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VOORWOORD
Het was voor Ouderen Samen een uitdaging
om het afgelopen jaar onze werkzaamheden
uit te voeren. We hebben dit op een zo creatief
mogelijke manier gedaan. Ondanks de
beperkingen waren de vrijwilligers van Ouderen
Samen zeer gemotiveerd en hebben zij zich
volop ingezet voor de ouderen in de gemeente
Vught. Zij hebben dit gedaan als
ouderenadviseur, cliëntondersteuner, bezoeker
van weduwen en weduwnaars, adviseur op het
gebied van veilig wonen, tabletondersteuner,
organisator van activiteiten en als pleitbezorge r
voor betere toegankelijkheid voor kwetsbare
mensen zowel op fysiek, sociaal en digitaal
gebied. Ouderen Samen is ook
belangenbehartiger van het realiseren van
betaalbare en geschikte huisvesting voor
ouderen.

In het Klaverblad is een aantal artikelen
geplaatst in de vorm van interviews met
projectleiders over de projecten van Ouderen
Samen. Er zijn ook persberichten gepubliceerd
over de georganiseerde activiteiten. Bij NOVO3
zijn diverse interviews gehouden.
Voor informatie over ons en onze activiteiten
kan op onze website gemakkelijk informatie
worden gevonden. Dat vinden we erg
belangrijk.
Wij danken alle vrijwilligers voor het vele werk
dat zij verzet hebben.
Ook danken wij de gemeente Vught en alle
samenwerkingspartners voor de prettige en
constructieve samenwerking.

Ouderen Samen:
Actief en betrokken!

Er zijn allerlei oplossingen bedacht om binnen
de mogelijkheden de eenzaamheid van
ouderen te verlichten.
Ouderen Samen heeft inmiddels 61 vrijwilligers.
De samenwerking met diverse organisaties in
Vught is gecontinueerd. De samenwerking met
organisaties in Helvoirt is in gang gezet.

Bestuur Ouderen Samen
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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.

OVERLEG MET HET GEMEENTEBESTUUR.
Er heeft in 2021 twee keer bestuurlijk overleg
plaatsgevonden. In februari was er een
kennismakingsbijeenkomst met het nieuwe
college. In oktober was er een overleg van
alle ouderenorganisaties in de gemeente
Vught met wethouder A. van de Ven. Er is
o.a. gesproken over de consequenties van
de herverdeling van het gemeentefonds voor
het sociaal domein, de stand van zaken van
de Woonvisie van de gemeente Vught, het
koploperproject cliëntondersteuning en het
project Bij MaxX.

In 2021 heeft het bestuur behalve in de
maand augustus maandelijks vergaderd. In
de even maanden is dit een overleg van
bestuur en projectleiders. De vergaderingen
zijn afhankelijk van de situatie van de
pandemie live of via Teams gehouden.
Leidraad in het overleg is het werkplan van
2021, dat door het bestuur samen met de
projectleiders is opgesteld.

Ook is er meerdere keren overleg geweest
met Anja de Jonge, senior beleidsadviseur
van de gemeente.

DE SPEERPUNTEN WAREN:
Bewustwording en preventie.
Bestrijding van eenzaamheid.
Wonen, meer betaalbare en geschikte
woningen voor ouderen.
Toegankelijkheid in brede zin.
Integratie Helvoirt.
Extra aandacht voor communicatie.

OVERLEG MET EXTERNE ORGANISATIES.
Het bestuur heeft overleg gevoerd met de
volgende externe organisaties: Adviesraad
Sociaal Domein, Vughterstede, Wegwijs+,
Welzijn Vught, Vereniging 55+Helvoirt,
Woonstichting Charlotte van Beuningen en
het HelvoirThuis.

Het bestuur heeft het jaarverslag en de
jaarrekening 2021 vastgesteld. De
kascommissie heeft de jaarrekening 2021
gecontroleerd.

DEELNAME IN
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Ouderen Samen is partner in het
samenwerkingsverband Samen Sterk in de
wijk. Sinds 2021 heeft SSidW een nieuwe opzet
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onder leiding van Peggy van der Koelen die 2
jaar voorzitter zal zijn. SSidW is een
netwerkorganisatie waarin ontmoeting,
verbinding en uitwisseling centraal staan. In
het afgelopen jaar is er 1 bijeenkomst
geweest.

maart uitgegeven aan de activiteit “muzikale
lichtpuntjes”.
Ook maken wij deel uit van de projectgroep
Bij MaxX en de projectgroep Financieel Veilig.
De pilot Bij MaxX die in 2020 van start is
gegaan, is door de coronapandemie
vertraagd en is daarom verlengd naar 2021.
Doel van het project is zinvolle daginvulling
voor kwetsbare mensen die anders misschien
thuis blijven of naar een geïndiceerde
dagbesteding gaan. Zij kunnen deelnemen
aan gewone activiteiten in DePetrus en
gebruik maken van extra service, praktische
hulp, zorg of begeleiding. Vanaf begin april
2021 zijn de activiteiten herstart. Ook dit jaar
wordt alles bemoeilijkt door corona. Uit de
evaluatie van november is gebleken dat Bij
MaxX in een behoefte voorziet.

Ouderen Samen is partner van de Rode Rik
2.0, een locatie die sinds 2018 wijkpunt is. De
Programmaraad, onder voorzitterschap van
een onafhankelijk voorzitter, bestaat uit
vertegenwoordigers van de bewoners, Welzijn
Vught, Woonstichting Charlotte van
Beuningen en Ouderen Samen. De
Programmaraad maakt samen met de
Activiteitencommissie van Ouderen Samen
het programma. Activiteiten zijn bijv. koffie/theedrinken, de krant lezen, lunchen,
lezingen, muzieksalons, bewegen en spelletjes
doen. Het bieden van mogelijkheden om
elkaar te ontmoeten staat centraal. In het
afgelopen jaar is de Rode Rik vanwege
corona lange tijd gesloten geweest waardoor
veel activiteiten niet zijn doorgegaan.

De projectgroep bestaat uit afgevaardigden
van de gemeente Vught, ABZ, Farent, Welzijn
Vught, Vivent, Vughterstede, Reinier van
Arkel, De Vlasborch en Ouderen Samen.

Gastvrije vrijwilligers zorgen voor een goede
sfeer.

Namens Ouderen Samen maakt Tiny Halmans
deel uit van deze projectgroep.

Het Oranjefonds heeft het
mogelijk gemaakt de niet
bestede gelden van 2020
te besteden in 2021 met als
einddatum 1 mei. Het
resterende deel is in januari, februari en

De leden van Financieel Veilig zijn de
Gemeente Vught, Welzijn Vught, Huis 73
Bibliotheek Vught en Ouderen Samen. Het
was niet mogelijk informatiebijeenkomsten te
houden. Eind 2021 zijn informatieboxen van
het Ministerie van Volksgezondheid over
financieel veilig ouder worden in ontvangst
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genomen. Deze zullen in de loop van 2022
verspreid worden. Er zijn ook regelmatig
artikelen geplaatst in Het Klaverblad. Namens
Ouderen Samen maakt Jos Vermeulen deel
uit van deze projectgroep.

Het GeheugenCafé is één van de activiteiten
van het Dementienetwerk en wordt
uitgevoerd door ABZ, Huis 73 Bibliotheek
Vught, Ouderen Samen, Vughterstede en
Vereniging 55+ Helvoirt.
Vanuit Ouderen Samen maakt Anneke van
Wijmen deel uit van de werkgroep.
De gemeente Vught maakt het
GeheugenCafé financieel mogelijk.
In 2021 hebben er in totaal 4 bijeenkomsten
plaatsgevonden, afwisselend in Huize
Elisabeth en WZC Theresia. De bijeenkomsten
zijn goed bezocht (vanwege corona een
kleiner aantal bezoekers, ongeveer 35 per
keer) en met ruim een 8 gemiddeld
gewaardeerd.

Het Dementienetwerk Vught, Helvoirt,
Cromvoirt bestaat uit vertegenwoordigers
van: ABZ, Vivent, Welzijn Vught, Huis 73
Biliotheek Vught, Geheugenbibliotheek
Vught, Ouderen Samen, Seniorenbus, BSV,
Alzheimer Nederland, Gemeente Vught, De
Vlasborch, Vughterstede, Move Vught, van
Neynselgroep en Vereniging 55+ Helvoirt.

In 2021 is het Mantelzorg Netwerk Vught
opgericht.

Namens Ouderen Samen neemt Anneke van
Wijmen deel aan het Dementienetwerk.

Dit netwerk bestaat uit alle organisaties in de
gemeente die te maken hebben met
mantelzorgers.

In 2021 zijn er 4 online bijeenkomsten geweest
met de totale groep. Daarnaast zijn kleinere
werkgroepen meerdere keren online bij
elkaar geweest. Een voorbeeld hiervan is de
werkgroep ‘Geheugenwijzer bij dementie’.
De werkgroep heeft de eerder uitgebrachte
versie van de Geheugenwijzer up to date
gemaakt met o.a. informatie van Helvoirt.

Er zijn twee online bijeenkomsten geweest
met het hele netwerk en twee nieuwsbrieven
uitgebracht. De bedoeling is om voortaan
twee keer per jaar bijeen te komen en
periodiek een nieuwsbrief te verspreiden
onder deelnemers aan het netwerk en
belangstellenden.

Deze is zowel digitaal als in een gedrukte
uitgave beschikbaar.

Namens Ouderen Samen maakt Anneke van
Wijmen deel uit van het mantelzorgnetwerk.
11/30

VRIJWILLIGERS

FINANCIËN

Ouderen Samen heeft in totaal 61 vrijwilligers.

Voor 2021 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. en de
Heijmstichting. Ook is er een bijdrage
ontvangen van De Raboclub support actie.
ONDERSTEUNING DOOR WELZIJN VUGHT
Ouderen Samen heeft in 2021 professionele
ondersteuning bij de Projecten
Ouderenadvies en Bezoek Weduwen en
Weduwnaars gekregen. Moniek van Oss is
inhoudelijk projectondersteuner en Nicolet
van Os verzorgt de administratie van de
projecten.

We gedenken Gert van Duren, projectleider
Woonadvies, die op 25 juli plotseling is
overleden. We missen een bijzondere,
actieve man.
De projectgroep Ouderenadvies heeft
afscheid moeten nemen van Andjel Beffers
en Thea de Leeuw, een oud lid van de
projectgroep. Beiden zijn overleden.
Het bestuur en de projectleiders hebben in
2021 vooral telefonisch contact gehad met
de vrijwilligers. Waar mogelijk zijn er ook
fysieke bijeenkomsten geweest. Beide
vrijwilligersbijeenkomsten konden helaas niet
doorgaan. De waardering voor de inzet van
de vrijwilligers is op andere manieren
vormgegeven.
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2. DE PROJECTEN.
Alle werkzaamheden van Ouderen Samen worden door verschillende projectgroepen uitgevoerd. Een
projectgroep bestaat uit een 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 Vught-Zuid
2.8. Zomerschool en Winterschool
2.9. Wonen
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2.1. COMMUNICATIE EN PR
DOELSTELLING

Communiceren naar de
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;

TAKEN

EN AANDACHTSPUNTEN:
Onderhoud van de website en de communicatie over
onderhoud door derden;
Nieuwsbrieven samenstellen en versturen naar o.a. de senioren
en belangstellenden;
PR teksten redigeren en met logo en foto doorsturen naar
diverse mediakanalen;
Bestanden onderhouden zoals het adressenbestand en de
bestanden opslaan in de cloud;
Grafische ontwerpen, zoals flyers, posters, visitekaartjes en
mappen voor de ouderenadviseurs;
Teksten van alle documenten consequent grafisch opmaken,
zoals jaarverslag en werkplan;
Organisatorische teksten, privacy-document op de site en
vrijwilligersbeleid meeschrijven;
Vrijwilligers op de hoogte houden van elkaars activiteit en
d.m.v. een interne nieuwsbrief. Projectleiders leveren tekst aan.
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RESULTATEN

activiteiten geplaatst. Er zijn 150 volgers op
FaceBook. Berichten en activiteiten worden
vaak ‘geliked’.

De website wordt bijgehouden met een
WordPress CMS-systeem. De content wordt
up-to-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 de
informatie, het uiterlijk en de leesbaarheid
van de website worden erg gewaardeerd.
Per maand bezochten ruim 300 mensen de
website en werden er 1300 keer bladzijden
op de site bekeken, veel minder dan vorig
jaar. 3% bekeek slechts één artikel, de rest
klikte verder op de website, beduidend meer
dan in 2020. Dat betekent dat er minder
vaak, maar gerichter werd gekeken.
Oorzaak: corona?

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
werd verstuurd naar ruim 750 e-mail adressen,
waarvan ruim 55% de nieuwsbrief opent. De
nieuwsbrief wordt goed gelezen. Ruim 780 keer
werd er vanuit de nieuwsbrief doorgeklikt naar
artikelen op de website. Daar komen de kliks via
FaceBook nog bij.
Informatie, nieuws, activiteiten en uitnodigingen
voor bijeenkomsten zijn in Het Klaverblad
geplaatst, en via andere nieuwskanalen
gedeeld. Op FaceBook worden artikelen en
15/30

2.2. OUDERENADVIES
DOELSTELLING.

RESULTATEN

De ouderenadviseurs willen de

Ouderenadviseurs schrijven 75-plussers in de gemeente Vught
een brief met daarin de vraag of er behoefte is aan informatie of
een gesprek met een ouderenadviseur. Er wordt een afspraak
voor een huisbezoek gepland.

zelfredzaamheid van ouderen in
de gemeente Vught vergroten.
Dat doen zij door het aanbieden
van informatie, het geven van
advies of ondersteuning.

Ook in 2021 is het coronavirus een bepalende factor geweest
voor de inzet van de vrijwilligers. Een deel van de huisbezoeken is
telefonisch gedaan. Alleen in dringende situaties werd een
huisbezoek afgelegd. Er zijn 130 gesprekken gevoerd (telefonisch
of daadwerkelijk bezoek). 15 personen wilden alleen een
infomap.
In 2021 heeft weinig gezamenlijk overleg plaatsgevonden. Er is
wel afgesproken om in 2022 gezamenlijk met de
cliëntondersteuners te gaan overleggen. Het werk van de
cliëntondersteuner sluit aan op dat van de ouderenadviseur.
Een diëtiste heeft een inleiding gehouden over het “signaleren en
bespreekbaar maken van ondervoeding bij ouderen”.
Het afgelopen jaar is om verschillende redenen helaas een
aantal ouderenadviseurs gestopt en hebben we afsche id
moeten nemen van Andjel Beffers.
In 2022 zullen nieuwe ouderenadviseurs/cliëntondersteuners
geworven worden.
Projectgroep leider: Kees van de Wouw
Projectgroep leden: 10
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2.3. CLIËNTONDERSTEUNING
DOELSTELLING

RESULTATEN

In de Wmo is geregeld dat

De aanvragen Wmo voorziening hadden betrekking op:
woningaanpassingen, traplift, scootmobiel, huishoudelijke hulp,
Wmo-Taxipas en gehandicapten parkeerkaart.

iedereen die zich tot de
gemeente Vught wendt voor
huishoudelijke hulp, vervoer,
hulpmiddelen of

Er zijn 24 inwoners ondersteund bij de Wmo aanvraag, 50
huisbezoeken afgelegd en 56 telefoongesprekken gevoerd.

woningaanpassing gebruik kan

Ter bevordering van de deskundigheid is een training WLZ
gevolgd.

maken van onafhankelijke

De samenwerking met Wegwijs+ is zonder meer goed te noemen.

cliëntondersteuning. Bij een

Het koploperproject OCO (onafhankelijk cliëntondersteuner) van
de gemeente Vught is vormgegeven en zal komend jaar worden
afgerond.

Wmo aanvraag vindt er een
gesprek plaats tussen Wegwijs+
en de cliënt. De

Projectleider: Harrie van der Aa
Projectgroep leden: 8

cliëntondersteuner kan de Wmovraag verhelderen, bespreekt
met de oudere het verloop van
de aanvraag en kan op verzoek
aanwezig zijn bij het gesprek
met Wegwijs+ en bewaakt het
verslag.
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2.4. BEZOEK WEDUWEN EN WEDUWNAARS
DOELSTELLING

RESULTATEN

Bezoek Weduwen en

In 2021 zijn 5 weduwen en weduwnaars bezocht, waarvan 3
woonachtig in ’s-Hertogenbosch. De gesprekken hebben zoveel
mogelijk live plaats gevonden.

Weduwnaars biedt
ondersteuning bij
rouwverwerking. Het blijkt

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

namelijk dat senioren die dit
rouwproces goed op kunnen
vangen minder risico lopen om
eenzaam te worden of om in een
sociaal isolement terecht te
komen. De oudere voelt zich
gesteund, de vrijwilliger voelt
dat hij/zij nodig is en kan er zijn
voor de ander. De vrijwilligers
zijn zelf weduwe of weduwnaar.
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2.5. WOONADVIES
DOELSTELLING

RESULTATEN

Het doel van de projectgroep is

Vanwege alle maatregelen in verband met COVID 19 zijn de
resultaten evenals in 2020 sterk achter gebleven ten opzichte van
boven genoemde doelstelling.

om voorlichting en advies te
geven aan ouderen in de
gemeente Vught over
aanpassingen in hun woning,
waardoor ze langer,
comfortabeler en veilig in hun
woning kunnen blijven wonen.

Daarnaast is de projectleider Gert van Duren medio 2021
overleden, wat een groot verlies was voor de projectgroep en
waardoor de planning stil heeft gelegen. Eind 2021 heeft Jack
Dikmans zijn werkzaamheden overgenomen.
In 2021 is een bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de
projectgroep Ouderenadvies om uitleg te geven over
werkzaamheden van de projectgroep Woonadvies.
Daarnaast zijn een drietal vrijblijvende woonadviezen verstrekt.
Hierbij ging het om advies m.b.t. het verbouwen van een
badkamer, het aanbrengen van isolatie en veiligheid in huis.
Projectleider: Gert van Duren (tot 25 juli 2021)
Projectgroep leden: 7
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2.6. TOEGANKELIJK VUGHT
DOELSTELLING

RESULTATEN

De overheid wil mensen zo lang

In de loop van het jaar zijn er diverse meldingen binnengekomen
van gevaarlijke situaties op het gebied van toegankelijkheid in de
gemeente Vught. Het betreft o.a. losliggende stoeptegels of
obstakels op trottoirs. Samen met één van de contactpersonen
van de gemeente wordt de situatie ter plaatse bekeken en wordt
indien mogelijk actie ondernomen om de problemen snel op te
lossen.

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.

Marlies van de Robert Coppesstichting heeft samen met collega’s
de uitnodiging opgepakt om met het scholenproject te beginnen.
De eerste school was de Avonturier waar inmiddels vier klassen
bezocht zijn voor voorlichting over verkeersveiligheid door
ervaringsdeskundigen met een visuele beperking. We hopen op
een olievlekwerking!
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Het Testteam heeft deze zomer al aangegeven
dat de verkeers- en parkeersituatie rond NMKV
niet veilig is. Inmiddels is hier door diverse
partijen, waaronder de burgemeester en de
verschillende ministeries landelijk veel publiciteit
over geweest, dus dit probleem zal zich vanzelf
gaan oplossen.

In het laatste overleg in november hebben we
teruggekeken op de Week van de
Toegankelijkheid. Die heeft wat ons betreft niet
gebracht waar deze voor bedoeld is. De locatie
op zich was prima, veilig ook, maar ligt te ver uit
“de bewoonde wereld”. Er was voldoende
belangstelling van bewoners van Reinier van
Arkel, maar het was juist de bedoeling van de
week dat er een ontmoeting tot stand zou
komen tussen “regulier” publiek en bewoners en
dat is te weinig gelukt.

Zodra het kan, gaat het Testteam weer op pad.
Projectleider: Elise Adriaanse
Projectgroep leden: 11

Hester Dekker van de Toiletalliantie heeft nog
nieuwe inbreng geleverd voor het toilettenplan,
dat ook opgenomen is in de nieuwe Lokale
Inclusie Agenda. Verder wordt het uitgedragen
bij nieuw te schrijven beleid over Toerisme en
recreatie en proberen we ook bij
natuurgebieden sanitair aangelegd te krijgen.
Het concept van de Lokale Inclusie Agenda is
klaar en ligt nu bij het College voor verdere
besluitvorming. Toegankelijk Vught heeft een
reactie gegeven op de Woonvisie die bij de
politiek op tafel ligt.
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2.7 ACTIVITEITENCOMMISSIE VUGHT-ZUID
DOELSTELLING
Organiseren van ontmoeting,
stimuleren van contacten en het
vergroten van de leefwereld voor
ouderen door het aanbieden van
creatieve, culturele,
informatieve gespreks- en
bewegingsactiviteiten.

RESULTATEN
3 muzieksalons met een totaal van 24 bezoekers.
3 lezingen over de sterren, de Zeche Zollern mijn en de Roma
en Sinti met in totaal 32 bezoekers.
1 x “In gesprek” met 6 deelnemers.
Filosofie cursus met 12 deelnemers.
Oktober en november: denksportmiddagen i.s.m. Bridge
Promotion (1x bridgers), schakers/dammers (gemiddeld 8
personen) en rummikub (2 personen).
Bewegen voor Ouderen: i.v.m. lockdown zijn er 23 lessen voor 2
groepen gegeven. Het gaat hier om zo’n 35 personen. De
maandaggroep is in september begonnen in de gymzaal va n
de Elzenburg. Zij kunnen daar iedere week na afloop
koffie/thee drinken. De dinsdaggroep gymt in de Hertog van
Brabant gymzaal en drinkt koffie/thee in de Rode Rik.
In februari hebben we Welzijn Vught en ABZ ondersteund met
verrassingstasjes.
Met Pasen hebben wij onze vaste vrijwilligers (Muzieksalon –
lezingen – tabletondersteuners) een kleine attentie gegeven.
In november zou de start van de tabletlessen bij WZC Theresia
beginnen met 7 deelnemers. Helaas de dag van te voren af
moeten zeggen i.v.m. de coronamaatregelen.
In augustus is afscheid genomen van een commissielid, in
december hebben we een nieuwe vrijwilligster welkom
geheten.
De Activiteiten Commissie heeft vergaderd in juni, augustus,
september, oktober, november en december.
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

RESULTATEN
Het Jaar 2021 was voor de Vughtse Zomerschool een mooi jaar.
Langzaamaan ging Nederland weer wat meer open en zijn we
met de plannen voor een Zomerschool gestart.
Met de ervaring van 2020 hebben we een programma gemaakt
met kleinschalige activiteiten, die flexibel uitvoerbaar waren. Met
kleinere en grotere groepen, met meer of minder afstand en veel
buiten en over een iets langere periode.
Dit jaar zijn we iets eerder gestart omdat veel activiteiten zo lang
stil gelegen hadden. Op deze manier konden mensen wat eerder
deelnemen en elkaar weer ontmoeten.
Er zijn 47 activiteiten georganiseerd over een periode van 7
weken. Daarnaast zijn er 3 activiteiten georganiseerd waaraan
men alleen op uitnodiging kon deelnemen (voor de extra
kwetsbare groep).

inzetten als vrijwilliger om

Wel hebben we nog steeds met kleine groepen gewerkt, zodat
men ruimte had en men zich daardoor prettig/veilig kon voelen.

activiteiten te ondersteunen of

Bij alle activiteiten kreeg men koffie/thee met iets lekkers.

om een activiteit uit te voeren.

Het aantal deelnemersplaatsen was 595. Dus gelukkig weer meer
dan in 2020.

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

Het aantal unieke deelnemers was 238. Van de deelnemers kwam
91% uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
De deelnemers en vrijwilligers hebben de kleine groepen als zeer
positief ervaren, er was meer onderling contact en de uitleg bij
bv. de wandelingen is dan beter te volgen.

een doel van de Zomerschool.
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De samenwerking met organisaties, locaties en
verenigingen uit Vught gaat goed en dient
gecontinueerd en/of uitgebreid te worden.

WINTERSCHOOL 2021
Alle voorbereidingen waren getroffen en er lag
een heel programma klaar. De titel was “Samen
op afstand”. Helaas werden de lockdown
maatregelen verlengd en moesten we alles on
hold zetten.

In het team van de organisatie zit nu ook een
vertegenwoordiger van de BSV. De Vereniging
55+ Helvoirt is ook uitgenodigd om deel te
nemen aan de organisatie.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer een
Winterschool organiseren.

We hebben deze Zomerschool met subsidies
van het Oranjefonds in samenwerking met
Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK
(Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) ten
behoeve van Impuls vakantieactiviteiten
kunnen organiseren. Daarnaast hebben we een
subsidie gekregen van de Stichting tot Steun
voor zorg aan ouderen in ’s-Hertogenbosch e.o.
en de Heijmstichting. Door deze subsidies
hebben we de deelnemersbijdrage laag
kunnen houden. De 3 zomerse activiteiten voor
de kwetsbare groep konden we gratis
aanbieden.

Projectleiders: Marijke Blanken (OS) en Lidia
Riezebos (ABZ)
Projectgroep leden: 5
Werkgroep leden: 9

De uren van de medewerkers van ABZ worden
betaald uit de subsidie van de gemeente.
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2.9. WONEN
DOELSTELLING

RESULTATEN

De projectgroep Wonen heeft als

De gemeente Vught heeft een nieuwe Woonvisie opgesteld. Op
22 april en 22 juli zijn er online bijeenkomsten geweest waar we
aan hebben deelgenomen. Wij hebben gevraagd om meer
geschikte en betaalbare woningen te bouwen voor zowel
ouderen als jongeren. We hebben verder gewezen op het belang
van doorstroming op de woningmarkt.

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.

Wij hebben op 30 april samen met Habitat gesproken met
Wethouder Potters over mogelijke bouwlocaties. Er zijn veel
plannen maar het ontbreekt volgens ons bij de gemeente aan
daadkracht.
Afgesproken is dat er 2x per jaar een overleg zal zijn met zowel
wethouder Potters (Volkshuisvesting) en wethouder Vos
(Ruimtelijke ontwikkeling). Op 20 september heeft het eerste
overleg plaatsgevonden. Tijdens dat overleg hebben we gepleit
voor de bouw van patiowoningen bij het kasteeltje Roucouleur.
De gemeente houdt echter vast aan de eerdere uitspraak dat er
slechts enkele villa’s gebouwd mogen worden. Er is nog
gesproken over de Leyhoeve in Tilburg, een wooncomplex voor
55+ met allerlei voorzieningen. Wellicht is zoiets mogelijk bij De
Wingerd aan de Laagstraat. We hebben gereageerd op de
gebiedsvisie van de gemeente voor het Hart van de Baarzen. Wij
vinden dat het terrein van de voormalige Baarzenschool
uitstekend geschikt is voor de bouw van woningen voor senioren.
Daarom vinden we de verhuizing van de Lidl naar dit perceel
geen goed idee.
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, Jack Dikmans, 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 2021

Op verzoek sturen wij u de
uitgebreide jaarrekening
2021 toe. Stuur daarvoor
een mail naar
info@ouderensamen.nl
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DECHARGEVERKLARING KASCOMMISSIE
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JAARVERSLAG OUDEREN SAMEN 202 1
Stichting Ouderen Samen
Postbus 2175
5260 CD VUGHT
www.ouderensamen.nl
info@ouderensamen.nl
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