
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Almelo Sociaal bestaat uit: 

belangengroep gehandicapten BGA, ouderenbonden COSBO, 
Kliënten Raad Almelo en WMO-adviesraad.  

 
Grotestraat 174 Almelo www.almelosociaal.nl 
Tel. 0546-45 69 09 info@almelosociaal.nl 
 

Nog lang & met 
plezier thuis leven  

 

als 50+’er 
 
 
 

 
 

Bezoek het gratis  
inloopspreekuur 

 
Ma:  10 – 12 u 
 
Wo:  10 – 12 u 
 
Vr:  10 – 12 u 
 
 
 

Of bel voor  
een afspraak 

 
Ma:    9 – 16 u 
Di:    9 – 16 u 
Wo:    9 – 16 u 
Do:    9 – 16 u 
Vr:  10 – 12 u 
 



Actief blijven als senior? 
 

 
 
 

We helpen u. Bijvoorbeeld met: 
 informatie over zorg aan huis 

 belastingaangifte invullen 

 blijven wonen waar u woont 

 gevolgen van nieuwe regels van de gemeente en centrale 
overheid 

 
 
 
 
Heeft u liever een luisterend oor en iemand die u thuis bezoekt? Laat 
het weten; wij komen graag bij u. 

 

 
Van wie krijgt u hulp? 
Vanuit Almelo Sociaal helpt de COSBO u; een samenwerking van de 
Almelose seniorenorganisaties KBO, OVA en PCOB.  

 
Voor u opkomen  
We komen op voor uw belangen als senior door de eigen COSBO 
adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan 
gemeente, woningcorporaties en anderen, over zaken die belangrijk 
zijn voor u en andere senioren. 

 
Doe ook mee aan onze: 
 themamiddagen over onderwerpen uit het nieuws  

 zomerschool met wandelingen, workshops, rondleidingen, 
fietstochten en meer 

 jaarlijkse informatiemarkt over zorg en welzijn  

 
Blijf op de hoogte 
Om u op de hoogte te houden geven we 10x per jaar een ledenblad  
uit met nieuws en activiteiten. Voor actuelere informatie kijkt u op 
www.cosboalmelo.nl. 

 
Voor wie  
Voor elke 50-plusser die wil genieten en nog volop aan het leven wil 
meedoen.  

 
Gratis hulp 
U ontvangt onze hulp gratis. Wandel hiervoor binnen bij het 
inloopspreekuur. Of bel voor een afspraak. Voor deelname aan 
activiteiten betaalt u een kleine bijdrage.  

 
Wordt u lid van een seniorenorganisatie in Almelo (KBO, OVA of 
PCOB)? Dan ontvangt u ook het ledenblad van de COSBO gratis. 


