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VOORWOORD
We hebben ons als belangenbehartiger ingezet
voor adequate en betaalbare huisvesting voor
ouderen.

Het jaar 2020 begon veelbelovend. De plannen
voor het nieuwe jaar lagen klaar. Ook in 2020
wilde Ouderen Samen zich inzetten voor
ouderen in de gemeente Vught. In de
maanden januari en februari zijn er diverse
activiteiten uitgevoerd. Half maart kwam alles
tot stilstand door de Covid 19 pandemie.

Er is een aantal artikelen gepubliceerd in het
Klaverblad in de vorm van interviews met onze
projectleiders over de projecten van Ouderen
Samen. Ook zijn er persberichten geplaatst over
georganiseerde activiteiten. Er zijn door het jaar
heen diverse interviews gegeven bij NOVO3.
Op onze website is gemakkelijk informatie over
ons en onze activiteiten te vinden. Dat vinden
wij bijzonder belangrijk.

Onze vrijwilligers, het zijn er inmiddels 64,
hebben zich ondanks alle beperkingen en voor
zover mogelijk, afgelopen jaar weer vol
enthousiasme ingezet. Zij doen dit als
ouderenadviseur, cliëntondersteuner, bezoeker
van weduwen en weduwnaars, adviseur op het
gebied van veilig wonen, tabletondersteuner,
organisator van activiteiten en als pleitbezorger
voor een betere toegankelijkheid voor
kwetsbare mensen in zowel fysiek, sociaal als
digitaal opzicht. Op een creatieve manier zijn
er allerlei oplossingen bedacht om zoveel
mogelijk werk te verrichten om de
eenzaamheid onder ouderen te verlichten.
Een deel van onze vrijwilligers heeft
meegedaan aan het project “Vught voor
Elkaar”, een initiatief van Welzijn Vught. Doel
van het project is de bestrijding van
eenzaamheid en het bij elkaar brengen van de
hulpvraag en het hulpaanbod. Er werd een
luisterend oor geboden en er bestond o.a. de
mogelijkheid om boodschappen te laten doen.
De samenwerking met diverse organisaties in
Vught is in 2020 gecontinueerd.

In 2021 gaan we, voor zover corona dat
toelaat, in Vught, Cromvoirt en nu ook in
Helvoirt met veel enthousiasme en inzet door
met ons werk.
Er is in het afgelopen jaar al contact geweest
met diverse organisaties in Helvoirt. Invulling van
de samenwerking met Helvoirt zal in 2021 dan
ook onze aandacht hebben.
Wij danken al onze vrijwilligers voor het vele
werk dat zij verzet hebben.
Ook danken wij de gemeente Vught en alle
samenwerkingspartners voor de fijne en
constructieve samenwerking.

Oude ren S amen:
A ct ie f e n be t ro kke n!
Bestuur Ouderen Samen
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Maart 2021

Grote foto
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1. BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN.
Het bestuur van Ouderen Samen wordt
gevormd door Anneke van Wijmen, voorzitter,
Tiny Halmans secretaris en Jos Vermeulen,
penningmeester. De algemene bestuursleden
zijn Marijke Blanken en Marloes van Woerkom.
Per half maart heeft Paul Oomen om
gezondheidsredenen zijn functie als
algemeen bestuurslid neergelegd.

Er is een klein aantal informatiebijeenkomsten
over diverse, voor ouderen, belangrijke
onderwerpen georganiseerd.

Het bestuur heeft in 2020 maandelijks (soms
digitaal)vergaderd. In de even maanden
vindt er normaal gesproken een vergadering
plaats samen met de projectleiders over de
stand van zaken bij de verschillende
projecten. Alleen het overleg in februari en
december is met alle projectleiders
doorgegaan. Voor de overige keren is een
alternatief bedacht. Projectleiders zijn om
beurten aangeschoven bij de
bestuursvergadering.
Leidraad in het overleg is het werkplan van
2020, dat door het bestuur en de
projectleiders is opgesteld.

OVERLEG MET HET GEMEENTEBESTUUR

Het bestuur heeft het jaarverslag en de
jaarrekening van 2019 vastgesteld. De
kascommissie heeft de jaarrekening 2019
gecontroleerd.

Er heeft in 2020 tweemaal bestuurlijk overleg
plaats gevonden met wethouder
S. Heijboer. Agendapunten waren: het
Geheugencafé, presentatie Geheugenwijzer,
Zomerschool in aangepaste vorm,
ouderenadvies, cliëntondersteuning en
deelname aan het project Vught als
koplopergemeente. De gemeente heeft
hiervoor subsidie aangevraagd en gekregen.
Er is gesproken over de projectgroepen
Bezoek Weduwen & Weduwnaars,
Toegankelijk Vught en het werkplan 2021.
Ook was er aandacht voor het nieuwe logo
en een artikelenreeks in het Klaverblad
waarmee Ouderen Samen de zichtbaarheid
wil vergroten.
Een belangrijk punt was de samenwerking
met de gemeente Helvoirt in verband met de
gemeentelijke herindeling.
Zodra het mogelijk is, zal er worden gestart
met Automaatje.

DE SPEERPUNTEN WAREN:
-

Bewustwording en preventie
Bestrijding van eenzaamheid
Wonen, meer geschikte en betaalbare
woningen voor ouderen
Toegankelijkheid in brede zin
Integratie Helvoirt
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OVERLEG MET EXTERNE ORGANISATIES

koffie/thee drinken, de krant lezen, lunch of
warme maaltijden, bewegen. Centraal staat
het bieden van de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten.
Het aantal bezoekers van de Rode Rik is in
gewone tijden gemiddeld 250 per week.
Enthousiaste vrijwilligers zorgen ervoor dat de
bezoekers het er goed naar hun zin hebben.

Het bestuur heeft overleg gevoerd met de
volgende externe partners: Stichting ABZ,
Vughterstede, Wegwijs+, Welzijn Vught,
Woonstichting Charlotte van Beuningen.
DEELNAME IN
SAMENWERKINGSVERBANDEN
In november 2020 is op initiatief van Peggy
van der Koelen van Vughterstede het
samenwerkingsverband Samen sterk in de
wijk (Ssiw) in een beperkte vorm weer
opgestart. Ook nu is Ouderen Samen partner.
We maken deel uit van de projectgroep
Zinvolle dagbesteding en de werkgroep
Financieel Veilig, die in oktober een
bijeenkomst gehouden heeft over het
levenstestament.
De pilot zinvolle dagbesteding is in het
voorjaar van 2020 gestart.

De gelden van het
Oranjefonds zijn door
corona in 2020 maar voor
een deel besteed. Het
Oranjefonds heeft de
mogelijkheid geboden het resterende bedrag
te gebruiken tot 1 mei 2021. In de maanden
januari en februari zijn “lunchen & bewegen”
georganiseerd evenals stoelyoga. In februari
is ook een dansmiddag gehouden. In oktober
en november zijn 18 keer “beweeg
lichtpuntjes” uitgevoerd. Ook is er financieel
bijgedragen aan het beweeglint bij de Rode
Rik.

Ouderen Samen is partner van de Rode Rik
2.0, een locatie die sinds 2018 wijkpunt is. De
Programmaraad, die bestaat uit een
bewonersafvaardiging, Welzijn Vught,
Woonstichting Charlotte van Beuningen en
Ouderen Samen, wordt voorgezeten door
een onafhankelijke voorzitter. Marijke Blanken
heeft namens Ouderen Samen zitting in de
Programmaraad. De Programmaraad stelt
samen met de Activiteitencommissie van
Ouderen Samen een programma op. Er zijn
diverse activiteiten en mogelijkheden, zoals

De pilot zinvolle dagbesteding “Bij MaxX”, is
in januari 2020 in DePetrus van start gegaan.
Doel van het project is zinvolle daginvulling
voor kwetsbare mensen die anders misschien
thuis blijven of naar een geïndiceerde
dagbesteding gaan. Het is de bedoeling dat
deze mensen deel kunnen nemen aan
gewone activiteiten in DePetrus met
gebruikmaking van extra service, praktische
hulp, zorg of begeleiding. De projectgroep
10/34

bestaat uit afgevaardigden van ABZ, Farent,
Welzijn Vught, Vivent, Vughterstede, Reinier
van Arkel, De Vlasborch en Ouderen Samen.
Er is een coördinator/zorgverlener
aangenomen. Zij is verantwoordelijk voor de
planning en afstemming van de juiste
voorzieningen en activiteiten. Ook is zij
aanspreekpunt en ondersteuner voor de
vrijwilligers en kan zij passende zorg leveren.
Kort na de start is het project vertraagd door
de coronapandemie. Namens Ouderen
Samen maakt Tiny Halmans deel uit van deze
projectgroep.

wethouder Heijboer. In de loop van het jaar
heeft de werkgroep na online overleg
versneld een digitale versie uitgebracht. De
papieren versie kon tijdens de lockdown
telefonisch besteld worden bij Welzijn Vught
en is door vrijwilligers bezorgd.
Het GeheugenCafé is één van de activiteiten
van het dementienetwerk Vught en wordt
uitgevoerd door ABZ, Babel Bibliotheek
Vught, Ouderen Samen en Vughterstede. In
november is de werkgroep Geheugencafé
uitgebreid met iemand van Vereniging 55+
Helvoirt. Vanuit Ouderen Samen maakt
Anneke van Wijmen deel uit van de
werkgroep. Het logo is aangepast omdat de
naam nu GeheugenCafé Vught, Helvoirt,
Cromvoirt is. De gemeente Vught maakt het
GeheugenCafé financieel mogelijk.

Het Dementienetwerk Vught bestaat uit
vertegenwoordigers van: ABZ, Vivent, Welzijn
Vught, Babel Bibliotheek Vught,
Geheugenbibliotheek Vught, Ouderen
Samen, Seniorenbus, BSV, Alzheimer
Nederland, Gemeente Vught, De Vlasborch,
van Neynselgroep en vanaf oktober
Vereniging 55+ Helvoirt. Namens Ouderen
Samen neemt Anneke van Wijmen deel aan
het Dementienetwerk.
In 2020 zijn er 3 bijeenkomsten geweest met
de totale groep, waarvan een via Teams.
Daarnaast zijn kleinere werkgroepen
meerdere keren bij elkaar geweest. Een
voorbeeld hiervan is een werkgroep die, in
navolging van Oisterwijk, heeft gewerkt aan
de ontwikkeling van een Geheugenwijzer bij
dementie voor Vught. Deze Geheugenwijzer
is tijdens de bijeenkomst van het
GeheugenCafé in maart aangeboden aan

In 2020 hebben er in totaal 3 bijeenkomsten
plaatsgevonden, afwisselend in DePetrus,
WZC Elisabeth en WZC Theresia. In juli heeft bij
11/34

wijze van experiment een digitale editie van
het Geheugencafé plaatsgevonden in de
vorm van een radio uitzending bij NOVO3.
Het is moeilijk na te gaan hoeveel mensen
hebben geluisterd of de uitzending
naderhand hebben teruggeluisterd.

te bedanken voor hun inzet.
Aan het eind van het jaar is per projectgroep
een bijeenkomst georganiseerd met iets
lekkers bij de koffie of een lunch zodat we
elkaar toch konden ontmoeten.
Per 1 januari is het aantal vrijwilligers 64.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht met
gemiddeld 50 bezoekers (vanwege corona
waren in september slechts 40 personen
toegestaan) en met ruim een 8 gemiddeld
gewaardeerd .

FINANCIËN
Voor 2020 is budget-basissubsidie ontvangen
van de gemeente Vught.
Voor de zomer-/winterschool is een bijdrage
ontvangen van de Stichting tot steun aan
ouderen in ’s-Hertogenbosch e.o.
Ook is er een bijdrage ontvangen van De
Raboclub support actie.

VRIJWILLIGERS

ONDERSTEUNING DOOR WELZIJN VUGHT.

Als bestuur en projectleiders vonden we het
belangrijk om gedurende de tijd dat het niet
mogelijk was om elkaar te ontmoeten zoveel
mogelijk telefonisch contact met alle
vrijwilligers te hebben. De
vrijwilligersbijeenkomsten van 2020 zijn helaas
wegens corona niet doorgegaan. Er zijn
andere manieren bedacht om de vrijwilligers

In 2020 kreeg Ouderen Samen professionele
ondersteuning bij de projecten
Ouderenadvies en Bezoek weduwen en
weduwnaars.
Moniek van Oss was inhoudelijk
projectondersteuner en Nicolet van Os
verzorgde de administratie van de projecten.
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2. DE PROJECTEN.
Er zijn verschillende projectgroepen die alle werkzaamheden van Ouderen Samen uitvoeren. Elke
projectgroep heeft een eigen projectleider en een aantal projectgroep leden.
2.1. Communicatie en PR
2.2. Ouderenadvies
2.3 Cliëntondersteuning
2.4. Bezoek Weduwen en Weduwnaars
2.5. Woonadvies
2.6. Toegankelijk Vught
2.7. Activiteitencommissie VughtZuid
2.8. Zomerschool en Winterschool
2.9. Wonen
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2.1. COMMUNICATIE EN PR
DOELSTELLING

TAKEN

Communiceren naar de

De communicatietaken van Ouderen Samen zijn:
Vastleggen van de strategie, de middelen en de mensen;
Onderhoud van de website;
Communicatie over hosting van de website, en onderhoud
door derden;
Nieuwsbrieven samenstellen en versturen naar o.a. de senioren
en belangstellenden;
PR teksten redigeren en met foto doorsturen naar diverse
mediakanalen;
Grafische ontwerpen, zoals flyers, posters, visitekaartjes en
mappen voor de ouderenadviseurs;
Teksten van alle documenten consequent opmaken, zoals
jaarverslag en werkplan;
Organisatorische teksten en aanvragen, zoals de gratis VOG
regelen, privacy document en vrijwilligersbeleid meesc hrijven;
Vrijwilligers op de hoogte houden van elkaars activiteiten
d.m.v. een interne nieuwsbrief. Projectleiders leveren tekst aan.

achterban (55-plussers in
Vught), de gemeente Vught en
organisaties die betrokken zijn
bij de senioren in Vught;
Communiceren naar alle interne
betrokkenen, zoals de
projectleiders van de
projectgroepen en de
vrijwilligers die voor Ouderen
Samen werken;
Blijvend aandachtspunt:
communicatie afgestemd op de

EN AANDACHTSPUNTEN

doelgroep van 55-plussers.
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2020:

verstuurde nieuwsbrieven is terug te vinden in
de statistieken.

RESULTATEN
Er was behoefte aan een opvallender logo.
Vooral in Het Klaverblad viel het oude logo weg
tegen alle drukte. Er is een nieuw, opvallend
logo ontwikkeld in overleg met het bestuur. In
juli zijn de mogelijke nieuwe logo’s
gepresenteerd en daar is unaniem voor het
nieuwe rode logo gekozen.

Informatie, nieuws, activiteiten en uitnodigingen
voor bijeenkomsten zijn in Het Klaverblad
geplaatst, en via andere nieuwskanalen
gedeeld. Op FaceBook worden artikelen en
activiteiten geplaatst. Er zijn ruim 100 volgers op
FaceBook. Bij berichten wordt een advertentie
gemaakt voor vijf dagen. Voor activiteiten is het
bereik ‘Vught’ te klein om te adverteren.
Berichten en activiteiten worden vaak ‘geliked’.

De website wordt bijgehouden met een
WordPress CMS-systeem. De content wordt upto-date gehouden. Door Corona waren er niet
veel activiteiten voor in de agenda. Het
relevante nieuws wordt op de site gezet. De
website wordt goed bezocht. Zowel het uiterlijk
als de leesbaarheid van de nieuwe website
wordt erg gewaardeerd. Per maand bezochten
ruim 550 mensen de website en werden er 1710
keer bladzijden op de site bekeken. Slechts 10%
bekeek slechts één artikel, de rest klikte verder
op de website.

Projectleider: Joke Postma
Projectgroep leden: 1

Als er vier of vijf nieuwe nieuwsitems zijn op de
website wordt er een nieuwsbrief in MailChimp
gemaakt. Er zijn slechts drie nieuwsbrieven
verzonden naar de achterban. Deze nieuwsbrief
wordt verstuurd naar ruim 700 e-mail adressen,
waarvan ruim 60% wordt geopend. De
nieuwsbrief wordt goed gelezen. Ruim 50% van
de ontvangers is ‘zeer betrokken’. Ruim 530 keer
wordt er vanuit de nieuwsbrief doorgeklikt naar
artikelen op de website. Alle informatie over de
15/34

2.2. OUDERENADVIES
DOELSTELLING.

RESULTATEN

De ouderenadviseurs hebben

De landelijke maatregelen in verband met de bestrijding van het
Corona virus maakten dat er vanaf maart 2020 voor de
werkzaamheden van de ouderenadviseurs aanpassingen
gedaan moesten worden. Telefonische contacten en alleen in
dringende situaties een huisbezoek, met in achtneming van de
voorschriften van het RIVM door ouderenadviseurs die
aangegeven hebben dit op zich te willen nemen. De keuze hierin
lag bij ieders persoonlijke omstandigheden.

zich als doel gesteld om de
zelfredzaamheid van ouderen in
de gemeente Vught te vergroten.
Dat doen zij door het aanbieden
van informatie, het geven van
advies of ondersteuning.

Dit jaar hebben wij 71 huisbezoeken afgelegd en 29 aanvragen
telefonisch afgehandeld. Ook zijn er 12 informatiemappen
bezorgd.
Een aantal ouderenadviseurs heeft activiteiten van Vught voor
Elkaar mee ondersteund.
De tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn door de
coronamaatregelen grotendeels komen te vervallen. Dit werd als
een groot gemis ervaren.
Door ouderenadviseurs is deelgenomen aan een training en aan
diverse projecten die van belang zijn voor het geven van een
goed advies.
Eind 2019 hebben 5 ouderenadviseurs de training voor
cliëntenondersteuner afgerond. Een goede ontwikkeling. Vragen
voor cliëntondersteuning liggen vaak in het verlengde van
vragen uit de huisbezoeken. Ondersteuning bieden als
cliëntondersteuner kan dan door een en dezelfde persoon
gedaan worden wat voor de oudere vaak prettig is.
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Vanuit deelname aan het project ‘ouder
worden en goed eten’ is het voorstel gedaan
om een bijeenkomst te plannen met een
deskundige, die mogelijke tips kan geven over
hoe dit onderwerp binnen een huisbezoek
besproken kan worden. Helaas hebben we dit
door de huidige omstandigheden door moeten
schuiven naar volgend jaar.

Met de voorzitter van 55+ Helvoirt hebben we
een gesprek gehad, waarin we de werkwijze
van ouderenadviseurs van Ouderen Samen
hebben besproken.
2 ouderenadviseurs hebben afscheid genomen
en Paul Oomen is gestopt als projectleider.
Projectgroep leider: Kees van de Wouw
Projectgroep leden: 14

Er is een informatief gesprek geweest met de
coördinator van ANWB Automaatje ter
introductie van de folder, die we daarna
opgenomen hebben in de info map.
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2.3. CLIËNTONDERSTEUNING
DOELSTELLING

RESULTATEN

In de Wmo is geregeld dat

Op 27 januari zijn op het Gemeentekantoor de certificaten
uitgereikt aan de deelnemers van de cursus cliëntondersteuning,
die zij in december 2019 afgerond hebben.

iedereen die zich tot de
gemeente Vught wendt voor
huishoudelijke hulp, zorg,
hulpmiddelen of
woningaanpassing gebruik kan
maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Bij een
Wmo-aanvraag vindt er een
gesprek plaats tussen Wegwijs+
en de cliënt.
De cliëntondersteuner kan de
Wmo-vraag verhelderen,
bespreekt met de oudere hoe het
proces van de aanvraag loopt,
kan op verzoek aanwezig zijn bij

Er heeft een speeddate plaatsgevonden tussen Wegwijs+ en de
cliëntondersteuners. Op deze manier kon men met elkaar
kennismaken. Er is een goede samenwerking met Wegwijs+.
Er hebben in totaal 19 personen een beroep hebben gedaan op
cliëntondersteuning van Ouderen Samen. Ondersteuning
gebeurde op verschillende manieren. Hulp aan deze 19 mensen is
geboden in de vorm van:
Keukentafelgesprekken: 12
Bezoeken inclusief advies/begeleidingsgesprekken: 30
Telefonische gesprekken ten behoeve van
ondersteuning/advies: 50
De aanvragen WMO voorziening hadden betrekking op:
Woningaanpassingen, traplift, scootmobiel, huishoudelijke hulp,
WMO - Taxipas en parkeerkaart gehandicapten.
Projectleider: Harrie van der Aa
Projectgroep leden: 9

het gesprek met Wegwijs+ en
bewaakt het verslag.
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2.4. BEZOEK WEDUWEN EN WEDUWNAARS.
DOELSTELLING

RESULTATEN

Ervaringsdeskundige

Getrainde vrijwilligers gaan één of twee keer per maand op
bezoek bij mensen die hun partner verloren hebben. Dit voor een
bepaalde periode, mede afhankelijk van de behoefte van de
deelnemer. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en ondersteunt
bij de verwerking van het verlies. Een belangrijk element is de
gelijkwaardigheid. De oudere voelt zich gesteund, de vrijwilliger
voelt dat hij of zij nodig is en er kan zijn voor de ander.
In 2020 zijn 9 weduwen/ weduwnaars bezocht, van wie er 4
woonachtig zijn in ’s-Hertogenbosch. Deels is er telefonisch
contact onderhouden en waar mogelijk is er live contact geweest
met de deelnemers. Het bleek lastig dit soort gesprekken
telefonisch te voeren.

vrijwilligers van de projectgroep
Bezoek weduwen en weduwnaars
bieden ondersteuning bij
rouwverwerking. Het blijkt
namelijk dat senioren die dit
rouwproces goed op kunnen
vangen, minder risico lopen om
eenzaam te worden of in een
sociaal isolement terecht te
komen. Een vrijwilliger die zelf
weduwe of weduwnaar is, blijkt

Projectleider: Moniek van Oss, Farent ’s-Hertogenbosch.
Projectgroep leden: 4.

als geen ander tot steun te
kunnen zijn gedurende deze
moeilijk periode. We richten ons
op weduwen en weduwnaars van
60 jaar en ouder. Daarnaast
kunnen zij zich op een later
moment ook zelf aanmelden als
vrijwilliger van de projectgroep
Bezoek weduwen en
weduwnaars.
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2.5. WOONADVIES
DOELSTELLING

RESULTATEN

Het doel van de werkgroep is om

Op 30 januari is met de heer Wouters van de gemeente Vught
gesproken over het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst.
Het uitbreken van de corona-crisis heeft de uitvoering hiervan
tegengehouden.

voorlichting en advies te geven
aan ouderen in Vught die willen
weten welke aanpassingen in
hun woning mogelijk zijn, zodat

Een interview over woonadvies is gepubliceerd in Het Klaverblad,
hetgeen enkele aanvragen voor woonadvies heeft opgeleverd.

ze langer comfortabel en veilig

Er zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd voor de woonadviseurs .

in de woning kunnen verblijven.

In 2020 zijn 9 vrijblijvende woonadviezen verstrekt.
De woonadviseurs hebben 3 nieuwe folders ontwikkeld. Deze
betreffen de onderwerpen: algemene veiligheid en comfort;
inbraakveiligheid; brandveiligheid en energiebesparing.
Door de beperkende maatregelen is dit jaar het resultaat sterk
achtergebleven bij de aangegeven doelstellingen.
Projectleider: Gert van Duren
Projectgroep leden: 7
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2.6. TOEGANKELIJK VUGHT
DOELSTELLING

RESULTATEN

De overheid wil mensen zo lang

Zeker ook voor onze werkgroep was het een bijzonder jaar.
Toegankelijkheid heeft vooral te maken met Buiten. En dat is in dit
coronajaar een bijzonder goed want iedereen werd verzocht om
vooral zo veel mogelijk binnen te blijven.

mogelijk hun zelfstandigheid
laten behouden en zal daarom
zoveel mogelijk doen om de
openbare ruimte voor iedereen
toegankelijk te houden. De
projectgroep Toegankelijk Vught
zet zich in om dit voor de
bewoners van de gemeente Vught
te verwezenlijken.

De Prokkelweek in juni is een week van ontmoeting tussen mensen
met en zonder beperking. We waren een samenwerking aan het
opzetten, maar het kwam niet uit de verf, want elkaar opzoeken
werd sterk ontraden. De week van de Toegankelijkheid in oktober
werd vervolgens ook een digitale week, waar weinig interactie uit
voortkwam.
Het op onderzoek uitgaan werd door alle maatregelen tot een
minimum beperkt. Het samen overleggen viel uiteindelijk ook
helemaal stil, want wij behoren allemaal tot de kwetsbare
groepen. Binnen de gemeentelijke organisatie werd veel thuis
gewerkt, dus overleg was er niet meer.
Er was behoorlijk wat wisseling binnen onze werkgroep. We
hebben afscheid genomen van 3 werkgroep leden. Voor hen zijn
inmiddels opvolgers gevonden. Er heeft zich een nieuw lid voor de
werkgroep gemeld, die ervaringsdeskundige is op het gebied van
op pad gaan met een rolstoel. Er is een nieuwe ambtenaar
gekomen die ons aanspreekpunt voor de buitendienst van de
gemeente is. Jack Dikmans is met pensioen gegaan. We hopen
snel persoonlijk kennis te kunnen maken met alle nieuwe
gezichten.
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Ook het toilettenplan hebben we op alle
mogelijke manieren onder de aandacht
gehouden bij de politiek. Na de verkiezingen is
er een brief uit gegaan naar de formateur met
daarin diverse punten die voor ons belangrijk
zijn en op de politieke agenda moeten blijven.

Ondertussen hebben we wel vorderingen
gemaakt om te komen tot een Testteam
Toegankelijkheid. Er zijn 11 mensen digitaal op
gesprek geweest en zo gauw de maatregelen
het toelaten zullen zij een training krijgen vanuit
stichting ZET waarna zij op uitnodiging en met
een positieve insteek op pad zullen gaan om de
toegankelijkheid van bedrijven en
ondernemingen onder de loep te nemen.

We hopen natuurlijk snel weer live op pad te
kunnen.
Projectleider: Elise Adriaanse
Projectgroep leden: 11
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2.7 ACTIVITEITENCOMMISSIE VUGHT-ZUID
DOELSTELLING

RESULTATEN

Organiseren van ontmoeting,

De maatregelen die er in dit jaar genomen zijn ter bestrijding van
het Covid-virus hebben een grote invloed op onze activiteiten
gehad.

stimuleren van contacten en het
vergroten van de leefwereld voor
ouderen door het aanbieden van
creatieve, culturele,
informatieve gespreks- en
bewegingsactiviteiten.

Gerealiseerde activiteiten:
2 muzieksalons met een totaal van 45 bezoekers.
1 x presentatie over de ruimtevaart met 17 bezoekers.
1 x presentatie archeologie met 15 bezoekers.
1 x lezing “Als u of uw partner uw zaken niet meer zelf kunt
regelen” in samenwerking met de werkgroep Financieel veilig
in DePetrus met 16 bezoekers
3 x “In gesprek” met 2 x 7 en 1 x 5 deelnemers
1 x tablet/ipadcursus, slechts 1 les is gegeven: 3 deelnem ers
1 x wandeling met 7 deelnemers. Na januari worden deze
wandelingen niet meer georganiseerd door Ouderen Samen,
maar door de Rode Rik.
9 x denksportmiddag i.s.m. Bridge Promotion met gemiddeld 6
schakers/dammers en 16 bridgers en 1 persoon voor rummikub.
In januari en februari tablet/iPad-vragenuurtje: elke keer
meerdere vragenstellers
Bewegen voor Ouderen. Deze activiteit is doorgegaan in de
maanden januari en februari tot aan de eerste lockdown, is
daarna opnieuw gestart in augustus tot aan de tweede
lockdown in december (tussendoor nog 2 weken in november
dicht geweest). Er zijn zo’n 40 deelnemers. Normaal gesproken
is er op maandag 1 x per maand na afloop koffie drinken, op
dinsdag na iedere beweegles. Dit laatste was vanaf maart niet
meer mogelijk aangezien de Rode Rik gesloten was.
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De meeste activiteiten hebben plaats
gevonden in de “Rode Rik” in Vught-Zuid. De
tablet/ipadcursussen (in samenwerking met
Vughterstede) zijn gestart in de Molenhoek.

Op Valentijnsdag hebben de ondernemers
die onze posters ophangen een kleine
attentie gekregen.
In mei zijn er samen met Welzijn Vught, ABZ,
Vughterstede en Vught voor Elkaar 300
activiteitentasjes gemaakt en in Vught
verspreid.

De beweeglessen worden standaard gegeven
in de Hertog van Brabant gymzaal aan de
Hertoglaan. In de maand augustus zijn er
inhaallessen in de Martinihal geweest.

Voor 15 vrijwilligers hebben we als dank voor
hun inzet een Kerstlunch georganiseerd.

De Activiteiten Commissie heeft vergaderd in
januari, februari, juli (met lunch), oktober en
november.
Projectleider: Maggy Mossou
Projectgroep leden: 6
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2.8 ZOMERSCHOOL EN WINTERSCHOOL
DOELSTELLING
ZOMERSCHOOL
Het voorzien in een behoefte bij
veel 55-plussers aan een
volwaardig aanbod aan
workshops, korte cursussen en
culturele en sportieve
activiteiten tijdens de stille
zomerperiode.
Doel is het bevorderen van
sociale participatie voor met
name ouderen uit de gemeente
Vught. In het kader van de
“zilveren kracht” 55-plussers
inzetten als vrijwilliger om
activiteiten te ondersteunen of
om een activiteit uit te voeren.
De activiteiten zijn voornamelijk
op goed bereikbare locaties in
Vught of in de directe omgeving.
Ook het in contact brengen van
ouderen met jeugd en
jongvolwassenen en vice versa is
een doel van de Zomerschool.

RESULTATEN
De Zomerschool 2020 was een heel bijzondere. Het COVID -19 virus
legde vanaf maart 2020 het hele sociale leven plat. Voor de
doelgroep van onze Zomerschool was dit een moeilijke, angstige
en eenzame tijd. We hebben lang getwijfeld, met verschillende
partijen beraadslaagd en uiteindelijk besloten een aangepaste
Zomerschool aan te bieden.
Aanvankelijk leek het er op dat de Zomerschool in 2020 geen
doorgang zou kunnen vinden. Maar toen de maatregelen wat
versoepeld werden en de behoefte elkaar veilig te ontmoeten
aanwezig was bij onze doelgroep, hebben we een combinatie
van de Zomerschool en de “Zomeractiviteiten” georganiseerd.
Er zijn in totaal 47 activiteiten georganiseerd over een periode
van vijf weken. Het aantal deelnemersplaatsen was 257. Het
aantal unieke deelnemers 146. Alle deelnemers kwamen uit de
gemeente Vught.
Er waren drie verschillende soorten activiteiten:
27 kleinschalige koffie momenten in de buitenlucht met een
lezing, met bewegen, met muziek.
8 fietstochten met een rondleiding/bezoek.
12 wandeltochten met uitleg over natuur/cultuur.
De groepen bestonden uit maximaal 8 deelnemers en 2
vrijwilligers.
De activiteiten zijn op diverse locaties in Vught verzorgd, zodat
men in de eigen wijk een mogelijkheid had om activiteiten bij te
wonen. Deelname aan de activiteiten was dit jaar gratis. Bij
iedere activiteit was koffie/thee met gebak of heerlijke broodjes.
Twee lokale ondernemers hebben dit verzorgd.
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’s-Hertogenbosch e.o. maar dat geld is niet
gebruikt en wordt doorgeschoven naar de
komende Winterschool

Ondanks alle maatregelen vonden de
deelnemers het erg fijn om samen, in kleine
groepjes, activiteiten te ondernemen en vooral
om elkaar te ontmoeten. Het was gelukkig een
geweldige mooie zomer waardoor we alle
activiteiten, hebben kunnen laten doorgaan.
Enkele activiteiten zijn aangepast doorgegaan
in verband met de warmte.

Het Oranjefonds heeft een subsidie van € 3000,ter beschikking gesteld.
Alle deelnemers kregen een Coronaproof
deuropener als aandenken.
Projectleiders: Marijke Blanken (OS) en Lidia
Riezebos (ABZ)
Projectgroep leden: 5
Werkgroep leden: 9

In de brochure stond vermeld dat er vaak geen
toiletvoorzieningen waren bij de locaties. Voor
sommige ouderen bleek dat een belemmering
te zijn om deel te nemen.
De vrijwilligers en de deelnemers hebben het
bijeenkomen met kleine groepen als zeer
positief ervaren. Er was meer onderling contact
en een uitleg tijdens wandelingen en
rondleidingen was beter te volgen.
In het team van de organisatie zat nu ook een
vertegenwoordiger van de BSV en voor de
komende Winterschool gaan we proberen ook
iemand uit Helvoirt te betrekken bij de
organisatie.
Doordat in 2020 het coronavirus alom aanwezig
was, was het niet mogelijk om een grote
opening en een grote afsluiting van de
Zomerschool te organiseren.
ABZ heeft subsidie aangevraagd bij Fonds
Sluyterman van Loo. Zij hebben de Zomerschool
ondersteund met € 2000,-. Ouderen Samen
heeft een subsidie gekregen van € 1000,- van
de Stichting tot Steun voor zorg aan ouderen in
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Zomerschool. Het aanbod van de activiteiten
was zeer divers en de eigen bijdrage lag tussen
de € 2,- en de € 12,-

WINTERSCHOOL
Doelstelling

Van belang zal zijn om voor een volgende
Winterschool toch een subsidie aan te vragen,
omdat we dit jaar op een klein tekort
uitkwamen.

De doelstelling is gelijk aan die van de
Zomerschool.

Resultaten
Ouderen Samen en ABZ hebben voor de derde
keer een Winterschool georganiseerd. Een
vertegenwoordiger van de Belangenvereniging
Senioren Vught heeft zich aangesloten bij de
werkgroep. De activiteiten vonden plaats over
een periode van 5 weken.

Projectleiders: Marijke Blanken (OS)
Marianne Bax (ABZ)
Projectgroep leden: 4
Werkgroep leden: 5

Er zijn 16 activiteiten georganiseerd. Bij negen
activiteiten zaten we aan het maximum aantal
deelnemers. Eén activiteit is wegens te weinig
belangstelling niet doorgegaan. Het aantal
unieke deelnemers is gegroeid van 133 naar
178. Het aantal deelnemers plaatsen is
gegroeid van 260 naar 370.
Ook deze keer is er samengewerkt met diverse
organisaties/locaties in Vught. Er zijn twee
activiteiten bij Vughterstede georganiseerd. Bij
theater de Speeldoos hebben we een film
vertoond en is er een workshop stoelyoga
georganiseerd. Twee activiteiten zijn uitgevoerd
bij de Rode Rik en er zijn diverse activiteiten bij
en vanuit DePetrus georganiseerd
Voor de Winterschool was geen officiële
opening en ook geen officiële sluiting. Dit wordt
niet als een gemis ervaren aangezien de
Winterschool niet zo groot van opzet is als de
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2.9. WONEN
DOELSTELLING

RESULTATEN

De projectgroep Wonen heeft als

Op 24 maart heeft de projectgroep Wonen een brief aan de
Vughtse politieke partijen gestuurd. De Vughtse senioren vragen
om: meer seniorenwoningen in betaalbare en middendure
prijsklasse nabij winkelcentra, kleinschalige woonprojecten met
zorg, het veranderen van regels rondom het splitsen van
woningen en het bouwen van mantelzorgwoningen. Ook wordt er
aandacht gevraagd voor veilig en comfortabel wonen,
doorstroming van eengezinswoningen naar senioren
appartementen.

doel het stimuleren van
nieuwbouw van betaalbare en
middeldure woningen voor
senioren. Zowel appartementen
als grondgebonden woningen
(patiowoningen) in de huur- en
koopsector nabij voorzieningen.
Wij zoeken naar geschikte
bouwlocaties voor senioren in de
gemeente Vught. Ook nieuwe
initiatieven zoals zorgwoningen,
aanleunwoningen en
meergeneratiewoningen hebben
onze aandacht.

Ouderenorganisaties willen meer overleg over ontwerp
bestemmingsplannen en meer invloed en zeggenschap voor 60
plussers d.m.v. collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
en de Vughtse wooncoöperatie Habitat.
Veel politieke partijen hebben in hun partijprogramma’s
aandacht besteed aan de huisvesting van ouderen.
Op 2 april heeft Ouderen Samen een reactie gestuurd op het
bestemmingsplan De Braacken met de vraag het plan te wijzigen
en ruimte te bieden aan de bouw van meer kleinere en minder
dure woningen. Helaas is dit niet overgenomen onder verwijzing
naar eerdere besluiten, die niet terug gedraaid kunnen worden.
Op 3 september 2020 hebben we aan tafel gezeten met de
wethouders Peter Pennings en Saskia Heijboer. De gemeente
heeft een Voortgangsrapportage woningbouwprojecten Vught
opgesteld. Wij hebben onze waardering daarvoor uitgesproken.
Afgesproken wordt om de voortgangsrapportage verder te
verdiepen door aan te geven in welke projecten woningen
‘geschikt voor senioren’ opgenomen zijn.
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Ouderen Samen heeft een dringend beroep op
de formerende politieke partijen gedaan om in
het op te stellen Bestuursakkoord uitdrukkelijk
aandacht te hebben voor ouderenhuisvesting.
Samengevat gaat het om:
Maak van ouderenhuisvesting een speerpunt
van beleid. Er zit nog te weinig schot in de
realisatie van betaalbare woningen voor
ouderen in het middensegment.
Bepaal dat de gemeente een stimulerende
en voorwaardenscheppende rol gaat
vervullen in de aanpassing van de
bestaande woningvoorraad.
Zorg dat bij de ontwikkeling van
bouwlocaties in Vught prioriteit wordt
gegeven aan de bouw van woningen voor
ouderen en leg dit vast in het
bestuursakkoord.
Leg vast dat de gemeente een
woonzorgvisie opstelt.
Regel dat bij de uitvoering van
woningbouwprojecten ambtelijke
continuïteit wordt gewaarborgd als
voorwaarde voor een vlotte en professionele
uitvoering van woningbouwprojecten.
Continueer het periodiek overleg van het
nieuw aantredende college van B& W met
Stichting Ouderen Samen.

Dit voorkomt onnodige acties van Ouderen
Samen. Ook gaat gezamenlijk gekeken worden
of er nog nieuwe (onbekende) locaties zijn.
Habitat en Ouderen Samen gaan samen
verborgen plekken in beeld brengen.
Aangegeven wordt dat het vaak niet zichtbaar
is wat de gemeente doet aan
ouderenhuisvesting. Vaak is de communicatie
vooraf, maar zeker ook tijdens de planvorming
niet goed naar buiten toe. Ouderen Samen
geeft aan dat in hun optiek veel kansen gemist
worden om goede huisvesting te realiseren voor
ouderen, denk daarbij aan Rozenoord en de
Irenelaan.
Op 14 december 2020 heeft de projectgroep
Wonen een gesprek gehad met de
vertrekkende wethouders Heijboer en Pennings.
Beiden zeiden het overleg met Ouderen Samen
in de afgelopen jaren bijzonder op prijs te
hebben gesteld. Hopelijk wordt dit overleg in de
toekomst voortgezet.
De volgende bouwplannen en bouwactiviteiten
worden door ons gevolgd:
De Wieken, De Baarzen, Plan Theresia, Voorburg
en de Landmanschool in Helvoirt waar Habitat
niet aan kan deelnemen omdat niet voldaan
kan worden aan de gestelde voorwaarden.

De projectgroep Wonen wil de senioren in
Vught benaderen om te inventariseren welke
verhuis- of verbouwwensen bij hen leven. En
waar lopen ze tegenaan, wat komt er bij kijken
(regelgeving, financiële gevolgen, welke

De integrale woonvisie 2021 zal herzien en
uitgebreid worden met zorg en welzijn. Ouderen
Samen is daarbij belangrijk als stakeholder.
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loketten)? Door de Coronamaatregelen is het
tot nu toe niet mogelijk geweest om dit te
organiseren. Hopelijk gaat dit in 2021 wel
lukken.

Projectleider: Koos van der Zouwe
Projectgroep leden: 4
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OVER DIT JAARVERSLAG
Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van Harrie van der Aa, Elise Adriaanse, Marijke
Blanken, Gert van Duren, Tiny Halmans, Maggy Mossou, Moniek van Oss, Joke Postma, Jos Vermeulen,
Anneke van Wijmen, Kees van de Wouw en Koos van der Zouwe.
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JAARREKENING 2020

Op verzoek sturen wij u de
uitgebreide jaarrekening 2020 toe.
Stuur daarvoor een mail naar
info@ouderensamen.nl
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DECHARGEVERKLARING KASCOMMISSIE
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JAARVERSLAG OUDEREN SAMEN 2020
Stichting Ouderen Samen
Postbus 2175
5260 CD VUGHT
www.ouderensamen.nl
info@ouderensamen.nl
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