
Als het even niet  
zo lekker loopt...  
vraag om hulp bij  
het Sociaal Trefpunt!

Vindt u het lastig of voelt u zich bezwaard om hulp te vragen? Dat hoeft echt niet. Soms loopt 
het even niet lekker in het leven omdat er problemen zijn met zorg, inkomsten, huisvesting  
of gezondheid. Bij uzelf, of misschien zorgt u voor iemand anders en kan hij/zij wel even wat  
ondersteuning gebruiken. Het Sociaal Trefpunt is er voor u en/of uw omgeving, wanneer u  
behoefte hebt aan ondersteuning. Alle inwoners uit de gemeente Elburg, kunnen bij ons  
terecht met vragen rondom zorg, welzijn, werk, inkomen en wonen.   

We denken graag met u mee!   
Vanuit het Sociaal Trefpunt denken we graag met u mee en kunt u informatie, advies en onder-
steuning krijgen. U wordt vriendelijk ontvangen door een gastvrouw, waarna er vervolgens met 
u gekeken wordt bij welke organisatie uw vraag het beste past. In het Trefpunt werken mede-
werkers van Stichting WIEL, MEE, Stimenz en de consulenten sociaal domein van de gemeente 
Elburg samen. Let op! Voor al uw vragen omtrent geld en schulden verwijzen we u graag naar 
het Financieel Trefpunt, elke woensdag van 10.00-12.00 uur in ’t Huiken. ( van september- 
november als proef ook op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur in het M.F.C. Aperloo, 
Stadsweg 27 ’t Harde). We helpen u graag op weg! 
 
Wat?   
Eén centrale plek, het Sociaal Trefpunt, waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg, 
welzijn, werk, inkomen en wonen. 

Voor wie?   
Alle inwoners vanaf 18 jaar uit gemeente Elburg.  

Waar?   
’t Huiken, Lange Wijden 33, Elburg.  

Wanneer?   
Elke maandag  van 16.30 - 18.30 uur 
Elke dinsdag    van 13.30 - 15.30 uur  
Elke vrijdag       van 10.00 - 12.00 uur 
 
 

 

Meer weten?   
Wil je meer weten?  
Wij zijn maandag t/m vrijdag 
telefonisch bereikbaar van  
9.00 -17.00 uur, 0525 - 682211,  
via whatsapp 0525 - 682211  
of per mail  
vraag@sociaaltrefpunt.nl


