Informatiewijzer 2017 / 2018
‘Ouder worden in Borne’
U heeft de wens om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven.
Met het ouder worden kan dit leiden tot vragen waar u zelf niet direct
een antwoord op weet.
Deze informatiebrochure is geschreven om u daarbij te helpen.
Het geeft informatie over tal van organisaties, voorzieningen,
regelingen en mogelijkheden. In de verwijzing zijn contactgegevens
van betrokken organisaties vermeld: dit biedt de mogelijkheid om
digitaal verder te kijken of telefonisch contact op te nemen.
Onderwerpen in deze brochure

Administratie en financiën

Mobiliteit

Huishouden

Wonen

Meedoen en ontmoeten

Samen zorgen (voor)

Hebt u hulp of ondersteuning nodig, maar weet u niet precies wat
er mogelijk is? Of waar u moet beginnen met zoeken? Schroom niet,
wij helpen u graag verder.
Voor meer informatie of een afspraak:
Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
T 088 – 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl
Welzijn Ouderen Borne is onderdeel van
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1 Administratie en financiën
Geldzaken
1.1 Administratie op orde houden
Inzicht in uw financiële situatie start bij het ordenen van uw administratie. Alle papieren overzichtelijk in een map of ander opbergsysteem,
geeft overzicht in uw gegevens ten aanzien van inkomsten, uitgaven
en eventuele schulden. Mensen die gebruik maken van voorzieningen
en regelingen krijgen post die geordend moet worden en (aanvraag)formulieren die ingevuld moeten worden. Als u hierin het overzicht
kwijt bent en/of hulp kunt gebruiken bij het invullen van formulieren
zijn er ondersteuningsmogelijkheden.
Kulturhus Borne - Formulierenhulp: vrijwilligers
helpen u met het invullen van (aanvraag)formulieren.
T 074 - 265 7200
Neem (telefonisch) contact op om een afspraak te maken.
Hulpdienst: Praktische Ordening Ondersteuning
Thuisadministratie: POOT.
Vrijwilligers die u, ook voor langere tijd, kunnen ondersteunen om uw administratie op orde te brengen en op orde
te houden. Samen met u onderzoekt de vrijwilliger of
u gebruik kunt maken van regelingen en voorzieningen
en de vrijwilliger ondersteunt u zo nodig hierbij.
Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht
T 088 – 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl
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Financiële regelingen zijn bedoeld om iedereen zoveel mogelijk
mee te laten doen. Veel mensen ervaren schroom om te vragen
en uit te zoeken of ze recht hebben op een vergoeding.
Behoort u tot de groep mensen met geen of een klein pensioen
en weinig eigen vermogen? Dan is het vaak de moeite waard om
te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een regeling.
Websites die u kunt raadplegen zijn:
NIBUD www.berekenuwrecht.nl
Gemeente Borne www.borne.nl
www.borne.antwoordopbijstand.nl
www.borne.antwoordopminimavoorzieningen.nl
Op deze websites vindt u informatie over aanvullende sociale voorzieningen, huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding,
gemeentelijke belastingen. Bij de publieksbalie kunt u folders en een
nadere toelichting krijgen over deze regelingen.
Gemeente Borne – Sociale zaken
Publieksbalie
T 074 – 265 8686
E info@borne.nl
W www.borne.nl

1.3 Oplopende schulden
en crisissituaties
Oorzaken waardoor schulden ontstaan zijn zeer uiteenlopend.
Wanneer onbetaalde rekeningen zich opstapelen, kan het steeds
moeilijker worden om hier zelf uit te komen. Als incassobureaus
en deurwaarders zich melden, kan de situatie uitzichtloos lijken.
Professionele hulp, regelmatig in samenwerking met vrijwillige
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1 Administratie en financiën

1.2 Financiële regelingen

inzet vanuit POOT, biedt u ondersteuning en begeleiding.
Bij grotere schuldenproblematiek kan een bewindvoerder en/of
de Stadsbank u praktische hulp en mogelijkheden bieden.

Stadsbank Oost Nederland
T 088 – 766 36 66
E info@stadsbankoostnederland.nl
W www.stadsbankoostnederland.nl

1.4 Activiteitenfonds gemeente Borne
Wilt u zich aansluiten bij een sportvereniging of deelnemen aan
culturele activiteiten in verenigingsverband, maar zijn de contributiegelden/lidmaatschapskosten te duur en daarmee een belemmering?
Wellicht kunt u gebruik maken van de minima-regeling van de
gemeente Borne. Voor mensen met een laag inkomen kan de gemeente
een maximale bijdrage van € 400,00 per persoon,
per jaar verstrekken (2016). Uw netto
maandinkomen en uw eigen vermogen
zijn hierbij bepalend.
Gemeente Borne – Publieksbalie
T 074 – 265 8686
W www.borne.nl
Zoekterm: activiteitenfonds
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2 Huishouden
Zo lang en zo goed mogelijk
zelfstandig in uw eigen huis wonen
2.1 Hulp bij het huishouden
Wanneer u zelfstandig woont en vanwege ziekte, een lichamelijke
beperking of een psychosociaal probleem hulp nodig heeft, kunt u contact
opnemen met het Wmo-loket in het gemeentehuis. Hier kunt u terecht
voor informatie en advies en voor het indienen van een aanvraag ‘Ondersteuning Huishoudelijke Hulp’. Om aanspraak te maken op bepaalde
vormen van zorg hebt u allereerst een indicatie nodig. De aanvraag
hiervoor start met het voeren van een keukentafelgesprek (zie 2.3).
Gemeente Borne - Wmo-loket
T 074 – 265 8500
E wmo@borne.nl
W www.borne.nl

2.2 Meer dan alleen huishoudelijke hulp
Als u bij het voeren van uw huishouden tegen meerdere problemen aanloopt dan kijkt men met welke oplossingen u geholpen bent. U krijgt de
uitnodiging om met een Wmo-consulent een keukentafelgesprek te
voeren. Het doel van dit gesprek is om zorgvuldig te kijken naar uw
huidige mogelijk- en onmogelijkheden en hoe één en ander zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Onder andere kijken we naar mogelijkheden
binnen de voorliggende voorzieningen: vrijwilligershulp, vrijwilligersorganisaties en ondersteuning vanuit uw eigen netwerk, alvorens er
professionele ondersteuning ingezet wordt (maatwerk). Professionele
maatwerkvoorzieningen zijn: ‘Huishoudelijke hulp plus’, ‘Ondersteuning
zelfstandig leven’ of ‘Dagbesteding’.
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2 Huishouden

Wijkracht – Maatschappelijk Werk
T 088 – 367 9575
E borne@wijkracht.nl
W www.wijkracht.nl/borne

Iedereen die een aanvraag indient bij de gemeente voor hulpmiddelen,
huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of een andere vorm van
Wmo hulp krijgt de uitnodiging voor een keukentafelgesprek. Dit is een
belangrijk gesprek waarin besproken wordt hoe uw leven eruitziet.
Er wordt niet alleen gesproken over de problemen die er zijn, maar er
wordt breed gekeken naar alle terreinen van het leven en onderzocht
wat precies uw hulpvraag is.
Om te komen tot passende oplossingen van zowel uw kant als vanuit de
gemeente is het van belang dat u zich goed voorbereidt op dit gesprek.
Het is een zakelijk gesprek waarin de Wmo-consulent de juiste informatie
nodig heeft om te bepalen of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening of u kan informeren over andere oplossingen.
Een advies is om dit gesprek niet alleen te voeren. Vraag één of twee
personen die uw situatie goed kennen. Dit kan uw mantelzorger, familielid
of onafhankelijke cliëntondersteuner zijn. Zij kunnen uw verhaal
aanvullen en helpen om alle belangrijke elementen aan bod te laten
komen en ook al u vragen beantwoordt te krijgen. Als mantelzorger
heeft u de mogelijkheid om ook voor u zelf
een keukentafelgesprek aan te vragen.
Hieronder een lijst welke u kan helpen
om het gesprek goed te laten verlopen:
Ter voorbereiding
• Vraag iemand die uw situatie goed
kent om bij het gesprek aanwezig
te zijn. Denk hierbij aan uw mantelzorger, familielid of een onafhankelijke
cliëntondersteuner.
• Bereidt het gesprek samen voor: schrijf op wat aan de orde moet
komen. Maak ook een vragenlijst met wat u weten wilt.
• Raadzaam is dat de mantelzorger duidelijk kan aangeven wat
hij/zij doet en wat de mogelijkheden zijn voor nu en de toekomst.
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• Verzamel eventuele stukken zoals testuitslagen, keuringsrapporten of andere verslagen die uw situatie verduidelijken.
• Vraag hoeveel tijd er is voor dit gesprek en geef aan als dit
voor u te kort of te lang is.
• Belangrijk om te weten: is het eerste gesprek ter kennismaking / oriëntatie of is dit een gesprek waarin bepaald wordt
of u recht heeft op hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.
Tijdens het gesprek
• Voor iedereen moet duidelijk zijn: doel van het gesprek, de rol
van diegene die het gesprek leidt, rol van familie/mantelzorg of
cliëntondersteuner en de hulpvrager.
• Wees eerlijk en realistisch over de problemen en over de dingen
die u wel en niet kunt doen. Zo kan goed in kaart gebracht worden
wat er precies nodig is om te kunnen helpen bij bepaalde zaken.
Het helpt om per punt iets op te schrijven: zo kan alles goed aan
bod komen.
• Aan bod komen alle levensdomeinen: gezondheid (lichaam en geest),
wonen en het huishouden, uw contacten met buurt, vrienden en
familie, bezigheden, financiën, inkomen en hoe u zichzelf kan redden.
Afronding van het gesprek
• Aan het eind van het gesprek moet duidelijk zijn hoe de verdere
werkwijze is.
• Het verslag dat van het keukentafelgesprek wordt opgesteld wordt
gebruikt voor de afweging of u al dan niet voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt.
• Het verslag wordt u toegestuurd. Voordat dit definitief wordt
vastgesteld kunt u hierop aanvullingen of wijzigingen maken.
• Daarnaast is het van belang dat u weet binnen welke termijn
u reactie mag verwachten en hoe de verdere procedure is.
Ook hoe u eventueel bezwaar kunt maken tegen een genomen
besluit.
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2.3 Het keukentafelgesprek

2.6 Woningaanpassingen en hulpmiddelen

Wanneer u in gesprek gaat met de Wmo-consulent van gemeente Borne
over zorg of ondersteuning voor uzelf of uw gezinsleden, dan hoeft
u dat niet alleen te doen. Het is raadzaam om u bij te laten staan door
een vriend of familielid.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid u te laten ondersteunen door een
cliëntondersteuner of ouderenadviseur. Zij werken onafhankelijk van
de gemeente. Ondersteuning kan op verschillende wijzen; bijvoorbeeld:
voorbereiding op het gesprek, eerste oriëntatie op uw vragen of als
gespreksondersteuner. Dit is afhankelijk van uw wens en behoeftes.

Met het ouder worden kunnen er situaties ontstaan waardoor
uw huidige woning niet meer geheel passend is. Het levensloopbestendig maken van de woning kan voor veel comfort zorgen
en problemen voorkomen.
De gemeente Borne is aangesloten bij de campagne ‘Lang zult
u wonen’. Op hun website vindt u tal van adviezen, tips, productinformatie en praktijkvoorbeelden om uw eigen woning levensloopbestendig(er) te maken. Daarnaast organiseren zij diverse informatiebijeenkomsten in de regio. U kunt ook advies-aan-huis krijgen van
een expert.

Wijkracht Borne – Cliëntondersteuning
T 088 – 945 5722
E borne@wijkracht.nl
W www.wijkracht.nl/borne
Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht
T 088 – 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl

2.5 Met meer hulp zolang mogelijk thuis
Wordt het zelf opstaan, wassen en aankleden moeilijk? Dan doet u bij
een thuiszorginstelling het verzoek voor persoonlijke verzorging. Een
wijkverpleegkundige bezoekt u om met u vast te stellen wat u nodig
heeft. Wanneer u zich wilt oriënteren op mogelijke aanbieders, vindt
u relevante informatie op de volgende websites: www.kiesbeter.nl en
www.kiesmetzorg.nl. Voor de te ontvangen zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekend door het Centraal
Administratie Kantoor.

Lang zult u wonen
E info@langzultuwonen.nl
W www.langzultuwonen.nl

2.7 Tijdelijke hulpmiddelen
Na een medische ingreep, blessure of bij ziekte heeft u soms tijdelijk
een hulpmiddel nodig. Zoals bijvoorbeeld een rolstoel, hoog/laagbed,
drempelhulp of douchestoel. Vraag bij uw ziektekostenverzekeraar
en/of zorgverlener naar de diverse mogelijkheden en voor welke
vergoeding u in aanmerking komt.
Daarnaast zijn er steeds meer producten op de markt die u comfort
kunnen geven bij het zelfstandig wonen. Denk hierbij aan: een telefoon
met extra grote functietoetsen, handige keukenhulpmiddelen of een
apparaatje om knopen te sluiten of hulp bij het aantrekken van
(elastische) kousen. De website www.langzultuwonen.nl
geeft hierover informatie en diverse bedrijven
adverteren met hun aanbod.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
T 0800 – 1925 (gratis)
W www.hetcak.nl
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2 Huishouden

2.4 Ondersteuning bij uw aanvraag

3 Meedoen en ontmoeten
Sociale contacten en activiteiten
zijn voor veel mensen belangrijk
3.1 Mensen ontmoeten en meedoen
aan een activiteit
Naast het ontmoeten van mensen via een sport-, hobby- of cultuurvereniging, zijn er in Borne diverse plekken waar u anderen kunt
ontmoeten en deel kunt nemen aan een activiteit. Op de website
www.woborne.nl, vindt u een overzicht van ontmoetingsmogelijkheden
en hobby-, sport- en bewegingsactiviteiten. Deze informatie is ook te
vinden in de brochure ‘Ontmoeten, sporten en bewegen
voor senioren in Borne’. Hierin ontdekt u of er iets
voor u bij zit. De brochure is gratis op te halen in
het Kulturhus en gemeentehuis en ligt in diverse
wachtkamers en ontmoetingsplaatsen.
De gemeentegids geeft een breed overzicht van
actieve verenigingen in Borne. Op de website
www/borneboeit.nl/agenda treft u een digitale agenda met tal
van activiteiten: van expositie, toeristische markt, concert tot
beweegactiviteit.

3.2 Zoeken, ontdekken en vinden
Vindt u het lastig om een activiteit te vinden die bij u past? Vindt u het
moeilijk om zelf contact te maken of ergens naar toe te gaan? Dan kunt
u contact opnemen met de ouderenadviseurs van Welzijn Ouderen Borne.
Wij denken graag met u mee. Samen kijken we waar uw interesses liggen,
welke mogelijkheden er in Borne zijn en hoe u kan ervaren of dit
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Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht
T 088 – 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl

3.3 Ontmoeten van lotgenoten
In veel situaties is het prettig om met gelijkgestemden te praten,
mensen met wie u overeenkomsten ervaart. Veel gehoord is de
opmerking: “In deze groep voel ik me begrepen en heb ik aan een
half woord al genoeg.” Diverse lotgenotengroepen zijn in Borne actief:
Alzheimercafé Hengelo
Iedere laatste dinsdagavond van de maand
van 19:30 – 21:00 uur
De Klokstee, ontmoetingsruimte het Vertierkwartier
Wilderinkstraat 5-9, 7555 DS Hengelo
T 074 - 245 9131 (zorgloket Hengelo)
In andere omliggende plaatsen, zoals Oldenzaal, Almelo en Hof van
Twente zijn Alzheimercafé’s.
Op de website www.alzheimer-nederland.nl/alzheimercafé vindt
u hierover informatie.
Mantelzorgcafé
Iedere eerste donderdagmiddag van de maand
van 13:30 – 15:30 uur
Café de Ster, Marktstraat 16b, 7622 CR Borne
T 085 – 773 1720 (Contactpersoon: Mw. Lenneke Herben)
E info@siztwente.nl
W www.siztwente.nl
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3 Meedoen en ontmoeten

bij u past. Bijvoorbeeld met een vrijwilliger, die u de eerste keren
begeleidt.

3.4 Dagbesteding
In Borne zijn veel ontmoetingsactiviteiten, hobby mogelijkheden en
verenigingen actief. Diverse bewonerscommissies en wijkverenigingen
met activiteitenprogramma’s, het Praathuis van het Rode Kruis, de vele
activiteiten in het Atrium van het Dijkhuis, vrouwenverenigingen en
diverse hobby clubs. Het combineren van verschillende activiteiten zorgt
voor een prettige invulling van uw dag (zie 3: Meedoen en ontmoeten).
Als u op zoek bent naar meer gestructureerde dagbesteding waarbij
ook begeleiding plaatsvindt, zijn er diverse mogelijkheden.
Deze vormen van dagbesteding vallen onder verantwoording van
de Wmo. Om te onderzoeken of dit iets voor u is en of u hiervoor
in aanmerking komt, neemt u contact op met het Wmo-loket.
Uw aanvraag start met een keukentafelgesprek (zie 2.3).
Gemeente Borne – Wmo-loket
T 074 – 265 8500
E wmo@borne.nl
W www.borne.nl

4 Mobiliteit
Zelfstandig mobiel blijven met
eventueel gebruik van hulpmiddelen
4.1 Zelfstandig mobiel blijven
Zelfstandig gaan en staan waar we willen is voor iedereen belangrijk.
Dit geeft regie over vele activiteiten en maakt ons minder afhankelijk.
Met het ouder worden of door ziekte, kan dit minder vanzelfsprekend zijn.
Hulpmiddelen zijn dan noodzakelijk en bieden u opnieuw zelfstandigheid.
Voor een aanvraag van een invalideparkeerkaart, een scootmobiel,
aangepaste fiets of rolstoel neemt u contact op met het Wmo-loket.
U krijgt de uitnodiging tot een keukentafelgesprek (zie 2.3). Om in
uw woning zelfstandig mobiel te blijven bewegen met eventueel gebruik
van hulpmiddelen; zie 5: Wonen.
Gemeente Borne - Wmo-loket
T 074 – 265 8500
E wmo@borne.nl
W www.borne.nl

4.2 Rijbewijs vernieuwen
Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen voor het verlengen van
uw rijbewijs. Met een ongeldig rijbewijs bent u namelijk onverzekerd. Bij
de publieksbalie in het gemeentehuis dient u uw aanvraag in. Uw leeftijd
en mogelijk medische beperkingen bepalen de procedure. Op de websites
www.cbr.nl en www.regelzorg.nl vindt u hierover meer informatie.
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Gemeente Borne – publieksbalie
T 074 – 265 8686
E info@borne.nl
W www.borne.nl
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4 Mobiliteit

Netwerk Palliatieve Zorg Midden Twente
‘Wat als je niet meer beter wordt’
Contactpersoon: Mw. Agnes van Berkum
T 06 – 10 93 7897
E a.vanberkum@carintreggeland.nl
W www.netwerkpalliatievezorg.nl

Welzijn Ouderen Borne organiseert jaarlijks, in opdracht van de gemeente
Borne en in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, cursussen en
bijeenkomsten om verkeerskennis op te frissen. Dit zijn cursussen voor
automobilisten, fietsers en scootmobielgebruikers. Naast de theorie is er
aandacht voor de rijvaardigheid. Zie de website voor
het actuele aanbod of neem contact op.
Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
T 088 - 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl

4.4 Reizen door de regio en daarbuiten
Syntus verzorgt het openbaar vervoer per bus en trein in de regio Twente
onder de naam Twents. Op de website vindt u informatie over vervoersbewijzen, reisinformatie en hebt u de mogelijkheid om uw reis te plannen.
Ook aanbiedingen en acties zijn hier te
vinden. Evenals gerichte informatie
voor de 65+ reiziger.
Syntus Twents
T 088 - 033 1360
W www.twents.nl
De buurtbus rijdt door de wijk Stroom-Esch en Hertme naar het station.
Deze kleine personenbus wordt gereden door een groep vrijwilligers,
maar is een vaste (lijn)dienst. Op de website vindt u informatie over
de route, prijs en instapmogelijkheden.
Buurtbus Weerselo
W www.buurtbusweerselo.nl
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Voor vervoer van ‘deur naar deur’ kunt u gebruik maken van de
taxi. Hierin zijn momenteel vele ontwikkelingen.
Voor rolstoelgebruikers en mensen met een mobiliteitsbeperking
is er de Regiotaxi. De Regiotaxi is een vorm van openbaar vervoer
die voor iedereen toegankelijk is.
De mogelijkheden om via de Wmo een reductiepas te verkrijgen
zijn beperkt en alleen in uitzonderlijke situaties.
Regiotaxi Twente
T 0900 – 1814
W www.regiotaxitwente.nl
Voor vervoer van ‘deur naar deur’ buiten de regio kunt u bij Valys een
pas aanvragen. Deze organisatie zorgt voor sociaal-recreatief vervoer
buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Naast het
vervoer per taxi, zijn er begeleidingsmogelijkeden waarbij u ook per
trein reist. Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod hebt u een
OV begeleiderskaart nodig.
Valys
T 0900 – 9630
W www.valys.nl
De OV begeleiderskaart is er wanneer u persoonlijke begeleiding nodig
hebt om te reizen met het openbaar vervoer. Onder openbaar vervoer
wordt verstaan: de openbare trein-, bus, metro-, en tramdiensten
volgens dienstregeling. Een praktisch stroomschema biedt de mogelijkheid om te ontdekken of u de OV begeleiderskaart kan aanvragen.
Argonaut Advies - afdeling OV begeleiderskaart
T 030 – 235 4661
W www.ovbegeleiderskaart.nl
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4 Mobiliteit

4.3 Bijblijven: verkeerscursussen

4.5 Begeleidende vervoershulp

Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht
T 088 - 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl

4.6 Uw wens om mobiel te blijven
Naast vervoersmiddelen en hulpmiddelen is de investering in uw eigen
mobiliteit belangrijk! Dit kan door in beweging te blijven in het dagelijks
leven en door deelname aan een sport- of beweegactiviteit. In Borne is
veel te doen! Ook zijn er groepen actief voor als u chronisch ziek bent,
rugklachten heeft of minder mobiel bent door uw leeftijd.
In de brochure ‘Ontmoeten, sporten en bewegen voor senioren in Borne’
vindt u een breed overzicht. Ook in de gemeentegids en op de website
www.borneboeit.nl ziet u welke verenigingen er actief zijn.
Is het deelnemen/lid worden voor u financieel een bezwaar?
Mogelijk kan een bijdrage uit het
activiteitenfonds een oplossing zijn.
(Zie 1.4 Activiteitenfonds
gemeente Borne)
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5 Wonen
Zelfstandig wonen
5.1 Een prettige woning
Een woning waarin u met plezier woont, moet voldoen aan uw behoeften.
Die behoeften wijzigen in de loop van de jaren. Leefbaarheid, betaalbaarheid en de woonomgeving spelen daarin een rol.
Uw woning voorzien van meer comfort draagt bij aan het prettig blijven
wonen. Op de website van ‘Lang zult u wonen’ vindt u veel adviezen.
Ook kunt u een medewerker aan huis uitnodigen voor een advies op maat.
Lang zult u wonen
E info@langzultuwonen.nl
W www.langzultuwonen.nl
Indien u grotere aanpassingen
nodig heeft in uw woning, zoals
bijvoorbeeld een traplift, is het
raadzaam om contact op te nemen
met het Wmo-loket.
Gemeente Borne – Wmo-loket
T 074 – 265 8500
E wmo@borne.nl
W www.borne.nl
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5 Wonen

Voor vervoersvragen doen veel mensen een beroep op familie,
buren of vrienden. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Bent u om vervoer met begeleiding verlegen, dan kunt u een beroep
doen op vrijwilligers vanuit Welzijn Ouderen Borne. De vrijwilligers
rijden in hun eigen auto. U betaalt alleen een vaste onkostenvergoeding en de eventuele parkeerkosten.

Om verschillende redenen kunt u besluiten te verhuizen naar een
andere woning. Soms is er de noodzaak om naar een andere woning
te gaan. Verhuizen betekent veel. Een praktische website met veel
informatie is www.verhuizenkunjezelf.nl

6 Samen zorgen (voor)

5.3 Verhuizen naar een huurwoning

Omzien naar elkaar en zorgen delen

Welbions (voorheen Woonbeheer) is de woningcorporatie die in de
gemeente Borne en Hengelo gaat over de verhuur van sociale huurwoningen. Als u in de toekomst mogelijk wilt verhuizen naar een
huurwoning van Welbions, is het raadzaam om u in te schrijven.
U kunt ook langskomen op het kantoor in Borne: Stationsstraat 37.
Welbions
T: 074-246 8300
E: klantenservice@welbions.nl
W: www.welbions.nl

6.1 Buren- en vrijwillige hulp
In Borne zijn veel vrijwilligers actief en zijn er buurten en straten
waar mensen elkaar voorthelpen. Wilt u iets voor een ander betekenen,
af en toe of regelmatig iemand helpen? Bureau Vrijwilligerswerk
informeert u graag over de mogelijkheden. Vele (vrijwilligers)organisaties
zijn hierbij aangesloten. Het vrijwilligersbureau heeft als taak om vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. U vindt hier actuele vacatures.
In het Kulturhus is een ‘Vrijwilligers Informatie Punt’: iedere woensdagmiddag treft u hier tussen 13:30 en 15:00 uur een vrijwilliger bij wie
u terecht kunt met uw vragen. Vacatures en informatie vindt u uiteraard
ook op de website van Bureau Vrijwilligerswerk.
Kulturhus Borne - Bureau Vrijwilligerswerk Borne
T 074 – 265 7200
E bvb@kulturhusborne.nl
W www.vrijwilligerswerkborne.nl

6.2 Zorgen over mezelf
of een ander
Zorgen is een breed begrip: zorgvragen zijn er in
vele soorten. Voor klachten en vragen op het gebied
van gezondheid is de huisarts vaak de eerste meest logische stap.
Hier kunt u ook uw ongerustheid uitspreken over de zorg(en) die u heeft
over bijvoorbeeld uw partner. De huisarts verwijst u, indien noodzakelijk,
door naar een specialist of naar bijvoorbeeld het sociaal team in Borne.
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6 Samen zorgen (voor)

5.2 Een andere woning

Gemeente Borne – Wmo-loket
T 074 – 265 8500
E wmo@borne.nl
W www.borne.nl

lotgenotencontact. Ook kan onderzocht worden of een vrijwilliger
u mogelijk kan ontlasten in uw zorg, zodat u wat tijd voor uzelf kunt
krijgen.
Steunpunt Mantelzorg Borne
T 085 – 773 1720
E info@siztwente.nl
W www.siztwente.nl

6.4 Ik maak me zorgen over iemand,
waar kan ik naar toe?

Ouder worden betekent terecht komen in een andere levensfase.
Dit brengt veranderingen met zich mee die kunnen leiden tot vragen
en onzekerheid en soms problemen. U kunt bijvoorbeeld voor moeilijke
keuzes komen te staan of u zorgen maken hoe u zaken kunt regelen.
Een ouderenadviseur is deskundig op het gebied van welzijn, wonen,
zorg, de voorzieningen en regelgeving in de gemeente Borne.
De ouderenadviseur komt bij u thuis om te luisteren en te praten
en geeft u informatie over mogelijkheden die er zijn. Samen met
u onderzoekt en kijkt zij naar de best passende oplossing en begeleidt
u, zo nodig, met het realiseren ervan.
Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht
T 088 - 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl

6.3 Mantelzorg
Als u zorg draagt voor een ander, structureel en langdurig, bent u vaak
gericht op de persoon voor wie u zorgt. Ondanks dat u dit waarschijnlijk
vanzelfsprekend en vanuit liefde doet, kan het fijn zijn om zorg(en)
te delen. Wanneer u het gevoel hebt dat u wel wat steun kunt gebruiken,
kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Borne. Zij bieden
o.a. informatie, individuele ondersteuning, praktische hulp thuis en
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Veel mensen kennen in hun leven periodes waarin het (even) minder
gaat, met school of werk, met relaties, met kinderen, met de gezondheid, met rondkomen. Het kan zijn dat u mensen in uw omgeving heeft
bij wie het niet lekker loopt. Een luisterend oor en praktische hulp zijn
dan vaak welkom.
Soms is het lastig om precies te weten of aan te geven wat u kunt
betekenen voor iemand. Het kan ook zijn dat u het idee heeft dat
het echt niet goed gaat en u zich zorgen maakt.
Maakt u zich zorgen over iemand uit uw omgeving? Een familielid,
een vriend of vriendin, buurvrouw of buurman? Deel uw zorgen!
Door het afgeven van uw signaal, door van gedachten te wisselen,
informatie te geven en te krijgen, kan voorkomen worden dat mensen
noodzakelijke hulp ontberen.
Gemeente Borne – Wmo-loket
T 074 – 265 8500
E wmo@borne.nl
Wijkracht Borne
T 088 – 945 5722
E borne@wijkracht.nl
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6 Samen zorgen (voor)

Heeft u zorgen of twijfels over het zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen? Heeft u hulp nodig in het voeren van uw huishouden?
Bent u minder mobiel en kunt u daardoor minder dan voorheen?
Om te onderzoeken wat er mogelijk is tot het aanvragen van hulp
en/of ondersteuning, kunt u zich wenden tot het Wmo-loket van
de gemeente Borne. (Zie ook 2.3 Het keukentafelgesprek).

Belangrijke adresgegevens
Een overzicht van voor u belangrijke
(telefoon)gegevens
• Eerste contactpersoon
•
• Uw huisarts
Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
T 088 – 945 5760
E welzijnouderenborne@wijkracht.nl
W www.woborne.nl
Wijkracht Borne
T 088 – 945 5722
E borne@wijkracht.nl
W www.wijkracht.nl
Gemeente Borne – Wmo-loket
T 074 – 265 8500 (van 08.30 - 12.30 uur)
E wmo@borne.nl
W www.woborne.nl
Gemeente Borne – publieksbalie
T 074 – 265 8686
E info@borne.nl
W www.borne.nl
Zonder afspraak toegankelijk:
maandag van 12.30 - 18.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur

24

