Inloophuizen
Omschrijving
Een inloophuis is een meestal publiekelijk, vrij toegankelijke ruimte voor een specifieke
doelgroep om tegemoet te komen aan behoeften van deze doelgroep. Een inloophuis biedt
warmte, rust, betrokkenheid en ondersteuning. Mensen vinden er herkenning en erkenning.
In inloophuizen kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals informatieoverdracht,
creativiteitssessies, bewegingsactiviteiten of kan over persoonlijke problemen worden
gepraat. Deze inloophuizen bestaan vaak alleen maar dankzij sponsors en/of ondersteuning
van en door vrijwilligers.

Voor wie zijn inloophuizen bedoeld
Er zijn in Nederland inloophuizen voor heel verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld
kankerpatiënten, psychiatrische patiënten, bepaalde groepen ouderen of thuis- of daklozen.

Indicatie nodig
Nee, er is geen indicatie nodig om een inloophuis te bezoeken.

Aanvraagprocedure
Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Wmo- loket elz, startpunt voor
welzijn, zorg een wonen. U kunt ook rechtstreeks telefonisch, schriftelijk of digitaal contact
opnemen met desbetreffende leverancier.

Eigen bijdrage
Nee, er is geen sprake van een eigen bijdrage. Deelname aan themabijeenkomsten zijn
kosteloos maar voor deelname aan activiteiten en het gebruik van materialen wordt meestal
een kleine vergoeding gevraagd.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Inloophuis De Honingraad
Adres:
Johan Willem Frisolaan 100
4818 LH Breda
Telefoon:
076 5655291
Fax:
076 5655293
Email:
welkom@honingraad.nl
Website:
www.honingraad.nl
Inloophuis Brede school De Vleer
Dinsdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur
Adres:
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur
Contactpersoon:
Daniëlle Breedveld
Telefoonnummer:
076-5014338
Inloophuis De Linde
Donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur
Adres:
Lambertusstraat 7
4872 XB Etten-Leur
Contactpersoon:
Daniëlle Breedveld
Telefoonnummer: 076-5014338
Inloophuizen van De Aanloop:
Brede school d’n Overkant
Donderdagmiddag 14.00-20.00 uur
Adres:
Edward Poppelaan 18
4874 NA Etten-Leur
De Gong
Maandagochtend 09.30-12.30 uur
Adres:
Trompetlaan 42
4876 XA Etten-Leur
Brede school de Vleer
Dinsdagmiddag 13.30-16.30 uur
Adres:
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur
Pluspunt de Valpoort
Vrijdagmiddag 13.30-16.30 uur
Adres:
Valpoort 153
4873 BM Etten-Leur
Ut Stokperdje
Dinsdagochtend 09.30-12.30 uur
Adres:
De Brug 15
4882 JC Klein-Zundert
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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