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VOORWOORD
Stichting Ouderen Samen zal zich ook in
2021 inzetten voor ouderen in de gemeente
Vught. De vergrijzing, de toename van het
aantal hulpbehoevende senioren, het
afnemen van het aantal mantelzorgers en
het tekort aan zorgpersoneel maken het
bieden van extra hulp en ondersteuning
noodzakelijk. Eenzaamheid onder ouderen
is een groot maatschappelijk probleem.
Senioren uit de gemeente Vught willen
graag in deze gemeente blijven wonen. Zij
geven aan dat er een groot tekort is aan
geschikte en betaalbare woonvormen. Zij
willen graag mee blijven doen en vragen
om ontmoetingsplekken met activiteiten en
voorzieningen in hun eigen woonomgeving.
Er zijn veilige looproutes nodig met
voldoende rustplekken en openbare
toiletten. De vraag naar zinvolle daginvulling
neemt toe.

Ouderen Samen is een
vrijwilligersorganisatie, die faciliteert en
randvoorwaarden schept bij de transitie
naar het nieuwe ouder worden. Dit alles
vanuit onze waarden.
Deze zijn:
• Autonomie - zelf richting kunnen geven;
• Verbondenheid - ieder mens heeft
behoefte aan sociale relaties, erbij
horen, ertoe doen, van betekenis
kunnen zijn;
• Maatwerk – er is geen sprake van een
homogene groep ouderen, we willen er
zijn voor alle ouderen en ingaan op hun
vragen;
• Uitgaan van de positieve intentie van
de ander – op zoek gaan en bevragen
van die intentie met respect voor ieders
eigenheid;
• Betrouwbaarheid – zeggen wat we
doen en doen wat we zeggen.

ONZE MISSIE
Vanuit ons hart en onze ervaring willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven van
ouderen en onze inbreng geven bij het ouderenbeleid van de gemeente Vught.
Ouderen Samen heeft ruim 60 betrokken vrijwilligers, die vanuit bovenstaande
waarden een bijdrage willen leveren aan de samenleving van Vught.

Ouderen Samen: “Actief en betrokken”
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5. Integratie Helvoirt

S P EER PU NT E N 2021
Voor 2021 zijn de volgende speerpunten
vastgesteld die centraal zullen staan bij
alle activiteiten.
1. Bewustwording/preventie
Het stimuleren van het nadenken over
het ouder worden en de daaraan
verbonden consequenties. Denk hierbij
aan vergroten en in stand houden van
het sociaal netwerk, grip op je
gezondheid, zingeving, hoe verder als
zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.
2. Bestrijding van eenzaamheid.
Het herkennen van signalen van
eenzaamheid en bespreekbaar maken.
Het stimuleren van ontmoeting dan wel
meedoen aan activiteiten.

Het zoeken van samenwerking met
Helvoirt, dat vanaf 2021 deel zal
uitmaken van de gemeente Vught.
Communicatie zal ook in 2021 een
belangrijk onderwerp zijn. Op de website
van ouderen Samen is veel informatie te
vinden.
De informatie die gegeven wordt door
ouderenadviseurs, cliëntondersteuners
en woonadviseurs helpt ouderen om
afgewogen keuzes te maken.
Artikelen in Het Klaverblad en andere
media, nieuwsbrieven, de
activiteitenkalender, Facebook,
uitzendingen door NOVO3 en
voorlichtingsbijeenkomsten zullen daarbij
een rol spelen.

3. Wonen
Het werken aan het beschikbaar komen
van betaalbare woningen voor ouderen.
Het bevorderen van kleinschalige
woonprojecten waar zorg voorhanden is.
4. Toegankelijkheid
Het vergroten van de toegankelijkheid in
brede zin zodat deelname aan de
samenleving van mensen met een
beperking en ouderen gemakkelijker
wordt.
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BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN
S A ME N ST EL L I NG

B ES TU U R

Het bestuur van Ouderen samen wordt gevormd door: Anneke van Wijmen, voorzitter;
Tiny Halmans, secretaris; Jos Vermeulen, penningmeester; Marijke Blanken en
Marloes van Woerkom.
De bestuursleden nemen deel aan diverse (samenwerkings-)projecten.
Bestuur en projectleiders voeren tezamen het werkplan uit.

TAKEN

E N EX TER N E C O NT AC T EN B ES TU U R SL E D EN :

Anneke van Wijmen, voorzitter
Taken:
• Lid dagelijks bestuur
• Jaarverslag/financieel verslag
• Werkplan en begroting 2021
• Organisatie vrijwilligersbijeenkomsten
• Actualisatie communicatie- en
promotieplan;
• Privacyreglement en AVG
• Betrokken bij de projectgroepen
Ouderenadvies, Cliëntondersteuning
en Bezoek weduwen & weduwnaars
Externe contacten:
• Welzijn Vught
• Adviesraad Sociaal Domein
• ABZ
• BSV
• Charlotte van Beuningen
Woonstichting
• Vughterstede
• Samen Sterk in de Wijk
• Dementienetwerk
• GeheugenCafé
• Wegwijs+
Tiny Halmans, secretaris
Taken:
• Lid dagelijks bestuur
• Jaarverslag/financieel verslag
• Werkplan en begroting 2021
• Stuurt relevante Raadsinformatiebrieven aan bestuur en
projectleiders

• Betrokken bij de projectgroepen
Toegankelijk Vught, woonadvies en
de activiteitencommissie
Externe contacten:
• ABZ
• BSV
• Vughterstede
• Project Bij MaxX zinvolle
dagbesteding.
Jos Vermeulen, penningmeester
Taken:
• Lid dagelijks bestuur
• Jaarverslag/financieel verslag
• Werkplan en begroting 2021
• Controle door kascommissie
• Organisatie vrijwilligersbijeenkomsten
• Rooster van aftreden
• Betrokken bij de projectgroep
wonen
Externe contacten:
• Samen Sterk in de wijk, werkgroep
financieel misbruik
Marijke Blanken, bestuurslid
Taken:
• Organisatie vrijwilligersbijeenkomsten
• Betrokken bij de projectgroep
communicatie & PR
Externe contacten:
• Organisatie Zomer- en Winterschool
in samenwerking met ABZ
• Programma Samen Ouder van het
Oranjefonds
• Programmaraad Rode Rik
• Organisatie Fittestdag
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Marloes van Woerkom, bestuurslid
Taken:
• Betrokken bij Activiteitencommissie
en de projectgroep Toegankelijk
Vught
Externe contacten:
• Vughterstede

B ES TU U R L IJ K

O VER L E G

Er zal 3 keer per jaar een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de wethouder van WMO,
zorg, welzijn en gezondheid met een delegatie van het bestuur van Ouderen Samen.
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DE PROJECTEN
Om alle werkzaamheden van Ouderen Samen uit te voeren zijn er verschillende
projectgroepen.
Iedere projectgroep levert een bijdrage aan het jaarverslag en het werkplan.
Iedere projectgroep rapporteert 6x per jaar tijdens een vergadering met het bestuur.

De projecten zijn:
1. Communicatie en PR
2. Ouderenadvies
3. Cliëntondersteuning
4. Woonadvies
5. Bezoek Weduwen en Weduwnaars
6. Toegankelijk Vught
7. Activiteitencommissie
8. Wonen
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1. COMMUNICATIE EN PR
D O EL
Communicatie met de achterban (55 -plussers in Vught), de gemeente Vught en organisaties
die betrokken zijn bij de senioren in Vught.
Communicatie met alle interne betrokkenen, zoals de projectleiders van de projectgroepen
en de vrijwilligers van Ouderen Samen.
Grafisch ontwerpen van folders, flyers, poster enz

WAT

G A A N WE DO E N

De naamsbekendheid van Ouderen
Samen kan beter. Mede daarom is er
een nieuw logo ontworpen met een
helder rode kleur als achtergrond, zodat
het logo meer opvalt en herkenbaar is in
persberichten.
We willen: interesses wekken, de band
verstevigen met de doelgroepen,
samenwerkingsorganisaties,
projectleiders en vrijwilligers, gemeente
Vught, en alle andere belangstellenden
binnen en buiten Vught.

HOE

G A A N WE DA T D OE N

Website: veel informatie wordt gedeeld
via de website. Hier de vinger aan de
pols houden: hoe kunnen mensen de
website vinden en gebruiken. De SEO
(vindbaarheid door zoekmachines) is
met WordPress goed geregeld. Periodiek

wordt de hele website nagelopen en
gekeken of bijvoorbeeld externe links
nog werken.
Nieuwsbrief: zes tot acht maal per jaar
wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar
800 belangstellenden die zich kunnen
inschrijven via de website. In de
nieuwsbrief staat vooral nieuws over
Ouderen Samen, maar ook interessante
informatie van andere partijen.
FaceBook: activiteiten, nieuws en foto’s
worden hier gedeeld.
Mailcontact: er is één mailadres waarop
alle mails binnenkomen.

C O MMU N IC AT IE & PR

V O OR AL L E

PR OJ EC T E N

Voor alle projecten geldt: promotie via
artikelen in het Klaverblad, website en
nieuwsbrief van Ouderen Samen,
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nieuwsbrief ABZ, lokale omroep/tv,
Lantaerntje Cromvoirt en andere media.
Posters voor activiteiten, roll-up banners
en naambadges zichtbaar bij
activiteiten.
Alle projectgroepen zijn genoemd in de
algemene folder van Ouderen Samen. Er
zijn voor verschillende projectgroepen
aparte flyers.

B E GR OT I N G
€ 1.300,-- voor hosting, onderhoud en
vulling website.
Nieuwsbrief en Facebook zijn gratis.

S A ME N ST EL L I NG

PR OJ EC T GR O EP

Projectleider: Joke Postma.
Totaal 2 vrijwilligers
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2. OUDERENADVIES
DOEL
Bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, op een manier
die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
Informatie en advies geven op het gebied van wonen, welzijn, zorg, verv oer, Wmo en
financiën aan huis bij zelfstandig wonende 75 -plussers (preventieve huisbezoeken). Zo
nodig verwijzen naar instanties.
Huisbezoeken op aanvraag van 55 -plussers en/of hun mantelzorgers.
Signaleren van eenzaamheid en zo mogelijk ondersteuning b ieden in de vorm van een
luisterend oor in meerdere gesprekken.
Tijdig signaleren van hulpvragen om een opeenstapeling van problemen te voorkomen.

WAT

S A ME N ST EL L I NG

G A A N WE DO E N

• Gemiddeld 20 huisbezoeken per
ouderenadviseur per jaar indien
mogelijk i.v.m. COVID-19.
• Zo nodig vervolgbezoek(en).
• Evaluatie huisbezoeken door Welzijn
Vught, rapportage 2x per jaar.
• Voorlichtingsbijeenkomsten en
bijscholing gericht op relevante
thema’s.

PR OJ EC T GR O EP

Projectleider: Kees van de Wouw
Projectondersteuner: Moniek van Oss
(Welzijn Vught)
Totaal 16 ouderenadviseurs.

B E GR OT I N G
€ 5.000,-- waarvan € 4.000,-organisatiekosten en € 1.000,-bijscholing/themabesprekingen
ouderenadviseurs
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3. CLIËNTONDERSTEUNING
D O EL
De clientondersteuner richt zich met name op vragen vanuit de ouderen met betrekking tot
voorzieningen vanuit de WMO. Deze ondersteuning vindt plaa ts voorafgaand aan en tijdens
het “keukentafelgesprek”. De vragen komen vanuit de ouderadviseurs of rechtstreeks via de
website van Ouderen Samen dan wel telefonisch via Welzijn Vught.

W AT

S A ME N ST EL L I NG

G AA N W E D OE N

Afhankelijk van de vragen en het
verloop van de COVID-19 pandemie
zoveel mogelijk ouderen ondersteunen
bij de aanvraag van een Wmo
voorziening en alles daaromheen

PR OJ EC T GR O EP

Projectleider: Harrie v.d. Aa
Totaal 7 cliëntondersteuners van
Ouderen Samen en 2 van de BSV

2020 én 2021 staan in het teken van “Het
in nauwe samenwerking met de
gemeente Vught als zgn.
‘koplopergemeente’ zo optimaal
mogelijk aansluiten op de
ondersteuningsaanvragen van alle
doelgroepen”.
Het koplopertraject zal in de loop van
2020 en in 2021 verder gestalte krijgen en
ondersteund worden door Movisie.
Bijscholing via KBO Brabant en anderszins

B E GR OT I N G
€ 5.000,--

Pagina 11 van 23

4. WOONADVIES
D O EL
Voorlichting en advies geven aan ouderen die willen weten welke aanpassingen in hun
woning mogelijk zijn, zodat zij langer comfortabel en veilig in de woning kunnen blijven.
Ongeveer15 woonadviezen aan individuele ouderen , afhankelijk van het verloop van de
coronapandemie.
Zo mogelijk twee wijkgerichte voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over ‘veiligheid in
en om huis’, ‘hulpmiddelen voor comfort en veiligheid’ en ‘woonadvies’. De uitnodigingen
hiervoor worden verstuurd in overleg met de gemeente (projectplan is samen met gemeente
opgesteld).

PLANNEN

V O OR

2021

B E GR OT I N G

• Het geven van woonadviezen aan
ouderen in Vught blijft in 2021 de
kern van onze werkzaamheden.
• Daarnaast zal de proef om na een
gegeven woonadvies hulp te bieden
bij aanschaf van de geadviseerde
materialen en aanpassingen of het
uitvoeren van verbouwing
voortgezet worden.
• Vernieuwen en verder uitbreiden van
de rapportage met voorbeelden
van hulpmiddelen.
• Manifestaties bijwonen van b.v.
VBOB, provincie, Platform31.
• Bijscholing en kennisverbreding door
middel van het bijwonen van
beurzen, workshops en symposia.

Subsidie van €1.500,-- project- en
materiaalkosten.

S A ME N ST EL L I NG

PR OJ EC T GR O EP

Projectleider: Gert van Duren.
Totaal 7 vrijwilligers.
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5. BEZOEK WEDUWEN & WEDUWNAARS
D O EL
Het bieden van gerichte ondersteuning bij rouwverwerking, teneinde de kans op
eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen.

WAT

G A A N WE DO E N

Elke vrijwilliger begeleidt minimaal een
weduwe of weduwnaar gedurende
maximaal een jaar. De oudere voelt zich
gesteund, de vrijwilliger voelt dat hij/zij
nodig is en er kan zijn voor de ander.
De vrijwilligers nemen 6x per jaar deel
aan intervisie-bijeenkomsten. Persoonlijke
coaching is mogelijk.

B E GR OT I N G
€ 500,-- voor flyers en andere kosten.

S A ME N ST EL L I NG

PR OJ EC T GR O EP

Projectondersteuner: Moniek van Oss
(Welzijn Vught)
Totaal 4 vrijwilligers
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6. TOEGANKELIJK VUGHT
D O EL
Het creëren van goede fysieke toegankelijkheid zodat mensen met een lichamelijke of
visuele beperking deel kunnen nemen aan de samenleving en langer zelfstandig thuis kunnen
wonen. De projectgroep Toegankelijkheid adviseert de gemeente Vught en signaleert
problemen in de fysieke omgeving en adviseert de gemeente bij oplossingen. De
projectgroep is deelnemer aan het door de gemeente geëntameerde overleg betreffende de
implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.
De lokale inclusie agenda is door B&W goedgekeurd, in de Raad vastgesteld en wordt
stapsgewijs uitgevoerd.

PLANNEN

V O OR

2021

De toegankelijkheid op diverse manieren
en op diverse plekken binnen de
gemeente verbeteren.
Werken aan bewustwording m.b.t.
toegankelijkheid bij jongeren,
vervoerders, zorginstellingen,
horecagelegenheden, winkels, culturele
accommodaties.
Toegankelijke openbare toiletten en
informatie over waar die te vinden zijn.

voor mensen met een beperking, witte
stokkendag, prokkeldag.

B E GR OT I N G
€ 1.500,-- voor kantoorkosten, trainingen,
organisatie evenement in de week van
de Toegankelijkheid en nieuw op te
zetten Projecten.

S A ME N ST EL L I NG

PR OJ EC T GR O EP

Projectleider: Elise Adriaanse.
Totaal 6 vrijwilligers.

Drempels weghalen voor deelname aan
OV.
Organisatie van de Week van de
Toegankelijkheid in samenwerking met
Platform Samen Sterk in de Wijk,
aandacht voor de Internationale dag
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7. ACTIVITEITENCOMMISSIE
D O EL
Organiseren van ontmoeting, stimuleren van contacten en het vergroten van de leefwereld
van ouderen door het aanbieden van creatieve, culturele, informatieve gepreks - en
bewegingsactiviteiten
Activiteiten aanbieden op meerdere locaties in Vught.

WAT

G A A N WE DO E N

Kostendekkende activiteiten organiseren
zoals muzieksalons en presentaties.
Denksportmiddagen m.m.v. Bridge
Promotion en schaakclub De Toren.
Streven naar het op peil houden van
bezoekersaantal.
“In Gesprek” vaste groep van 8
personen. Uitbreiding kan maar behoeft
geen aandacht.
Filosofielessen max. 14 deelnemers.
Tabletlessen en - vragenuurtjes in
samenwerking met Vughterstede op 4
locaties in Vught.
“Meer bewegen voor ouderen”.
Maandag- en dinsdaggroep met 20
deelnemers per groep.
Komen tot nieuwe initiatieven zoals
bijvoorbeeld presentaties over
bewustwording en preventie.
Nieuwe ideeën rondom Muzieksalons
uitwerken.

Opstellen van een afwisselend
maandprogramma.

B E GR OT I N G
€ 1.500,--.
Kosten van huur, consumpties en posters
van b.v. presentaties en Muzieksalon:
streven naar dekking van kosten door
entreegelden. Kosten van gratis
aangeboden informatieve bijenkomsten.

S A ME N ST EL L I NG

PR OJ EC T GR O EP

Projectleider: Maggy Mossou
Totaal 17 vrijwilligers.

C O VI D -19
Het aantal deelnemers aan activiteiten is
afhankelijk van het aantal dat is
toegestaan in de Rode Rik, met
inachtneming van de 1 ½ meter afstand.
Het is nog niet duidelijk wanneer de
tabletondersteuning weer opgestart kan
worden.
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8. WONEN
D O EL
Zorgen dat de woningvoorraad wordt uitgebreid met betaalbare seniorenhuisvesting in de
huur- en koopsector door nieuwbouw en verbouw, rekening houdend met de demografische
ontwikkelingen en huisvestingsbehoefte van ouderen. Tot stand brengen van woningbouwprojecten voor ouderen zoals De Wieken, De Baarzen, Fort Isabella en andere bouwlocaties
(w.o. landgoed Voorburg)
Inbreng gericht op doorstroming, betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen
bij de jaarlijkse actualisering woningbouwprog rammering.
Invloed krijgen op woningbouwplannen in de gemeente Vught.
Aanpassing van de woningvoorraad aan behoefte ouderen.

WAT

G A A N WE DO E N

Invloed uitoefenen op beslissende
partijen in het werkveld (politieke
partijen, gemeente en wooncorporaties)
en onze achterban daarbij betrekken
Het tekort aan betaalbare woonvormen
voor ouderen voor het voetlicht brengen
Informatiebijeenkomsten organiseren om
senioren voor te bereiden op ‘wonen op
de oude dag’. Informatie over kopen
versus huren, ‘huis opeten’ en
hypotheken

Overleg met de woonstichting Charlotte
van Beuningen, de stichting
Mariënhoven en de Vughtse
Wooncoöperatie Habitat
Overleg met andere initiatiefnemers
zoals Isabellagroep, BPD (voorheen
Bouwfonds), Vughterstede etc.
Overleg met wethouders ruimtelijke
ontwikkeling en zorg (3x per jaar)
Periodieke bijeenkomsten van de
projectgroep Wonen

B E GR OT I N G

Bevordering burgerparticipatie in het
ruimtelijk beleid

€ 500,-- voor flyers over wonen en voor
een informatiebijeenkomst.

Reageren op woningbouwplannen
gemeente tot en met zienswijze en
beroepen.

S A ME N ST EL L I NG

PR OJ EC T GR O EP .

Projectleider: Koos van der Zouwe.
Totaal 5 vrijwilligers.
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SAMENWERKINGSPROJECTEN
Ouderen Samen is betrokken bij diverse samenwerkingsprojecten:
• Zomerschool en Winterschool
• Geheugencafé
• Dementienetwerk
• Programma Samen Ouder (Oranjefonds)
• Zinvolle dagbesteding
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ZOMERSCHOOL EN WINTERSCHOOL
D O EL
Voldoen aan de behoefte bij veel 55 -plussers door in de stille zomer- en winterperiode een
aanbod aan te bieden van culturele, informatieve, creatieve en sportieve activiteiten
Bevorderen sociale participatie ouderen ;
Bevorderen van deelname aan het regulier aanbod van verenigingen, culturele en
educatieve instellingen, etc.;
In het kader van de “zilveren kracht” 55 -plussers inzetten als vrijwilliger om activiteiten
voor andere 55-plussers te organiseren.
Dit project wordt samen met ABZ
uitgevoerd.

WAT

G A A N WE DO E N

Aantal deelnemers: ongeveer 900/300.
Aantal activiteiten: ongeveer 35/10 op
diverse locaties in Vught, Cromvoirt en
Helvoirt.
We stellen het programma op, vragen
subsidies aan, regelen de PR en voeren
het programma uit. Na afloop wordt er
geëvalueerd.

C O MMU N IC AT IE

het Stichting tot steun voor de zorg aan
Ouderen in ’s-Hertogenbosch e.o.
Aan eventuele extra kosten wordt zo
nodig € 500,-- uit eigen middelen
besteed.

D EE L N E ME N DE

OR G AN IS AT IE S

Projectgroep: ABZ en Ouderen Samen
Namens Ouderen Samen: Marijke
Blanken
Totaal 11 vrijwilligers

EN PR

• In samenspraak met ABZ
• Nieuwsbrieven Ouderen Samen en
ABZ
• Fotoverslag op website Ouderen
Samen

B E GR OT I N G
Ouderen Samen vraagt subsidie aan bij
de Rabobank, de Heymstichting en bij
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DEMENTIENETWERK
D O EL

V A N H E T N ET WE R K

Het doel is om Vught op de kaart te zetten als dementievriendelijke gemeen te en bij te
dragen aan beeldvorming, kennisvermeerdering, ontmoeting, autonomie, deelname aan
activiteiten, welzijn en integratie van mensen met dementie
.

B E GR OT I N G
Via Welzijn Vught

W ER K G R O E PE N
• GeheugenCafé
• Geheugenwijzer

D EE L N E ME N DE

OR G AN IS AT IE S

Welzijn Vught, Alzheimer Nederland, ASD,
ABZ, Bibliotheek Vught, Ouderen Samen,
Wegwijs+, gemeente Vught,
Vughterstede, Vivent, Van Neynsel, Visio,
BSV, Seniorenbus, Zonnebloem
Namens Ouderen Samen: Anneke van
Wijmen.
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GEHEUGENCAFÉ
D O EL
Informatieve bijeenkomsten organiseren rondom het thema dementie, bestemd voor iedereen
die in zijn/haar omgeving te maken heeft met dementie. Bij alle bijeenkomsten zijn ook
vrijwilligers van de Geheugenbibliotheek aanwezig met een informatietafel .

P L A N N E N 2021
In 2021 zal op 3 locaties (DePetrus, Huize
Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia)
een 8-tal bijeenkomsten georganiseerd
worden rondom het thema dementie,
mits mogelijk i.v.m. COVID-19. De
toegang is laagdrempelig.
Samenwerking met Helvoirt.
De projectgroep zet zich in voor een
kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd
programma-aanbod.

D EE L N E ME N DE

OR G AN IS AT IE S

GE H EU GE NC A F É

ABZ, Vughterstede, Bibliotheek Babel
Vught en Ouderen Samen.
Namens Ouderen Samen: Anneke van
Wijmen
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PROGRAMMA SAMEN OUDER (ORANJEFONDS)
D O EL
Bestrijden van eenzaamheid onder senioren door sociale netwerken te vergroten
Vergroten zelfredzaamheid en wederkerigheid van senioren
Organiseren van ontmoetingen en zinvolle tijdsbesteding voor senioren

Ouderen Samen werkt met de
Seniorenbus Vught en ABZ samen aan
het programma Samen Ouder van het
Oranjefonds. De financiële bijdrage is
voor drie jaar is toegekend. Het laatste
jaar is 2020. Door het uitbreken van de
Covid-19 pandemie zijn vrijwel alle
activiteiten niet doorgegaan en is slechts
een gedeelte van het bedrag voor 2020
besteed. Het Oranjefonds heeft nu de
mogelijkheid geboden om tot medio
2021 de resterende gelden te besteden.
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ABZ, Ouderen Samen, Seniorenbus
Namens Ouderen Samen: Marijke
Blanken

Ouderen Samen verzorgt twee
deelprojecten:
• Zinvolle dagbesteding: koffie drinken,
samen eten en daarna
(beweeg)activiteiten
• Dansmiddag: dansen op de
zondagmiddag zorgt voor plezier,
contact en bewegen.
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BIJ MAXX, ZINVOLLE DAGBESTEDING
D O EL
Het mogelijk maken van deelname aan
gewone activiteiten in DePetrus door
kwetsbare mensen die anders misschien
thuis blijven of naar een geïndiceerde
dagbesteding gaan. Dit gebeurt met
behulp van extra service, praktische hulp,
zorg of begeleiding door vrijwilligers. Er
is een coördinator/zorgverlener
aangesteld.

P L A N N E N 2021
Voortzetting van de pilot “Bij MaxX” die
in 2020 gestart is. Door de uitbraak van
de Corona pandemie is de pilot in maart
2020 voorlopig stopgezet.
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ABZ, Farent, Welzijn Vught, Vivent,
Vughterstede, Vincentius, Reinier van
Arkel en Ouderen Samen.
Namens de gemeente: Netty Verhagen,
Namens Ouderen Samen: Tiny Halmans.
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Stichting Ouderen Samen
Postbus 2175
5260 CD Vught
www.ouderensamen.nl
info@ouderensamen.nl
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