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Langer zelfstandig wonen als 55-plusser

Wooninformatiemarkt 
voor ouderen in Zuid
Dinsdag 13 september 15:30 - 18:30



Bent u 55 jaar of ouder, en wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen, eventueel in een kleinere woning of op de begane grond? 
Kom dan naar de  Wooninformatiemarkt voor ouderen.

Tijd en plaats

¡ Dinsdag 13 september
¡ 15.30 – 18.30 uur
¡ Oranjekerk, ingang Tweede Van der 

Helststraat 1 -3 (De Pijp)
¡ De toegang is gratis

Doel van de informatiemarkt

We willen u graag informeren en advies 
geven over wat u allemaal kunt doen om 
zo lang mogelijk prettig zelfstandig te 
blijven wonen in Amsterdam.

Op de Wooninformatiemarkt kunt u 
over veel onderwerpen informatie en 
advies krijgen:
 
¡ Hulpmiddelen en aanpassingen in uw 

woning. Denk bijvoorbeeld aan een 
traplift, verlaagde drempels, een 
automatische deuropener of een 
seniorentelefoon;

¡ Veiligheid in en om uw woning;
¡ Verhuisregelingen, bijvoorbeeld om 

te verhuizen naar een woning die 
beter bij u past;

¡ WMO-regelingen;
¡ Voorzieningen in uw buurt, zoals 

samen koken en eten, bewegen voor 
ouderen en andere sociale 
activiteiten;

¡ Zorg aan huis.

Deelnemende organisaties
 
De volgende organisaties kunt u in elk 
geval op de Wooninformatiemarkt 
vinden:
¡ Ymere
¡ Stadgenoot
¡ Rochdale
¡ De Key
¡ Eigen Haard
¡ Combiwel Buurtwerk
¡ Vrijwilligerscentrale Amsterdam Zuid
¡ Stadsdorp Rivierenbuurt
¡ Stadsdorp De Pijp
¡ Dorine Klautz Orde op Zaken
¡ Cordaan
¡ Markant
¡ OWA 50+
¡ Flying Squad
¡ Sociaal Loket
¡ Politie, project Senioren & Veiligheid
¡ Team Veiligheid van stadsdeel Zuid
 
De lijst deelnemende organisaties wordt 
nog uitgebreid.

Dit is een uitgave van gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid.
Telefoon 14 020, amsterdam.nl
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