
Wilt u mensen  ontmoeten 
of informatie over zorg 
opvragen? Bezoek de 
Zorgsteunpunten van 
TriviumMeulenbeltZorg. 
U ontvangt onze zorg in de 
gemeenten Almelo, Borne, 
Hengelo, Tubbergen en 
Twenterand.

“Ontmoetings plaats  
  voor ouderen”

Zorgsteunpunt



Wilt u even ontspannen, koffie drinken en mensen ontmoeten?  
Of hebt u vragen over zorg van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)? 
Bezoek dan een van onze Zorgsteunpunten. Deze wijksteunpunten 
vormen onder meer een ontmoetingsplaats voor ouderen en een 
informatiepunt voor zorg- en dienstverlening van TMZ. U ontdekt 
er dat al onze zorg op elkaar aansluit en dat u er bij ons nooit alleen 
voor staat; TMZ neemt u als het ware aan de hand door zorgland. 

In de steunpunten krijgt u bijvoorbeeld uitleg over een draagbaar 
alarm met hulp stand-by en andere vormen van zorg of kunt u 
 geheugentraining volgen. Gewoon een kop koffie drinken of iets leuks 
doen, zoals een cursus internetten, bloemschikken of koken, kan ook. 
U vindt onze steunpunten in Almelo (Het Noabershoes en De Riet), 
Hengelo (Thiems Inn), Borne (Het Dijkhuis) en Vriezenveen (Zorg-
steunpunt Garvesingel). Onze verpleeg- en verzorgingshuizen treft u 
in de gemeenten  Almelo, Borne, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. 
In deze regio’s bieden wij ook thuiszorg.

TriviumMeulenbeltZorg

Een bijzondere meerwaarde
Wilt u langer in uw eigen omge-
ving blijven wonen? Maak even-
tueel een telefonische afspraak, 
kom naar een van de steunpunten 
en ontdek wat TMZ voor u kan 
betekenen. In het Zorgsteunpunt 
kunt u ook een beroep doen op 
onze andere deskundige mede-
werkers, zoals een fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist en 
psycholoog. 

Uitgangspunt zorgverlening
Onze medewerkers zijn betrokken 
en omringen u met toewijding.  
Uw wensen en behoeften staan 
daarbij centraal. Al onze  diensten 
ontvangt u op basis van een 
 gecertificeerd kwaliteitsbeleid.

Toegang en kosten
U bent vrijblijvend en van harte 
welkom bij een steunpunt binnen 
te lopen en gebruik te maken van 
de mogelijkheden. Voor bepaalde 
activiteiten betaalt u een kleine 
onkostenvergoeding.

Contactgegevens
Voor vragen en meer informatie, 
kunt u contact opnemen met een 
van onze Zorgsteunpunten in uw 
regio. >>

In onze Zorgsteunpunten 
kunt u ook terecht  
voor een kop koffie en  
(ontspannings)activiteiten.



Regio Hengelo
Zorgsteunpunt  
Thiems Inn
Bezoekadres:  
Bevrijderslaantje 6
7551 KT  Hengelo
Tel. (074) 245 35 87
Fax (074) 250 56 10

Regio Borne 
(en Bornerbroek)
Zorgsteunpunt  
Het Dijkhuis
Bezoekadres: 
’t Dijkhuis 1
7622 CM  Borne
Tel. 0900 - 2 453 453
Fax (074) 851 83 01

Regio’s Almelo  
en Tubbergen
Zorgsteunpunt 
Het Noabershoes
Bezoekadres:  
Zwanenbelt 37
7607 JW  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23
Fax (0546) 45 61 37

Zorgsteunpunt  
De Riet
Bezoekadres: 
Dotterbloemstraat 9 
7601 CG  Almelo
Tel. (0546) 45 25 23

Regio Twenterand
Zorgsteunpunt 
Garvesingel
Bezoekadres:
Garvesingel 188
7672 BJ  Vriezenveen
Tel. 0900 - 2 453 453

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactgegevens  
    van TMZ:
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Voor alle correspondentie  

geldt het postadres:

TriviumMeulenbeltZorg
Postbus 80  
7620 AB  Borne


