleerd wonen behoren tot de 

doelgroep. 

Wilt u gebruik maken van Sociale Persoonsalarmering? 

Dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij Proteion Welzijn op onderstaand nummer.  

 

mailto:bestuur@dagopvangjozefhuis.nl
mailto:team@dagopvangjozefhuis.nl
http://www.dagopvangjozefhuis.nl/
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Ook De Zorggroep biedt Personenalarmering aan. Met één druk op de knop roept u hulp in. 

Mocht het nodig zijn dan kunt u met een drukknop aan een halskoord, armband of een 

alarmeringstoestel in en om uw woning hulp inschakelen. Als u op de knop drukt dan krijgen de 

door u aangemelde contactpersonen (familie en/of mantelzorger), via een alarmcentrale een 

melding en zullen zij snel met u contact opnemen of komen kijken. Indien zij niet direct 

bereikbaar zijn, wordt een tweede of indien nodig een derde contactpersoon ingeseind. 

Afhankelijk van uw abonnement kan dit ook een zorgprofessional van het Groene Kruis 

Thuiszorg zijn. Ook als u niet in staat bent te antwoorden, zorgt de alarmcentrale dat er hulp 

komt. 

 

Informatie:  

Proteion   0475 453033  www.proteion.nl 

De Zorggroep   088 61 088 61  www.dezorggroep.nl/personenalarmering 

 

Zorgalarmering 

Met zorgalarmering of professionele personenalarmering krijgt u bij een plotselinge gebeurtenis, 

zoals een val, hulp van een zorgprofessional. U kunt zorgalarmering of professionele 

personenalarmering aanvragen bij uw zorgaanbieder.  

 

Informatie  

Zie paragraaf 3.4. Zorg bij u thuis voor de diverse thuiszorgorganisaties in Leudal 

 

Proteion biedt Zorg TV. Met Zorg TV kunt u via uw eigen televisie praten met een 

verpleegkundige. Door middel van een camera op de televisie kunt u de verpleegkundige zien 

en horen. Dat geldt ook omgekeerd. De verpleegkundige overziet uw kamer en kan inzoomen 

op details zoals een wond of etiket van een medicijn. Zij bieden u informatie, advies, 

voorlichting en emotionele ondersteuning. Mocht het nodig zijn dat er iemand bij u langs komt 

dan zorgt de verpleegkundige daarvoor. U kunt 24 uur per dag gebruik maken van Zorg TV.  

 

Ook bij het Groene Kruis Thuiszorg bestaat de mogelijkheid om zorg deels op afstand te 

ontvangen via beeldzorg. Wanneer fysieke aanwezigheid van een zorgmedewerker niet echt 

nodig is, kunt u met beeldzorg ‘op afstand’ vragen stellen, overleggen en begeleiding of 

instructie krijgen. Hierdoor bent u minder afhankelijk van het bezoek van de zorgmedewerker en 

kan zorg worden aangeboden op de juiste momenten. 

 

Informatie: 

Proteion    088 850000   www.proteion.nl  

Groene Kruis Thuiszorg   088 61 088 61   www.dezorggroep.nl/beeldzorg 

  

Met Caring Home worden in uw huis enkele sensoren geplaatst. Deze sensoren leggen uw 

dagelijkse activiteiten vast. De sensoren staan in verbinding met een computersysteem van 

Caring Home. Wijkt uw gedrag af van het normale, bijvoorbeeld met een val, dan registeren de 

sensoren dit. Bij een spoedgeval en bij onverwachte gezondheidsproblemen wordt door het 

computersysteem van Caring Home onmiddellijk een zorgverlener van Proteion Thuis 

gewaarschuwd. De zorgverlener kan zo actie ondernemen. Door middel van deze technische 

computeraanpassingen is het mogelijk dat mensen met ernstige gezondheidsproblemen toch zo 



 

 

 

 

 

 

 Informatiegids Leudal 

Pagina 18 van 55 

 

lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Zorggroep biedt het Groene Kruis 

Leefstijlmonitoring. Dit is een systeem waarbij enkele onopvallende sensoren op gangbare 

plekken in uw huis worden opgehangen. De sensoren registeren 24 uur per dag, zeven dagen 

per week, uw bewegingsactiviteiten. Via de computer kunnen uw familie en mantelzorgers de 

gegevens inzien. U kunt deze gegevens delen met uw behandelaar of zorgverlener. De input uit 

het systeem kan aanleiding zijn voor een gesprek met de huisarts of wijkverpleegkundige. U 

behoudt uw privacy, maar er is toezicht zonder dat er continu een betrokkene aanwezig is. 

 

Informatie: 

Proteion:  088 850000  www.proteion.nl 

De Zorggroep:  088 61 088 61  www.dezorggroep.nl/leefstijlmonitoring  

 

Onder andere Medipoint, Medicura en De Zorggroep bieden een uitgebreid 

assortiment aan verpleegartikelen, hulpmiddelen en verzorgingsartikelen. U kunt deze lenen, 

huren of kopen. De artikelen worden verstrekt met deskundig advies. Het uitgebreide 

assortiment varieert van rollators, krukken, hoog-laagbedden tot telefoons voor senioren. Er zijn 

diverse afhaalpunten binnen de gemeente Leudal aanwezig. Voor meer informatie, raadpleeg 

de website of neem telefonisch contact op. 

 
Informatie: 
Medicura:  088 0071100  www.medicura.nl 

Medipoint: 088 1020100  www.medipoint.nl 

 

Een vaste vrijwilliger kan hulp bieden aan iemand met een verstandelijke- en/of lichamelijke 

beperking, chronische ziekte of iemand die eenzaam is. De vrijwilliger biedt hulp die 

vergelijkbaar is met de steun die men krijgt van huisgenoten, familie, vrienden en kennissen. 

Het gaat in wezen om ‘extra versterking’. De hulp kan onder meer bestaan uit een wandeling 

maken, aanwezig zijn, assisteren bij activiteiten en meegaan naar een ziekenhuisafspraak. 

 

Informatie: 

Proteion Thuis  088 850000  www.proteion.nl 

De Zorggroep  088 61 088 61  www.dezorggroep.nl/ondersteuning-thuis 

 

Supermarkt Schreurs ‘Bie Smidje’ in Grathem. Hier wordt u de mogelijkheid geboden weer de 

dagelijkse boodschappen dicht bij huis te doen en u kunt er terecht voor vele andere services. 

Van vers brood tot dagverse zuivel en van groente en fruit tot lekkere wijnen, alles in uw eigen 

dorp. En natuurlijk niet te vergeten de Rabobank geldautomaat in de winkel. Pinnen in een 

vertrouwde en veilige omgeving. U kunt er terecht voor de uitgebreide service van ‘Bie Smidje’ 

maar natuurlijk ook voor een gezellig praatje onder het genot van een lekker kopje koffie. 

 

Informatie:  

Bie Smidje   Gulden Eind 7-9 te Grathem   0475 451372 

Openingstijden:  maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur; zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
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Spar 

De maaltijdservice van SPAR biedt een breed en gevarieerd assortiment verse kant-en 

klaarmaaltijden aan met maar liefst 75 regulieren maaltijden, maar ook zoutarme en 

gemalenmaaltijden, gluten- en lactosevrije maaltijden etc. Alle maaltijden zijn op ambachtelijke 

wijze en volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum door professionele en ervaren koks 

bereid. Lekker en gezond dus! De maaltijden zijn kant-en-klaar en hoeft u alleen maar op te 

warmen. Tevens kunt u ook boodschappen en vers belegde broodjes bestellen die bij u thuis 

worden bezorgd.  
 
Informatie: 
SPAR   0475 451650   www.spar.nl  

 

Tafeltje-dek-je 

Het kan gebeuren dat u vanwege uw leeftijd en/of een beperking niet meer in staat bent om zelf 

een warme maaltijd te bereiden. Dit kan van tijdelijke of lange duur zijn. U heeft de mogelijkheid 

om dagelijks een verse warme maaltijd thuis bezorgd te krijgen via Tafeltje-dek-je van Proteion 

Welzijn. De maaltijd bestaat uit een soep en hoofdmaaltijd. Hiermee bent u dagelijks verzekerd 

van een lekkere warme maaltijd en ontstaat de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven 

wonen. 
 
Informatie: 
Tafeltje-dek-je  06 52669573    www.proteion.nl  

 

Groene Kruis Maaltijdservice 

Ook kunt u gebruik maken van het Groene Kruis Maaltijdservice. Hiermee bent u verzekerd van 

een gemakkelijke, gezonde en lekkere maaltijd, gratis bij u thuis bezorgd. Daarnaast biedt het 

Groene Kruis Maaltijdservice een boodschappenservice aan. Klanten kunnen naast de 

maaltijden ook een breed assortiment aan boodschappen thuis laten bezorgen. De bezorging 

van deze boodschappen is net als de bezorging van de maaltijden helemaal gratis. 
 
Informatie: 

Groene Kruis Maaltijdservice 088 61 088 61  www.groenekruisleden.nl/maaltijdservice 

 

Leefbaarheid van Roggel en gezondheid is een groot goed. Betrokken burgers hebben het  

initiatief genomen om een vrijwilligersorganisatie op te zetten met als doel meer  

samenkracht en burgerschap te realiseren in Roggel. Uitgangspunt is het stimuleren van  

ontmoetingen en het creëren van ontmoetingsplekken in het dorp. Naoberzorg is een 

netwerkorganisatie die zich vooral inspant om de samenwerking met de eerstelijnszorg te 

verbeteren en een brug te slaan tussen vrijwilligerszorg en de eerstelijnszorg. Samen werken 

aan preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.  

Naoberzorgpunt wil verbindingen leggen tussen burgers die actief zijn in de gemeenschap, 

maar ook met alle anderen partijen die een rol spelen om de leefbaarheid in het dorp te 

verhogen. 

Belangrijke partners zijn o.a. verenigingen, het bedrijfsleven, instellingen op het gebied van 

onderwijs, gezondheidszorg, pastoraal en maatschappelijk werk. Naoberzorg gaat nadrukkelijk 

over welzijn en zingeving niet over zorg. 

http://www.spar.nl/
http://www.proteion.nl/
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 Naober staat voor buur of naaste: zorg staat voor  zorg en aandacht voor elkaar; en Punt 

staat voor lokaal netwerk. 

 Naoberzorg staat voor het gevoel van saamhorigheid, met oog voor de toekomst en met 

een vleugje nostalgie. Naoberzorgpunt wil bewustzijnsgroei bij mensen stimuleren en 

mensen uitnodigen hun talent of ervaring voor anderen in te zetten. Dit doen we door, 

voor en met mensen die bereid zijn om voor anderen te willen zorgen.  

 Naoberzorgpunt staat voor een luisterend oor en dienstbaarheid en werkt hard aan  

relaties en vertrouwen. We organiseren geen activiteiten, maar zijn er met creatieve  

oplossingen, vlakbij huis. Het draait uiteindelijk om een-op-een-ontmoetingen, want 

Naoberzorg gaat simpelweg over jou en mij. 

 

 

Informatie:  

Naoberzorgpunt Roggel      06 20746463   

 info@naoberzorgpunt.nl  www.naoberzorgpunt.nl 

 

Een aantal vrijwilligers staan klaar om als u kleine huishoudelijke taakjes om een of andere  

reden niet meer zelf kunt doen, samen met u naar een oplossing te zoeken of u behulpzaam te 

zijn bij bijv. het vervoeren naar huisarts of ziekenhuis (binnen regio Midden Limburg). 

Ook voor klusjes zoals het vervangen van een lamp, piepende deur, lekkende kraan of kleine 

tuinwerkzaamheden (tijdelijk). Tegen een kleine kilometervergoeding vervoeren wij u graag 

naar een bestemming in de buurt, als u bijv. op bezoek wilt of naar de tandarts of ziekenhuis. 

Zo nodig geven we u informatie, advies of verwijzen we u door naar de juiste plek. De 

klussendienst werkt samen met een aantal lokale ondernemers en wordt ondersteund door de 

leden van het coördinatieteam van het Naober Zorg Punt (NZP). 

 

Informatie:  

Sjra Jegers       06 51048541 

 
Tuinonderhoud bij ouderen of mensen met een beperking. 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar door ouderdom of ziekte is het vaak 

lastig om zelf de tuin te onderhouden. Een tuin die er niet netjes uit ziet draagt niet toe aan het 

geluk van een mens, en is vaak de reden dat men op zoek gaat naar een ander huis zonder 

tuin. Zorgbedrijf Zorg &Groen maakt gebruik van medewerkers uit diverse doelgroepen die op 

deze manier ervaring op doen, om zo terug te keren in het arbeidsproces. U kunt bij hen terecht 

voor al uw onderhoud van groot tot klein. Ook zorgen zij ervoor dat het tuinafval op een 

verantwoorde manier wordt afgevoerd, u blijft niet met de rommel zitten. In een bezichtiging en 

gesprek vooraf wordt bepaald wat de werkzaamheden en kosten zijn, zo voorkomt u achteraf 

verassingen. 

 

Informatie: 

Zorgbedrijf Zorg en Groen    06 39819201 

 

mailto:info@naoberzorgpunt.nl
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De Stichting Heitser Burenhulp wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Heythuysen door 

het organiseren van burenhulp. Mensen die door ziekte, handicap of leeftijd voor kortere of 

langere tijd beperkt zijn in hun doen of laten kunnen vaak bij alledaagse hulpvragen een beroep 

doen op hun familie, vrienden of bekenden uit de buurt. Maar deze hulp is niet altijd 

beschikbaar. Stichting Heitser Burenhulp brengt mensen bij elkaar: iemand heeft hulp nodig en 

iemand wil iets doen voor een ander. Vanuit Heitser Burenhulp worden diensten aangeboden in 

de meest brede zin van het woord, zonder in het gebied van professionele hulpverlening te 

komen; vóór alle leeftijdsgroepen en dóór alle leeftijdsgroepen.  

Hierbij kan gedacht worden aan: de hond uitlaten wanneer iemand slecht er been is, 

boodschappen doen, een kind naar school brengen als de moeder ziek is, iemand begeleiden 

naar het ziekenhuis.  

 

Informatie: 

Stichting Heitser Burenhulp   06 39614478  info@heitserburenhulp.nl 

 www.heitserburenhulp.nl 

 

Op woensdagochtend en donderdagmiddag organiseert Naoberzorgpunt een inloopcafé in de 

kleine zaal van café Briels in Roggel. De woensdagochtend staat in het teken van gezellig koffie 

drinken en bijpraten. Op donderdagmiddag vindt er telkens een inspirerende luisterzitting 

plaats. 

Ook Neer heeft een inloopcafé. Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur staan de deuren 

open voor een moment van rust, een luisterend oor en een goed gesprek. Dit alles onder het 

genot van een kopje koffie of thee en ambachtelijk gebak. Tevens geven we je kleding en 

schoenen een tweede kans door onze reparatie service. Loop gerust eens binnen.  

In Ell kunt u terecht bij Inloophuis ‘Stap in’ op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en op 

woensdag en donderdag van 14.00 tot 16.30 uur. Het inloophuis bevindt zich in BMV Ellenhof. 

In Heythuysen wordt in de Bombardon op donderdagmiddag de inloop georganiseerd door de 

seniorenvereniging.   

In Grathem is de inloop georganiseerd op maandagmiddag in de Nassaurie. 

 

Informatie:  

Inloopcafé Roggel Miep Linssen en Wiel Peeters    06 20746463 

Inloopcafé Neer, Hetty IJff      0475 520663 

Stap In Ell Tjeu van Lier      0495 551279 

Inloopmiddag Heythuysen Tonnie Horstermans   0475 494650 

Inloop Grathem Niek Huigsloot  0475 451935 

 

In diverse andere Leudalse kernen zijn er inloopmomenten voor senioren en worden 

soosmiddagen georganiseerd. Bij de lokale seniorenverenigingen kunt u terecht voor informatie. 

 

Informatie:  

Lokale seniorenvereniging. 

 

mailto:info@heitserburenhulp.nl
http://www.heitserburenhulp.nl/
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Wilt u graag vrijwilligerswerk doen of zoekt u een vrijwilliger voor uw vereniging of organisatie? 

Op www.klikleudal.nl vindt u vele passende vacatures van verenigingen en organisaties in de 

gemeente Leudal. 

 

Informatie:  

KlikLeudal  0475 453033 / 06-528750   klikleudal@proteion.nl    www.klikleudal.nl 

 

Stichting Hert veur Limburg stelt zich ten doel om inwoners met een minimaal inkomen of onder 

het bijstandsniveau (de minima) van de (in de) gemeente Leudal tegemoet te komen in de vorm 

van een (tweewekelijks) voedselpakket. Daarnaast wordt met het betreffende gezin gekken 

naar de behoeftes. Dit kan zijn kleding, meubels, huishoudelijke artikelen, witgoed enz. 

gezinnen die in aanmerking komen voor dit voedselpakket zijn mensen die net buiten het 

vangnet van de voedselbank vallen of voor wie het praktisch onmogelijk is om in Weert of 

Roermond naar de voedselbank te gaan. We houden een uitgebreide intake met het gezin en 

zetten inkomsten en uitgaven naast elkaar voor zover dit nog niet gedaan is door bv. een 

budgetcoach. Ook gaan we samen met het gezin bekijken hoe er op langere termijn een 

verandering in de situatie kan worden bewerkstelligd.  

Wij doen er dan ook alles aan om hun privacy zoveel mogelijk te garanderen. Geheimhouding is 

bij ons vanzelfsprekend.  

Denkt u of uw cliënt in aanmerking te komen voor een noodpakket? Neem dan gerust contact 

met ons op voor meer informatie. 

 

Informatie 

Hert veur Limburg 0638510216   hertveurlimburg@gmail.com 

 

Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten. Om uw verhaal kwijt te kunnen of om even 

contact te hebben. Sensoor is een hulpdienst waar u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht 

kunt. Professioneel opgeleide vrijwilligers kunnen u telefonisch te woord te staan. Het gesprek 

is anoniem en vertrouwelijk. U kunt dag en nacht bellen.  

 

Informatie:  

Sensoor  0900 0767   hulp@sensoor.nl 

 

Zorgbelang Juridische Service biedt individuele burgers of gebruikers van zorg uitkomst  

wanneer zij ontevreden zijn over de geleverde zorg, wanneer zij een klacht willen indienen bij 

het tuchtcollege òf wanneer zij een schadevergoeding willen eisen. Maar ook mensen die willen 

weten of zij een ‘zaak’ hebben, en mensen die de andere partij juridisch aansprakelijk willen 

stellen, zijn bij Zorgbelang Juridische Service aan het juiste adres. Deze dienst is een initiatief 

van het Huis voor de Zorg en wordt uitgevoerd door Jurofoon.  

 

Informatie:  

Zorgbelang Juridische Service     0900 6666999 

file://///syn-sfp01/data/BB/Secretariaat/Notities%20ed/Informatiegids%20Leudal.docx
mailto:hulp@sensoor.nl
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Luisteren, informeren en adviseren. Het Juridisch Loket helpt u met het juiste antwoord op uw 

juridische vraag. Dat is gratis. Het Juridisch Loket is er voor mensen met een laag inkomen en 

wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

Informatie: 

Het Juridisch Loket   0900 8020  

 

Voor individuele welzijnsvragen willen we u attenderen op sites zoals: Helpende Handen, 

Nextdoor en We Helpen. Deze sites bieden hulp bij het organiseren van welzijnshulp die je 

nodig hebt én je kunt anderen je hulp aanbieden. Dit is gratis en voor iedereen.  

 

U kunt kosteloos met allerlei vragen rondom overlijden, uitvaart of nazorg terecht bij de Uitvaart 

Informatie Hulplijn. U kunt hierbij denken aan juridische vragen, een vraag over de as 

bestemming of welke instanties ingelicht moeten worden bij overlijden. 

Het gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 

Informatie: 

Uitvaart Informatie Hulplijn   0800 4444000  www.uitvaartinformatiehulplijn.nl 

http://www.uitvaartinformatiehulplijn.nl/
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van ondersteuning aan  

ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot en met 23 jaar). Zo kunt u er terecht voor 

informatie en advies, themabijeenkomsten, workshops en persoonlijke ondersteuning. 

Het CJG is er voor alle vragen over opvoeden en opgroeien en biedt ondersteuning bij: 

 bij eenvoudige opvoed- en opgroeivragen 

 bij complexe opvoed- en opgroeivragen 

 bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte 

 bij toeleiding naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget). 

 

Er is voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig. Door subsidie van de  

Midden-Limburgse gemeenten kost ondersteuning van het CJG niets. 

 

Informatie: 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  088 43 88 300 (iedere werkdag van 9.00 17.00 uur) 

 info@cjgml.nl www.cjgml.nl. 

 

 Heb je vragen over de dagelijkse bezigheden van je gezin? Bijvoorbeeld over het slapen, 

eten of spelen van je kind(eren). 

 Wil je eens met iemand sparren over het opgroeien van je kind(eren)? 

 Wil je weten hoe je thuis je kind(eren) kunt helpen met leren? 

 Wil je in contact komen met een ervaren ouder die je praktische tips geeft? 

Dan kan een ouder van Ouders Ondersteunen Ouders je helpen. 

 

Een ouder van Ouders Ondersteunen Ouders luistert naar jouw vraag, kijkt zonder oordeel met 

je mee hoe het thuis gaat, kan je door eigen ervaring met opvoeden tips geven en neemt de tijd 

om te helpen. Een goede band tussen het gezin en de ervaren ouder staat voorop, daarom 

vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Als er een goede klik is maak je tijdens de 

kennismaking samen afspraken over het vervolg. 

 

Informatie 

Synthese 0475-745138 info@synthese.nl  www.synthese.nl  

 

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet  

langdurige zorg (Wlz). Bij zorg vanuit de Wlz gaat het om zorg met verblijf in een instelling. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de 

gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking 

komen voor zorg vanuit de Wlz als u blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van  

24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn. 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Het CIZ 

beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg.  

mailto:info@cjgml.nl
http://www.cjgml.nl/
mailto:info@synthese.nl
http://www.synthese.nl/
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Dit gebeurt op basis van uniforme en objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land 

hetzelfde is.  

 

Informatie: 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  088 7891650 www.ciz.nl  

 

Diverse thuiszorgorganisaties in Midden-Limburg leveren professionele en vakkundige 

thuiszorg: zorg bij u thuis. Deze thuiszorg kan bestaan uit verzorging en verpleging, hulp bij het 

huishouden en begeleiding in het dagelijks leven. 

 

Hoe regelt u thuiszorg? 

 Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen voor: 

 Huishoudelijke hulp (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zie 3.5 

 Begeleiding bij persoonlijke verzorging (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

 Begeleiding in het dagelijks leven (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

 Persoonlijke verzorging voor jongeren tot 18 jaar (Jeugdwet) 

 Verpleging en persoonlijke zorg bij (lichamelijke) ziekte of beperking vraagt aan via een 

zorgaanbieder 

 Particuliere thuiszorg regelt en betaalt u zelf 

 

Informatie: 

Gemeente 

Gemeente Leudal:    0475 859000  www.leudal.nl 

 

Verpleging en verzorging 

De Zorggroep / Groene Kruis  088 61 088 61  www.dezorggroep.nl 

Proteion Thuis    088 850 00 00 www.proteion.nl 

Thuiszorg zorgcentrum Beek en Bos 0475 391700  www.beekenbos.nl 

Land van Horne   0900 333 55 55 www.landvanhorne.nl 

 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij en uw eigen 

huishouding voeren. Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit 

soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt in uw huishouding, bent u in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld door iemand uit uw omgeving 

om ondersteuning te vragen of een particuliere hulp in te schakelen. 

 

Iedere inwoner van de gemeente Leudal heeft recht op een schoon en leefbaar huis. De 

afspraken die de gemeente met de aanbieders heeft gemaakt is dat zij cliënten helpen bij het 

schoon en leefbaar houden van het huis. In een gesprek met u (het ‘keukentafelgesprek’) wordt 

gekeken naar uw situatie. Het gesprek vindt plaats in de thuissituatie. U kunt aangeven welke 

problemen u ervaart bij het schoon houden van uw huis. Samen wordt besproken wat u nodig 

heeft en wordt gezocht naar een oplossing op maat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden 

binnen uw eigen leefsituatie en uw omgeving. 

 

 

 

http://www.ciz.nl/
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De gemeente besluit uiteindelijk of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden. Deze 

hulp krijgt u alleen als u niet in staat bent om zelf het huishouden te doen en onvoldoende hulp 

van bij u inwonende personen of uw sociale netwerk kunt krijgen. Wanneer u in aanmerking 

komt voor hulp bij het huishouden stemt de gemeente met u af wat u zelf kunt doen en waar u 

extra hulp bij nodig hebt. Vervolgens komt de aanbieder bij u langs om af te spreken welke 

woon- en/ of gebruiksruimtes moeten worden schoon gehouden en hoe vaak bepaalde 

schoonmaaktaken uitgevoerd zullen worden om er voor te zorgen dat uw huis schoon en 

leefbaar blijft. Dit betekent dat het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ het uitgangspunt is van de 

ondersteuning die u krijgt. Er wordt geen indicatie in uren afgegeven. 

Voor huishoudelijke hulp geldt een financiële eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt 

vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor hulp bij het 

huishouden betaald u maximaal €150,- per 4 weken. Het CAK bepaalt de hoogte van uw 

bijdrage in de kosten op basis van uw leeftijd, gezinssamenstelling, het aantal Wmo-

voorzieningen die u ontvangt, uw inkomen en/of vermogen. Uw gegevens met betrekking tot 

inkomen en vermogen worden aangeleverd door de Belastingdienst.  

 

Informatie: 

Gemeente Leudal 0475 859000  www.leudal.nl 

 

Wilt u huishoudelijke hulp waarvoor geen indicatie nodig is, dan kunt u terecht bij Proteion 

Schoon of Land van Horne. Zij bieden hulp bij uw huishouding door een vaste hulp en regelen 

vervanging als uw hulp ziek of met vakantie is. 

 

Informatie: 

Proteion Schoon 088 8503100  www.proteion.nl 

Land van Horne 0900 333 55 55 www.landvanhorne.nl  

 

De extramurale persoonlijke verzorging is ondergebracht bij zorgverzekeraars. Onder 

persoonlijke verzorging valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en 

eenvoudige verpleegkundige handelingen. De gedachte hierachter is, dat persoonlijke 

verzorging voor de meeste mensen samenhangt met de verpleging die zij ontvangen.  

 

Het PGB is een budget dat men toegekend krijgt om zelf zorgverleners in te huren voor de zorg 

die u nodig heeft. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. 

Er zijn diverse PGB’s mogelijk. Een PGB-AWBZ voor verzorging, begeleiding, verpleging en 

tijdelijk verblijf. Een PGB-Wmo voor hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen. 

Als budgethouder kiest u zelf uw zorgaanbieder(s) en maakt u zelf afspraken over wat er  

gedaan moet worden over de dagen en uren waarop de hulp wordt verleend en de vergoeding 

die daarvoor betaald moet worden. Door het PGB hebt u de vrijheid om zelf zaken te regelen.  

Het brengt wel extra werk en verantwoordelijkheid met zich mee, zoals afspraken maken, 

contracten afsluiten en het voeren van een administratie. Voor een PGB is altijd een indicatie 

van het CIZ of Wmo nodig. In het kader van de Wmo geldt vanaf 1 januari 2015 het verplichte 

trekkingsrecht middels de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  
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Uitbetaling en verantwoording loopt via SVB. Beheer mag niet meer via bemiddelingsbureaus 

verlopen, althans kosten hiervan mogen niet vanuit PGB worden betaald. 

 

Informatie:  

PGB-Wmo Cluster Zorg    077 4779777 

PGB-AWBZ bij het CIZ     088 7891650 

 

Het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt budgethouders 

ondersteuning bij de verantwoordelijkheden die een PGB met zich meebrengt. Hieraan zijn voor 

u geen kosten verbonden. U kunt bij SVB Servicecentrum PGB terecht voor persoonlijk advies, 

voor vragen over arbeidsrecht en wet- en regelgeving en voor voorbeelden van 

zorgovereenkomsten. Bij ziekte van uw hulp compenseren zij de kosten die u maakt bij de 

wettelijk verplichte doorbetaling van loon. Wanneer uw werknemer op vier of meer dagen per 

week bij u werkzaam is, dan kunt u SVB Servicecentrum PGB vragen om uw 

salarisadministratie te  

verzorgen.  

 

Informatie:  

SVB Servicecentrum PGB   030 2648200   www.svb.nl 

 

Per Saldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een PGB. 

Per Saldo ondersteunt haar leden met: schriftelijke informatie, cursussen, bijeenkomsten, 

spreekuur op locatie, telefonische advies- en informatielijn, juridische ondersteuning en 

belangenbehartiging. Aan het lidmaatschap van Per Saldo zijn kosten verbonden.  

 

Informatie: 

Per Saldo     0900 7424857   www.pgb.nl 

 

SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met 

een (zware) fysieke handicap en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning. 

Begeleiding thuis is begeleiding in de thuissituatie. Praktisch gezien betekent het vaak dat er 

ondersteunen nodig is bij het aanbrengen van structuur (bijvoorbeeld in de huishouding) en het 

maken van planningen, bij het uitvoeren van praktische en administratieve zaken en bij het 

onderhouden van sociale contacten en hanteren van emoties. 

 

Informatie: 

SGL      045 8000910 www.sgl-zorg.nl&co 

 

Iedereen heeft recht op een plek in de maatschappij! Dat klinkt vanzelfsprekend maar dat is het 

lang niet voor iedereen. Care + helpt mensen die hier moeite mee hebben bij het opbouwen van 

een zelfstandig bestaan en om het heft over het leven in eigen handen te nemen. Care + biedt 

ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen op het gebied van 

budgetbegeleiding en huishouding en biedt daarnaast dagbesteding.  

http://www.pgb.nl/
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Doelstelling is om met cliënten een goede balans te vinden tussen zorg, persoonlijke aandacht 

en werk. 

 

Informatie: 

Care +      0475 769148 www.care-plus.nl 

 

Zorg die je helpt groeien en (op)bloeien op jouw eigen wijze. 

Eigen-Wijs in Zorg is een kleinschalige zorginstelling die begeleiding biedt in de thuissituatie 

voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, een psychische aandoening of 

ander bijzonder gedrag voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen – met gemeentelijke 

contracten WMO en Gespecialiseerde Jeugdhulp in Limburg. Eigen-Wijs in Zorg bekijkt per 

situatie of en hoe zij van dienst kunnen zijn en gaat uit van de eigen kwaliteiten. Dat betekent 

dat wij u zorg- en dienstverlening aanreiken, terwijl tegelijkertijd de eigen kracht, 

zelfredzaamheid en het vermogen om te participeren gestimuleerd wordt. Eigen-Wijs in Zorg 

biedt geen standaardoplossingen die op 

iedereen van toepassing zijn, maar zoekt samen de juiste, best passende ondersteuning. 

Eigen-Wijs in Zorg: Ambulante begeleiding, Casemanagement, Opvoedingsondersteuning, 

Gezinsbegeleiding, Zelfstandigheidstraining, Vaardigheidstraining      

 

Informatie: 

Louise Zeelen     06 43181967    info@eigen-wijsinzorg.nl   

www.eigen-wijsinzorg.nl 

 

Een dagopvang bestaat uit sociale activiteiten, ondersteunende begeleiding en persoonlijke  

verzorging voor zelfstandig wonende zorgvragers. Samen met anderen neemt u deel aan een 

gevarieerd dagprogramma en kunt u gebruik maken van een warme maaltijd. Een zorgboerderij 

is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding 

vinden. In de gemeente Leudal zijn meerdere zorgboerderijen.  

Voor een van deze voorzieningen kunt u een indicatie aanvragen via het team Sociaal Domein 

gemeente Leudal. Deze voorzieningen maken het mogelijk dat mensen langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen. Men betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van 

uw inkomen. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. 

 

Informatie:  

Afd. Wmo/Participatie gemeente Leudal     0475 859000  

 

Bosser-Marten Heythuysen      06 50605478 

Aanbod: Dagopvang, naschoolse opvang, vakantieopvang 

Doelgroep: Kinderen van 6 t/m 12 jaar met een zorgvraag 

 

De Meysebergh  Hunsel       06 53253874 

Aanbod: dagbesteding 2 locaties  

Doelgroep 1 : Ouderen  

Doelgroep 2 : Geestelijke gezondheidzorg en mensen met een licht verstandelijke beperking. 

 

 

http://www.care-plus.nl/
mailto:info@eigen-wijsinzorg.nl
http://www.eigen-wijsinzorg.nl/
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Keyzersbosch Neer        0475 592490 / 06 10315969  

Aanbod: Dagbesteding  
Doelgroep: Ouderen  

 

Casquettenhof Horn          0475 581234  

Aanbod: Dagbesteding 

Doelgroep: Ouderen 

 

De Port Kelpen-Oler        0495 652819 

Aanbod: Dagbesteding en enkele 24-uurs zorgappartementen 

Doelgroep: Mensen met psycho-geriatrische of somatische problemen 

 

Rondmeer Heythuysen       0475 495604  

Aanbod: Dagbesteding, Arbeidsdoeleinden, Logeren  

Doelgroep: Ouderen/geestelijke gezondheidszorg 

jongeren jeugd, re-integratie 

 

Kruisstraat 5 Neer       0475 520663 / 06 10658055 

Aanbod: Wonen, logeren, dagbesteding, arbeidsdoeleinden 

Doelgroep: Jongeren, jeugd, ouderen, verstandelijk gehandicapten,  

GGZ, re-integratie 

 

De Herbergier Grathem       06 42882531 

Aanbod: 24-uurs zorg 

Doelgroep: Gasten met geheugenproblematiek. 

 

De Herbergier Heythuysen      06 81351602 

Aanbod: 24-uurs zorg 

Doelgroep: Gasten met geheugenproblematiek 

 

Thomashuis Grathem        0475 452727 

Aanbod: Woonvoorziening 

Doelgroep: Volwassenen met een verstandelijke beperking 

 

Hoeve De Kaolder Baexem      0475 451701  

Aanbod: Dagbesteding, gespecialiseerde begeleiding,  

logeren en wonen 

Doelgroep: Jeugd en jongeren 

 

Jozefhuis Roggel       0475 491105 

Aanbod: Dagopvang 

Doelgroep: Ouderen en chronisch gehandicapten 

 

Dagopvang Proteion De Kreppel Heyhuysen     088 8500000 

 

Dagopvang  Proteion St. Magdalena Haelen     088 8500000 

 

Dagopvang Beek en Bos Heythuysen      0475 391700 
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Dagbesteding PSW Leudal       0475 494095 

 

PSW Heythuysen       0475 386330 

Aanbod: Begeleid wonen 

Doelgroep: Volwassenen met een verstandelijke beperking 

 

PSW activiteitencentrum Heythuysen     0475 494095 

Aanbod: Activerende en belevingsgerichte dagbesteding 

Doelgroep: Volwassenen met een verstandelijke beperking 

 

PSW Groencentrum Genegenterhof Grathem    0475 453121 

Aanbod: Arbeidsmatige creatieve dagbesteding in het groen, gericht op participatie 

Doelgroep: Volwassenen met een verstandelijke beperking 

 

Zorgbedrijf Zorg en Groen      06 39819201 

Aanbod: dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding in het groen gericht op participatie, re-

integratietrajecten, werk-fit maken, begeleiding richting betaalde arbeiden opleidingen. 

Doelgroep: jongeren, jong volwassenen, ouderen, verstandelijk gehandicapten   

 

Dagbehandeling is bedoeld voor mensen die door een aandoening één of meerdere dagen per 

week (intensieve) behandelingen en ondersteunende zorg nodig hebben. Het is mogelijk 

gebruik te maken van diverse therapieën. Met dagbehandeling wil men opname in een 

verpleeghuis voorkomen of uitstellen. De zorgbehoefte bepaalt hoe vaak een cliënt deelneemt 

aan de dagbehandeling. Voor deelname is een CIZ-indicatie nodig en geldt een financiële eigen 

bijdrage. Verwijzing gebeurt meestal via de huisarts. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en 

geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

 

Informatie: 

Land van Horne 0900 333 55 55 www.landvanhorne.nl  

De Zorggroep   088 61 088 61  www.dezorggroep.nl/dagbehandeling 

Proteion  088 850 00 00 www.proteion.nl 

 

De tijdelijke opname, ook wel kortdurende opname (KDO) genoemd, is bedoeld voor hen die 

door omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Het kan ook gebeuren 

dat de bestaande hulp thuis even niet toereikend is, bijvoorbeeld door ziekte van de partner of 

door vakantie van de kinderen. Voor tijdelijke opname is een indicatie nodig van het CIZ en de 

opname mag meestal niet langer dan zes weken duren. Tijdelijke opname in een zorgomgeving 

is ook mogelijk met een indicatie Eerstelijns Verblijf (ELV), geïndiceerd door een huisarts of via 

een indicatie respijtzorg vanuit de Wmo.  

 

Informatie:  

 Hoeve de Kaolder, doelgroep: jongeren    0475 451701 

 Rondmeer, doelgroep: ouderen/geestelijke gezondheidszorg/jongeren jeugd 

 0475 495604 

 Kruisstraat Neer, doelgroep: jongeren/jeugd/ ouderen/ verstandelijk gehandicapten/ 

geestelijke gezondheidszorg.     0475 520663 
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 Zorghotel Roermond      0475 345345 

 Proteion Thuis   088 8500000 

 Land van Horne       0900 333 55 55 

 Steunpunt Mantelzorg Synthese     0475 745138 

 

In de gemeente Leudal zijn een viertal zorgcentra: Zorgcentrum de Kreppel in Heythuysen, 

Zorgcentrum St. Magdalena in Haelen (van Proteion), Zorgcentrum Beek en Bos en 

Zorgcentrum St. Elisabeth van Land van Horne.  

Een verzorgingshuis is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen omdat ze 

veel zorg nodig hebben. Opname in een zorgcentrum valt onder de wet langdurige zorg. Dit 

houdt in dat men een CIZ-indicatie moet hebben.  

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de instantie die beoordeelt of men wel of niet in 

aanmerking komt voor een verzorgingshuis. Men betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen 

bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK stelt de hoogte van de eigen 

bijdrage vast en int deze. 

 

Informatie:  

Proteion thuis     088 8500000  www.proteion.nl 

Zorgcentrum Beek en Bos  0475 391700  www.beekenbos.nl  

Land van Horne    0900 333 55 55  www.landvanhorne.nl 

 

In Limburg worden steeds meer ouderen afhankelijk van goede zorg in zorgcentra. Tegelijkertijd 

wordt de ouderenzorg steeds meer uitgekleed als gevolg van bezuinigingen, waardoor 

kwalitatief goede zorg niet altijd kan worden gewaarborgd. Veel zorgcentra kampen met een 

gebrek aan financiële middelen om personeel te werven en kunnen daardoor niet de gewenste 

zorg leveren. Kortom, de kwaliteit van de ouderenzorg komt steeds meer onder druk te staan. 

Begin 2015 is het Informatiepunt Ouderenzorg Limburg (IOL) van start gegaan. Hier kunnen  

bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Limburg, hun kinderen en naasten, maar ook 

medewerkers in de zorg hun positieve en negatieve ervaringen en andere informatie over de 

kwaliteit van de zorg melden.  

 

Informatie: 

IOL     046 4208020  www.huisvoordezorg.nl 

 

Een hospice is een gastvrij huis waar aandacht, zorg, warmte en nabijheid heel 

vanzelfsprekend zijn. De bewoners kunnen in een huiselijke omgeving door goede zorg 

omringd, hun laatste levensfase doorbrengen. Hun wensen en die van hun naasten staan 

centraal bij de zorgverlening. De zorg en begeleiding in het hospice krijgen de bewoners van 

vrijwilligers,  

verpleegkundigen, de coördinatoren en artsen. Familie en vrienden zijn altijd welkom. 

 

Informatie:  

Franciscus Hospice Weert   0495  498977  

De Ark Hospice in Roermond   088 6108861  

http://www.proteion.nl/
http://www.beekenbos.nl/
http://www.landvanhorne.nl/
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Plattelandshoes Panningen  077 7725008Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 

Levenseinde (NVVE) 

NVVE is een vereniging met als doelstelling het bespreekbaar maken van euthanasie.  

 

De vereniging streeft naar erkenning als mensenrecht dat mensen kunnen kiezen voor een  

vrijwillig levenseinde en hulp daarbij kunnen krijgen. Men kan met allerlei vragen over  

euthanasie en wilsverklaringen bij de vereniging terecht. 

 

Informatie: 

NVVE     0900 6060606  www.nvve.nl 

 

Het overlijden van een naaste is een aangrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk om over een 

aantal zaken rond overlijden na te denken, keuzes te maken en goed te regelen. Mensen 

schuiven dit onderwerp vaak voor zich uit. Begrijpelijk maar niet zo verstandig. Iedereen wordt 

vroeg of laat met dit onvermijdelijke geconfronteerd. Hier volgen een paar aandachtspunten als 

handreiking. 

 

Het is goed u tijdig te beraden over de betekenis van erfrecht, vermogensrecht en 

successierechten in uw situatie en over de wenselijkheid van een testament en/of codicil. Een 

notaris kan u meer vertellen. Een codicil kan gaan over begrafenis of crematie, schenking van 

kleren, sieraden of meubels na overlijden en het beschikbaar stellen van organen voor 

transplantatiedoeleinden. Als er geen testament is opgesteld, bepaalt het zogenaamde 

versterfrecht wie de erfgenamen zijn en aan wie de erfenis toekomt. Het erfrecht is ingewikkeld 

en sterk afhankelijk van uw individuele situatie. Op 1 januari 2010 hebben er een aantal 

wijzigingen plaatsgevonden. Een van de veranderingen is dat men via dit nieuwe erfrechtstelsel 

via een notariële akte kan voorkomen dat de langstlevende met de fiscus af moet rekenen. Men 

kan de gehele afrekening verplaatsen naar een later tijdstip. De erfgenamen dienen dan over 

het geheel de successie te betalen.  

Het is raadzaam tijdig advies in te winnen bij een notaris over erfrecht en successierechten. 

 

 Zorg voor een adressenlijst van mensen aan wie een overlijdensbericht moet worden 

gestuurd. 

 Vraag bij de uitvaartondernemer om een (gratis) uitvaartcodicil, waarin u uw wensen 

voor begrafenis of crematie kunt aangeven. 

 Vertel uw partner of een andere naaste van uw wilsbeschikking (executeur-testamentair) 

en waar u belangrijke gegevens bewaart. 

 Denk goed na over zaken die u van te voren kunt regelen en bespreek dit met uw 

naasten. 

 Zorg voor een vertrouwenspersoon. 

 Zorg er tijdig voor dat alle bankrekeningen een zogenaamde en/of te naamstelling  

hebben. Dit om te voorkomen dat bankrekening(en) na overlijden worden geblokkeerd, 

want dan kan geen geld meer worden opgenomen. 

 

 

 

 

tel:077-307-3638
http://www.nvve.nl/
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 Neem contact op met de huisarts/behandelend arts voor een ‘verklaring van overlijden’. 

Deze verklaring is nodig om aangifte te doen. Geef aan of er een donorcodicil aanwezig 

is. 

 Neem contact op met een uitvaartonderneming en/of uitvaartverzekering. 

 Informeer (indien van toepassing) bij een geestelijke en maak afspraken over de uitvaart. 

 Doe aangifte bij de burgerlijke stand van de Gemeente (binnen 5 dagen). 

 Vraag bij de Gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister (akte van overlijden) en 

maak kopieën. Deze hebt u nodig voor het opzeggen van verzekeringen en het 

aanvragen van een verklaring van erfrecht. 

 Bewaar alle rekeningen van kosten rond het overlijden zoals afrekening begrafenis, 

crematiekosten en grafsteen. De rekeningen zijn nodig voor de aangifte bij successie- 

rechten. Sinds 1 januari 2010 kunnen deze kosten niet meer opgevoerd worden als  

aftrekposten buitengewone uitgaven bij de Belastingdienst. 

 

 Vraag een notaris om een verklaring van erfrecht. Deze is nodig om geld op te kunnen 

nemen van bank- of girorekeningen en voor uitkeringen. (Als er sprake is van een heel 

klein vermogen is een verklaring van erfrecht niet altijd noodzakelijk.) 

 Informeer de bank met een afschrift van de akte van overlijden. 

 Wijzig of hef lopende rekeningen en spaarboekjes op. Doe dit niet te snel, er kunnen nog 

stortingen plaatsvinden op een later tijdstip. 

 Ga na welke machtigingen voor automatische afschrijvingen u moet intrekken. 

 Hef geblokkeerde rekeningen op nadat een verklaring van erfrecht is afgegeven. 

 Controleer hypotheekakte op overlijdensclausules of kwijtschelding. 

 Informeer of er doorlopend krediet of overlijdensclausule is. 

 Stel het pensioenfonds schriftelijk op de hoogte van het overlijden, met vermelding van 

het pensioennummer. Stuur een kopie van overlijdensakte en nieuwe 

loonbelastingverklaring mee. Vermeld eventuele wijziging van bankrekeningnummer. 

 Stel ook andere verzekeringmaatschappijen schriftelijk van het overlijden op de hoogte, 

geef (indien nodig) naamswijzigingen door en informeer naar eventuele eenmalige 

overlijdensuitkeringen. 

 Stel uw ziektekostenverzekering schriftelijk op de hoogte met vermelding van het 

polisnummer en voeg een kopie van de overlijdensverklaring toe. 

 Vraag eventueel teveel betaalde premie terug. 

 Informeer op postkantoor naar overschrijving van een eventuele auto of motor. 

 Denk aan het eventueel opzeggen van abonnementen en/of lidmaatschappen of het 

wijzigen van de tenaamstelling ervan. 

 Ga goed na of er nog andere personen, instellingen en (zakelijke) relaties zijn die u moet 

informeren. 

 

Informatie:  

Netwerk Notarissen   0475 492777  www.netwerknotarissen.nl 

Belastingdienst    088 0900770  www.belastingdienst.nl 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/
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MET GGZ begeleidt en behandelt mensen met psychische klachten. Dat doen ze in heel 

Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen 

als naasten kunnen bij hun terecht voor ondersteuning. Ze hebben het complete zorgaanbod in 

huis: een naadloze keten van begeleiding en behandeling.  

 

In Contact 

Het doel van het begeleidingstraject In contact is dat u in staat en in de gelegenheid bent om 

uw persoonlijke wensen te realiseren op het gebied van sociale contacten. Het traject is er voor 

iedereen die wil leren contact te leggen met mensen in de eigen omgeving, om vriendschappen 

en intieme- of liefdesrelaties aan te gaan en om het contact met familie te onderhouden of te 

herstellen. Voor elke deelnemer wordt een traject op maat samengesteld. In contact is een 

maatwerk traject dat maximaal twee jaar duurt. We werken met individuele begeleiding, 

cursussen, groepsactiviteiten en thema-avonden. 
 
Informatie: 

MET GGZ Leudal:   088 1149494  contact@metggz.nl  www.metggz.nl  

 
Elivigar is actief in de zorg en ondersteuning in gedragsproblematische- en multi complexe 

situaties voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of 

gedragsproblematiek. Elivagar is gelegen in Roggel en draagt zorg voor 35 bewoners, 

bestaande uit twee doelgroepen. De verstandelijke beperkte bewoners zijn de bewoners van 

vier woonhuizen in de kern van Roggel.  

 

De licht verstandelijk beperkte bewonen een aantal appartementen in kerkdorpen van de 

gemeente Leudal en een woongroep in Heibloem.  

 

Informatie: 

Elivigar   0475 390520  http://deseizoenen.org/elivagar/contact  

 

Moveoo is een professionele gecertificeerde zorginstelling voor thuis- en daklozen. Met bijna 

150 gespecialiseerde hulpverleners verspreid over heel Limburg bieden wij afhankelijk van de 

inzet en mogelijkheden van de cliënt oplossingen op maat. Om dat te realiseren biedt Moveoo 

een gevarieerd en cliëntgericht aanbod van voorzieningen, afgestemd op de specifieke 

eigenschappen van de cliënt. Het voorzieningenaanbod bestaat uit dag- en nachtopvang, 

crisisopvang, woonvoorzieningen, dagbestedingsactiviteiten en ambulante woonbegeleiding.  

 

Informatie: 

Stichting Moveoo   088 3379000  www.moveoo.nl 

 

Slechter gaan zien heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijkse leven. Gewone dingen, zoals 

televisie kijken, een brief schrijven, een straat veilig oversteken, gaan niet meer vanzelf. Visio 

heeft een team voor de zorg- en dienstverlening aan volwassenen en onderzoekt uw visuele 

mogelijkheden en biedt revalidatie en hulp bij al uw vragen.  

http://www.metggz.nl/
http://deseizoenen.org/elivagar/contact
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Visio heeft een permanente tentoonstelling met hulpmiddelen voor het dagelijkse leven, zoals 

telefoons met extra grote druktoetsen en horloges met voelbare wijzerplaat, hulpmiddelen voor 

lezen en vrije tijd. 

 

Informatie: 

Visio  088 5858585  

  

De stichting Hoormij is de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden en dove volwassenen. 

Contactpersoon is mevrouw Marly de Seriere du Bisournet, voorlichtster regio Midden-Limburg. 

 

Informatie: 

 06 50289811  mar12@home.nl  www.stichtinghoormij.nl 

mailto:mar12@home.nl
http://www.stichtinghoormij.nl/
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Bewegen is belangrijk, zeker als je wat ouder wordt. Het houdt je langer fit en de 

zelfredzaamheid wordt er ook niet slechter van! Botten en spieren worden sterker, de 

coördinatie blijft op peil en het kan een gunstige uitwerking hebben op andere 

aandoeningen. Daarnaast is het ook leuk en erg gezellig, zeker als je het in groepsverband doet 

met leeftijdsgenoten. 

Bij de diverse Leudalse seniorenverenigingen vindt u een scala aan bewegingsactiviteiten, die 

allemaal vlak bij u in de buurt worden gehouden en ook nog eens tegen betaalbare prijzen. 

Hieronder een greep uit de sportieve activiteiten die door leden van de seniorenverenigingen 

gedaan worden: 

 Callistenics 

 Nieuwe Pilates 

 Ritmische gymnastiek 

 Body-gym 

 Yoga 

 Senaman Tua 

 Koersbal 

 Fitnes 

 Wandelen 

 Fietsen. 

 

 

Informatie: 

Plaatselijke afdeling van de KBO 

 

Heel veel kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet deelnemen aan activiteiten 

die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil 

deze kinderen - liefst allemaal - mee laten doen! Via 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij 

deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 

ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.  

 

Informatie: 

 Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw: www.leergeldleudalmaasgouw.nl  

(voor o.a. directe aanvragen binnen Leudal en Maasgouw) 

 Direct contact Leudal: leergeldleudal@gmail.com  

 Stichting Leergeld Nederland: www.leergeld.nl 

 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. De vele vrijwilligers brengen ze bij elkaar, staan voor 

ze klaar en zetten alles op alles om mensen met een handicap een onvergetelijke tijd te 

bezorgen zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. 

 

 

 

http://www.leergeldleudalmaasgouw.nl/
mailto:leergeldleudal@gmail.com
http://www.leergeld.nl/
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De vrijwilligers van de Zonnebloem kunnen u bezoeken u als u door ziekte of een beperking 

aan huis gebonden bent. Daarnaast organiseren zij tal van activiteiten waaraan u kunt 

deelnemen. Denk daarbij aan uitstapjes, picknicks, terrasjesmiddag, knutsel bijeenkomsten, 

bezoeken aan musea dagtochten enz. Zonnebloem Leudal heeft ook een specifiek groep voor 

40-65 jarigen. 

 

Informatie:  

Secretariaat Zonnebloem regio Leudal    0475 582566 ingrid.raemaekers@home.nl 

 

Het Rode Kruis organiseert welfare-activiteiten waarbij ouderen en mensen die zich eenzaam 

voelen kunnen handwerken en een praatje met elkaar kunnen maken. Ook worden er 

vakantiereizen georganiseerd bijvoorbeeld op de Rode Kruisboot de Henri Dunant.  

 

Informatie:  

Rode Kruis      0475 318228 www.rodekruisroermond.nl 

 

Er zijn veel ouderenverenigingen actief in de gemeente Leudal. Zij behartigen de belangen van 

ouderen. In Limburg telt vooral de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) veel leden. In bijna 

iedere dorpskern is een afdeling van de KBO actief. Zij bieden hun leden veel recreatieve en 

educatieve activiteiten aan. Ook organiseren zij dagtochten, meerdaagse reizen, fiets- en 

wandeltochten. Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u terecht bij de plaatselijke 

afdeling van de KBO. Zij publiceren regelmatig in de dorps- en wijkbladen. 

Naast de KBO kennen we de ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)  

Lidmaatschap van een ouderenvereniging heeft veel voordelen. Men kan o.a. gebruik maken 

van een collectieve ziektekostenverzekering, medische keuring en belastinghulp. 

 
Informatie:  
KBO Limburg:  0475-381740  info@kbolimburg.nl www.kbolimburg.nl  
ANBO   (0348) 46 66 66 www.anbo.nl/afdelingen/midden-limburg  

 

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal komt op voor de belangen van alle mensen met een 

beperking in de gemeente Leudal. Stichting Gehandicapten Belangen zet zich in voor een  

gemeente die toegankelijk is voor mensen met welke beperking dan ook, waarin alle burgers 

meedoen. Toegankelijkheid gaat verder dan alleen drempels, het gaat ook om toegankelijke  

informatievoorziening, bejegening en meedenken. 

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal gaat voor een toegankelijk Leudal voor iedereen. 

Stichting MEE geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een handicap, 

beperking of chronische ziekte.  

 

Informatie: 

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal: 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Gehandicapten-Belangen-Leudal 

Federatie Gehandicapten Limburg      046 4208151 

mailto:ingrid.raemaekers@home.nl
mailto:info@kbolimburg.nl
http://www.kbolimburg.nl/
https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Gehandicapten-Belangen-Leudal
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De Wmo-raad is een officieel adviesorgaan dat is ingesteld door het College van Burgemeester 

en Wethouders van de gemeente Leudal. In de Adviesraad Sociaal Domein Leudal zitten 

vertegenwoordigers van de in de gemeente Leudal actief zijnde zelforganisaties van cliënten en 

patiënten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Adviesraad Sociaal 

Domein wordt ondersteund door de Wmo-klankbordgroep en heeft als doel ervoor te zorgen dat 

belanghebbenden bij de Wmo optimaal  

betrokken worden èn op basis van de wet inspraak hebben bij de voorbereiding, vaststelling, 

uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk Wmo-beleid. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal tracht haar doelstelling te realiseren door: 

 het gevraagd en ongevraagd adviseren van: 

 de gemeenteraad; 

 de raadcommissies; 

 het College; 

 instellingen van de gemeente Leudal bij de ontwikkeling en uitvoering van het 

Wmo-beleid. 

 het functioneren als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger 

van organisaties van Wmo-belanghebbenden in de gemeente Leudal in contacten met 

overheden en instellingen; 

 het actief betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en inspraak op het gebied van de 

Wmo; 

 het onderzoeken en bevorderen van mogelijkheden tot verbetering van de 

zelfredzaamheid en de positie van Wmo-belanghebbenden in de gemeente Leudal; 

 het bevorderen van betrokkenheid en inzet van de Wmo-belanghebbenden bij de 

gemeenschap. 

 

Informatie: 

Adviesraad Sociaal Domein Leudal    www.wmoraadleudal.nl 

 

De Volksuniversiteit organiseert cursussen op een zeer uitgebreid terrein. Er worden cursussen 

gegeven op het terrein van kunst en cultuur, taallessen, gezondheid en beweging, algemene 

ontwikkeling, communicatietechnieken, creatieve technieken en afscheid van arbeid en 

voorbereiding op pensionering. De Volksuniversiteit is gevestigd in Roermond, maar er vinden 

ook activiteiten plaats op locaties in Weert.  

 

Informatie:   

Midden-Limburgse Volksuniversiteit   0475 346674 www.volksuniversiteit.net 

  

http://www.wmoraadleudal.nl/
http://www.volksuniversiteit.netl/
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Kunt u vanwege beperkingen niet reizen met het openbaar vervoer? Neemt u dan contact op 

met uw Gemeente. Uw gemeente informeert u onder welke voorwaarden u in aanmerking komt 

voor vervoer met Omnibuzz. 

 

Heeft u een indicatie voor collectief vervoer? Dan reist u samen met andere reizigers in een bus 

of taxi. Dat kan betekenen dat u niet altijd rechtstreeks naar uw bestemming wordt gebracht.  

Er kunnen tijdens uw rit andere klanten opgehaald worden of naar hun bestemming worden  

gebracht. Houdt u daarom in uw planning rekening met een extra reistijd van maximaal  

30 minuten. Heeft u een andere vervoersindicatie gekregen van de gemeente? Dan is die  

bekend bij Omnibuzz.  

Is het voor u niet mogelijk samen met anderen te reizen? Vraagt u dan een indicatie voor 

individueel vervoer aan bij uw gemeente. Een eventuele begeleider mag wel met u meereizen. 

Een medisch begeleider is iemand die u tijdens de rit helpt bij handelingen waar de chauffeur 

niet toe in staat is. De medisch begeleider reist gratis mee. Medische begeleiding is alleen van 

toepassing op klanten met een indicatie die vóór 10 december 2006 is afgegeven. Heeft u een 

OV-begeleiderskaart die geregistreerd staat bij Omnibuzz? Dan kan uw begeleider gratis mee.  

Een OV-begeleiderskaart vraagt u aan bij ARGONAUT via het telefoonnummer 030 2354661. 

Om uw OV-begeleiderskaart te registreren of te verlengen stuurt u een kopie van de  

OV-begeleiderskaart naar Omnibuzz. Wij registreren de kaart en sturen u altijd een 

ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment kunt u met gratis begeleiding (blijven) reizen. 

Geeft u bij het bestellen van de rit aan dat u met een medereiziger, medisch begeleider of  

OV-begeleider reist. Uw reisgenoot of begeleider stapt tegelijk met u in en uit. 

Kinderen tot zes jaar mogen meereizen onder begeleiding. Dit wil zeggen dat zij altijd samen 

moeten reizen met een betalende klant van minimaal twaalf jaar oud. Kinderen tot vier jaar 

mogen gratis met een betalende klant mee. Elke betalende klant mag maximaal drie kinderen 

(tot vier jaar) gratis meenemen. 

We vragen u bagage aan te melden bij de ritreservering. Heeft u meer handbagage of grote 

bagage die een extra zitplaats in beslag neemt? Dan bepaalt de chauffeur of daar plaats voor is 

in de bus of taxi. U loopt dan het risico dat u het niet kunt meenemen. 

Huisdieren mogen niet meereizen met Omnibuzz. Een uitzondering wordt gemaakt voor  

SOHO-, ADL-, signaal- en blindengeleidehonden. Zorgt u er dan voor dat uw begeleidingshond 

is geregistreerd bij Omnibuzz. 

 

Ritreservering Ritten reserveren, ritten annuleren, te laat meldingen, informatie over geboekte 

ritten: 

Maandag t/m donderdag:  tussen 06.00 - 24.00 uur 

Op vrijdag en zaterdag:  tussen 06.00 - 02.00 uur 

Op zondag en feestdagen:  tussen 07.00 - 02.00 uur 

 ritreservering@omnibuzz.nl 
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Gewone rit telefonisch 1 uur van tevoren, via website minimaal 2 uur van te voren. 

De openingstijden van de ritreservering zijn de tijden waarop u daadwerkelijk kunt reizen. 

 

Ophaaltijd: De vervoerder haalt u tussen 15 minuten voor- en 15 minuten na het afgesproken 

tijdstip op. Elke rit dient te beginnen of te eindigen in Limburg. Het tarief in Midden-Limburg is  

€ 0,64 per zone. Meereizende reisgenoot zonder vervoerspas € 2,15. 

Wilt u verder reizen dan 5 zones? Maakt u dan gebruik van Valys. Deze regelt uw reis van uw 

vertrekadres tot de plaats van bestemming.  

 

Informatie 

Klantenservice en centraal meldpunt klachten; maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur, 

 Postbus 99, 6160 AB Geleen   0900  331 0550  info@omnibuzz.nl,  

 

Let op: Als u een rit wilt boeken vanuit het buitenland, belt u  +31 46  45 74 777 

  

Valys is een landelijk collectief vervoerssysteem voor mensen met een beperking. Met Valys 

kunt u een reis boeken van deur tot deur of als aanvulling op uw reis met het openbaar vervoer. 

U hebt hiervoor een vervoerspas nodig. Die krijgt u met één van de volgende documenten: een 

vervoersvoorziening van de Wmo, een Wmo-indicatie voor een rolstoel of scootmobiel, 

gehandicaptenparkeerkaart of OV-begeleiderskaart. Voor een Valyspas geldt géén 

inkomenscriterium. Het standaard persoonlijk Kilometerbudget is op jaarbasis 600 km. U kunt 

met de taxi reizen voor € 0,20 per km. In bijzondere gevallen is een verhoogd kilometerbudget 

mogelijk. Dit komt neer op 2250 km op jaarbasis. Wanneer het kilometerbudget op is, kunt u 

met Valys blijven reizen voor het tarief van € 1,31per kilometer. U kunt uw rolstoel of 

scootmobiel meenemen. Valys is met name bedoeld voor bestemmingen verder dan vijf OV 

zones van uw woonadres. U mag bij Valys één begeleider gratis meenemen en nog maximaal 

drie reisgenoten kunnen mee voor hetzelfde kilometertarief dat u betaalt.  

 

Informatie: info@valys.nl      0900 9630   www.valys.nl  

 
De Wensbus is een vervoermiddel ter beschikking gesteld door de Provincie Limburg voor  

iedereen in het gebied dat ligt rond de kernen Baexem, Buggenum, Haelen, Heythuysen,  

Heibloem, Horn, Hornerheide, Neer, Nunhem en Roggel. De Stichting Wensbus Leudal is de 

vergunninghouder. Leden van de seniorenvereniging Nunhem, Buggenum en Neer begeleiden 

de chauffeurs, allen vrijwilligers, en zorgen er voor dat de bus van maandag tot vrijdag op de 

weg is. Passagiers kunnen de bus bestellen op nummer 06 13 23 28 94.  Ze krijgen dan de 

chauffeur van de dag aan de lijn die afspraken maakt over het tijdstip waarop u opgehaald en 

thuisgebracht wenst te worden. Bestel bij voorkeur minimaal één dag van te voren uw rit om te 

zien of de gewenste reis in het schema past. Op de dag zelf is dat vaak niet mogelijk. Na het 

maken van de afspraak wordt u aan de deur opgehaald en ook weer thuis gebracht.  

Op zaterdag en zondag kan voor groepen van min. 5 personen ook van de Wensbus gebruikt 

gemaakt worden, mits er een chauffeur beschikbaar is. De rit mag andere vervoerders niet 

beconcurreren, het bestuur van de Stichting Wensbus Leudal bepaalt dit en maakt een afspraak 

over de prijs. Voor meer informatie over ritten buiten de reguliere tijden kunt u contact opnemen 

met B. van de Venne via telefoonnummer 0475 510 978. 

 

 

mailto:info@valys.nl
http://www.valys.nl/
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Als u een rit wilt maken binnen een kern, bijv. van Nunhem naar Nunhem, kost een rit € 1,00.   

Als u een rit wilt maken tussen twee naast elkaar gelegen dorpen, van bijv. Buggenum naar 

Haelen, kost een rit € 2,00. Als u één of meer kernen overslaat, bijv. van Neer via Heythuysen 

naar Hornerheide, kost een rit € 3,00. Deze prijzen gelden vanaf 1 april 2017.  

 

Informatie:  

Wensbus bestellen   06 13 23 28 94 

Informatie over de Wensbus  0475 510 978  

 

De NS verleent aan reizigers met aantoonbare beperkingen, die niet alleen kunnen reizen, een 

OV-begeleiderskaart. Met een begeleiderskaart reist één begeleider gratis met u mee. U mag 

zelf bepalen wie er als begeleider met u meereist. De kaart staat op naam van de reiziger met 

een beperking. De OV-begeleiderskaart kunt u gebruiken in vrijwel alle treinen, metro’s, trams, 

bussen en Omnibuzz. De kaart kan aangevraagd worden bij de NS en is minimaal één jaar  

geldig. 

 

Informatie:  

Nederlandse Spoorwegen    0900 1462    www.ns.nl 

 

De Wensbus Heibloem is een onderdeel van Stichting Gemeenschapsraad Heibloem en wordt 

gerund door een 20-tal Heibloemse vrijwilligers. Naar een aantal dorpen is het openbaar 

vervoer vanuit Heibloem erg beperkt en naar een aantal buurdorpen in Peel & Maas is geen 

vorm van rechtstreeks openbaar vervoer. Wensbus Heibloem is er voor alle inwoners van het 

dorp en het buitengebied van Heibloem. Passagiers moeten (met een beetje hulp) zelfstandig 

kunnen in- en uitstappen. De Wensbus is niet ingericht voor rolstoelvervoer. De Wensbus rijdt 

op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur. Op zaterdag rijdt de bus van 09.00 – 16.00 uur. Op zon- 

en feestdagen rijdt de bus niet. Het reserveren van een rit met de Wensbus Heibloem kan tot 

één dag vóór de gewenste rit. U kunt hiervoor, op werkdagen tussen 08.30 en 11.00 uur contact 

opnemen via telefoonnummer 06-16817010. 

Ritjes in Heibloem en naar Meijel, Beringe, Panningen, Echel, Roggel en Heythuysen kosten 

€1,50 per enkele reis. 

Ritjes naar Neerkant, Grashoek, Koningslust, Maasbree, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Neer, 

Buggenum, Nunhem, Haelen, Horn, Beegden, Grathem, Kelpen-Oler, Leveroy, Nederweert-

Eind, Nederweert, Ospel, Ziekenhuis Roermond en Ziekenhuis Weert kosten €3,00 per enkele 

reis. Voor het voervoer van een groep worden speciale tarieven afgesproken. 

 

De chauffeurs stellen het op prijs wanneer u met gepast geld betaalt. 

 

Informatie: 

Wensbus bestellen  06 16817010 

Informatie over de Wensbus wensbusheibloem@gmail.com  

www.wensbusheibloem.nl 

 

 

http://www.ns.nl/
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De meeste treinen hebben een speciale ingang voor rolstoelgebruikers. In veel intercity’s zijn 

speciale plaatsen voor rolstoelgebruikers, die gemakkelijk bereikbaar zijn via een extra brede 

automatische schuifdeur. De meeste dubbeldekkers hebben een aangepast toilet. Een 

blindengeleidehond mag gratis mee. Op de meeste stations zijn voorzieningen aangebracht 

zoals een blindegeleidelijn en verrijdbare bruggen die het in- en uitstappen voor rolstoelers 

gemakkelijker maken. Op ruim 100 stations zijn reisassistenten aanwezig. Zij helpen 

rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten en mensen met een andere (ook tijdelijke) 

functiebeperking. Deze hulp dient tijdig te worden aangevraagd. U kunt deze hulp ook via de 

website van de NS aanvragen. 

 

Informatie: 

Nederlandse Spoorwegen   0900 1462    www.ns.nl 

 

Heeft u een handicap en kunt u daardoor niet meer dan 100 meter achter elkaar lopen? Dan 

kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee mag u parkeren op 

de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. De kaart is maximaal vijf jaar binnen de hele 

Europese Unie geldig.  

Er zijn drie soorten kaarten: 

 Een GPK voor een bestuurder: voorwaarde loopafstand < 100 meter. 

 Een GPK voor een passagier: voorwaarden loopafstand < 100 meter en van deur tot 

deur hulp nodig van de bestuurder. 

 Een GPK voor een instelling: het moet een ‘toegelaten’ instelling zijn: hiervan bestaat 

een landelijk overzicht. Een combinatie van bestuurder en passagier is ook mogelijk. 

 

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente. Heeft de gemeente 

bevestigd dat u in aanmerking komt, dan kunt u de gehandicaptenparkeerkaart persoonlijk 

afhalen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Leudal (locatie: gemeentehuis 

Heythuysen).  

U dient dan tevens één recente pasfoto in te leveren. De legeskosten bij toekenning op basis 

van een bestaand dossier zijn € 45,- en € 100,- bij toekenning met een keuring. 

 

Informatie: 

Gemeente Leudal    0475 85900    www.leudal.nl   

 

De Zonnebloem verhuurt rolstoelauto’s. Hierin is plaats voor een scootmobiel of een persoon in 

een rolstoel. Daarnaast is er nog plaats voor 3 of 4 andere personen. Verspreid over Nederland 

zijn er verhuurlocaties te vinden.  

De bediening van de Zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder moet in het bezit zijn 

van een geldig rijbewijs B.  

 

Wilt u de Zonnebloemauto huren, maar bent u op zoek naar iemand die hem kan rijden? Het is 

mogelijk om er via de Zonnebloem een vrijwillige chauffeur bij te vragen.  

 

 

 

http://www.ns.nl/
http://www.leudal.nl/
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U kunt hiervoor de Zonnebloem afdeling in uw woonplaats benaderen. Deze vindt u bij 

https://www.zonnebloem.nl/afdelingen.  

 

Lees meer over de Zonnebloemauto op de website van de Zonnebloem 

https://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto.  

 

Informatie 

De Zonnebloem  www.zonnebloem.nl/afdelingen 

 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij. Met een beperking of 

een ziekte is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt, bent u in eerste instantie zelf  

verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u een WMO melding 

doen bij de gemeente. De gemeente beslist uiteindelijk of u in aanmerking komt voor een  

vervoershulpmiddel zoals een permanente rolstoel of een scootmobiel. U krijgt een hulpmiddel 

als u een langdurige lichamelijke beperking heeft en u zich daarom niet meer zelfstandig kunt 

verplaatsen. Er zijn rolstoelen voor permanent of dagelijks gebruik en elektrische rolstoelen met 

de nodige aanpassingen.  

 

Informatie: 

Gemeente Leudal    0475 859000   www.leudal.nl  

 
Een rollator en loophulpmiddelen zoals een looprek, krukken, een wandelstok of een rolstoel 
zijn te koop of tijdelijk te huur bij een thuiszorgwinkel. Deze loophulpmiddelen worden niet meer 

vergoed door de ziektekostenverzekeraar 

 

Informatie:  

De Zorggroep/Groene Kruis  088 6108861  www.dezorggroep.nl 

Medicura    088 0071100  www.medicura.nl 

Medipoint    088 1020100 www.medipoint.nl 
  

https://www.zonnebloem.nl/afdelingen
https://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
http://www.zonnebloem.nl/afdelingen
http://www.leudal.nl/
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De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch  

verzekerd. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig 

AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Hoeveel 

pensioen u krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest en of u alleen 

woont of met anderen. U ontvangt het pensioen vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft.  

Per 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Tijdens de kabinetsformatie hebben 

de onderhandelaars een akkoord bereikt over een snellere verhoging van de AOW-leeftijd.  

Volgens het akkoord gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar 

in 2021. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Als u geboren 

bent vóór 1 januari 1948 dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948 

dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum. Op de website van de SVB kunt u uw  

geboortedatum invullen om precies te weten wat uw AOW-leeftijd is.  

 

Hoogte van het AOW pensioen: De woonsituatie bepaalt hoeveel AOW-pensioen men krijgt; er 

is een verschil of men alleen of samen met iemand anders woont. Het netto AOW van iemand 

die alleen woont is 70% van het netto minimumloon. Het netto AOW van iemand die getrouwd 

is of samenwoont is 50% van het netto minimumloon. Samen ontvangt men dus 100%. Als u 

een partner heeft die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, krijgt u een extra bedrag boven op 

uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet een toeslag. U ontvangt deze toeslag tot uw partner 

de AOW-leeftijd bereikt. In 2015 wordt de toeslag afgeschaft. Veel mensen hebben naast hun 

AOW een aanvullend pensioen. Dit bouwt u op via uw werkgever of door zelf te sparen. Voor de 

SVB is uw partner degene met wie u de kosten van het huishouden deelt. Dat kan uw 

echtgenoot of echtgenote zijn, maar ook een vriend of vriendin, broer of zus, of zelfs een 

kleinkind. 

Als u wilt weten hoeveel aanvullend pensioen u naast uw AOW heeft opgebouwd dan kunt u 

met uw DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl de bedragen van al uw opgebouwde 

pensioenen tot nu toe zien. 

 

Informatie: 

SVB     0475 368010  www.svb.nl  

 

Er kan sprake zijn van een onvolledige AOW-uitkering na verblijf in het buitenland. Als u naast 

de AOW-uitkering geen of onvoldoende aanvullend pensioen hebt opgebouwd, kunt u een 

aanvulling via de SVB krijgen. Netto dient u evenveel te ontvangen als iemand met een 

volledige AOW-uitkering.  

 

Informatie:   

SVB      0475 368010  www.svb.nl   

http://www.svb.nl/
http://www.svb.nl/
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Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. 

Iedereen kan zich vrijwillig bijverzekeren door een of meer aanvullende 

ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Soms is een collectieve ziektekostenverzekering 

mogelijk via uw gemeente. Een collectieve verzekering kan worden afgesloten voor de 

basisverzekering en voor aanvullende verzekeringen. Het voordeel van een collectieve 

(aanvullende) verzekering is dat die meestal goedkoper of uitgebreider is.  

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over een collectieve (aanvullende) verzekering: 

De gemeente biedt een collectieve verzekering bij CZ aan mèt gemeentepakket. Deze 

collectieve verzekering bestaat uit de basisverzekering, de aanvullende BasisTand verzekering 

én een gemeentepakket. Met deze collectieve verzekering heeft u recht op een heel pakket 

aanvullende voorzieningen en zorgvergoeding. Het gaat hierbij om vergoeding voor brillen, 

tandartskosten, hulpmiddelen zoals gehoorapparaten en diverse therapieën.  

De premiekorting blijft 6% op de basisverzekering, de aanvullende verzekering en het 

gemeentepakket. Als u aan de voorwaarden voor deelname aan de collectieve zorgverzekering 

voldoet, dan heeft u ook recht op een bijdrage van de gemeente in de premie van € 8,33 per 

maand. 

U kunt deelnemen aan de verzekering als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de op u van 

toepassing zijnde bijstandsnorm. Verder mag u geen betalingsachterstand hebben.  

De gemeente bekijkt jaarlijks of u nog aan de voorwaarden voldoet. 

 

Informatie: 

Team Sociale Zaken gemeente Leudal    0475 859000 www.leudal.nl 

 

Heeft u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten te staan? Dan komt u soms in 

aanmerking voor bijzondere bijstand. Het moet wel nodig zijn dat u die kosten maakt. 

Voorbeelden van noodzakelijke kosten zijn: eigen bijdrage medische kosten, 

maaltijdvoorziening, tijdelijk hoge woonlasten of kosten voor bewindvoering. Voor normale 

kosten die iedereen maakt krijgt u geen bijzondere bijstand. Denk hierbij aan eten, kleding en 

huur. Het hangt van uw inkomen en bezittingen af of u bijzondere bijstand krijgt.  

Daarnaast gelden een aantal voorwaarden zoals:  

 De kosten passen niet in een normaal uitgavenpatroon. 

 Het is nodig de kosten te maken en u kunt dit naar alle redelijkheid niet zelf betalen. 

 U krijgt de kosten niet of gedeeltelijk vergoed van bijvoorbeeld uw 

ziektekostenverzekeraar of een andere instantie. 

 U hebt niet voor de kosten kunnen sparen. 

 

Informatie: 

Team Participatie gemeente Leudal    0475 859000 www.leudal.nl 

 

Mensen met een minimum inkomen en een beperkt vermogen kunnen een beroep doen op de 

MAAT-bijdrageregeling. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld lidmaatschapskosten van een 

vereniging, kosten voor benodigde materialen en entreegelden. 

 

 

 

http://leudal.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/1035
http://www.leudal.nl/
http://www.leudal.nl/


 

 

 

 

 

 

 Informatiegids Leudal 

Pagina 46 van 55 

 

Voorwaarde is wel dat het  

inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en er geen vermogen aanwezig is dat 

hoger is dan de daarvoor geldende norm.  

 

Informatie:  

Team Participatie gemeente Leudal    0475 859000 www.leudal.nl 

 

Huurtoeslag is een bijdrage, als u in verhouding tot uw inkomen een te hoge huur betaalt. Om 

voor huurtoeslag in aanmerking te komen, worden uw inkomen en vermogen getoetst. 

 

Informatie: 

Belastingdienst       0800 0543  www.toeslagen.nl 

 

De woonkostentoeslag is een gemeentelijke bijdrage in de woonkosten voor mensen die niet in 

staat zijn om hun huur te betalen. De woonkostentoeslag is een laatste vangnet voor mensen 

die geen beroep kunnen doen op een andere regeling. Eigenlijk geeft de gemeente de 

woonkostentoeslag alleen als de woonlasten lager zijn dan de huurgrens voor de huurtoeslag.   

Deze financiële voorziening is een vorm van bijzondere bijstand. Men dient wel aan bepaalde 

voorwaarden te voldoen. Men dient een laag inkomen te hebben en men mag geen vermogen 

hebben.  

 

Informatie:  

Team Participatie gemeente Leudal   0475 859000 

 

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering. Om 

voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, worden uw inkomen en vermogen getoetst. 

 

Informatie:  

Belastingdienst      0800 0543  www.toeslagen.nl 

 

Voor alle belastingzaken is de gemeente Leudal aangesloten bij de Belastingsamenwerking  

Gemeenten en Waterschappen (BsGW).  

Op www.bsgw.nl vindt u meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en  

gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw 

rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen 

inzien en kwijtschelding aanvragen. 

 

Informatie: 

BsGW        088 - 84 20 420  www.bsgw.nl 

 

 

 

http://www.leudal.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.bsgw.nl/
http://www.bsgw.nl/
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Het invullen van het aangifteformulier voor de belastingen is voor velen een jaarlijks  

terugkerend probleem. Een helpende hand kan hierbij van zijn. De ouderenorganisaties en de 

vakbonden bieden deze hulp aan hun leden.  

 

Informatie: 

De lokale seniorenverenigingen/KBO Limburg   0475 381740 

 

Wanneer u door omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen dan 

kunt u de hulp inroepen van een schuldhulpverlener van de gemeente. Dit kan zijn voor  

informatie en advies, maar ook om een oplossing te vinden voor uw problemen. In een 

‘vraagverhelderingsgesprek’ wordt gekeken naar uw situatie. Samen wordt besproken wat u 

nodig heeft om verder te komen. Er wordt gezocht naar een oplossing op maat. Er wordt 

gekeken naar de mogelijkheden binnen uw eigen financiële situatie en uw omgeving. Het 

‘vraagverhelderingsgesprek’ is het startpunt voor ondersteuning bij uw situatie. U kunt dus niet 

direct een aanvraag doen voor schuldhulpverlening. Als na dit gesprek blijkt dat u in 

aanmerking komt voor schuldhulpverlening dan komt er een vervolggesprek. Daarna zal de 

gemeente een  

beslissing over uw verzoek nemen. Bij een positief besluit wordt uw dossier aan de Kredietbank 

gegeven. Deze gaat met u het ‘minnelijke traject’ in. De schuldhulpverlener helpt bij het  

opstellen van een overzicht van alle schuldeisers. Ook brengt hij het totaal aan schulden in 

kaart. De schuldhulpverlener zoekt met de schuldeisers naar mogelijkheden om tot een 

oplossing te komen. Wanneer de schuldhulpverlener met de schuldeisers geen oplossing kan 

vinden, gaat men het wettelijke traject in. Dit heet de 'Wet schuldsanering natuurlijke personen' 

(Wsnp). De rechter beslist hierover. Deze regeling duurt maximaal 3 jaar.  

 

Informatie:  

Gemeente Leudal      0475 859000 www.leudal.nl 

 

Het mantelzorgcompliment is een regeling bedoeld als waardering en als een financieel 

extraatje voor mantelzorgers. 

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor lokaal beleid. Jaarlijks reserveert de 

gemeente budget voor mantelzorgwaardering. Mocht u vragen hebben over het 

mantelzorgcompliment, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Leudal of met het 

Steunpunt Mantelzorg. 

 

Informatie: 

Gemeente Leudal     0475-859000 www.leudal.nl  

Synthese Leudal 0475-745138  www.synthese.nl  info@synthese.nl 

 

Wilt u leren hoe u per computer uw bankzaken kunt regelen? Rabobank leert het u graag. Heeft 

u interesse? Bij voldoende deelnemers start er periodiek een workshop in groepsverband 

afwisselend in Meijel of in Baexem. 

http://www.leudal.nl/
http://www.leudal.nl/
http://www.synthese.nl/
mailto:info@synthese.nl
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Heeft u moeite met de kleine toetsen en het schermpje van de Random Reader (het apparaatje 

dat u nodig heeft om te kunnen internetbankieren)? Maak dan gebruik van de Random Reader 

Comfort, die twee keer zo groot is.  

 

Natuurlijk wilt u uw bankzaken het liefst zelf regelen. Toch is het goed om er bij stil te staan dat 

u in de toekomst misschien hulp van anderen heeft, bijvoorbeeld van uw kinderen.  

De Rabobank adviseert u er graag over. Ook een bezoek aan de notaris kan zinvol zijn.  

 

Informatie: 

Rabobank Peel, Maas en Leudal   0475 518518  info@pml.rabobank.nl 

mailto:info@pml.rabobank.nl
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Algemeen Maatschappelijk Werk 

Schoolstraat 35 

6093 EH  Heythuysen 

 088 6560600 

www.amwml.nl 

 

Alzheimercafé Leudal 

Marja Deckers 

Zorgcentrum Beek en Bos 

L’Unionlaan 1 

6093GE Heythuysen 

0475-494059 / 06-25472444 

 

Alzheimer Nederland afdeling Midden-

Limburg 

Munsterstraat 61 

6041 GA  Roermond 

 0475 520823 

 alzheimer.mid.limb@hetnet.nl 

http://www.alzheimer-nederland.nl/1647.aspx 

 

ANBO Afdeling Midden-Limburg 

Postbus 2012, 3440 DA Woerden 

 (0348) 46 66 66 

 ledenservice@anbo.nl  

https://www.anbo.nl/over-ons/lokaal/venlo 

 

Belastingdienst algemeen 

www.belastingdienst.nl 

 0800 0543 

 

Belastingdienst Toeslagen  

www.toeslagen.nl 

 0800 0543 

 

Bie Smidje 

Gulden Eind 7 - 9 

6096 AG  Grathem 

  0475 451372 

 info@biesmidje.nl 

www.biesmidje.nl 

 

 

 

BsGW 

 088 8420420 

www.bsgw.nl 

 

Care + 

Bevelantstraat 20 

6088 PB  Roggel 

 0475 769148 

 info@care-plus.nl 

www. care-plus.nl 

 

Casquettenhof 

Posthuisweg 8 

6085 AG  Horn  

 0475 583394 

 schrijnwerkers@spam-protecthetnet.nl 

www.casquettenhof.nl 

 

Centraal Bureau PSW 

Charles de Gaullestraat 21 

6049 HB  Roermond 

Postbus 420  

6040 AK  Roermond 

 0475 494095 

 info@pswml.nl 

www.pswml.nl 

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

CIZ Utrecht 

Orteliuslaan 1000 

3528 BD Utrecht 

Postbus 2690 

3500 GR Utrecht 

088 – 789 10 00 (bereikbaar op werkdagen 

tussen 08.30 en 18.00 uur) 

info@ciz.nl 

www.ciz.nl 

 

Centrum Indicatiestelling Zorg Heerlen 

Postbus 6012 

6401 SB  Heerlen 

 088 7891650 

 infoheerlen@ciz.nl 

www.ciz.nl 

mailto:ledenservice@anbo.nl
https://www.anbo.nl/over-ons/lokaal/venlo
http://www.belastingdienst.nl/
mailto:info@biesmidje.nl
http://www.biesmidje.nl/
mailto:info@care-plus.nl
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Contact Federatie van 

Gehandicaptenorganisaties Limburg 

Postbus 5185 

6130 PD  Sittard 

 046 4208041 

 bureau@fgl-limburg.nl 

www.fgl-limburg.nl 

 

Centraal Administratie Kantoor (CAK) 

Antwoordnummer 1608 

2509 VB  Den Haag 

 0800 1925 

www.hetcak.nl 

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Schoolstraat 35 

6093 EH Heythuysen 

 088 4388300 

 info@cjgml.nl 

www.cjgml.nl 

 

Dagopvang Beek en Bos  

L'Unionlaan 1 

6093 GE  Heythuysen 

 0475 391700 

 info@beekenbos.nl 

www.beekenbos.nl 

 

Dagopvang Proteion De Kreppel 

Catharina Daemenstraat 1 

6093 KE  Heythuysen 

 0475 850335 

www.proteion.nl 

 

De Ark Roermond 

Heinsbergerweg 176 

6045 CK  Roermond 

 088 6102035  

 

De Port 

Kuiperweg 15 

6037 NL  Kelpen-Oler 

 0495 651429 

 zorgboerderijdeport@spam-protectplanet.nl 

www.deport.nl 

 

Hert veur Limburg 

Mieke Raemakers en Daniëlle Mols 

06 38510216 (Daniëlle Mols) 

hertveurlimburg@gmail.com 

Eet Smakelijk Service 

Dorpsstraat 91 

6095 AG  Baexem 

 0475 451650 

 sparsynco@despar.info 

www.synco.spar.nl 

 

Eigen-Wijs in Zorg 

Postbus 9036 

6070AA Swalmen 

 06-43181967 

 info@eigen-wijsinzorg.nl 

www.eigen-wijsinzorg.nl  

 
Elivigar 

Koppelstraat 19 

6088EM Roggel 

 0475 – 390 520     

www.deseizoenen.org/elivagar/contact 

 

Franciscus hospice 

Doolhofstraat 14 

6001 XZ  Weert 

 0495  498977 

 Franciscus-hospice@home.nl 

www.franciscushospice.nl/Contact 

 

Gemeente Leudal 

Leudalplein 1 

6093 HE  Heytshuysen 

 0475 859000 

www.leudal.nl 

 

Groene Kruis Thuiszorg 

Schoolstraat 35 

6093 EH Heythuysen 

088 61 088 61 

zorgbemiddelinggkt@dezorggroep.nl 

www.dezorggroep.nl 

 

Herbergier Heythuysen 

Wim Klaessen en Carla Posthumus 

Notaris Ruttenlaan 19 

6093 CP  Heythuysen 

 06 81351602 

 heythuysen@herbergier.nl 

 

 

 

 

http://www.fgl-limburg.nl/
http://www.hetcak.nl/
mailto:info@cjgml.nl
mailto:sparsynco@despar.info
http://www.synco.spar.nl/
mailto:info@eigen-wijsinzorg.nl
http://www.eigen-wijsinzorg.nl/
mailto:heythuysen@herbergier.nl
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Herbergier Grathem 

Jos Beijers en Wies Beijers-Pollen 

Brugstraat 52 

6096 AC  Grathem 

 06 42882531 

 grathem@herbergier.nl 

 

Het Juridisch Loket 

 0900 8020 

www.juridischloket.nl 

  

Hoeve de Kaolder 

Leukerweg 3 

6095 NX  Baexem 

 0475 451701 

 info@hoevedekaolder.nl 

www.hoevedekaolder.nl 

 

Hulp bij Dementie 

Westhoven 5 

6042 NV Roermond 

088-610 4141 

contact@hulpbijdementie.nl 

www.hulpbijdementie.nl 
 

Huis van Morgen 

Bernhardstraat 4 

5985XP Panningen 

 077 3077350     

 info@huisvanmorgen.nu      

 www.huisvanmorgen.nu. 

 

Informatiepunt Ouderenzorg Limburg 

046 4208020 

iol@huisvoordezorg.nl 

www.huisvoordezorg.nl 

 

Inloopcafé Neer 

Kruisstraat 5 

6086 AR  Neer 

 06 41880578 

 

Inloopcafé Roggel 

Miep Linssen en Wiel Peeters 

Klaproosstraat 4 

6088 AX  Roggel 

 06 20746463 

 

 

 

Jozefhuis  

Pastoor Shippersstraat 4 

6088 AV  Roggel 

 0475 491105 

 bestuur@dagopvangjozefhuis.nl 

http://www.dagopvangjozefhuis.nl/contact/13-

vrijwilligers 

 

KBO Limburg 

Steegstraat 5 

6041 EA  Roermond 

 0475 381740 

www.kbolimburg.nl 

 

Klooster Keyserbosch 

Keizerbos 1 A 

6086 AX  Neer 

 0475 592490 

 info@kloosterkeyserbosch.nl 

 

Klussendienst Naoberzorgpunt Roggel 

Sjra Jegers 

 06 510 48 541 

 

Kruisstraat 5 

Kruisstraat 5 

6086 AR  Neer  

 0475 520663 

 hettieijff@spam-protecthotmail.com 

www.kruisstraat5.nl 

 
Land van Horne  

St. Charles – Heythuysen 

St. Elisabeth – Haelen 

 0900 333 55 55    

 info@landvanhorne.nl  

www.landvanhorne.nl 

 

Medicura 

Magnesiumstraat 7 

6031 RV  Nederweert 

 088 0071100 

 info@medicura.nl 

www.medicura.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.juridischloket.nl/
http://www.huisvoordezorg.nl/
http://www.kruisstraat5.nl/
mailto:info@landvanhorne.nl
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Medipoint Groene Kruis 

Westhoven 5 

6042 NV Roermond 

Er zijn ook winkels in Panningen en Venlo 

088 1020100 

www.medipoint.nl 

 

MET GGZ Leudal 
Notaris Ruttenlaan 2a 
6093 CP Heythuysen 
 088-1149299 
  info@metggz.nl 
www.metggz.nl 

 

Midden-Limburgse Volksuniversiteit 

Bob Boumanstraat 30 

6042 EH  Roermond 

 0475 346674 

www.volksuniversiteit.net 

 

NaoberzorgPunt Roggel 

 06 20746463 

 info@naoberzorgpunt.nl 

www.naoberzorgpunt.nl 

 

Nederlandse Spoorwegen  

www.ns.nl 

 0900 1462 

www.ns.nl 

 

NVVS 

 06 50289811 

mar12@home.nl 

www.stichtinghoormij.nl 

 

Netwerk Notarissen 

Biesstraat 8 

6093 AD  Heythuysen 

 0475 492777 

www.netwerknotarissen.nl 

 

Ondersteuning Ouders en Kinderen (OOK) 

Leudalplein 1 

6093 HE Heythuysen 

 06 36547546 

 i.versteegen@synthese.nl 

www.synthese.nl 

 

 

 

 

Ouderencentrum Beek en Bos 

L'Unionlaan 1 

6093 GE  Heythuysen 

 0475 391700 

 info@beekenbos.nl 

www.beekenbos.nl 

 

Proteion  

Postbus 4080 

6080 AB  Haelen 

 088 8500000 

 info@proteion.nl 

 

Proteion Welzijn  

Heythuyserweg 21 

6085 NH  Horn 

 0475 453033 

 welzijn@proteion.nl 

www.proteion.nl 

 

PSW activiteitencentrum Heythuysen 

Vlasstraat 25 

6093 EE Heythuysen 

 0475 494095 

 

PSW Genegenterhof 

Baexemerweg 27a 

6096 AP Grathem 

 0475 453121 

 

PSW woonvoorziening Heythuysen 

Vlasrootsingel 6, 6a, 6b 

6093 JX Heythuysen 

 0475 386330 

 

Omnibuzz 

ritreservering@onmibuzz.nl  

Ritreservering: 0900 06 99 

 

Rode Kruis Roermond 

Molengriendweg 3 

6041 BN  Roermond 

 0475 318228 

 roermond@rodekruis.net 

www.rodekruisroermond.nl 

 

 

 

 

 

http://www.volksuniversiteit.net/
http://www.naoberzorgpunt.nl/
http://www.ns.nl/
http://www.netwerknotarissen.nl/
mailto:i.versteegen@synthese.nl
http://www.synthese.nl/
http://www.beekenbos.nl/
http://www.proteion.nl/
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Rondmeer 

Heide 3 

6093 PA  Heythuysen 

 0475 495604 

 info@rondmeer.nl 

www.rondmeer.nl 

 

Sensoor 

 0900 0767 

 hulp@sensoor.nl 

www.sensoor.nl 

Sociale Persoonsalarmering 

Heythuyserweg 21 

6085 NH  Horn 

 0475 453033 

 welzijn@proteion.nl 

 

Sociale Verzekeringsbank 

Laurentiusplein 1 

6043 CS  Roermond 

 0475 368000 

www.svb.nl/int/nl/algemeen/additioneel/roermo

nd.jsp 

 

St. Magdalena Zorgcentrum & thuiszorg 

Proteion  

Magdalenahof 1 

6081 GP  Haelen 

 0475 518888 

www.proteion.nl 

 

Stap In Ell 

Tjeu van Lier 

Gemeenschapshuis Ellenhof 

Sebastiaanstraat 10 

6011 RE  Ell 

 0495 551279 

 
Steunpunt Mantelzorg Leudal (Synthese) 

Markt 66088BP Roggel 

 0475 745138 

mantelzorgleudal@synthese.nl 

 

Steunpunt vrijwilligers/Klikleudal 

Heythuyserweg 21 

6085NH Horn 

 0475-453033 / 06-52875046 
  info@klikleudal.nl 

www.klikleudal.nl 

 

Stichting Gehandicapten Belangen Leudal 

 gehandicaptenbelangenleudal@gmail.com 

 

Stichting Heitser Burenhulp        

 06 396 144 78 

 info@heitserburenhulp.nl 

www.heitserburenhulp.nl 

 

SGL (thuisbegeleiding) 

Havikstraat 18 

6135 ED  Sittard 

046 4203800 

www.sgl-zorg.nl 

 

Stichting Land van Horne 

Biest 43 

6001 AP  Weert 

0900 333 55 55 

 info@landvanhorne.nl 

www.landvanhorne.nl 

 

Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw 

leergeldleudal@gmail.com 

 

Stichting Wonen Leudal 

Oude Trambaan 18 

6093 CE  Heythuysen 

 p_naaijkens@hotmail.com 

 0475 4928538 

 

Stichting Hoormij 

06 50289811 

 mar12@home.nl 

www.stichtinghoormij.nl 

 

Stichting Moveoo 

Spoorlaan Zuid 29 a 

6045 AA  Roermond 

Postbus 1047 

6040 KA  Roermond 

 088 3379000 

Fax 088 3379099 

 info@moveoo.nl 

www.moveoo.nl 

 

SVB Servicecentrum PGB 

 030 2648200 

www.svb.nl 

 

 

http://www.sensoor.nl/
http://www.svb.nl/int/nl/algemeen/additioneel/roermond.jsp
http://www.svb.nl/int/nl/algemeen/additioneel/roermond.jsp
mailto:gehandicaptenbelangenleudal@gmail.com
mailto:info@heitserburenhulp.nl
http://www.heitserburenhulp.nl/
mailto:mar12@home.nl
mailto:info@moveoo.nl
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Synthese 

Postbus 5033 

5800 GA  Venray 

 0478 517300 

 Info@synthese.nl 

www.synthese.nl 

 

Synthese, team Leudal 

Markt 6 

6088 BP Roggel 

0475 745138 

info@synthese.nl 

 

Tafeltje Dek-je 

Heythuyserweg 21 

6085 NH  Horn 

 06 52669573 (ma-vrij 9.00 – 12.30u) 

 tafeltjedekje@proteion.nl 

www.proteion.nl 

 

Thomashuis Grathem 

Tom en Yvonne Theeven 

Schoolstraat 1 

6096 AS  Grathem 

 06 55390645 

 0475 452727 

 grathem@thomashuis.nl 

thomashuizen.nl/grathem/home.aspx 

 

Thuis in Limburg 

Postbus 644 

6130 AP  Sittard 

 info@thuisinlimburg.nl 

www.thuisinlimburg.nl 

 

Thuiszorg Land van Horne 
Op de Bos 2 
6093 NC Heythuysen 
 0900 333 55 55 
 info@landvanhorne.nl 
www.landvanhorne.nl 

Thuiszorg Zorgcentrum Beek en Bos 

Lúnionlaan 1 

6093 GE  Heythuysen 

 0475 391700 

 info@beekenbos.nl 

www.beekenbos.nl 

 

Tzorg 

 088 0025500 

www.tzorg.nl 

Uitleenpunten Medicura De Kreppel 

Catharina Daemenstraat 1 

6093 KE  Heythuysen 

 0475 394999 

 info@medicura.nl 

www.medicura.nl 

 

Uitvaart Informatie Hulplijn 

 0800 4444000 

 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl 

www.uitvaartinformatiehulplijn.nl 

 

Valys Klantenservice 

Postbus 402 

2900 AK  Capelle a/d IJssel 

 0900 9630 

www.valys.nl 

 

Vereniging van Budgethouders Per Saldo 

 0900 7424857 

 www.pgb.nl 

 

Visio 

 088 5858585 

www.visio.org 

Vrijwilligerszorg Proteion 

Heythuyserweg 21 

6085 NH  Horn 

 0475 453033 

 welzijn@proteion.nl 

www.proteion.nl 

 

Waterschap Peel en Maasvallei 

Drie Decembersingel 46 

5921 AC  Venlo 

 077 3891111 

 Belastingvragen: 088-8420420 

 Meldpunt water: 0800-0341 

 info@wpm.nl 

www.wpm.nl 

 

Wensbus Leudal 

Hammermolen 16 

6086 BG Neer 

 06 - 13 23 28 94 

www.wensbusleudal.nl  

 

 

 

 

http://www.landvanhorne.nl/
http://www.beekenbos.nl/
http://www.visio.org/
http://www.proteion.nl/
http://www.wensbusleudal.nl/
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Wonen Limburg   

Willem II Singel 25 

6041 HP  Roermond 

 0800 3850850 

 post@wonenlimburg.nl 

www.wonenlimburg.nl 

 

Wonen Zuid 

Buitenop 9 

6041 LA  Roermond 

 088 6653653 

 wonen-zuid@wonen-zuid.nl 

www.wonenzuid.nl 

 

Woon@Home 

Notaris Ruttenlaan 14 

6093 CP Heythuysen 

 06 57599412 

www.woonathome.nl 

 

WoonGoed 2-Duizend 

Pastoor Vranckenlaan 4 

5953 CP  Reuver 

 077 04767777 

 wonen@woongoed2-d.nl 

 www.woonGoed2-d.nl 

 

Woonzorgcentrum St. Charles Land van 

Horne 

Op de Bos 2 

6093 NC Heythuysen 

 0800 3333888   

m.i.v. 1 juli 2015:  0900 333 55 55 

 st.charles@landvanhorne.nl 

www.landvanhorne.nl 

 
Zonnebloem Regio Leudal  

  0475 582566 

ingrid.raemaekers@home.nl 

 

Zorgbelang Juridische Service 

 0900 1411000 

www.jurofoon.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgboerderij Bosser-Marten 

Heide 23 (postadres Heide 19) 

6093 PA  Heythuysen 

 06 50605478 

 edwin@bossermarten.nl 

www.bossermarten.nl 

 

Zorgbedrijf Zorg en Groen 

Bosscherkampweg 16A 

6093 NH Heythuysen 

 06-39819201 

 

Zorgboerderij De Meyseberg 

Jacobusstraat 25 

6013 RK  Hunsel 

 06 53253874 

 info@zorgboerderijdemeysebergh.nl 

www.demeysebergh.nl 

 

Zorgcentrum Proteion Roncalli 

Oranjelaan79 

6042 BC Roermond 

 0475 371700 

Fax 0475 371709 

 receptieroncalli@proteion.nl 

 

Zorgcentrum St. Elisabeth Land van Horne 

St. Elisabethsdreef 1 

6081 NS Haelen 

 0900 333 55 55 

 st.elisabeth@landvanhorne.nl 

www.landvanhorne.nl 

 

De Zorggroep 

 088 6108861 

 klantenservice@dezorggroep.nl 

www.dezorggroep.nl 

 

De Zorggroep Groene Kruis Medipoint 

www.dezorggroep.nl 

 088 6108861 

 

 

http://www.wonenzuid.nl/
http://www.woongoed2-d.nl/
mailto:st.charles@landvanhorne.nl
mailto:ingrid.raemaekers@home.nl
mailto:edwin@bossermarten.nl
http://www.bossermarten.nl/
mailto:info@zorgboerderijdemeysebergh.nl
mailto:receptieroncalli@proteion.nl
mailto:st.elisabeth@landvanhorne.nl
http://www.landvanhorne.nl/
mailto:klantenservice@dezorggroep.nl
http://www.dezorggroep.nl/
http://www.dezorggroep.nl/

