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Dit overzicht is opgesteld door de ouderenadviseurs van KBO Barendrecht. Als u vragen hierover 

heeft of hulp hierbij nodig heeft neem dan contact met op met een ouderenadviseur: 

 

    06-14 63 88 33             ouderenadvisering.barendrecht@gmail.com 
 

 
Onderwerp Info Telefoon 

Activiteiten   

Vrijwilligerswerk vacatures www.kijkopwelzijn.nl/vacaturebank/  01 80 69 18 02 

Evenementen www.kijkopwelzijn.nl/activiteiten 01 80 69 18 00 

Activiteitenoverzicht van verschillende 
organisaties 

www.kijkopwelzijn.nl/ontmoetingspl
ein-activiteiten 

01 80 69 18 03 

Dementie   

Voorlichting over dementie en ondersteuning 
aan mensen met dementie 

www.alzheimer-nederland.nl  06 11 71 23 02 

Mogelijkheden voor zelfredzaamheid thuis www.leidraadlangerzelfstandigwon
en.nl/themas/passend-
wonen/langer-thuis-met-dementie/ 

 

Wat kun jij doen? (dementie vriendelijke actie) www.samendementievriendelijk.nl/
nieuws/zienis1doenis2 

08 00 60 02 

Eenzaamheid   

Luisterlijn, chatten, praten over verlies, 
mantelzorglijn 

www.eenzaam.nl 09 00 07 67  
(5 cent p/m)  

Buurtkamer. Iemand anders leren kennen? Hier 
zijn workshops, cursussen en andere activiteiten 

www.kijkopwelzijn.nl/buurtkamer  06 17 43 47 83 

Maatje. Ondersteuning o.b.v. persoonlijke 
behoefte 

info@kijkopwelzijn.nl 01 80 69 18 00 

Laag inkomen   

Informatie en aanvraag Individuele 
inkomenstoeslag 

www.barendrecht.nl/individuele-
inkomenstoeslag/ 

14 01 80 

Informatie en aanvraag tegemoetkoming 
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten 

www.barendrecht.nl/regeling-
meedoen/ 

14 01 80 

Informatie over aanvraag bijzondere bijstand www.barendrecht.nl/bijzondere-
bijstand 

14 01 80 

Informatie en aanvraag huurtoeslag www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c
onnect/bldcontentnl/belastingdienst
/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurto
eslag 

 

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht? www.berekenuwrecht.nl 

 

Aanvragen zorgtoeslag www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c
onnect/nl/toeslagen/content/hoe-
moet-ik-zorgtoeslag-aanvragen 

 

Zorgverzekering met korting en betere 
voorwaarden via gemeente Barendrecht 

www.gezondverzekerd.nl/  14 01 80 

Hulp bij schulden www.barendrecht.nl/hulp-bij-
schulden 

14 01 80 
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Laatste levensfase   

Laatste levensfase. Informatie over het 
levenseinde 

www.ikwilmetjepraten.nu  

Publieksbrochure "tijdig praten over 
levenseinde" 

www.knmg.nl/advies-
richtlijnen/dossiers/spreken-over-
het-levenseinde.htm 

 

Terminale zorg. Zorg voor mensen voor wie 
geen genezende behandeling meer mogelijk is 

www.vptz.nl  

Advies en begeleiding aan hulpvragers die bij 
hun eigen behandelaar niet terecht kunnen 

www.levenseindekliniek.nl 07 03 52 41 41 

Euthanasie verzoek en proces www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-
denk-aan-euthanasie 

 

Vervoer   

Gratis openbaar vervoer voor AOW 
gerechtigden 

www.barendrecht.nl/gratis-
openbaar-vervoer-voor-ouderen/ 

14 01 80 

WMO lokaal vervoer. Voor deelname aan het 
WMO-vervoer hebt u een vervoerspas nodig 

www.vervoerscentralebar.nl/regiota
xi-informatie/ 

14 01 80 

Met mobiliteitsbeperking sociaal-recreatieve 
uitstapjes buiten de eigen regio maken 

www.valys.nl/ 
  

09 00 84 10 

WMO   

WMO aanvraag bij gemeente Barendrecht www.barendrecht.nl/hulp-zorg-
nodig/  

14 01 80 

Rekenhulp eigen bijdrage CAK www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-
bijdrage-rekenhulp 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning MEE. 
Informatie, Advies, Belangenbehartiging 

www.meerotterdamrijnmond.nl/dien
sten/barendrecht/onafhankeljike-
cliëntondersteuning 

01 02 82 11 11 

Kosteloze ondersteuning WMO bezwaarschrift www.zorgbelanginclusief.nl 02 63 84 28 22 

Algemeen   

Levenstestament / testament. Checklists en tips www.notaris.nl 

 

Mentoren. Begeleiden van mensen met 
dementie, verstandelijke of psychische 
beperking 

www.mentorschap-rotterdam.nl 06 22 96 14 71 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB www.kbo-pcob.nl 03 03 40 06 55 

Rijbewijskeuring. Informatie van CBR  www.cbr.nl/nl/veelgestelde-
vragen/rijbewijskeuring.htm  

 

Rijbewijskeuring aanvraag www.regelzorg.nl/ 08 82 32 33 00 

Voor allerlei ondersteuning, van boodschappen 
doen tot begeleiden ziekenhuis bezoek 

www.seniorservice.nl 08 00 19 69      
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Op onze website staat onderstaande informatie. U komt hier via de site www.kbozuidholland.nl en kiest 
onder afdelingen voor Barendrecht. Kijk vervolgens onder nieuws (in de rechterkolom). 
 

Een uitgebreider en recent overzicht informatie zorgvragen  

Informatie over hulp bij uw belastingaangifte 01 80 62 23 80 

Controle overzicht met wat u in en om uw huis kunt doen om vallen te voorkomen 06 14 63 88 33          
Zeven simpele oefeningen om vallen te voorkomen 06 14 63 88 33 

Controle overzicht zelfstandig blijven wonen 06 14 63 88 33 

 

http://www.kbozuidholland.nl/

