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Regelingen. 
Malderburch hecht grote waarde aan klanttevredenheid
en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Er is een 
privacyreglement, gedragscode en een klachtenregeling. 
Deze zijn op te vragen via de receptie van Malderburch 
of via de website www.malderburch.nl

Uw vraagbaak!
Marjolijn Boeren en Veronique Meekes zijn bereikbaar

maandag tot en met  donderdag  van 9.00 tot 15.00 uur.

Telefoonnummer 024 - 357 05 70 of
e-mail: welzijn@malderburch.nl

Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg. 
Broekkant 16, 6581AC  Malden

Marjolijn Boeren Veronique Meekes



“Wat is verstandiger, verhuizen naar een andere 
woning of aanpassingen in mijn huis en hoe 

pak ik dat aan?”
 

“Ik heb steeds minder mensen om mij heen.
Hoe maak ik weer nieuwe contacten?” 

“Mijn inkomen is gedaald. Voor welke financiële
regelingen kom ik in aanmerking?” 

“Ik kan wel wat extra hulp in huis en bij het
aankleden gebruiken, wat zijn de mogelijkheden 

en hoe vraag ik dit aan?”

Ouder worden is niet in alle gevallen even gemakkelijk. 
In veel situaties ontstaan er vragen waarop men een ant-
woord zoekt. 

De ouderenadviseur luistert naar uw verhaal, brengt met u 
de problemen in kaart en is op de hoogte van regelingen, 
voorzieningen en mogelijkheden in de omgeving en zoekt 
samen met u naar oplossingen. 

Indien nodig bemiddelt de ouderenadviseur tussen u als 
hulpvrager en de instantie die de hulp verleent en houdt 
contact tot oplossingen bereikt zijn.

De ouderenadviseur kijkt van geen enkele vraag op.        
U kunt ons inschakelen als u vragen of problemen heeft 
rondom bijvoorbeeld:

 • uw woonsituatie 
 • uw inkomen en administratie
 • het vervoer 
 • tijdsbesteding 
 • het afhankelijk worden 
 • eenzaamheid
 • en vele andere zaken…. 

De ouderenadviseur is er voor alle 55 - plussers die zelfstan-
dig wonen in de gemeente Heumen en voor iedereen uit 
de naaste omgeving (zoals partners, kinderen, familieleden, 
buren of kennissen). 

Wij werken onafhankelijk van aanbieders van hulp- en 
dienstverlening. 

Er zijn in de gemeente Heumen beroepsouderenadviseurs 
en vrijwillige ouderenadviseurs werkzaam. 

Op verzoek komen wij bij u thuis.

Aan onze diensten zijn geen kosten  verbonden. 


