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SENIORENWIJZER WONEN, ZORG EN WELZIJN 
 
Ouder worden is niet altijd even gemakkelijk. Om u te ondersteunen 
in deze fase van uw leven hebben wij daarom de Seniorenwijzer voor 
u samengesteld.  
 
In deze Seniorenwijzer geven wij u een overzicht van de activiteiten 
en voorzieningen die er zijn in de gemeente Geertruidenberg.  
 
Mocht u specifieke vragen hebben over een dienst of activiteit kunt u 
gerust contact opnemen met de betreffende organisaties die vermeld 
staan.  
 
Heeft u hulp nodig bij het vinden van antwoorden op een specifieke 
vraag? Neem dan contact op met ons. Wij staan voor u klaar! 
 
Trema Welzijn Geertruidenberg 
 
Prins Hendrikstraat 41 
4941 JT Raamsdonksveer 
Tel. 0162- 520387 
Website www.trema.org 
E-mail info@trema.org  
 

 

 

 

 

 

 

NB Als u informatie mist of gewijzigd wilt zien dan kunt u dit aan ons 
doorgeven zodat we dit in een volgende editie kunnen verwerken.  

http://www.trema.org/
mailto:info@trema.org
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 
Politieteam Geertruidenberg 
Bij spoed: 112 
Geen spoed: 0900-8844 
www.politie.nl 
Wijkagenten: Geeske de Meulder, Madeleine de Vries, Erik Kuijpers 
 
Telefonische hulpdiensten 
De Luisterlijn. Dag en nacht een luisterend oor. Praten over zo goed 
als alles. Angst, verdriet, blijdschap; u kunt rustig anoniem uw verhaal 
kwijt of praten over wat u bezighoudt. 
Tel. 088-0767000 
 
Bankpas blokkeren 
Is uw bankpas gestolen. Bel naar 0800-0313 om uw pas te blokkeren 
of bel naar uw eigen bank. 
 
Gemeente Geertruidenberg 
Voor al uw vragen op het gebied van burgerzaken, bouwen, wonen, 
welzijn, zorg en inkomen. 
www.geertruidenberg.nl 
info@geertruidenberg.nl 
Tel. 140162 
 
Trema Welzijn Geertruidenberg 
Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer 
Tel. 0162-520387 
www.trema.org 
info@trema.org 
 
Huisartsenpost Oosterhout  
Tel. 0162-435000 
 
 

http://www.politie.nl/
http://www.geertruidenberg.nl/
mailto:info@geertruidenberg.nl
http://www.trema.org/
mailto:info@swog.nl
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN 
 
1.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2007 in 
werking getreden. De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis 
ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De WMO is 
er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen in de 
samenleving. De gemeente onderzoekt samen met de burger welke 
ondersteuning hij of zij nodig heeft. Dat kan een 
maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een 
maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Een algemene 
voorziening staat open voor iedereen.   

De WMO kent een zevental resultaatgebieden. De resultaatgebieden 
zijn:  
• wonen in een geschikt huis 
• verplaatsen in en om de woning 
• lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
• voeren van een huishouden 
• hebben van regie en structuur in het dagelijks leven 
• beschikken over een mantelzorger die het vol kan houden 
• beschermd wonen en opvang 

 

De WMO vormt samen met de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel 
van zorg en welzijn.  

Eigen bijdrage 
Als u zorg krijgt vanuit de WMO, moet u mogelijk een eigen bijdrage 
betalen. De eigen bijdrage voor de WMO is in 2020 maximaal € 19,- 
per maand. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) informeert u 
hierover. Meer informatie is te vinden op: www.hetcak.nl of via tel. 
0800-1925. 
 

http://www.hetcak.nl/
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Meer informatie 
Voor meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) in de gemeente Geertruidenberg kunt u terecht bij de 
Gemeentewinkel, tel. 14 0162. De gemeente beschikt tevens over 
een WMO-folder die u kunt opvragen. 
 
1.2 Hulp bij aanvraag WMO 
 
Volgens de WMO heeft iedereen die met een hulpvraag naar de 
gemeente gaat, recht op onafhankelijke ondersteuning bij de 
aanvraag. Zo worden uw belangen in het contact met de gemeente 
zo goed mogelijk behartigd. 
 
De cliëntondersteuner kan u helpen en adviseren in het hele proces 
van een WMO-aanvraag. U hoort hoe het proces van de aanmelding 
verloopt en krijgt toelichting op de regelgeving en de procedure.  
Als u wilt, is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de 
gemeente. Dat is het zogenaamde keukentafelgesprek, officieel 'het 
onderzoek'. De cliëntondersteuner controleert later of het verslag 
van dat onderzoek klopt. Dat is belangrijk, want op basis van dit 
verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt.  
 
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de 
cliëntondersteuner u helpen bezwaar te maken. 
 
Bent u woonachtig in Raamsdonk en heeft u ondersteuning nodig bij 
een aanvraag of vragen over de WMO / cliëntondersteuning, bel of  
e-mail naar Theo Kuijpers. Tel. 0162-516950 / 06-18329795  
th.kuijpers@planet.nl 
   
Voor de andere kernen kunt u advies inwinnen bij de gemeente:  
tel. 14 0162. 
 
 

mailto:th.kuijpers@planet.nl
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1.3 Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
 
De Wet Langdurige Zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend 
(intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. De doelgroep 
zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een 
ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.  
 
Bij zorg vanuit de WLZ gaat het met name om zorg met verblijf in een 
instelling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verpleeg- of 
verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Zorg 
vanuit de WLZ kan ook in de thuissituatie geleverd worden.  
 
U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de WLZ als u 
blijvend zorg nodig heeft en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg 
in de nabijheid of permanent toezicht.  
 
U kunt op de website van het CIZ controleren of een aanvraag voor 
zorg vanuit de WLZ voor u zinvol is. Website: www.ciz.nl  
 
1.4 De Gemeentewinkel, Loket Werk, Inkomen en Zorg  
 
De gemeente Geertruidenberg werkt op afspraak. Het is mogelijk een 
afspraak online te maken op de website van de gemeente: 
www.geertruidenberg.nl of via de telefoon: 14 0162. Daarnaast is het 
mogelijk om langs te komen in het gemeentehuis, de medewerkers 
van de receptie maken dan de afspraak.  
 
Gemeentehuis 
Voor alle vragen kunnen burgers terecht in de Gemeentewinkel in de 
centrale hal van het gemeentehuis. De ontvangstbalie is het eerste 
aanspreekpunt. De ontvangst- en informatiebalie (receptie) in het 
gemeentehuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. 
 
 

http://www.ciz.nl/
http://www.geertruidenberg.nl/


11 
 

Contact 
Gemeente Geertruidenberg 
Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer 
Het informatienummer van de Gemeentewinkel is: 14 0162  
 
Meer informatie kunt u ook vinden op: www.geertruidenberg.nl 
E-mail: info@geertruidenberg.nl. 
 
1.5 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt onafhankelijk of 
mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het CIZ 
doet dit in het besef dat de regels voor iedereen gelijk zijn, maar dat 
mensen wel van elkaar verschillen. Om die reden onderzoeken 
medewerkers van het CIZ persoonlijk de individuele zorgbehoefte van 
een aanvraag van langdurige zorg. Het onderzoek is onafhankelijk en 
vindt plaats met objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in 
het land hetzelfde is. Deze criteria zijn gebaseerd op wet- en 
regelgeving van het ministerie van VWS.  
 
Het CIZ indiceert het zorgprofiel dat het best past bij de ziekte of 
aandoening en de beperkingen die daaruit voortkomen. Er zijn 
verschillende reeksen zorgprofielen.  
 
Er zijn zorgprofielen voor: 

• Verpleging en Verzorging (V&V) 
• Verstandelijk Gehandicapt (VG) 
• Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) 
• Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG) 
• Lichamelijk Gehandicapt (LG) 
• Zintuiglijk Gehandicapt Auditief (ZGaud) en Visueel (ZGvis) 
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): GGZ-B (verblijf vanwege 

behandeling) 
 

http://www.geertruidenberg.nl/
mailto:info@geertruidenberg.nl
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Als u denkt dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ, doet 
u een aanvraag bij het CIZ. Dit kan schriftelijk, maar ook digitaal via 
www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl.  
 
Aan een aanvraag stelt het CIZ een aantal eisen. Zoals gegevens over 
uw zorgverzekeraar, (medische) gegevens over uw situatie en uw 
handtekening. Deze stuurt u met uw aanvraag mee. 
 
Nadat u een aanvraag heeft ingediend bij het CIZ, ontvangt u (in 
principe) binnen zes weken een besluit. Misschien is er nog extra 
informatie nodig om uw aanvraag goed te beoordelen. Het CIZ belt u 
of maakt een afspraak voor een huisbezoek. Uw mantelzorger of 
iemand uit uw directe omgeving is welkom bij deze gesprekken.  
 
Eigen bijdrage 
Als u zorg krijgt vanuit de WLZ, moet u mogelijk een eigen bijdrage 
betalen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) informeert u 
hierover. Meer informatie is te vinden op: www.hetcak.nl 
 
Meer informatie 
Op www.ciz.nl vindt u meer informatie over het CIZ en de Wet 
langdurige zorg. Als u nog vragen heeft over uw indicatiebesluit, 
neem dan contact op met het CIZ. U kunt het CIZ bellen via het 
algemene informatienummer: 088-7891000. Of stuur een e-mail via 
het contactformulier op www.ciz.nl. 
 
1.6 Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget of combinatie 
 
Zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de 
Wet Langdurige Zorg (WLZ) kan als zorg in natura of als een 
persoonsgebonden budget geleverd worden. Het persoonsgebonden 
budget is een budget dat mensen met een chronische beperking of 
ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren 
voor de zorg die zij nodig hebben vanwege de beperking die zij 
ondervinden vanwege hun beperking of ziekte. 

http://www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl/
http://www.hetcak.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.ciz.nl/
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U kunt hiervoor advies inwinnen bij Belangenvereniging Per Saldo.  
Het telefoonnummer van de Advieslijn is 0900-7424857.  
Of stuur een e-mail via het contactformulier op www.pgb.nl. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgb.nl/
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HOOFDSTUK 2 - GEZONDHEID EN ZORGVOORZIENINGEN 
 
2.1 Huisartsenpost 
 
De huisartsenpost Oosterhout verzorgt de spoedeisende 
huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële 
feestdagen in de regio Oosterhout en omstreken. 
 
U belt de huisartsenpost alleen als u met spoed hulp nodig heeft in 
de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen. Dit 
betekent dat u gezondheidsklachten heeft die niet kunnen wachten 
tot het eerstvolgend spreekuur van uw eigen huisarts of tot de 
volgende werkdag. Bijvoorbeeld bij plotselinge heftige pijn, een 
ernstige wond of een ernstig ziek kind. 
 
Bent u ongerust en twijfelt u of het verantwoord is om te wachten?  
U kunt ons altijd bellen voor advies of bezoek www.thuisarts.nl 
en www.moetiknaardedokter.nl als u wilt weten wat u zelf kunt 
doen. Voor andere vragen neemt u op werkdagen contact op met uw 
eigen huisarts.  
 
Patiënten worden op volgorde van de hoogste medische spoed 
behandeld. Bel daarom altijd eerst voor een afspraak. 
Tel. 0162-435000, Pasteurlaan 9A, 4901 DH Oosterhout 
 
2.2 Huisartsenpraktijken 
 
Huisartsenpraktijk Waspik (Kiemeneij, Lagerwerf en Vermeer)  
Wilhelminastraat 4A, 5165 TJ Waspik 
Tel. 0416-311250 • www.huisartsenwaspik.nl 
 
Huisartsenpraktijk Vanneste en Berends 
Walgang 97, 4931 DH Geertruidenberg 
Tel. 0162-512888 • www.vb-huisartsen.nl 
 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.moetiknaardedokter.nl/
http://www.huisartsenwaspik.nl/
http://www.vb-huisartsen.nl/
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Huisartsenpraktijk van Geest & van der Putten  
Walgang 95, 4931 DH Geertruidenberg 
Tel. 0162-512777 • www.vangeest-vanderputten.nl 
 
Huisartsenpraktijk Jacobs, Lammers en Smits 
Walgang 95, 4931 DH Geertruidenberg  
Tel. 0162-512444 • www.huisartsenjls.nl 
 
2.3 Apotheken 
 
BENU Apotheek Brandepoort  
Walgang 93, 4931 DH Geertruidenberg  
Tel. 0162-513444 • www.benuapotheek.nl 
 
Service Apotheek 't Veer 
Grote Kerkstraat 11, 4941 DM Raamsdonksveer 
Vanaf augustus 2022 is het adres Wilhelminalaan 11c, 4941 GJ Raamsdonksveer 
Tel. 0162-571727 • www.apotheektveer.nl 
 
Dienstapotheek Regio Oosterhout (Amphia ziekenhuis) 
Avond-en weekenddiensten voor spoedrecepten 
Pasteurlaan 9A, 4901 DH Oosterhout 
Tel. 0162-490544 • www.apotheek.nl/apothekers/dienstapotheek-
regio-oosterhout 
 
  

http://www.vangeest-vanderputten.nl/
http://www.huisartsenjls.nl/
http://www.benuapotheek.nl/
http://www.serviceapotheek.nl/tveer
http://www.apotheek.nl/apothekers/dienstapotheek-regio-oosterhout
http://www.apotheek.nl/apothekers/dienstapotheek-regio-oosterhout
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2.4 Tandartsen 
 
Bij spoedgevallen kunt u buiten werktijden (avonden en weekenden) 
bellen naar tel. 0162-424024 voor de dienstdoende tandarts. 
 
Tandarts Geertruidenberg (van Heeckeren) 
Buitenvest 4, 4931 CH Geertruidenberg 
Tel. 0162-513013 • www.tandartsgeertruidenberg.nl 
 
Praktijk voor Gebitsprothese Wim de Vries 
Keizersdijk 9, 4941 GC Raamsdonksveer 
Tel. 0162-523888 • www.pvgwimdevries.nl 
 
Samenwerkende tandartsen Dongemond 
St. Jozeflaan 1a01, 4941 GP Raamsdonksveer  
Tel. 0162-570800 • 
www.samenwerkendetandartsen.nl/praktijken/raamsdonksveer-dongemond 
 
De Tandarts, kliniek voor tandheelkunde en implantologie 
Collegeweg 2B, 4942 VD Raamsdonksveer 
Tel. 0162-521546 • www.naar-de-tandarts.nl 
 
TandAnders 
Zalmweg 1b, 4941 VX Raamsdonksveer 
Vanaf augustus 2022 is het adres Wilhelminalaan 11, 4941 GJ Raamsdonksveer 
Tel. 088-8006333 • www.tandanders.nl 
 
 
 
 
 
  

http://www.tandartsgeertruidenberg.nl/
http://www.pvgwimdevries.nl/
http://www.samenwerkendetandartsen.nl/praktijken/raamsdonksveer-dongemond
http://www.naar-de-tandarts.nl/
http://www.tandanders.nl/
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2.5 Fysiotherapeuten en ergotherapie 
 
Fysiotherapie Geertruidenberg 
Leerthouwerstraat 2-4, 4931 CX Geertruidenberg    
Schonckplein 2, 4931 EB Geertruidenberg 
Tel. 0162-512132 • www.fysiogeertruidenberg.nl 
 
Fysiotherapie Bouwens   Fysiomore 
Gangboord 2     Haven 23 
4941 RE Raamsdonksveer   4941 DE Raamsdonksveer 
Tel. 0162-515944 •    Tel. 0162-744403 • 
www.fysiotherapie-bouwens.nl  www.fysiomore.nl 
 
van Beek & Bloemsaat   Fysio Erik Zuur 
Collegeweg 2c     Kasteellaan 21 
4942 VD Raamsdonksveer   4941 XM Raamsdonksveer 
Tel. 0162-516358 •    Tel. 0162-513728 • 
www.vanbeekenbloemsaat.nl  www.fysioerikzuur.nl 
 
Fysiospecialist Sloothaak        Team Fysiotherapie 
Vondellaan 49     Griffiershof 2 
4942 DB Raamsdonksveer   4944 WD Raamsdonk 
Tel. 0162-570157 •    Tel. 0162-513655 • 
www.fysiospecialist-sloothaak.nl www.teamfysiotherapie.nl 
 
Acupunctuur Dongemond 
Griffiershof 4 
4944 WD Raamsdonk 
06-53969298 • www.acupunctuurdongemond.nl 
 
Ergotherapie 
Iedereen heeft via zijn ziektekostenverzekering recht op maximaal  
10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Dit zit in de basisverzekering. 
In enkele aanvullende pakketten zijn extra uren ergotherapie 
opgenomen. 

http://www.fysiogeertruidenberg.nl/
http://www.fysiotherapie-bouwens.nl/
http://www.fysiomore.nl/
http://www.vanbeekenbloemsaat.nl/
http://www.fysioerikzuur.nl/
http://www.fysiospecialist-sloothaak.nl/
http://www.teamfysiotherapie.nl/
http://www.acupunctuurdongemond.nl/
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2.6 Medicatie 
 
Medicatiebeoordeling 
Gebruikt u meerdere medicijnen? Laat jaarlijks uw medicijnen 
controleren door de apotheek. Een medicatiebeoordeling is een 
persoonlijk gesprek met uw apotheker over uw 
geneesmiddelengebruik.  
 
Tijdens deze periodieke beoordeling controleren zij of u de 
geneesmiddelen op de juiste manier gebruikt en of de 
voorgeschreven medicijnen nog altijd passen bij de aandoeningen en 
klachten die u op dat moment heeft. In dit gesprek heeft u alle 
ruimte om uw wensen, behoeften en ervaringen te bespreken. 
 
Het resultaat van de medicatiebeoordeling bespreken ze altijd met 
uw huisarts. Op deze manier waarborgen ze dat het gebruiken van 
geneesmiddelen voor u effectief én veilig blijft! 
 
Wanneer komt u in aanmerking voor een medicatiebeoordeling? 
Bent u 65 jaar of ouder? Gebruikt u zes of meer verschillende 
geneesmiddelen naast elkaar? Ervaart u problemen met uw 
medicijnen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
medicatiebeoordeling. Neem hiervoor contact op met uw apotheek. 
 
Samen met uw huisarts bepalen ze vaak in overleg of een 
medicatiebeoordeling in uw geval zinvol is. U kunt overigens altijd bij 
uw apotheek terecht als u vragen heeft over uw geneesmiddelen of 
vragen over hoe u de geneesmiddelen moet gebruiken. 
 
Gaat u op reis? Denk hier dan van tevoren aan: 

• Neem voldoende medicijnen mee voor de reisperiode en de 
week erna. 

• Controleer de houdbaarheidsdatum van uw medicijnen voordat 
u op reis gaat. 
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• Vraag of uw apotheek een overzicht van uw medicijnen voor u 
uitprint. Hierin staan alle gegevens over uw medicatie en over 
andere zaken zoals allergieën. Handig als u naar de dokter of 
apotheek moet op uw reisbestemming. 

• Door sommige medicijnen wordt u gevoeliger voor zonlicht.  
Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige antibiotica.  

• Voor sommige medicijnen heeft u een speciale verklaring van 
uw huisarts nodig bij de douane. Bijvoorbeeld sterke pijnstillers, 
slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen. 

• Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen 
(bijvoorbeeld Oxycodon en pleisters tegen ernstige pijn) hebt u 
een Schengenverklaring nodig. Het regelen van deze verklaring 
kost enkele weken. Informatie hierover krijgt u via internet of 
via uw huisarts. 

• Houd rekening met de innametijdstippen wanneer u reizen 
maakt met grote tijdsverschillen. Uw apotheker kan advies 
geven over de innametijdstippen op vakantie, maar ook over 
het juist bewaren van uw medicijnen op vakantie (warme 
bestemmingen). 

 
Vragen of meer informatie?  
Kom dan gerust langs bij de Service Apotheek ’t Veer in 
Raamsdonksveer of BENU Apotheek Brandepoort in 
Geertruidenberg. 
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2.7 Dagverzorging 
 
Dagverzorging (DVO); is bedoeld voor zelfstandig wonenden, in het 
Dongemondgebied, die moeite hebben om zich thuis of in de 
samenleving te redden. Bijvoorbeeld vanwege lichamelijke en/of 
psychische problemen. De kans bestaat dat zij in een isolement raken 
en vereenzamen.  
 
Voor hen kan de Dagverzorging (DVO) een uitkomst zijn. Door deel te 
nemen aan de Dagverzorging kan tevens de mogelijkheid om langer 
thuis te blijven wonen gewaarborgd worden. 
 
Dagverzorging De Club van Zorgorganisatie Het Hoge Veer 
De Dagverzorging is op dit moment gevestigd in het pand aan de 
Commandeurstraat 16 in Geertruidenberg.  
  
Bij de Dagverzorging wordt u persoonlijke aandacht, begeleiding, 
sociale contacten en een dagprogramma aangeboden. Tevens is het 
mogelijk om een maaltijd te gebruiken. Aan het gebruik van 
maaltijden en koffie/thee zijn kosten verbonden. 
Redenen voor deelname aan de dagverzorging kunnen zijn: 

• Overbelasting van partner en/of mantelzorger. 
• Sociaal isolement van de betrokkene. 
• Ondersteuning gedurende de wachttijd voor de persoon die 

geïndiceerd is voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis. 
 
Dagverzorging kan tegemoetkomen aan onderstaande behoefte: 

• Structuur in dag/weekritme. 
• Het maken en onderhouden van sociale contacten. 
• Inspelen op persoonlijk wensen t.a.v. bijv. hobby’s en beweeg-

activiteiten. 
• Ondersteuning bij zorghandelingen, bijv. toiletbezoek. 
• Het ontzorgen van bijv. de partner of mantelzorger. 
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Voor informatie of aanvragen, kunt u altijd contact opnemen met de 
coördinatoren van De Club van Zorgorganisatie Het Hoge Veer: 

Katinka Mutsaars of Anita van Heezik Tel. 0162-722223 /                     
06-14445448 of dagverzorging@hogeveer.nl 
 
De consulenten van Zorgorganisatie Het Hoge Veer: 
Locatie Bastion     Locatie Rivierzicht 
Josien van Dooren                                   Joke van Essen 
Tel. 06-23866745                                     Tel. 06-83031906 
j.vandooren@hogeveer.nl        j.vanessen@hogeveer.nl 
 
Hoe kunt u deelnemen? 
Als u meent in aanmerking te komen voor Dagverzorging dan kunt u 
zich aanmelden bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 
via telefoonnummer 14 0162 (dit is het algemene nummer van de 
gemeente Geertruidenberg). 
 
Indien u afhankelijk bent van vervoer, kunt u gebruikmaken van de 
vervoersdiensten van Zorgorganisatie Het Hoge Veer. Is de wens voor 
het gebruik van vervoer doorgegeven aan de consulenten van de 
WMO? Dan wordt dit opgenomen in de indicatie vanuit de WMO, 
hiervoor worden dan geen kosten in rekening gebracht. 
 
Bent u in het bezit van een WLZ-indicatie? 
Dan kunt u eventueel met deze indicatie ook deelnemen aan de 
Dagverzorging. Ook hiervoor kunnen de coördinatoren van De Club of 
de consulenten inlichtingen geven. 
 

Dagbesteding bij Mijzo 
Mijzo kan mensen die nog thuis wonen ondersteunen via 
dagbesteding. Dagbesteding wordt overdag geboden aan mensen 
met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen. Zo kunt u er 
een dag (of meerdere dagen) tussenuit en het geeft uw partner of 
mantelzorger(s) wat lucht.  
 

mailto:dagverzorging@hogeveer.nl
mailto:j.vandooren@hogeveer.nl
mailto:j.vanessen@hogeveer.nl
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Mijzo biedt activiteiten die een aanvulling zijn op uw dagelijkse leven.  
U werkt aan het behouden en versterken van uw zelfredzaamheid. 
Denk aan activiteiten zoals geheugentraining of ‘Meer bewegen voor 
ouderen’ en creatief bezig zijn. Daarnaast kan het prettig zijn om met 
meerdere mensen samen te zijn, zodat u niet elke dag alleen hoeft te 
zijn. 
 
Locaties voor dagbesteding bij Mijzo: 
 
Dagbesteding Mauritsstaete  Dagbesteding De Riethorst 
Stadsweg 9a01     Sint Agnesstraat 1 
4931 HV Geertruidenberg   4931 BH Geertruidenberg 
Tel. 06-51760526    Tel. 0162-582082 
 
Voor meer informatie zijn zij op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 
16.30 uur op telefoonnummer 0800-0202015 of via e-mail: 
mijnzorgadvies@mijzo.nl 
 
2.8 Dagbesteding Seniorenmannen 
 
Zorgboerderij BuitenGewoon Raamsdonk biedt zinvolle en passende 
dagbesteding voor seniorenmannen met geheugenproblematiek.  
De dagbesteding wordt verzorgd door professionele begeleiders en 
het programma verloopt volgens een vaste structuur en biedt 
voldoende mogelijkheden voor rust en individuele ruimte en 
contacten. Het ochtendprogramma bestaat uit lichte boerderijtaken 
(dieren voeren, vegen, werk in de moestuin, etc.).  
 
Tussen de middag wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten. Het 
middagprogramma staat in het teken van (geheugen)spelletjes, 
wandelen, bewegingsactiviteiten of het bakken van iets lekkers. De 
deelnemers worden opgehaald en weer thuisgebracht. 
  
  

mailto:mijnzorgadvies@mijzo.nl
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BuitenGewoon biedt dagbesteding op de volgende dagen: 
Maandag                    10.00-16.00 uur 
Donderdag                 10.00-16.00 uur 
  
BuitenGewoon Raamsdonk 
Lange Broekstraat 4, 4944 XJ Raamsdonk 
Tel. 0162-240200 • info@buitengewoonraamsdonk.nl 
www.buitengewoonraamsdonk.nl 
 
2.9 Zorgboerderij De Kaasdonk 
 
De zorgboerderij biedt dagbesteding aan volwassenen en ouderen 
met een beperking. Ze kunnen actief en zinvol bezig zijn in een veilige 
en gezellige werkomgeving. Met elkaar zorgen ze voor een goede 
sfeer. Iedereen mag en kan er zichzelf zijn. 
 
Er wordt gewerkt met een kleine groep van ongeveer 6 personen, in 
leeftijd variërend van 18 tot 80 jaar. Door de kleinschaligheid kan er 
veel persoonlijke aandacht gegeven worden. Jan en Marlies geven 
samen de begeleiding en worden daarbij ondersteund door een paar 
enthousiaste vrijwilligers.  
 
De locatie vraagt wel dat iemand (eventueel met hulp) kan lopen. 
De zorgboerderij is vijf dagen per week geopend. Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag werken zij van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
Op woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. 
 
Er is een indicatie voor dagbesteding nodig. Mensen met een 
persoonsgebonden budget kunnen bij De Kaasdonk terecht.  
 
De Kaasdonk is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende 
Zorgboeren Zuid (SZZ). Via SZZ kunnen mensen met een WMO-
indicatie of een WLZ-indicatie bij ons terecht.  
 

mailto:info@buitengewoonraamsdonk.nl
http://www.buitengewoonraamsdonk.nl/
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Voor meer informatie over de zorgboerderij kunt u contact op nemen 
met Marlies Boons. Tel. 06-46381134 • info@dekaasdonk.nl 
 
Zorgboerderij De Kaasdonk 
Lange Broekstraat 2b, 4944 XJ Raamsdonk 
www.dekaasdonk.nl 
 
Dagbesteding bij een zorgprofiel 
Heeft u een indicatie van het CIZ voor een zorgprofiel uit de Wet 
Langdurige Zorg en heeft u dagbesteding nodig? Dan kunt u zich 
wenden tot uw zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
als u eerder in staat was om (beschut) werk uit te voeren en dat nu 
niet meer kan.  
 
Het zorgkantoor neemt uw aanvraag voor dagbesteding in 
behandeling en beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Als u al 
dagbesteding ontvangt vanuit de WLZ, dan hoeft u niks te doen. 
 
2.10 Organisaties zorg- en dienstverlening thuis 
 
Thebe Zorg Thuis 
De buurteams van Thebe Zorg Thuis verzorgen en verplegen mensen 
in de thuissituatie. Er is een buurtteam Geertruidenberg/Raamsdonk/ 
Waspik en een buurtteam Raamsdonksveer. 
 
U kunt bij Thebe terecht voor: 

• Zorg Thuis 
• Wondzorg, palliatieve zorg en zorg na een operatie 
• Individuele begeleiding 
• Nachtverpleging 

 
Heeft u zorg nodig, maar weet u niet welke zorg bij u past? Of 
ontvangt u al zorg en wilt u deze zorg evalueren? Dan kunt u een 
adviesgesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige van het 
buurtteam in uw wijk. 

mailto:info@dekaasdonk.nl
http://www.dekaasdonk.nl/
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• Voor Raamsdonksveer      088-1173208 
• Voor Geertruidenberg/Raamsdonk/ Waspik  088-1173206 

 
Adres: Walgang 77, 4931 DH Geertruidenberg.  www.thebe.nl 
 
Ledenvereniging Thebe Extra 
De leden van Ledenvereniging Thebe Extra vinden het belangrijk om 
goed voor zichzelf te zorgen. Net als het zorgen voor een ander, daar 
waar dat mogelijk is. Thebe Extra wil u hier graag bij helpen. Zij 
bieden zelf geen zorg, maar ondersteunen hun leden, van jong tot 
oud, op allerlei manieren.  
 
Bijvoorbeeld met informatie, persoonlijk advies, acties, activiteiten, 
cursussen en diverse diensten op het gebied van welzijn, wonen en 
gezondheid. Een lidmaatschap kost slechts € 18,- per jaar (bij betaling 
per factuur € 19,-). 
 
Zij bieden: 

• persoonlijk advies van de ledenconsulenten 
• korting bij Medipoint Thuiszorgwinkels, gratis lenen van 

loophulpmiddelen 
• korting op collectieve zorgverzekeringen, sportscholen, services 

aan huis en meer 
• ledenavonden met presentaties over actuele zorg-, woon- en 

welzijnthema’s 
• activiteiten zoals een dagtocht, begeleide excursie of creatieve 

workshop  
• (gratis) cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling  
• ondersteuning bij lokale initiatieven ter verbetering van de wijk 

of die gericht zijn op ontmoeting en sociale binding  
• gratis 4x per jaar het ledenmagazine ‘Leefstijl’ 

 
Meer informatie? Kijk op www.thebe-extra.nl of bel 088-3747576. 
 
  

http://www.thebe.nl/
http://www.thebe-extra.nl/
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Zorgorganisatie Het Hoge Veer 
Zorgorganisatie Het Hoge Veer is mensgericht en vernieuwend. Het 
motto van Het Hoge Veer is “mensen moeten kunnen blijven wonen 
waar ze wonen” en ”de zorg moet naar de mensen toe komen en niet 
andersom”. In het kader daarvan heeft Het Hoge Veer onder meer 
twee bijzondere woonzorglocaties. 
 
Bij Het Hoge Veer kunt u terecht voor: 

• Wonen met zorg (van licht tot en met verpleegzorg) op 
toplocaties; 

• Zorg-aan-huis (zoals: wijkverpleging, huishoudelijke hulp, 
wondzorg en ondersteunende begeleiding); 

• Zorghotel-studio’s (voor als u b.v. uit het ziekenhuis komt en 
nog niet naar huis kan); 

• Particuliere zorg; 
• Dagverzorging; 
• Maaltijden; 
• Vervoer; 
• Serviceabonnement Bewegen (fitnessruimte en 

beweegactiviteiten); 
• Serviceabonnement Activiteiten (sociale activiteiten). 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: 
www.hogeveer.nl 
 
Voor vragen over de wijkverpleging kunt u ook contact opnemen met 
één van de wijkverpleegkundigen op tel. 0162 – 722102. 
 
Voor alle overige vragen kunt u ook contact opnemen met één van 
de consulenten:  
 
Josien van Dooren (Hoge Veer Bastion) Tel. 06 - 23866745 
Joke van Essen (Hoge Veer Rivierzicht) Tel. 06 - 83031906 
 
  

http://www.hogeveer.nl/
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Mijzo 
Mijzo levert zorg op 26 zorglocaties en via wijkverpleging in Midden- 
en West-Brabant. U wilt op eigen wijze vorm blijven geven aan uw 
leven. Als u te maken krijgt met gezondheidsuitdagingen, kan Mijzo u 
passende zorg en ondersteuning bieden. Samen met u en uw naasten 
bekijken ze de mogelijkheden. 
 
De zorg- en dienstverlening: 

• wonen met zorg 
• revalidatie 
• specialistische zorg (dementie, ziekte van Huntington, ziekte 

van Parkinson , gerontopsychiatrie, Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH), Syndroom van Korsakov, wondzorg 

• behandeling en begeleiding 
• palliatieve zorg 
• kortdurend verblijf 

 
De expertise van Mijzo 
Mijzo biedt specialistische zorg bij uiteenlopende ziektebeelden. Ze 
vinden het belangrijk dat u ondanks uw gezondheidsuitdagingen het 
leven kunt blijven leven dat bij u past. Medewerkers van Mijzo 
hebben de kennis en expertise om u hierbij te ondersteunen. 
 
Mijn Zorgadvies   
Sint Agnesstraat 1, 4931 BH Geertruidenberg  
Tel. 0800-0202015 • mijnzorgadvies@mijzo.nl 
Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur 
 
Mijzo 
Eikendonklaan 2 
5143 NG Waalwijk 
0416 – 671200 • info@mijzo.nl • www.mijzo.nl 
 
  

mailto:mijnzorgadvies@mijzo.nl
mailto:info@mijzo.nl
http://www.mijzo.nl/
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2.11 Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen 
 
Wilt u een hulpmiddel kopen, huren of lenen? Dan kunt u dit 
eenvoudig bij de webwinkel van Medipoint regelen. Website: 
www.medipoint.nl 
 
In Oosterhout is een winkel en uitleenpunt: Medipoint - Thebe 
Adres: Heuvelstraat 1B, Oosterhout • Tel. 088-1020100 
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.30 uur. Zaterdag 10.00-13.00 uur. 
 
In Raamsdonksveer is een uitleenpunt: Fysiotherapie Van Beek & 
Bloemsaat  
Adres: Collegeweg 2C, Raamsdonksveer • Tel. 088-1020100 
Uitlenen doen ze uitsluitend maandag van 9.00 tot 14.00 uur, 
dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur. 
 
2.12 Voeding- en dieetadvisering 
 
BES-diëtisten (Brabantse Eerstelijns Samenwerkende diëtisten) 
BES-diëtisten geven dieetadvies als hiervoor medische redenen zijn, 
bijvoorbeeld bij COVID gerelateerde problemen, botontkalking, 
diabetes, eetstoornissen, hoge bloeddruk, kanker, longziekten en 
COPD, maag- lever en darmklachten, ondervoeding, ondergewicht en 
overgewicht, een verhoogd cholesterolgehalte of voedselintolerantie 
en allergie. De BES diëtisten geven ook praktische voeding en 
leefstijladviezen zonder medische indicatie.  
 
Wilt u weten of de BES-diëtisten ook iets voor u kunnen betekenen. 
Kijk op www.besdietisten.nl of neem contact op:  
 
BES Diëtisten, Praktijk Optimaal (donderdag en vrijdag) 
Fenna Meurer, Leefstijldiëtist 
Van Beek & Bloemsaat centrum voor fysiotherapie en beweging 
Collegeweg 2c, 4942 VD Raamsdonksveer • Tel. 06-46727217   

http://www.medipoint.nl/
http://www.besdietisten.nl/
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BES Diëtisten, Praktijk Lotte Wouters Dieetadvies (maandag) 
GGD West-Brabant  
Gijselsweer 26, 4942 AJ Raamsdonksveer • Tel. 06-42774202   
 
De Voedietist 
De Voedietist geeft voedingsadvies en dieetadvies bij u in de buurt in 
Geertruidenberg. 
 
Locatie: BENU Apotheek, Walgang 93, Geertruidenberg 
Uw diëtist: Hanna van Houdt, Deborah Pompe en Wendy Ngo 
Tel. 088-3438478 
 
2.13 Valpreventie en conditietraining 
 
Jaarlijks wordt een groot aantal senioren behandeld in het ziekenhuis 
na een valongeval. Het heeft vaak fysieke en mentale gevolgen. 
Valpreventie is het voorkomen van vallen.  
 
Onder valpreventie valt onder andere veiligheid in de woning zoals 
het weghalen van kleedjes en drempels. Daarnaast verantwoord 
medicijngebruik, het gebruik van hulpmiddelen en bewegen. 
Trema Welzijn, uw apotheker, uw huisarts, fysiotherapeut of 
wijkverpleegkundige denkt graag met u mee over valpreventie.  
 
Zeker en Fit Bewegen 
Klaas Bakker en Charlotte Schipperen zijn gediplomeerd 
sportinstructeurs. Vanuit hun achtergrond in judo hebben ze veel 
met vallen en opstaan te maken gehad. Toen er vanuit de overheid 
gesignaleerd werd hoe groot het probleem vallen en de gevolgen 
daarvan is, bij ouderen, is men gaan zoeken naar oplossingen 
hiervoor.  
 
Een cursus van zes weken bleek niet voldoende.  
De deelnemers wilden graag regelmatig bezig blijven. Daarom zijn zij 
met een wekelijks programma gekomen; Zeker en Fit Bewegen. 
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Daarbij schenken ze aandacht aan de verschillende facetten die te 
maken hebben met valpreventie en het weer gezond opstaan. 
 
Ze besteden aandacht aan conditie, bewegelijkheid en 
spierversterkende oefeningen. Dit alles op een ontspannen manier, 
zoveel mogelijk afgestemd op de deelnemers, en in groepen van 
maximaal 12 personen. 
 
Een les bestaat o.a. uit een warming up, circuittraining, 
behendigheidsoefeningen, krachtoefeningen en diverse spelvormen, 
waaronder badminton, volleybal, tafeltennis en diverse balspellen. 
Uiteraard is ook het sociale aspect belangrijk. Na de training is er 
gelegenheid voor een kop koffie of thee en een praatje. 
 
De lessen zijn op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur.  
Bij voldoende aanmeldingen zijn ook andere dagen beschikbaar. 
 
Adres: Meidoornstraat 5 te Raamsdonksveer.  
Voor vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij, 
Klaas Bakker: 06-41811599 • bakker.klaas@gmail.com 
Charlotte Schipperen: 06-22771945 • 
charlotteschipperen@gmail.com 
 
2.14 Stop Ouderenmishandeling 
 
Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar 
en ouder. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke, 
seksuele en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële 
uitbuiting. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of 
familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten.  
 
De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van 
handelingen) als passief gedrag (nalaten van handelingen). 
Het risico op ouderenmishandeling neemt toe met het ouder 
worden. Uit onderzoek blijkt dat het risico op ouderenmishandeling 

mailto:bakker.klaas@gmail.com
mailto:charlotteschipperen@gmail.com
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groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft.  
 
Ouderenmishandeling kan plaatsvinden bij de oudere thuis, maar ook 
in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen. Als er sprake is van 
ouderenmishandeling in een verzorgings-of verpleeghuis of 
ziekenhuis moet de inspectie ingeschakeld worden in plaats van 
Veilig Thuis. 
  
De oudere is afhankelijk van de pleger. Vaak is de pleger een naaste 
van het slachtoffer, bijvoorbeeld een dochter, zoon, echtgenoot of 
kleinkind. Soms hebben plegers zelf problemen, bijvoorbeeld met 
alcohol of drugs of op financieel gebied. Het kan ook zijn dat iemand 
de langdurige verzorging van de oudere steeds meer ervaart als een 
last die te zwaar op zijn of haar schouders drukt. Dit wordt ook wel 
ontspoorde mantelzorg genoemd. De mishandelingen zijn bij 
ontspoorde mantelzorg vaak niet moedwillig. 
 
Soms komt ouderenmishandeling voort uit een lange traditie van 
familiegeweld en –conflicten. Plegers weten heel goed weten wat ze 
doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. De 
oudere is nu afhankelijk van diegene die vroeger bijvoorbeeld 
mishandeld is door de oudere. Denkt u dat er sprake is van 
ouderenmishandeling? Bij Veilig Thuis zijn er deskundige 
medewerkers met wie u hierover kunt praten. Zij bieden hulp, advies 
en ondersteuning. Is er direct gevaar, bel dan met 112.  
Bel met Veilig Thuis West Brabant via 0800-2000 als er geen direct 
gevaar is. Dit kan 24 uur per dag, zeven dagen per week.  
 
Veilig Thuis West-Brabant 
 Bel gratis 0800-2000 (dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend) 
info@veiligthuiswb.nl • www.veiligthuiswb.nl  
 

 

 

 

mailto:info@veiligthuiswb.nl
http://www.veiligthuiswb.nl/
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HOOFDSTUK 3 - DEMENTIE 
 
3.1 Dementie 
 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Eén op de 
vijf mensen krijgt dementie. Bij dementie gaan de zenuwcellen in de 
hersenen kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de 
verbindingen tussen de cellen. Door de afname van cellen 
functioneren de hersenen steeds minder goed. Bij sommige mensen 
verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang 
een redelijk gewoon leven leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de 
gevolgen van dementie verzwakt. De persoon sterft dan door een 
ziekte of infectie (bijvoorbeeld longontsteking) of doordat hij/zij niet 
meer kan slikken. 
 
In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. 
Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. 
Ook kan hij/zij te maken krijgen met veranderingen in karakter en 
gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met 
dementie steeds meer de regie over zijn/haar eigen leven. Hij/zij 
wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse 
handelingen worden steeds moeilijker. 
 
Hoe kunt u goed omgaan met dementie? En hoe kunt u iemand met 
dementie het beste benaderen? En wat kunt u beter niet doen? Op 
de website van Alzheimer Nederland en van Samen Dementie 
Vriendelijk vindt u meer informatie over alle verschillende vormen 
van dementie en hoe u goed om kunt gaan met iemand met 
dementie.  
 
www.alzheimer-nederland.nl   

www.samendementievriendelijk.nl 
Tel. 033-3032502 

 
  

http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.samendementievriendelijk.nl/
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3.2 Begeleiding bij dementie 
 
Inwoners die merken dat ze steeds vergeetachtiger worden of lijden 
aan een vorm van dementie, kunnen contact opnemen met een 
wijkverpleegkundige. Ook partners, familie en naasten kunnen hier 
terecht voor informatie en begeleiding.  
 
U kunt een beroep doen op een wijkverpleegkundige van Het Hoge 
Veer, Mijzo of Thebe Wijkverpleging. Aanmelden doet u rechtstreeks 
via de wijkverpleegkundige van de verschillende organisaties of 
bespreek het met uw huisarts. 
 
Mijzo 
Team Oosterhout 06-53716832 of via het nummer van 
Mijn Zorgadvies 0800-0202015 
 
Thebe 
Buurtteam Geertruidenberg/Raamsdonk 088-1173206 
Buurtteam Raamsdonksveer 088-1173208 
 
Wijkverpleegkundigen Het Hoge Veer 0162-722102 
 
3.3 Wat u moet weten over dementie 
 
De symptomen van dementie zijn vele malen ernstiger dan bij 
gewone vergeetachtigheid. Iemand met dementie vergeet niet alleen 
de naam van een kennis, maar kan hem helemaal niet meer 
herkennen. Gebeurtenissen en informatie kunnen langzaam maar 
zeker uit het geheugen verdwijnen, of zijn niet meer toegankelijk. 
Iemand met dementie kan verdwalen in een bekende omgeving of 
vergeet dingen, die hij in de loop van zijn leven heeft geleerd, 
bijvoorbeeld hoe je een boterham moet smeren.  
Ook kunnen problemen met de taal ontstaan, herkent men bepaalde 
voorwerpen niet meer en het gedrag van iemand met dementie kan 
veranderen.  
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Voor mensen met dementie zijn veel dagelijkse handelingen al gauw 
te moeilijk. De achteruitgang raakt de hele persoon. Kortom het 
wordt op langere termijn moeilijker om deel te nemen aan het 
maatschappelijk en sociale leven. Dementie kent verschillende 
vormen en oorzaken. Deze maken dat niet in alle gevallen het 
verloop hetzelfde is. De meest voorkomende vorm van dementie is 
de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie 
(16%). 
 
3.4 De tien signalen van dementie 
 
Onderstaande signalen kunnen wijzen op dementie, maar kunnen 
ook een andere oorzaak hebben. Raadpleeg daarom altijd een 
huisarts. 
 

1. Vergeetachtigheid 
Eén van de meest voorkomende symptomen is het vergeten 
van nieuwe informatie. 

2. Problemen met de dagelijkse handelingen 
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan: hobby’s en 
het regelen van financiën. 

3. Vergissingen met tijd en plaats 
Het besef van tijd wordt minder en de weg vinden wordt 
moeilijker. 

4. Taalproblemen 
Met dementie kan het moeilijk zijn een gesprek te volgen. 
Woorden en namen worden vergeten. Praten gaat minder 
vloeiend. 

5. Kwijtraken van spullen 
Spullen op vreemde plekken neerleggen en kwijtraken. 

6. Slecht beoordelingsvermogen 
Het wordt steeds lastiger om situaties in te schatten en keuzes 
te maken. 
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7. Terugtrekken uit sociale activiteiten 
Problemen met hobby’s, sporten en het voeren van 
gesprekken. Minder ondernemen. Lang voor de tv zitten en 
langer slapen. 

8. Veranderingen in gedrag en karakter 
Veranderingen zoals verwardheid, achterdocht, depressiviteit, 
angst en stemmingswisselingen. 

9. Onrust 
Symptomen van dementie zijn o.a. onrust, angst en 
geprikkeldheid. 

10 Visuele problemen 
Problemen bij het lezen, afstand inschatten en onderscheiden 
van kleur of contrast. 
 

3.5 Wat kunt u doen? 
 
De indruk die dementie op de omgeving achterlaat wordt vaak 
onderschat. Als vrienden en buren op de hoogte worden gebracht 
van de ziekte, begrijpen zij situaties beter en kunnen zij steun bieden.   
 
Als familie en vrienden niet weten wat er aan de hand is, weten zij 
zich vaak geen raad met het soms verwarde gedrag van de persoon 
met dementie. Dit leidt er vaak toe dat ze deze persoon gaan mijden. 
Om te voorkomen dat de mensen met dementie en de directe 
mantelzorger in een isolement raken, is het belangrijk om contact te 
houden.  
 
Het onderhouden van sociale contacten kan iemand met dementie 
op een positieve manier prikkelen en plezier geven en voorkomt 
eenzaamheid. Als een goede buur of vriend de ondersteuning van de 
persoon met dementie een paar uurtjes overneemt, heeft ook de 
mantelzorger even tijd voor zichzelf. 
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3.6 Tips voor het omgaan met mensen met dementie 
 

1. Maak je bekend 
Noem iemand bij naam. Stel jezelf voor en vertel wat u komt 
doen. Een naambordje helpt. Iemand met dementie herkent u 
mogelijk niet. 

2. Leg contact met aandacht 
Ga dichtbij iemand met dementie staan. Blijf vriendelijk en 
geduldig. Zak door uw knieën of ga op een stoel zitten. Houdt u 
hoofd dicht bij het hoofd van de ander en maak oogcontact. Let 
op uw mimiek en kijk vriendelijk. Pak iemands hand als hij of zij 
dat prettig vindt. Praat met zachte stem (tenzij iemand slecht 
hoort). 

3. Houd het simpel 
Praat rustig duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen. Stel 
eenvoudige vragen en vermijd waarom-vragen. Zeg wat u gaat 
doen. Doe één ding tegelijk. Praat over één onderwerp en stel 
één vraag tegelijk. Vermijd storende achtergrondgeluiden. 

4. Let goed op iemands reactie en bevestig gevoelens 
Let op hoe iemand reageert en ga daar op in. Benoem de 
gevoelens die u bij de ander ziet of hoort (blijdschap, verdriet, 
boosheid, angst). Overvraag niet. Geef iemand ruimte om zijn of 
haar gevoelens te tonen en ontken en negeer die emoties niet. 
Zegt niet: “Ik vergeet ook wel eens wat”, maar bevestig dat het 
inderdaad heel vervelend is om zo veel te vergeten. Vat kritiek 
of boosheid niet persoonlijk op.  

5. Prikkel de zintuigen en blijf actief 
Als de persoon met dementie een gedekte tafel ziet en het eten 
ruikt, zal men beter begrijpen als u zegt: “we gaan aan tafel”. 
Ook lichaamsbeweging werkt positief in het welbevinden. Door 
samen leuke dingen te doen en plezier te beleven bouwt u 
dierbare herinneringen op.  
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6. Ken iemands levensloop 
Zorg dat u op de hoogte bent van belangrijke gebeurtenissen of 
periodes in iemands leven. Vraag familie ernaar. Of vraag naar 
voorwerpen die veel voor de ander betekenen. 

7. Deel complimentjes uit 
Geef iemand met dementie complimenten. Corrigeer zo min 
mogelijk en bestraf niet. Benadruk wat goed gaat; corrigeren of 
tegenspreken geeft mogelijk een gevoel van falen. 

8. Neem mensen met dementie serieus 
Ga serieus in op wat iemand zegt en lach hem of haar niet uit. 
Probeer erachter te komen wat iemand bedoelt door verder te 
vragen of woorden of zinnen te herhalen. Negeer mensen met 
dementie niet in gesprekken. Betrek ze in het gesprek of de 
activiteit, dan voelen zij zich als persoon erkend. 

9. Vraag niet naar feiten of gebeurtenissen van vandaag of 
gisteren 
Test niet. Vraag: “Hoe was uw dag?”, of: “Hebt u een prettige 
dag gehad?”. Vraag niet naar specifieke gebeurtenissen, zoals: 
“Wat hebt u vandaag gegeten?”. Beter is te vragen: “Hebt u 
lekker gegeten?”. 

10 Toon betrokkenheid 
Toon belangstelling voor iemands verhaal, ook als u het al 
meerdere keren hebt gehoord. Vraag door naar hoe iemand het 
beleefd heeft, wat iemand ervan vond. En als praten niet meer 
goed gaat, maak dan op een andere manier duidelijk dat u er 
voor de ander bent. Een aanraking of een knuffel is een mooie 
manier om uw genegenheid te tonen.  
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HOOFDSTUK 4 - HULP- EN DIENSTVERLENING 
 
4.1 Personenalarmering 
 
Sociale alarmering 
Voelt u zich niet meer veilig thuis omdat u bang bent dat er geen hulp 
is als er iets gebeurd?  
 
Sociale alarmering van Trema Welzijn maakt het mogelijk om, met 
één druk op de knop, hulp in te schakelen in geval van nood. Dag en 
nacht, 7 dagen in de week. Uw alarm wordt dus altijd beantwoord. 
 
Als er iets gebeurt is een simpele druk op de alarmknop voldoende. 
Nadat u de alarmknop heeft ingedrukt hoort u meteen de stem van 
een medewerker van de alarmcentrale luid en duidelijk in uw woning.  
 
Deze medewerker vraagt u wat er aan de hand is. De medewerker is 
speciaal (medisch) opgeleid om de situatie goed te kunnen 
beoordelen en ziet meteen op een computerscherm wie u bent en 
waar u woont.  
 
De alarmcentrale zorgt er vervolgens voor dat binnen korte tijd de 
benodigde hulp wordt ingeschakeld. Dit zijn de drie door u 
opgegeven contactpersonen (kinderen, buren, vrienden). Zij hebben 
dan ook een sleutel van uw woning en wonen niet al te ver weg.  
Bij acute nood waarschuwt de alarmcentrale uiteraard direct de 
huisarts of een ambulance. 
 
Voor het gebruik van een personenalarmeringssysteem betaalt u een 
abonnementsprijs. Deze wordt maandelijks geïncasseerd. Er worden 
eenmalig aansluitkosten in rekening gebracht. Voor een spoed-
aansluiting wordt extra in rekening gebracht. Een spoedaansluiting 
gaat altijd in overleg. In geval van beëindiging van het contract zullen 
er afsluitkosten in rekening gebracht worden. 
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Het alarmapparaat wordt aangesloten op uw vaste 
telefoonaansluiting. Het complete alarmsysteem bestaat uit een 
alarmkastje, adapter, snoer en halszender.  
 
Een polsbandje kan bij- of nageleverd worden. Een extra zender, 
bijvoorbeeld in geval van echtparen, behoort ook tot de 
mogelijkheden. Bij verlies van de zender zal een nieuwe zender in 
rekening worden gebracht. 
 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de personenalarmering.  
Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekeraar. 
 
Wilt u meer informatie over de personenalarmering en over de 
tarieven? Bel dan naar Trema Welzijn - WOG. Tel. 0162-520706 of 
kijk op www.trema.org/wog 
 
Professionele alarmering 
U kunt ook kiezen voor directe hulp door een professionele 
zorgverlener. U hoeft dan geen telefoonnummers van 
contactpersonen door te geven. Aan deze vorm van dienstverlening 
zijn wel extra kosten verbonden. U kunt dit aanvragen bij Thebe. 
Tel. 088-3747576 of kijk op www.thebe.nl. 
 
4.2 SOS telefonische hulpdienst De Luisterlijn 
 
Bellen met de telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, 
alle dagen van de week, het hele jaar door. Al meer dan 60 jaar 
weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht op.  
 
Wanneer u pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat u 
zich alleen voelt of juist blij. Ze geven u even dat steuntje in de rug.  
De hulp is vrijblijvend en anoniem. Bel: 088-0767000 
 
 

http://www.trema.org/wog
http://www.thebe.nl/
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U wilt uw verhaal kwijt. Maar u bent meer een schrijver dan een 
prater. Of u wilt eerst zelf goed op een rij krijgen waar u precies mee 
zit. Een e-mail sturen naar de Luisterlijn is dan heel geschikt. U kunt 
uw verhaal nog eens lezen voor u het verstuurt.  
 
Degene die uw e-mail leest, formuleert met zorg een reactie terug. 
Natuurlijk is deze e-mailwisseling bij ons in veilige handen. Stuur 
direct een e-mail naar ehulp@deluisterlijn.nl om in contact te komen 
met één van de vrijwilligers.  
 
Let op: Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor mensen die een 
luisterend oor zoeken, niet voor algemene informatie of andere 
zakelijke mededelingen.  
 
Voor algemene (informatie)vragen kunt u e-mailen naar: 
info@deluisterlijn.nl 
 
4.3 Nationale Vereniging De Zonnebloem 
 
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. Ze 
brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om 
mensen met een handicap en ouderen een onvergetelijke dag te 
bezorgen.  
 
Een lichamelijke beperking hoeft wat dat betreft nooit een 
belemmering te zijn. Ze willen dat iedereen volop van het leven kan 
genieten. Daarom blijven ze dat doen waar ze altijd al goed in waren: 
contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en 
vakanties mogelijk maken.  
 
Voor meer informatie over de activiteiten of contactgegevens kunt u 
kijken op www.zonnebloem.nl of neem telefonisch contact op met 
De Zonnebloem, tel. 076-5646464. 
  

mailto:ehulp@deluisterlijn.nl
mailto:info@deluisterlijn.nl
http://www.zonnebloem.nl/
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4.4 Algemeen maatschappelijk werk  
 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) van Trema Welzijn 
heeft als doel hulp te bieden bij problemen aan alle inwoners van de 
gemeente Geertruidenberg.  
 
Hulp kan geboden worden in de vorm van een luisterend oor, 
informatie en advies, begeleiding of een passende verwijzing naar 
een meer specifieke instantie.   
 
De professionals van Trema Welzijn bieden individuele 
begeleiding/ondersteuning aan inwoners bij problemen op het 
gebied van echtscheiding, relaties, financiën, beperkingen, 
eenzaamheid, armoede, leven in een andere cultuur, verwerking van 
ingrijpende gebeurtenissen, spanningen en stress door diverse 
omstandigheden.  
 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt tijdelijke ondersteuning 
waarbij de hulpverlener samen met u naar een oplossing toewerkt.  
 
Voor meer informatie kunt u:  

• bellen met het kantoor in Raamsdonksveer: 0162-520387  
• e-mailen naar: maatschappelijkwerk@trema.org 
• langskomen op afspraak: Prins Hendrikstraat 41 in 

Raamsdonksveer  
• kijken op www.trema.org 
 

4.5 Veiligheid in en buiten het huis 
 
Voor wie doet u de deur open en voor wie niet? Waar moet u op 
letten? Staat iemand te dicht achter u tijdens het pinnen?  
Hierbij enkele tips: 
 
  

mailto:maatschappelijkwerk@trema.org
http://www.trema.org/
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Onbekende aan de deur  
Er komen wel eens onbekenden aan de deur, zoals mensen van 
instellingen of organisaties. De meeste mensen hebben goede 
bedoelingen, maar het is altijd verstandig om voorzichtig te zijn. 

• Laat onbekenden niet binnen. Laat eventueel een kijkgaatje in 
de voordeur maken zodat u altijd kunt zien wie er voor de deur 
staat of plaats een kierstandhouder.  
Deze zorgt ervoor dat de deur niet helemaal open kan maar op 
een kier blijft, zodat u veilig met onbekenden kunt spreken.  

• Komt er iemand van een bedrijf of instelling aan de deur en 
kent u diegene niet? Vraag dan altijd om een legitimatiebewijs 
en bekijk dit op uw gemak.  

• Laat u iemand binnen, zorg dan dat de deur achter u gesloten 
wordt zodat niemand mee naar binnen kan glippen. 
 

Veiligheid op straat 
• Stop uw geld altijd goed weg. Als u een rollator hebt, leg uw 

portemonnee daar dan niet in. Een binnenzak is veel veiliger. 
• Staat iemand te dicht achter u tijdens het pinnen? Vraag de 

persoon duidelijk u de ruimte te geven. 
• Draag uw tas aan de kant van de huizen en loop dicht langs de 

huizen. Het is dan voor een kwaadwillende (brom)fietser 
lastiger om uw tas af te pakken. 

 
Bank 

• Geef nooit uw pincode of bankpas aan iemand. Ook de bank of 
politie zal nooit om uw pincode vragen. 

• Opnamelimiet: Standaard mag u, afhankelijk van welke bank u 
heeft, € 1000 tot € 2500 per dag opnemen. Waarschijnlijk heeft 
u dat zelden nodig. Daarom is het sterk aan te raden om de 
opnamelimiet te verlagen naar bijvoorbeeld € 300. Als uw pas 
gestolen wordt dan blijft de schade beperkt. Bel uw bank voor 
meer informatie. 

• Bewaar uw pincode niet op een briefje bij uw bankpas. 
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• Zet niet al uw geld op uw betaalrekening maar ook een deel op 
bijvoorbeeld uw spaarrekening. 

• Is uw pas gestolen? Blokkeer de rekening dan direct. Dit kan 24 
uur per dag. Noteer dit nummer in bijv. uw telefoonboek. Het 
nummer staat op uw bankpas. 

 
Als u het niet vertrouwt, bel dan direct de politie op 112. Is de 
urgentie niet hoog maar wilt u toch een melding maken, bel dan tel. 
0900-8844. 
 
4.6 Maaltijden aan huis 
 
Verse, voedzame en vooral smakelijke maaltijden voor ouderen 
Elke dag een warme maaltijd klaarmaken kan een hele klus zijn en 
soms lukt dat (tijdelijk) niet meer. 
  
De maaltijdservice van Trema Welzijn - WOG is een algemene 
voorziening, in de eerste plaats gericht op zelfstandig wonende 
ouderen in Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. 
 
Vers, voedzaam en smakelijk 
Voor iedere dag van de week kan Trema Welzijn een koelverse 
maaltijd bij u thuisbezorgen. U kunt ook kiezen voor enkele dagen 
per week.  
 
Wilt u een keer geen maaltijd, dan kunt u dat eenvoudig afmelden.  
De maaltijden worden door de keuken van Vermeulen Social Catering 
bereid. Door het invullen van een menukaart kunt u uw eigen 
weekmenu samenstellen, waarbij u uit een voor-, hoofd- en 
nagerecht kunt kiezen.  
 
Er zijn dagelijks wisselende 3-gangen keuzemenu’s, bereid met verse 
seizoens- en streekgerechten, waar met specifieke dieetwensen 
rekening kan worden gehouden. 
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Hoe werkt het? 
Bij aanmelding maakt u een keuze uit drie mogelijkheden 

• Een hoofdmaaltijd 
• Een hoofdmaaltijd met soep óf toetje 
• Een hoofdmaaltijd met soep én toetje 

 
Daarnaast kiest u welke dagen u een maaltijd wenst. Nadat u de 
aanvraag heeft gedaan maakt één van de vrijwilligers van Trema 
Welzijn een afspraak om u uitleg te geven over de maaltijdservice. 
 
De menu’s zijn zo samengesteld dat er voor iedereen een keuze te 
maken is. Heeft u een dieet? Geef dat dan door tijdens de intake.  
 
Bezorging 
De vrijwilligers van Trema Welzijn brengen de maaltijden bij u aan 
huis en indien gewenst zetten ze deze in de keuken.  
 
De koelverse maaltijden worden tussen 10.00-12.00 uur bezorgd op: 
- Maandag (de maaltijden bestemd voor maandag en dinsdag) 
- Woensdag (de maaltijden bestemd voor woensdag en donderdag) 
- Vrijdag (de maaltijden bestemd voor vrijdag, zaterdag en zondag) 
Maandelijks ontvangt u een factuur, welke middels een 
incassomachtiging van uw bankrekening wordt afgeschreven.  
 
Tegemoetkoming in de kosten 
Heeft u een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
een tegemoetkoming in de kosten. Trema Welzijn zal in overleg met 
u toetsen of u hiervoor in aanmerking komt.  
 
Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen: 
Trema Welzijn – WOG • Tel. 0162-520706 • www.trema.org/wog 
 
 
 
 

http://www.trema.org/wog
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4.7 Gezamenlijk eten 
 
Op diverse plekken is er de mogelijkheid om gezamenlijk een maaltijd 
te eten tegen een schappelijke prijs. Heerlijk eten en nog gezellig 
ook! U kunt zich aanmelden per telefoon. 
 
Raamsdonksveer 
Locatie:  Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48  
Informatie: KBO Raamsdonksveer, tel. 0162-521453 
 
Locatie:  ’t Kardeeltje, Kardeel 139A  
Informatie: ’t Kardeeltje, N. Boogers, tel. 0162-517013 
 
Locatie: Hoge Veer Rivierzicht (Scheepswerflaan 47) 
Informatie:  Zorgorganisatie Het Hoge Veer, tel. 0162-513450 
 
Geertruidenberg 
Locatie:   Hoge Veer Bastion (Burchtplein 2)  
Informatie:  Zorgorganisatie Het Hoge Veer, tel. 0162-513450 
 
Locatie:   Mijzo Mauritsstaete, Stadsweg 9a01 
Informatie:  tel. 0162-408120 
 
Locatie: Ouderenbond Geertruidenberg, Burg.Allardstraat 2a 
Informatie:  tel. 06-10357207 
 
Raamsdonk 
Locatie: Parochiecentrum Raamsdonk, Kerkplein 1  
Informatie:  Mevr. A. van den Berg, Tel. 06-11296857 
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4.8 Boodschappen 

Heeft u hulp nodig bij het boodschappen doen? Dat kan op de 
volgende manieren. 
 
Via de supermarkt 
Via de website van de JUMBO, PLUS en AH kunt u boodschappen 
bestellen. U klikt aan welke boodschappen u wilt hebben en deze 
worden bij u thuisbezorgd. U betaalt een vast bedrag voor het laten 
bezorgen van de boodschappen (plus natuurlijk de kosten van de 
boodschappen zelf). Bij de Jumbo kunt u de boodschappen ook 
online bestellen en bij een pick-up point ophalen. 
 
Heeft u hulp nodig bij het inladen van de boodschappen in de auto? 
Vraag het bij de kassa. Alle supermarkten helpen bij het inladen van 
boodschappen in de auto voor mensen die slecht ter been zijn. 
 
Samen boodschappen doen 
Heeft u (tijdelijk) hulp nodig bij het doen van boodschappen dan kunt 
u contact opnemen met Trema Welzijn. Zij kijken of een vrijwilliger 
met u mee kan gaan om boodschappen te doen. Zij kunnen u ook 
assisteren bij het online bestellen van de boodschappen. 
Tel. Trema Welzijn 0162-520706 
 
4.9 Ouderenadviseurs 
 
Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen en dankzij goede zorg en welvaart lukt dat dikwijls ook. 
Maar de thuissituatie kan zodanig veranderen, dat u ineens voor 
vragen komt te staan waarop u geen antwoord of oplossing voor 
heeft.  
 
Veel mensen zien dan door de bomen het bos niet meer.  
Doordat veel contact en dienstverlening met organisaties digitaal 
plaatsvindt, kan het zijn dat u daardoor problemen ondervindt.    
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De vrijwillige ouderenadviseur kan u verder helpen met vragen op 
het gebied van welzijn, wonen, zorg (deeltaxi, hulp in huis etc.), 
mobiliteit en veiligheid.  
 
Deze adviseur kan ook een luisterend oor zijn als u moeite heeft om 
alleen te zijn of u een vorm van eenzaamheid ervaart. Dit mag iets 
zijn om over te praten. Samen kunt u bekijken welke mogelijkheden 
er zijn.   
 
De vrijwillige ouderenadviseur komt bij u thuis op bezoek.  
Voor een afspraak belt u 0162-520706 of kijk op www.trema.org/wog 
 
4.10 Trema Welzijn - WOG 
  
Trema Welzijn - WOG heeft als doel het ondersteunen van 
(kwetsbare) inwoners in de gemeente Geertruidenberg op een door 
henzelf gewenste wijze, in een voor hen vertrouwde omgeving.  
 
De ondersteuning omvat een breed assortiment aan kwalitatief 
hoogwaardige dienstverlening en ondersteuning.  WOG werkt met 
een professioneel team, aangevuld met ruim honderd ervaren en 
bevlogen vrijwilligers. Naast het bieden van ondersteuning 
organiseert het WOG allerlei activiteiten voor 65-plussers.  
 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
•             computerbegeleiding 
•             maaltijdvoorziening 
•             personenalarmering 
•             ANWB - AutoMaatje 
•             hulp bij administratie en belasting 
•             geven van advies en ondersteuning door ouderenadviseurs 
•             fietstochten 
•             vrijwilligerswerk 
•             klussendienst 
•             individuele hulpvragen 

http://www.trema.org/wog
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Het kantoor is dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00 uur (en op 
afspraak) • Prins Hendrikstraat 41 Raamsdonksveer • tel. 0162-
520706 • info.wog@trema.org •www.trema.org/wog 
 
4.11 Klussendienst 
 
Trema Welzijn heeft een klussendienst die bestaat uit een aantal 
technische personen. Deze dienst helpt u met kleine klusjes in of 
rondom uw huis, waarvoor bedrijven niet komen.  
 
Hierbij kan gedacht worden aan lampen in fittingen draaien, een 
lamp of schilderij ophangen, gordijnen afhalen en/of aanbrengen of 
het maaien van het gras.  
 
De kosten bedragen € 5,00 voor het eerste uur, gevolgd door € 2,50 
per half uur. Dit wordt, nadat de klus naar tevredenheid is 
uitgevoerd, contant afgerekend.  
 
Voor het aanmelden van een klus belt u Trema Welzijn. Er wordt 
gekeken of de aanvraag past binnen de dienstverlening. Als de 
aanvraag kan worden uitgevoerd neemt de vrijwilliger van de 
klussendienst contact met u op. 
 
Trema Welzijn • tel. 0162-520706 
 
4.12 Inloop voor Elkaar 
 
Inloop Voor Elkaar is de eerste hulp bij het invullen van formulieren 
(op papier of digitaal), de administratie (post ordenen en doorlopen) 
en/of computergebruik (internetzaken regelen en brieven opstellen). 
 
Inloop (zonder afspraak): iedere maandag- en donderdagochtend 
tussen 9.00 en 11.00 uur • Prins Hendrikstraat 41, Raamsdonksveer  
Tel. 0162-520387 • annette.vanden.tol@trema.org 
 

mailto:info.wog@trema.org
http://www.trema.org/
mailto:annette.vanden.tol@trema.org
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HOOFDSTUK 5 - MANTELZORG 
 
5.1 Mantelzorg 
 
Steeds meer mensen (jong en oud) zorgen voor iemand anders. 
Bijvoorbeeld de zorg voor een ouder, of naaste die langdurig ziek is of 
een beperking heeft. De rol van mantelzorger wordt dan vaak niet 
(h)erkend. Mantelzorg wordt vrijwillig en niet beroepsmatig verleend 
en wordt vaak gecombineerd met werk, een studie, een eigen gezin 
en sociaal leven. Dit betekent dat er veel gevraagd wordt van de 
mantelzorger die vervolgens gemakkelijk overbelast kan raken.  
 
Surplus ondersteunt mantelzorgers door het bieden van informatie, 
advies, voorlichting, (praktische) ondersteuning, begeleiding en 
deskundigheidsbevordering. In sommige gevallen kan er een beroep 
gedaan worden op een vrijwilliger van Surplus die de zorg tijdelijk 
voor een deel kan over nemen. Hierdoor krijgt de mantelzorger even 
wat tijd om op te laden. 
 
Mantelzorgwaardering 
Naast de bijeenkomsten en persoonlijke ondersteuning kunnen 
mantelzorgers eens per jaar een waardering aanvragen in de vorm 
van een cadeaubon. De hoogte van deze waardering varieert per jaar. 
De waardering gaat altijd over het voorgaande jaar. Vanaf 1 oktober 
tot en met 31 december kunt u de aanvraag over het voorafgaande 
jaar indienen bij Surplus Welzijn - Informele Zorg. 
 
Naast de individuele mantelzorgondersteuning biedt Surplus ook: 

• Buddyzorg ter ondersteuning voor inwoners met een 
langdurige, chronische of levensbedreigende ziekte of 
psychische kwetsbaarheid. 

• Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg: ondersteuning door 
vrijwilligers in de laatste levensfase. 
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• Groepen zoals ‘Alleen verder na verlies’, ‘Groep voor ouders die 
mantelzorgen voor een kind’, ‘Waar kom ik mijn bed voor uit’ en 
‘Dementie en Nu’. 

 
Surplus Informele Zorg 
Klappeijstraat 44, 4901 HE Oosterhout • Tel. 0162-748600 • 
mantelzorg.geertruidenberg@surplus.nl • www.surpluswelzijn.nl 
 
5.2 MantelzorgNL 
 
Iedereen die voor een ander zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor 
informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunen ze 
professionals en gemeenten in hun samenwerking met 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers.  
 
Zorgt u voor een ander en heeft u vragen of behoefte aan 
ondersteuning? Of wilt u graag uw verhaal kwijt? Bel dan de 
Mantelzorglijn op telefoonnummer 030-7606055. Op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur.  
 
Of stel uw vraag via Whatsapp op nummer 06-27236854. 
E-mailen kan ook: mantelzorglijn@mantelzorg.nl 
 
5.3 Ondersteuning thuis 
 
Trema Welzijn - WOG verleent ondersteuning aan mensen die op een 
bepaald moment geen beroep kunnen doen op familie of naasten.  
 

• begeleiden personen naar een arts en/of ziekenhuis 
• bezoek aan huis; gezelschap houden 
• activiteiten ondernemen met cliënt zoals fietsen, wandelen,    
    spelletje doen 
• aanwezig zijn bij dementerenden zodat de partner even tijd  
    voor zichzelf krijgt 

 

http://www.surpluswelzijn.nl/
mailto:mantelzorglijn@mantelzorg.nl
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Uw hulpvraag staat centraal 
De hulpvragen zijn van tijdelijke aard. Een vrijwilliger van Trema 
Welzijn - WOG is er voor u om zorg, hulp en aandacht te verlenen. 
Dat is het uitgangspunt. Er zijn meestal geen kosten verbonden aan 
de ondersteuning welke de vrijwilliger in Trema Welzijn verband 
biedt. In incidentele gevallen kan er sprake zijn van vervoerskosten 
bijv. als er sprake is van arts bezoek in een ziekenhuis. 
 
Hoe vraagt u hulp aan? 
U kunt contact opnemen met Trema Welzijn – WOG • Tel. 0162-
520706 
 
5.4 Saar aan Huis 
 
Saar aan Huis is een klantgerichte, particuliere aanvullende 
mantelzorgorganisatie die passende hulp biedt aan ouderen die 
ondersteuning nodig hebben om comfortabel en verantwoord thuis 
te kunnen blijven wonen.  
 
Saar aan huis heeft vestigingen in heel Nederland. De Saars kunt u 
inschakelen om uw leven thuis te vergemakkelijken. Ze doen onder 
andere (licht) huishoudelijk werk, houden u gezelschap, koken en 
gaan graag met u boodschappen doen of een wandeling maken.  
 
Met de hulp van Saar aan Huis maakt u heldere afspraken over uw 
wensen voor particuliere ondersteuning; wat er gedaan moet 
worden, op welke dagen en uren en tegen welk tarief.  
U kunt zelf uw eigen Saar kiezen. Dat is prettig. U krijgt altijd dezelfde 
Saar waarmee u een persoonlijke band opbouwt. 
 
Voor meer informatie, over locaties en tarieven: 
tel. 085-9025807 • info@saaraanhuis.nl • www.saaraanhuis.nl 
 
 
 

mailto:info@saaraanhuis.nl
http://www.saaraanhuis.nl/
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HOOFDSTUK 6 - WONEN 
 
6.1 Ons Huis, Ons Thuis 
 
Er gaat niets boven uw eigen huis. Waar u zich thuis voelt en 
herinneringen bewaart. Daar wilt u zo lang mogelijk van genieten. 
Maar hoe zorgt u ervoor dat uw woning gereed is voor de toekomst? 
En dat u de beste keuzes maakt met betrekking tot veiligheid, 
comfort en energiebesparing?  
 
De gemeente Geertruidenberg en partners hebben de handen 
ineengeslagen om u op weg te helpen. Ons Huis, Ons Thuis is een 
samenwerkingsverband van woningcorporatie Thuisvester, 
ledenvereniging Thebe-Extra, Trema Welzijn WOG, Stichting voor 
kruiswerk in de gemeente Geertruidenberg, de gemeente 
Geertruidenberg en Zlimthuis.  
 
U kunt gratis een oriënterend woonadviesgesprek aanvragen met 
een van de wooncoaches van Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’.  
 

Een adviesgesprek aanvragen of andere vragen? 
Neem gerust contact op met informatiepunt Ons Huis, Ons Thuis. 
Bereikbaar: op werkdagen tussen 9.00 - 12.00uur • Prins 
Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer • Tel. 0162-520706 • 
onshuisonsthuis.wog@trema.org 
 

Woonadviesgesprek  
De wooncoach van informatiepunt Ons Huis, Ons Thuis komt bij u op 
bezoek en luistert naar uw woonverhaal en de vragen die u heeft 
over langer thuis wonen en het belang van een veilig, comfortabel en 
energiezuinig thuis. Samen met de wooncoach bekijkt u of de woning 
voldoet aan uw huidige én toekomstige woonwensen.  
 
De wooncoach legt daarbij uit wat allemaal mogelijk is wat betreft 
veiligheid, comfort en energiezuinigheid.  
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Na afloop van het gesprek ontvangt u een adviesrapport op maat met 
daarin alle besproken punten. Het woonadviesgesprek met de 
wooncoach is gratis. 
 
De Zlimthuis Thuisscan 
Met de Zlimthuis Thuisscan weet u precies wat u kunt doen aan een 
veiliger en comfortabeler thuis. Voor nu, en alvast voor de toekomst. 
Het advies wordt door uw persoonlijke verhaal geïnspireerd. Wat zijn 
uw woonwensen, wat is uw woonbehoefte en welke oplossingen qua 
veiligheid en comfort passen bij uw behoefte. 
 
De ledenconsulenten van ledenvereniging Thebe Extra gaan graag 
met u in gesprek. De Zlimthuis Thuisscan is ook handig als er sprake is 
van vragen rondom wonen met zorg. De ledenconsulenten zijn hier 
speciaal voor opgeleid. U ontvangt een overzichtelijk en vrijblijvend 
adviesrapport om alles op uw gemak na te lezen. Sommige adviezen 
kunt u zelf toepassen. En andere adviezen zijn handig om te laten 
doen. Ook dat kunt u via Zlimthuis laten doen! 
 
De Zlimthuis Thuisscan wordt u kosteloos aangeboden als u lid bent 
van ledenvereniging Thebe Extra. Bent u geen lid, dan kunt u onder 
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gratis 
Zlimthuis Thuisscan. 
 
Wilt u meer weten over de voorwaarden of wilt u een Zlimthuis 
Thuisscan aanvragen, neem dan contact op met Thebe Extra: 
Tel. 088-3747576 • ledenconsulent@thebe-extra.nl o.v.v. Zlimthuis 
Thuisscan 
 
Het Regionaal Energieloket 
Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in de 
gemeente Geertruidenberg met al uw vragen rondom energie 
besparen en duurzaam wonen. Denk hierbij aan zonnepanelen, 
isolatie en warmte-oplossingen. 

mailto:ledenconsulent@thebe-extra.nl
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Met de gratis HuisScan kunt u snel zien welke duurzame maatregelen 
het meest geschikt zijn voor uw eigen woning. Ook krijgt u direct een 
overzicht van mogelijke subsidies. U kunt via het loket eenvoudig 
offertes opvragen bij aanbieders van duurzame maatregelen.  
 
Komt u er als woningeigenaar zelf niet uit? Dan staat het team van 
Regionaal Energieloket klaar met deskundig en onafhankelijk advies. 
Neem contact op voor meer informatie: Tel. 088-5254110 • Website: 
www.regionaalenergieloket.nl/geertruidenberg 
 
6.2 Ondersteuning woningaanpassing via gemeente 
 
Blijverslening 
Lang niet alle ouderen hebben voldoende spaargeld om hun woning 
aan te passen. Ook is het voor deze doelgroep vaak moeilijk om geld 
te lenen. Een Blijverslening kan dan een goede oplossing zijn. Dit is 
een lening met een lage rente. 

• De Blijverslening is een goed alternatief voor senioren die geen 
eigen middelen beschikbaar hebben voor het treffen van 
woningaanpassingen en die niet in aanmerking komen voor 
bijvoorbeeld subsidie of verhuisvergoeding. Bij veel senioren zit 
het vermogen 'in de stenen'. 

• De gemeente biedt senioren een aantrekkelijke lening met een 
lage rente en de mogelijkheid om boetevrij af te lossen.  
De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Zij laten u weten of u 
voldoet aan de gestelde voorwaarden en in principe in 
aanmerking komt voor een Blijverslening. Als het antwoord 
hierop positief is, gaat uw aanvraag naar het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Deze handelt 
uw aanvraag verder af.  

 
Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een aanvraag voor 
een Blijverslening? Neem dan contact op met het loket Werk, 
Inkomen en Zorg: Tel. 14 0162 • info@geertruidenberg.nl 
  

http://www.regionaalenergieloket.nl/geertruidenberg
mailto:info@geertruidenberg.nl
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Aanvraag WMO-maatwerkvoorziening 
Wanneer u woningaanpassingen moet doen vanwege een ziekte of 
beperking, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een 
vergoeding bij de gemeente. U kunt bij de gemeente een beroep 
doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), onderdeel 
maatwerkvoorziening Woningaanpassing.  
 
Dat geldt ook voor woningaanpassingen voor mensen met een 
indicatie voor WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg), die ervoor kiezen om 
thuis te blijven wonen. 
 
Deze maatwerkvoorziening woningaanpassing is een soort 'vangnet': 
eerst worden andere oplossingen bekeken. Bieden deze niet de juiste 
oplossing of is er sprake van onvoorzienbaarheid? Bijvoorbeeld 
omdat iemand een beroerte krijgt en daarna heel snel een 
woningaanpassing nodig heeft. Dan komt de maatwerkvoorziening in 
beeld. De maatwerkvoorziening woningaanpassing geldt alleen voor 
het opheffen of verminderen van belemmeringen, die voortkomen 
uit de bouwkundige of woontechnische staat van de woning. 
 
Verwacht u dat uw woning in de toekomst niet geschikt is om te 
kunnen blijven wonen en/of is de woning onvoldoende aanpasbaar? 
Dan kijkt de gemeente of verhuizen naar een meer geschikte woning 
beter is. Dit geldt ook als de kosten van de aanpassing hoger zijn dan 
€ 7.000. 
 
Let op 

• Voor inwoners, met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm, heft de gemeente géén eigen bijdrage. 

• Soms is het niet mogelijk om uw woning geschikt te maken en is 
verhuizen noodzakelijk. Bijvoorbeeld naar een gelijkvloerse 
woning. Zorg er daarom voor dat u zich tijdig inschrijft bij een 
woningcorporatie. Dit kan door u in te schrijven als 
woningzoekende bij Klik voor Wonen via www.klikvoorwonen.nl  
De wachttijd is vaak meerdere jaren. 

http://www.klikvoorwonen.nl/
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Neem voor meer informatie contact op met het loket Werk, Inkomen 
en Zorg: Tel. 14 0162. 
 
6.3 Thuisvester 
 
Thuisvester is een Brabantse woningcorporatie met zo’n 15.500 
huurwoningen. Thuisvester biedt een betaalbaar thuis aan mensen 
met lagere en middeninkomens. Het kan voorkomen dat uw woning 
niet meer geschikt lijkt door lichamelijke ouderdomsbeperkingen. 
Thuisvester denkt dan graag mee in de mogelijke oplossingen.  
 
Thuisvester heeft in Theek5 aan de Keizersdijk 30 in Raamsdonksveer 
een klantpunt. Klanten die dat op prijs stellen worden hier door een 
klantenservicemedewerker persoonlijk te woord gestaan.  
 
U kunt hier ook terecht met vragen over de woonruimteverdeling 
voor woningzoekenden die voor Thuisvester loopt via Klik voor 
Wonen (www.klikvoorwonen.nl).  U kunt een afspraak maken via de 
klantenservice klantenservice@thuisvester.nl 
Openingstijden: Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Bereikbaarheidstijden klantenservice: 
Tel. 085-2020777 of Whatsappnummer 085-2020770 
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur  
 
Kijk voor meer informatie op www.thuisvester.nl 
 
6.4 Klik voor Wonen 
 
Om te kunnen verhuizen naar een andere (sociale) huurwoning moet 
u ingeschreven zijn als woningzoekende bij Klik voor Wonen.  
Het is raadzaam om u tijdig in te schrijven. Hoe langer uw 
inschrijfduur, hoe groter de kans op een woning.  

http://www.klikvoorwonen.nl/
mailto:klantenservice@thuisvester.nl
http://www.thuisvester.nl/
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U kunt zich op de website inschrijven als woningzoekende en 
reageren op de aangeboden woningen van alle woningcorporaties in 
deze regio. Bovendien kunt u met dezelfde inschrijving op zoek naar 
een parkeerruimte of garage.  
 
Om u in te schrijven heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig en 
bent u 18 jaar of ouder. Een inschrijving kost €17,50.  
Om ingeschreven te blijven wordt u jaarlijks gevraagd of u wilt 
verlengen. Dat kost €10,00 per jaar. 
 
U kunt gratis een tipbericht instellen zodat er een e-mail wordt 
gestuurd, waarin staat dat er een of meer woningen worden 
geadverteerd op Klik voor Wonen, die aansluiten bij uw zoekprofiel.  
 
Sinds 1 januari 2016 zijn alle woningcorporaties verplicht hun 
huurwoningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat een 
woningzoekende alleen voor huurwoningen in aanmerking komt, 
waarvan de huurprijs past bij het (huishouden)inkomen.  
 
Door passend toe te wijzen, is de huur betaalbaar en passend bij het 
inkomen. Als u inlogt op Klik voor Wonen, dan ziet u automatisch de 
woningen die passen binnen de huurprijsklasse die voor u geldt.  
U moet uiteraard wel zorgen dat de gegevens over uw inkomen en 
huishoudgrootte actueel en juist zijn.  
 
Bent u eerste kandidaat voor een woning, dan controleert de 
woningcorporatie uw gegevens. Als deze niet kloppen, dan kan de 
corporatie u geen woning aanbieden. 
 
Thuisvester kan u ondersteunen bij uw aanmelding, maar beter is om 
een bekende te laten helpen. 
 
Kijk voor meer informatie op www.klikvoorwonen.nl 
 
 

http://www.klikvoorwonen.nl/
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6.5 Zorgwoningen in de gemeente 
 
Mijzo 
Verhuizen naar een zorg- of verpleegappartement is meestal geen 
wens, maar een noodzaak. Mijzo heeft 26 (woon)zorgcentra en 
verpleeghuizen in Midden- en West-Brabant. De zorg-appartementen 
zijn ruim van opzet en van alle gemakken voorzien.  
 
Ze bieden langdurige zorg (verpleging) of revalidatie na een operatie, 
ongeval of ziekte. Voor mensen met dementie, de ziekte van 
Parkinson, gerontopsychiatrie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 
Syndroom van Korsakov, wondzorg of de ziekte van Huntington 
hebben ze specialistische zorg op maat. 
 
Bij Mijn Zorgadvies kun u een afspraak maken met een zorgadviseur 
en/of rondleiding. Tel. 0800-0202015 
Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur 
E-mail: mijnzorgadvies@mijzo.nl 
 
Het Hoge Veer 
Het Hoge Veer biedt Wonen Plus: comfortabel wonen met zorg in of 
naast een woonzorgcomplex in een aanleunwoning. Via Het Hoge 
Veer kunt u een appartement huren in één van de complexen. Ook 
kunt u gebruik maken van verschillende welzijns- en zorgdiensten in 
het complex. 
 
Met het Wonen Plus-pakket kiest u zelf uit verschillende woon-, zorg- 
en welzijnsarrangementen. Wonen Plus is mogelijk op de locaties 
Hoge Veer Complex en Hoge Veer Rivierzicht in Raamsdonksveer en 
het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg. 
Voor meer informatie: tel. 0162-513450 • www.hogeveer.nl   
 
  

mailto:mijnzorgadvies@mijzo.nl
http://www.hogeveer.nl/
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Tijdelijk verblijf 
In het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg zijn 5 Zorg-hotel-
studio’s beschikbaar. Deze voorziening is voor bewoners uit de 
gemeente of omliggende gemeenten die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. 
 
De wachtlijst wordt beheerd door de consulenten. U kunt van deze 
voorziening zowel op particuliere basis als met een zorgindicatie 
(Wmo, Zvw of Wlz) gebruik maken. 
 
6.6 Stedelijke Godshuizen Geertruidenberg 
 
De Stichting Stedelijke Godshuizen verhuurt huisvesting voor ouderen 
en alleenstaanden. De stichting beschikt, aan de Gasthuisstraat te 
Geertruidenberg, over een dertiental woningen waarbij de zeven 
benedenwoningen met name bestemd zijn voor ouderenhuisvesting. 
De woningen zijn gevestigd in een monumentaal pand met een grote 
tuin en afgescheiden met tuinmuren waardoor het complex een 
rustige uitstraling heeft (binnenhof). Bewoners moeten zelfstandig 
kunnen wonen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Secretariaat Stedelijke Godshuizen Geertruidenberg 
Dokter Jaspershof 14, 4931 KK  Geertruidenberg • Tel. 0162-521260 
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HOOFDSTUK 7 - ACTIVITEITEN 
 
7.1 Activiteiten 
 
Hierbij treft u de activiteiten van de ontmoetingsruimten voor 
senioren in Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg aan. 
 
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit 2022. Er zijn in de 
gemeente diverse plekken waar u onder het genot van een kopje 
koffie of thee een praatje kunt maken. U kunt hier ook kaarten, 
biljarten, spelletjes doen of meedoen aan één van de andere 
activiteiten zoals dansen, samen een hapje eten of een feestmiddag 
bijwonen. De meeste ontmoetingsruimten zijn het hele jaar geopend. 
 
Kom gerust eens langs! 
Ontmoetingsruimten hebben een uitgebreid en gevarieerd 
weekprogramma. Deze staan vermeld in de informatiekrantjes, 
websites, nieuwsbrieven van de verschillende ontmoetingsruimten 
en wekelijks in De Langstraat bij de Senioren Informatie Pagina. 
 
De Ontmoeting, inloop voor senioren 
In de voormalige bibliotheek van Raamsdonk, gelegen naast het 
Ontmoetingscentrum, is De Ontmoeting gevestigd. De Ontmoeting is 
een gezellig en gemoedelijk inlooppunt waar senioren elkaar kunnen 
ontmoeten.  
 
Op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12:00 uur zijn gasten welkom 
voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Tevens kan men 
op vrijdag om 11:00 uur bewegen onder begeleiding van de 
buurtsportcoach. 
 
Op dinsdag en vrijdag van 13:30 tot 16:00 uur is een mogelijk om te 
kaarten, te sjoelen, te koersballen, te biljarten en op vrijdag kan er 
worden gehandwerkt.  
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Tevens worden er door het jaar heen thema- activiteiten 
georganiseerd.  
 
De inloopochtenden kosten € 2,50. Dit is incl. koffie/thee en zelfs iets 
lekkers daarbij. U bent van harte welkom! Aanmelden is fijn, maar 
niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen en aanschuiven. 
 
Openingstijden De Ontmoeting 
Dinsdag  10.00 – 12.00 uur en van 13:30 – 16:00 uur 
Vrijdag  10.00 – 12.00 uur en van 13:30 – 16:00 uur 
 
Overige informatie 
Adres:     De Ontmoeting 
      Kerkplein 4 te Raamsdonk 
Contactpersoon:  Ineke Achterberg 
     Tel. 06-52347678 
 
KBO Raamsdonk 
KBO Raamsdonk heeft wekelijkse activiteiten voor de leden in De 
Ontmoeting, Kerkplein 4 in Raamsdonk. Er zijn activiteiten zoals 
bridge, koersballen, biljarten, country-line dance, 
voorlichtingsbijeenkomsten en uitjes.  
Voor meer informatie: www.kbo-raamsdonk.nl • Tel. 0162-570250 
Contact: Lida Verschuren • secretariskboraamsdonk@gmail.com  
 
KBO Raamsdonksveer 
KBO Raamsdonksveer heeft wekelijkse activiteiten voor de leden in 
Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonksveer. Er zijn 
activiteiten zoals gym, koersballen, kaarten en natuurlijk een praatje 
onder het genot van een drankje. Gedurende het jaar zijn er 
ontspanningsmiddagen met optredens en maandelijks Bingo in 
Boelaars Zalencentrum. Bij voldoende belangstelling worden er 
dagreizen of een midweekvakantie georganiseerd. 
 

http://www.kbo-raamsdonk.nl/
mailto:secretariskboraamsdonk@gmail.com
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Meer informatie over activiteiten van KBO-Raamsdonksveer: 
Tel. 0162-521453 •Facebookpagina @Kbo Rdv 
 

KBO Geertruidenberg 
KBO Geertruidenberg in het gebouw Vestingzicht (Burg. Allardstraat 
2a in Geertruidenberg) is iedere werkdag geopend van 13.00- 17.00 
uur voor een kopje koffie en een praatje.   
Er zijn activiteiten zoals biljarten, kaarten, een knutselmiddag, 
beweegactiviteiten, sjoelmiddag en een maandelijkse bingo. Ook zijn 
er jaarlijkse activiteiten zoals carnaval, dagtocht, BBQ, meerdaagse 
reis, zomeruitje, sint en Kerstviering etc.  
 
Meer informatie over activiteiten:  
Tel. 06-10357207 •  Facebookpagina @KBO Geertruidenberg • 
secretarisobgb@gmail.com 
 
PCOB Raamsdonksveer  
PCOB Raamsdonksveer heeft 1x per maand een activiteit zoals een 
uitje, bingo, presentaties, jaarlijkse vieringen zoals Kerst en Pasen en 
een jaarlijks uitstapje. 
 
Meer informatie over activiteiten van de PCOB: Secretariaat: 
tel.0162-516346 • www.pcob.nl/afdelingen/raamsdonksveer 
 
De Protestantse Gemeente te Geertruidenberg organiseert 
maandelijks ouderenochtenden en gezamenlijk eten in de Brug.  
Contactpersoon is Anneke Roose • tel. 0162-524628 
 
Daarnaast is er elke donderdagochtend een handwerkgroep in de 
Schakel. 
 
Wordt u lid van de KBO of PCOB dan ontvangt u tien keer per jaar het 
ledenmagazine en kunt u profiteren van veel voordelen, zoals 
kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering 
en een energiecollectief.  

mailto:secretarisobgb@gmail.com
http://www.pcob.nl/afdelingen/raamsdonksveer


63 
 

Meer informatie over de landelijke vereniging KBO-PCOB en KBO-
Brabant leest u in hoofdstuk 10. 
 
Daarnaast zijn er diverse biljartverenigingen, kaartclubs, bridgeclubs 
en vrouwenverenigingen in de gemeente. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar de Gemeentegids Geertruidenberg of bel naar 
Trema Welzijn: Tel. 0162-520387. 
 
We helpen u graag verder om een passende activiteit te vinden. 

 
’t Kardeeltje 
’t Kardeeltje, Kardeel 139A te Raamsdonksveer is een 
ontmoetingsruimte waar activiteiten worden georganiseerd en waar 
u terecht kunt voor informatie. 
 
Openingstijden van `t Kardeeltje: 

• Woensdagmiddag 13.30-16.00 uur – inloop en activiteiten 
• Donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur – inloop en activiteiten 
• Donderdagavond van 18.30-21.30 uur – biljartavond 
• De laatste zondag van de maand bingo 

 
Tijdens deze inloopmomenten is eenieder welkom. Tijdens dit 
gezellig samenzijn kunt u ook gebruik maken van het biljart of 
meedoen aan diverse activiteiten.  
 
Op donderdagmiddag is de buurtsportcoach aanwezig en kunt u 
meedoen aan zitgymnastiek of Nordic walking.  
 
Naast de inloopmomenten worden er ook activiteiten georganiseerd, 
zoals een bingo of een themabijeenkomst. Maandelijks wordt een 
activiteitenkalender gemaakt. 
 
Heeft u vragen over het gebruik van uw computer dan kunt u op 
donderdagmiddag tussen 14.00-15.30 uur terecht in ’t Kardeeltje. 



64 
 

Vrijwilligers helpen u graag. De ondersteuning is gratis. Graag vooraf 
aanmelden bij ’t Kardeeltje. 
 
Inloop ’t Hoefke 
Bij Inloop ’t Hoefke kunt u elke dinsdagmiddag van 13:30-15:30 uur 
terecht voor een kopje koffie en een praatje. Ook kunt u komen 
knutselen, sjoelen, borduren en werkstukjes maken. 
 
Adres: Antonettahoeve 24 te Raamsdonksveer • Contact: Marion van 
Schouwen• Tel. 06-14456166 
 
Scootmobielcursus 
Jaarlijks organiseert Toegankelijk Geertruidenberg een 
scootmobielcursus. Het doel van de cursus is de gebruikers van een 
scootmobiel zo vertrouwd mogelijk te maken met hun voertuig in het 
verkeer. De cursus is gratis en toegankelijk voor alle bezitters van een 
scootmobiel, wel of niet verstrekt door de gemeente en voor alle 
leeftijdscategorieën.  
 
Theorie wordt behandeld en er is een praktijkgedeelte waarbij u 
onder begeleiding een route gaat rijden en een hinderparcours af kan 
leggen. Toegankelijk Geertruidenberg organiseert de cursus is in mei 
of juni en krijgt daarbij ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland, 
de Gemeente en Trema Welzijn. 
 
Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van Toegankelijk Geertruidenberg: Tel. 0162-513963 •  
06-42650984 • toegankelijkgeertruidenberg@gmail.com  
 
  

mailto:toegankelijkgeertruidenberg@gmail.com
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7.2 Internetcursus  
 
Bibliotheek Theek 5 in Raamsdonksveer biedt zowel een gratis online 
internetcursus (Klik en Tik) als een internetcursus in groepsverband           
à € 15,00. 
 
Leer internetten met Klik en Tik - Gratis online cursus 
Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven: een baan 
zoeken, bankzaken regelen, een reis boeken, tweedehands koopjes, 
informatie van de gemeente en overheid. Wilt u graag meer met de 
computer doen, maar weet u niet goed hoe het werkt? Ga aan de 
slag met Klik en Tik. 
 
U leert o.a. typen, e-mailen, downloaden en u gaat het internet op. 
Ook leert u hoe u het beste kunt zoeken op internet. Daarnaast 
komen veiligheid en privacy aan bod. De filmpjes laten zien hoe het 
werkt en daarna kunt u zelf gaan oefenen. 
 
Naast leren internetten op de computer/laptop is er ook een versie 
voor Android tablet en iPad. In de bibliotheek wordt u begeleid bij de 
online cursus. U gaat zelfstandig aan de slag, maar als u extra hulp 
nodig heeft, helpt een mediawijze medewerker van Bibliotheek 
Theek 5 u verder. 
 
Neem contact op met de Theek 5: Keizersdijk 30 Raamsdonksveer • 
Contact: Dorine Mink • Tel. 085-7441052 
 
Leer internetten – cursus in groepsverband 
De bibliotheek Theek 5 biedt ondersteuning met de cursus Klik en Tik 
in een kleine groep. U leert bijvoorbeeld websites te bekijken, zoeken 
op internet en hoe u bestanden kunt 'downloaden'.  
U krijgt een stap voor stap uitleg en daarna kunt u aan de slag met 
praktische oefeningen. Voor laptops en hoofdtelefoons wordt 
gezorgd. Deze cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur.  
De kosten zijn € 15,00 • www.theek5.nl/klikentik 

http://www.theek5.nl/klikentik
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Doe meer met uw DigiD 
Wilt u leren om gebruik te maken van de digitale diensten van de 
overheid? Deze cursus wordt gegeven in Bibliotheek 
Raamsdonksveer en is georganiseerd in samenwerking met de 
Gemeente Geertruidenberg. De cursus bestaat uit vier lessen, met 
acht personen per lesgroep. Er zijn laptops aanwezig. 
 
Tijdens deze cursus leert u onder andere: 

• digitale aanvragen doen bij de gemeente 
• toeslagen aanvragen bij de belastingdienst 
• een DigiD aanvragen en gebruiken  

 
Basiskennis internet is nodig! • www.theek5.nl/digisterker 
 
Digivitaler – digitale zorg  
Uw zorg en gezondheid kunt u steeds meer met uw computer, tablet 
of smartphone controleren en regelen. Dat noemen we digitale zorg. 
Digitale zorg is handig, omdat het minder tijd kost en u uw gegevens 
altijd bij de hand hebt. Wilt u dit leren? Volg de cursus Digivitaler bij 
bibliotheek Theek 5. 
 
Deze cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur. De kosten zijn € 15,00. 
 
Bibliotheek Raamsdonksveer, Keizersdijk 30 • Tel. 085-7441052 •  
www.theek5.nl 
 
Individuele ondersteuning 
Heeft u individuele vragen rondom het gebruik van uw computer dan 
kunt u wel bij Trema Welzijn - WOG terecht. Trema Welzijn verwijst u 
vervolgens door naar één van de computerdeskundigen, die een 
afspraak met u maakt en u verder kan helpen.  
Bel voor meer informatie: Tel. 0162-520706 
 
 
  

http://www.theek5.nl/digisterker
http://www.theek5.nl/
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7.3 Beweegactiviteiten 
 
Buurtsportcoach 
Zitgymnastiek 

• Dinsdag 10:00-11:00 uur, Gertrudisstaete, Venestraat 18a 
Geertruidenberg 

• Donderdag 10:00-11:00 uur, Rivierzicht, Scheepswerflaan  
Raamsdonksveer 

• Donderdag 13:45-14:45 uur, ’t Kardeeltje, Kardeel 139a 
Raamsdonksveer 

• Vrijdag 11:00-11:30 uur, Ontmoetingscentrum Raamsdonk, 
Kerkplein 5 Raamsdonk 

 
Wandelen     

• Maandag 19:00-20:00 uur, ’t Kardeeltje, Kardeel 139a 
Raamsdonksveer 

• Donderdag 13:30-14:30 uur, ’t Kardeeltje, Kardeel 139a 
Raamsdonksveer 

 
Contact: Tel. 06-83328672 • M.Rikkert@geertruidenberg.nl 
 
KBO Geertruidenberg 
Bewegen op muziek 

• Woensdag 9:15-11:15 uur, Burg. Allardstraat 2a 
Geertruidenberg 

 
Contact: Tel. 06-10357207 • secretarisobgb@gmail.com 

 
KBO Raamsdonk 
Country Linedance  

• Donderdag 13:45 uur, De Ontmoeting, Kerkplein 4 Raamsdonk 
Koersballen   

• Dinsdag 13:30 uur, De Ontmoeting, Kerkplein 4 Raamsdonk 

mailto:M.Rikkert@geertruidenberg.nl
mailto:secretarisobgb@gmail.com
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Contact: Tel. 0162-520865 (A. van Gils-Godschalk) • 
secretariskboraamsdonk@gmail.com 
 
KBO Raamsdonksveer 
Gymnastiek  

• Dinsdag 10:30 uur, Boelaars Zalencentrum Raamsdonksveer 
Koersballen, sjoelen, kaarten  

• Donderdag 13:30 uur, Boelaars Zalencentrum Raamsdonksveer 
 
Contact: Tel. 0162-521453 • kbo.rdv@gmail.com 
 
Beweeg & Ontmoet 
Gymnastiek  

• Dinsdag 14:30-15:30 uur, sept t/m mei, Dongemond Soccer 
center, Schonckplein 2 Geertruidenberg  

 
Contact: Tel. 0162-522246 (Leo Bol) 

 
Zeker en Fit bewegen 
Valpreventie en conditietraining  

• Woensdag 10:30-11:30 uur, Meidoornstraat 5 Raamsdonksveer 
 
Contact: Tel.  06-41811599 (Klaas Bakker) • bakker.klaas@gmail.com 
• Tel. 06-22771945 (Charlotte Schipperen) • 
charlotteschipperen@gmail.com  

 
Trema Welzijn Fietstochten 
Fietstochten  

• Dinsdag 10:00 uur, om de week, van apr t/m sept.  
Maximaal 45 km  

 
Contact: Tel. 0162-520706 (Trema Welzijn) • Tel. 0162-512603 (Gids 
Jos Meijvis) • info.wog@trema.org 
 

mailto:secretariskboraamsdonk@gmail.com
mailto:kbo.rdv@gmail.com
mailto:bakker.klaas@gmail.com
mailto:charlotteschipperen@gmail.com
mailto:info.wog@trema.org
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De Ontmoeting Raamsdonk 
Bewegen onder begeleiding van de Buurtsportcoach  

• Vrijdag 11:00 uur, Kerkplein 4 Raamsdonk 
 
Contact: Tel. 06-52347678 (Ineke Achterberg)  
 
FC Right’Oh 
Walking Football 

• Woensdag 9:30 – 11:30 uur, Stadsweg 1 Geertruidenberg 
 
Contact:  Tel. 06-37410504 (Joop de Jongh) 
 
Arendse Health Club 
Fitness 

• Maandag 14:30-15:30 uur, Arendse Health Club 
• Donderdag 14:30-15:30 uur, Arendse Health Club 

Zwemmen 
• Maandag 13:15-14:00 uur, Arendse Health Club 
• Dinsdag 9:30-10:30 uur, Arendse Health Club 

 
Contact: Haven 23 Raamsdonksveer • Tel. 0162-515114 • 
info@arendse.nl 
 
Naast bovenstaande activiteiten zijn er nog veel meer 
beweegactiviteiten bij lokale verenigingen en fysiotherapeuten.  
De buurtsportcoach heeft het totale aanbod en kan u een 
persoonlijk beweegadvies geven. 
 
Informatie:  
Tel. 06-83328672 • M.Rikkert@geertruidenberg.nl 
 
  

mailto:info@arendse.nl
mailto:M.Rikkert@geertruidenberg.nl
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7.4 Bridge 
 
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan u veel plezier 
kunt beleven. Bij bridge speelt u samen met een partner tegen twee 
tegenstanders. Tijdens een competitie of toernooi speelt iedereen 
dezelfde spellen zodat een vergelijking gemaakt kan worden van de 
resultaten. Iedereen kan bridge leren. De spelregels zijn wereldwijd 
hetzelfde. 
 
Bridge Club Raamsdonksveer is de oudste bridgeclub in de gemeente 
Geertruidenberg en als enige aangesloten bij de Nederlandse Bridge 
Bond. Het Bridgeseizoen loopt van begin september tot mei. Ze 
spelen op dinsdagavond in De Witte Leeuw, Prins Hendrikstraat 6 te 
Raamsdonksveer. Vanaf 19.30 uur worden dan in zes ronden totaal 
24 spellen gespeeld. Voor het invoeren van de scores worden 
Bridgemates gebruikt. Hierdoor is de uitslag al bekend als het laatste 
spel gespeeld is.  
 
Contributie: 
De jaarlijkse contributie bedraagt € 40 (incl. het lidmaatschap van de 
NBB). Dubbelleden betalen € 33,50. 
 
Er is nog plaats voor nieuwe leden. Informatie en aanmelden: Riet 
Smits • ledenadministratie riet.smits@casema.nl 
 
Bridgeclub 't Leggertje is officieel opgericht op 24 juni 1987. 
Naast het beoefenen van de bridgesport in competitieverband 
hechten ze ook veel waarde aan de onderlinge gezelligheid. 
Wekelijks spelen ze op de woensdagavond vanaf 19.30 uur. Er 
worden in zes ronden totaal 24 spellen gespeeld. Voor het invoeren 
van de scores worden Bridgemates gebruikt. Hierdoor is de uitslag 
bekend als het laatste spel is gespeeld. 
 
De clubcompetities vinden plaats van september tot mei, waarna ze 
vervolgen met een zomerbridgecompetitie, waaraan ook  niet-leden 

mailto:riet.smits@casema.nl
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kunnen deelnemen. 
 
Voor de leden worden drives verzorgd, zoals de Kerstdrive, de 
Nieuwjaarsdrive, de Paasdrive. Jaarlijks organiseren ze in november 
een bridgedrive in Zorglocatie Mauritsstaete te Geertruidenberg 
waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. 
 
Op dit moment zijn er 50 leden en nieuwe leden zijn van harte 
welkom! De kosten voor het lidmaatschap bedragen 20 euro per jaar 
en u kunt zich aanmelden via de website www.bctleggetje.nl 
 
Overige Bridgeverenigingen: 
Bridgeclub Den Hooypolder 
Secretariaat: Dhr. M. van Dongen • Tel. 06-53245295 • 
m.h.a.van.dongen@online.nl • www.bcdenhooypolder.nl 
 
Bridgeclub KBO Raamsdonk 
Secretariaat: Marion van der Oord • marionvkoningsveld@gmail.com 
www.bcraamsdonk.nl 
 
7.5 Fotoclub Raamsdonksveer 
 
Fotoclub Raamsdonksveer is een dynamische club, opgericht in 1984. 
De club telt twintig leden, mannen en vrouwen, jong en oud. Ze 
fotograferen tegenwoordig volledig digitaal. Het doel is om fotografie 
en het individuele, creatieve en technische niveau te verbeteren door 
het uitwisselen van kennis, inzicht en ervaring in gezellig 
clubverband. 
 
De club is lid van de landelijke Fotobond BNAFV, Afdeling Brabant-
West, waardoor ze aan landelijke fotowedstrijden mee kunnen doen. 
Ook organiseren ze elk jaar een fantastische expositie van door hen 
gemaakt werk in de Lambertuskerk in Raamsdonk. 
 

http://www.bctleggetje.nl/
http://www.bcdenhooypolder.nl/
mailto:marionvkoningsveld@gmail.com
http://www.bcraamsdonk.nl/
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Elke maandag, om de veertien dagen, is er een clubavond in de 
Venestraat 18 te Geertruidenberg. Ze beginnen om 19.30 uur en 
omstreeks 22.00 uur stoppen ze met een drankje. 
  
De contributie is € 30,- per kwartaal, de inschrijfkosten zijn € 12,50. 
Contact: secretaris@fotoclub-raamsdonksveer.nl • 
 www.fotoclub-raamsdonksveer.nl 
 
7.6 Tuinvriendenclub In den Hollandschen Tuyn 
 
Ruim 60 leden van de tuinvriendenclub ontmoeten elkaar bijna 
maandelijks en hebben een zeer gevarieerd jaarprogramma. 
Maandagavond is de vaste activiteitenavond in het KBO gebouw aan 
de Burg. Allardstraat 2A, te Geertruidenberg.  
 
Op deze avonden worden o.a. lezingen met beeld- en levend 
materiaal verzorgd. Soms een workshop met een tuinthema. 
Naast deze avonden zijn er buitenactiviteiten: naar bijv. een kwekerij, 
een natuurgebied, een bepaalde manifestatie op tuingebied of naar 
tuinen in de buurt. Tuinliefhebbers stellen hiervoor hun tuin en hof 
op bepaalde dagen ter bezichtiging open. 
 
Jaarlijks is er een uitstapje met de Tuinclub. Een leuke tocht langs 
interessante gezellige tuinen of aanverwante evenementen. 
Eens per 2 jaar maakt de Tuinclub een meerdaagse reis langs de 
mooiste tuinen in het binnen -en/of buitenland. 
 
Wilt u meer weten of lid worden? 
secretaris@tuinclubgeertruidenberg.nl • 
www.tuinclubgeertruidenberg.nl • Contributie: € 30,00 per jaar 
 
  

mailto:secretaris@fotoclub-raamsdonksveer.nl
http://www.fotoclub-raamsdonksveer.nl/
mailto:secretaris@tuinclubgeertruidenberg.nl
http://www.tuinclubgeertruidenberg.nl/
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7.7 Jeu de Boulesvereniging ’t Veer 
 
Misschien speelde u tijdens uw vakantie in Frankrijk of Spanje op de 
camping een partijtje Jeu de Boules. Jeu de Boules, oftewel Petanque, 
is voor alle leeftijden. Wat in 1994 begon als een klein vriendenclubje 
resulteerde in 1995 in de oprichting van Jeu de Boulesvereniging ’t 
Veer.  
 
Ze zijn nu aangesloten bij de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) 
en bieden recreatieve- en wedstrijd boulers de mogelijkheid om hun 
sport te beoefenen. Gezelligheid, ontspanning en sportiviteit zijn de 
kernwoorden. Op de speellocatie aan de Meidoornstraat 5 te 
Raamsdonksveer liggen 15 banen. Hier is tevens een eigen clublokaal 
waar tijdens de pauze koffiegedronken kan worden. Na afloop kan 
hier nog even gezellig worden nagepraat. 
 
Kom eens vrijblijvend een keertje langs om kennis te maken met 
Petanque en ontdek dat deze sport veel te bieden heeft. 
  
Voor meer informatie en actuele speeltijden: 
www.jeudebouleshetveer.nl  
 
7.8 Bibliotheek Theek 5  
 
In de bibliotheek valt heel wat te beleven en is veel informatie te 
vinden. Van ondersteuning bij hobby’s, helpen als lezen niet meer zo 
vanzelfsprekend is, tot dienstverlening aan huis. 
 
Enkele mogelijkheden: 

• Bent u door een langdurige ziekte, handicap of leeftijd niet 
meer in staat om zelf naar de bibliotheek te komen?  
Dan komen ze graag bij u thuis. Dankzij de inzet van vrijwilligers 
kan Theek 5 u deze thuisservice bieden. 

http://www.jeudebouleshetveer.nl/
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• Grote letterboeken hebben extra grote letters, speciaal voor 
mensen met een visuele handicap. Het zijn voornamelijk 
romans, maar ook informatieve boeken zijn te leen. 

• Bij het Loket Passend Lezen kunnen tienduizenden gesproken 
boeken, kranten en tijdschriften (gratis) gestreamd worden 
door mensen met een leesbeperking.  

• In de gemeente Geertruidenberg zijn twee ophaal- en 
inleverpunten. Hier kunt u gereserveerde items ophalen en 
geleende materialen terugbrengen:  
In Raamsdonk bij Bakkerij Van der Westen (Stationstraat). 
Tijdens openingstijden in Geertruidenberg bij 
Woonzorgcentrum Mauritsstaete (Stadsweg) - Iedere dag 
geopend van 08.00 tot 19.00 uur. Tevens kunt u gebruik maken 
van de 24/7 inleverbus bij de bibliotheek aan Keizersdijk 30 in 
Raamsdonksveer.  

• De bibliotheek heeft ruimere openingstijden. Deze sluiten beter 
aan bij de openingstijden van de winkels in het centrum: 
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur. Dinsdag t/m donderdag van 
10.00 tot 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
 

Voor meer informatie: www.theek5.nl • in uw lokale bibliotheek 
(Keizersdijk 30, Raamsdonksveer) • Tel. 085-7441052 
 
7.9 Vrijwilligerswerk in de gemeente 
 
In de gemeente Geertruidenberg zijn heel veel vrijwilligers actief. 
Heeft u tijd over en wilt u vrijwilligerswerk doen? Er is altijd zinvol 
werk te doen en u helpt er anderen mee. Ook leert u mensen 
kennen.  
 
Bij de ouderenbonden, de Zonnebloem, zorginstellingen en bij vele 
andere organisaties en verenigingen in de gemeente kunt u een 
bijdrage leveren. Neem hiervoor contact op met de betreffende 
organisaties of met het Servicepunt Vrijwilligers van Trema Welzijn.   

http://www.theek5.nl/
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Servicepunt Vrijwilligers (SPV) 
Het Servicepunt Vrijwilligers van Trema Welzijn is een lokale 
vrijwilligerscentrale met een online vacaturebank. Op de website 
www.servicepuntvrijwilligers.org vind u vacatures voor 
vrijwilligersfuncties in de gehele gemeente Geertruidenberg.  
 
Er staat vast iets tussen dat bij u past! 
  
Loop ook gerust eens binnen bij het inloopspreekuur:  
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek  
Theek 5, Keizersdijk 30 in Raamsdonksveer.  
 
Voor afspraken en meer informatie:  
Contact: Linda Bakx • Tel. 0162-520387 • 
servicepuntvrijwilligers@trema.org  
 
  

http://www.servicepuntvrijwilligers.org/
mailto:servicepuntvrijwilligers@trema.org
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HOOFDSTUK 8 - VERKEER EN VERVOER 
 
8.1 ANWB - AutoMaatje 
 
In de gemeente Geertruidenberg zijn er een heleboel mensen minder 
mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen. Dit maakt dat zij 
minder vaak de deur uit kunnen gaan dan zij zouden willen. Een 
bezoekje naar een winkel of een partner bezoeken in het 
verzorgingstehuis kan al een hele opgave zijn en helaas daarom niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen 
met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en 
actief te blijven.  
 
AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers tegen een 
geringe onkostenvergoeding minder mobiele plaatsgenoten 
vervoeren. Elke rit is meer dan vervoer alleen. De vrijwillige chauffeur 
kan eventueel mee naar een doktersbezoek of om boodschappen te 
doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek 
tussen deelnemer en chauffeur. 
 
De vrijwillige chauffeurs krijgen een onkostenvergoeding van € 0,30 
cent per kilometer + eventuele parkeerkosten. Deze 
onkostenvergoeding betaald de aanvrager van de rit aan de 
vrijwilliger. De vrijwilliger hoeft dus zelf nooit kosten te maken. 
 
Heeft u vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact 
op met Trema Welzijn – WOG: Tel. 0162-520706 • 
automaatje.wog@trema.org 
 
 
 
 
 
 

mailto:automaatje.wog@
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8.2 Openbaar vervoer algemeen 
 
Voor vragen over vertrektijden, routes, aansluitingen, tarieven en 
kortingsmogelijkheden voor trein, tram, bus en metro kunt u het 
landelijke informatienummer bellen.  
 
Tel. 0900-9292 (€ 0,90 p/m) • www.9292.nl 
 
8.3 Mobiliteitsconsulent 
 
Heeft u een vraag over de aanschaf van een OV-chipkaart? Wilt u 
weten hoe u met de trein of bus op uw bestemming komt en wat dit 
kost? Durft u de rit met de bus of trein niet alleen te maken? Dan kan 
de mobiliteitsconsulent een keer met u meerijden. Uw vragen kunt u 
stellen aan de mobiliteitsconsulent, te bereiken via Trema Welzijn – 
WOG. 
 
Tel. 0183-408444 • infovervoergeertruidenberg@trema.org 
 
8.4 Deeltaxi West-Brabant 
 
De deeltaxi biedt u openbaar vervoer van deur-tot-deur in de regio. 
De deeltaxi deelt u met andere passagiers waardoor de reis een half 
uur langer kan duren dan een gewone taxirit. De folder van de 
deeltaxi ligt in het gemeentehuis. Daarin staat informatie over het 
aanvragen van een deeltaxipas, de tarieven en de WMO-deeltaxipas.  
 
8.5 Valys  
 
Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met 
een mobiliteitsbeperking. Kijk voor meer informatie op www.valys.nl 
of bel 0900-9630.  
 
U komt in aanmerking voor een Valyspas als u over één van de 
volgende documenten beschikt:  

http://www.9292.nl/
mailto:infovervoergeertruidenberg@trema.org
http://www.valys.nl/
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• een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op WMO-vervoer 
(zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas) 

• een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een WMO- 
rolstoel of scootmobiel 

• een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente 
• een OV-Begeleiderskaart 

 
8.6 Buurtbus 
 
Vrijwilligers rijden in de buurtbus van maandag t/m vrijdag van 7.00-
19.00 uur: 
 

• Lijn 229 Verbinding Raamsdonksveer-Almkerk (en retour) 
 
Contact Buurtbus: Vereniging Dongemond • Tel. 06-13332134 (Ad 
van Ham) • avham10@casema.nl • www.buurtbusdongemond.nl 
 
8.7 Arriva 
 
Het streekvervoer in en rondom de gemeente Geertruidenberg wordt 
door Arriva verzorgd. Naast streek-en stadsbussen rijden er in 
Brabant West nog een aantal speciale vormen van openbaar vervoer. 
Voor meer informatie: Tel. 0800-0232545 (Klantenservice) • 
www.arriva.nl 
 
8.8 Hoge Veer Bus 
 
Het Hoge Veer beschikt over een personenbus. De doelstelling van de 
bus is om deelname aan het sociale leven in stand te houden en te 
stimuleren. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van de bus om te 
gaan winkelen, deel te nemen aan het verenigingsleven of op bezoek 
te gaan. De bus wordt gebruikt voor zowel mensen die zelfstandig 
thuis wonen als voor bewoners van het verzorgings-/verpleeghuis.  
 

mailto:avham10@casema.nl
http://www.buurtbusdongemond.nl/
http://www.arriva.nl/
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Ook wordt de bus gebruikt voor mensen die deelnemen aan de 
dagverzorging. Aan het gebruik van de bus zijn kosten verbonden. 
 
Voor deelnemers van de dagverzorging die over een CIZ-indicatie 
beschikken voor vervoer, is het vervoer naar en van de dagverzorging 
gratis. Indien u vragen heeft of wanneer u gebruik wil maken van de 
personenbus, neemt u dan contact op de receptie van Het Hoge 
Veer: info@hogeveer.nl • Tel. 0162-513450 
 
8.9 Ziekenvervoer / Zorgtaxi 
 
In sommige gevallen krijgt u ziekenvervoer naar en van een 
ziekenhuis, zorgverlener of instelling vergoed uit het basispakket van 
de zorgverzekering. Dat hangt onder meer af van de ziekte die 
iemand heeft. Het vervoer kan per ambulance plaatsvinden of met 
(eigen) auto, taxi of openbaar vervoer. Dit heet ook wel zittend 
ziekenvervoer. Informatie hierover kunt u krijgen bij uw eigen 
ziektekostenverzekeraar. 
 
8.10 Dal-voordeelabonnement Trein 
 
Voor iedereen die liever met de trein buiten de ochtendspits reist, is 
er een dal-voordeelabonnement. U reist dan vanaf 9.00 uur met 40% 
korting. Bent u 60 jaar of ouder? Dan kunt u keuzedagen bestellen.  
Met keuzedagen reist u 7 dagen per jaar extra voordelig in de 
daluren.  
 
U reist dan voor een klein bedrag een hele dag kriskras door 
Nederland. Voor meer informatie: Tel. 030-7515155 (NS-
klantenservice) • www.ns.nl 
 
8.11 NS Zonetaxi 
 
Maak van uw treinreis een comfortabele deur-tot-deur-reis met NS 
Zonetaxi. Hiermee reist u gemakkelijk én snel van en naar het station 

mailto:info@hogeveer.nl
http://www.ns.nl/
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tegen een aantrekkelijk vast tarief. U heeft al een taxirit vanaf € 8,60 
en voor dit tarief kunt u maximaal 3 personen extra meenemen.  
 
Meer informatie: Tel. 0900-6798294 • 
www.ns.nl/deur-tot-deur/consumenten/ns-zonetaxi.html 
 
8.12 Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 
 
Kunt u door een ziekte of handicap niet meer dan 100 meter 
zelfstandig lopen met gebruik van een rollator of stok? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.  
 
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op alle 
gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese 
landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. U 
vraagt een aanvraagformulier aan via info@geertruidenberg.nl of via 
tel. 14 0162. 
 
8.13 Uw rijbewijs vanaf uw 75ste jaar 
 
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste? En wilt u uw rijbewijs  
verlengen? Dan vult u eerst een Gezondheidsverklaring in. Daarna 
gaat u voor onderzoek naar een arts en soms naar meerdere artsen.  
 
Met de informatie van de arts(en) beoordeelt het CBR of u veilig kunt 
blijven rijden. Kijk voor meer informatie op: www.CBR.nl • Tel. 088-
2277700 
  

http://www.ns.nl/deur-tot-deur/consumenten/ns-zonetaxi.html
mailto:info@geertruidenberg.nl?subject=aanvraagformulier%20gehandicaptenparkeerkaart
http://www.cbr.nl/
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HOOFDSTUK 9 - GELDZAKEN  
 
9.1 Algemene Ouderdoms Wet (AOW) 
 
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de 
overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland 
woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-
pensioen van de SVB vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd heeft.  
De AOW is een verzekering.  
 
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. 
Het maakt dan niet uit wat uw nationaliteit is. Ieder jaar dat u 
verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig 
AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd 
verzekerd bent geweest. 
 
Voor meer informatie: Sociale Verzekerings Bank (SVB) • Postbus 
18604, 3501 CR Utrecht • Tel. 076–5485010 (houd uw 
Burgerservicenummer (BSN) bij de hand) • www.svb.nl 
 
9.2 Bedrijfspensioen 
 
Als u bij een bedrijf met pensioen gaat, hebt u meestal bij een 
pensioenfonds pensioen opgebouwd. Stopt u vóór uw 
pensioengerechtigde leeftijd, dan bestaat er vaak recht op een 
prepensioen. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bestaat er recht 
op een ouderdomspensioen. 
 
Het kan zijn dat u niet alle opgebouwde rechten hebt ondergebracht 
bij uw laatste pensioenfonds. Als dat het geval is, dient u ook een 
pensioen aan te vragen bij dat (die) andere pensioenfonds(en).  
Als u niet weet wie u moet benaderen kan de Vereniging van 
Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) u hierbij helpen, door uw vroegere 
werkgever in verband te brengen met de juiste pensioenuitvoerder. 

http://www.svb.nl/
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De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) heeft een 
speciaal telefoonnummer voor Vergeten Pensioenen:  
Tel. 070-7620220 • Postbus 93158, 2509 AD Den Haag • 
info@pensioenfederatie.nl • www.pensioenfederatie.nl 
 
9.3 Algemene Nabestaanden Wet  (ANW) 
 
Als uw partner overlijdt, komt er veel op u af. U moet van alles 
regelen, terwijl uw hoofd daar misschien helemaal niet naar staat. 
Het overlijden kan ook financiële gevolgen voor u hebben. De 
overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering ANW voor dat 
nabestaanden een basisinkomen hebben. De SVB zorgt ervoor dat u 
het juiste bedrag op tijd ontvangt. 
 
U krijgt een nabestaandenuitkering ANW als: 

• uw partner in Nederland woonde of werkte, én 
• u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én 
• u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de 

volgende voorwaarden voldoet:  
o u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar 
o u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt 

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw 
overleden partner.  
 
Voor meer informatie: Sociale Verzekeringsbank (SVB) •  
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda • Tel. 076-5485003 • 
www.svb.nl 
 
9.4 Tegemoetkomingsregeling gemeente Geertruidenberg 
 
Als u een minimuminkomen heeft, kunt u voor bepaalde kosten van 
de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. 
Voor (gedeeltelijke) vergoeding kunnen bijvoorbeeld kosten voor 
culturele, sportieve of educatieve evenementen of bijzondere 
bijstand. 

mailto:info@pensioenfederatie.nl
http://www.pensioenfederatie.nl/
http://www.svb.nl/
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Voor alle aanvragen geldt dat u deze vooraf moet indienen. Voor alle 
geldende voorwaarden en de benodigde papieren voor een aanvraag 
kan de medewerker van de Gemeentewinkel u uitgebreid informeren. 
 
Gemeentewinkel Geertruidenberg • Tel. 14 0162 • 
info@geertruidenberg.nl 
 
9.5 Bijzondere bijstand 
 
Inwoners met een inkomen op of rond het minimumniveau en geen 
of weinig eigen vermogen, kunnen een beroep doen op bijzondere 
bijstand. U hoeft hiervoor niet per se een maandelijkse 
(bijstands)uitkering te ontvangen! Bijzondere bijstand kunt u ook 
krijgen als u een minimumloon of AOW-uitkering ontvangt. 
 
Uw recht op bijzondere bijstand en de hoogte daarvan wordt 
individueel vastgesteld. Dit houdt in dat steeds wordt bekeken of de 
kosten in uw geval bijzonder en noodzakelijk zijn en of er 
verplichtingen aan de bijzondere bijstand worden verbonden. Voor 
welke kosten de gemeente bijzondere bijstand toekent, is dus niet 
zonder meer aan te geven. Dit hangt altijd van uw individuele 
omstandigheden af. 
 
Om bijzondere bijstand aan te vragen, moet de gemeente inzicht 
hebben in uw financiële situatie. Daarom moet u allerlei 
bewijsstukken aanleveren. Denk aan het inkomen en vermogen van u 
zelf, uw partner en thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder. 
 
Wanneer heeft u recht op bijzondere bijstand? 

• u bent op het moment van aanvraag inwoner van de gemeente 
Geertruidenberg en 18 jaar of ouder 

• uw inkomen is op het moment van aanvraag niet hoger dan 
120% van de geldende bijstandsnorm (als dit hoger is, dan 
wordt uw draagkracht berekend) 

mailto:info@geertruidenberg.nl
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• uw vermogen is op het moment van aanvraag niet hoger dan de 
voor u geldende vermogensgrens (per 1 januari 2018 € 6.020,00 
voor een alleenstaande en € 12.040,00 voor een alleenstaande 
ouder of gehuwden) 

• op grond van artikel 35 lid 1 Participatiewet is er sprake van 
noodzakelijke bestaanskosten die voortvloeien uit bijzondere 
omstandigheden 

• er is geen sprake van een voorliggende voorziening, zoals 
uitkering, inkomen uit arbeid of vergoeding vanuit de 
zorgverzekering 

 
De kosten moeten hoger zijn dan € 25,-. Zijn de kosten lager, dan 
wordt uw aanvraag afgewezen. U kunt de kosten wel opsparen voor 
het geval u binnen 12 maanden met meer bijzondere kosten te 
maken krijgt. 
 
Als u al een (aanvullende) uitkering ontvangt, dan kunt u bijzondere 
bijstand aanvragen via uw klantmanager. Heeft u geen gemeentelijke 
uitkering, dan kunt u deze bijstand aanvragen via de 
Gemeentewinkel. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Zonder 
afspraak kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 9.30 
en 11.00 uur • Tel. 14 0162 
 
9.6 Voorlichting gemeentelijke regelingen 
 
Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor bepaalde 
gemeentelijke subsidie of financiële regelingen dan kunt u zich 
richten tot de Gemeentewinkel. De medewerkers van de 
Gemeentewinkel kunnen u uitgebreid informeren: Tel. 14 0162 
 
Gemeentelijke zorgverzekering 
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag 
inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten. Daarom heeft de 
gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten.  
 



85 
 

Wat zijn de belangrijkste voordelen? 
• U krijgt korting op de basisverzekering; 
• bij een netto-inkomen tot 120% van het sociaal minimum 

betaalt de gemeente mee in de premie; 
• keuze uit meerdere goede aanvullende verzekeringspakketten. 

 
Daarnaast zijn er, afhankelijk van het pakket dat u kiest, nog de 
volgende voordelen: 

• Mogelijkheid van gespreide betaling eigen risico, of het 
meeverzekeren daarvan; 

• mogelijkheid tot het meeverzekeren van de wettelijke eigen 
bijdrage voor WMO en WLZ. 

 
Overstappen is makkelijk en snel te regelen. Maak nu een keuze en 
meld u aan via www.gezondverzekerd.nl. De zorgverzekeraar regelt 
dan de opzegging van uw huidige verzekering. 
 
De gemeente beoordeelt of u voldoet aan de gestelde voorwaarden 
voor deelname aan de collectieve zorgverzekering. Indien u niet aan 
de voorwaarden voldoet ontvangt u bericht van ons. 
 
Heeft u vragen? Bel naar de Gemeentewinkel, Sociale Zaken via  
tel. 14 0162. Het telefonisch spreekuur van de afdeling Sociale Zaken 
is elke dag van 9.30 tot 11.00 uur. 
 
9.7 Zorgtoeslag 
 
Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. 
De verzekeringsmaatschappij waar u zich aanmeldt, moet u 
accepteren voor de basisverzekering.  
Dit pakket is ongeveer gelijk aan het voormalige ziekenfondspakket. 
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt u mogelijk in 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de premie 
voor het basispakket. 
 

http://www.gezondverzekerd.nl/
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Deze zorgtoeslag wordt door de Belastingdienst betaald. Om voor de 
zorgtoeslag in aanmerking te komen moet u 18 jaar of ouder zijn en 
een Nederlandse zorgverzekering hebben. Uw inkomen mag niet te 
hoog zijn. 
 
Bel voor meer informatie de Belastingtelefoon, tel. 0800-0543. 
Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw 
paspoort, loonstrook en rijbewijs. U kunt ook de website van de 
belastingdienst raadplegen: www.belastingdienst.nl 
 
Op www.toeslagen.nl vindt u ook het aanvraagformulier voor de 
zorgtoeslag. Daarmee kunt u online de toeslag aanvragen. Op deze 
website kunt u ook simpel een proefberekening (laten) maken. 
 
9.8 Huurtoeslag 
 
Niet voor iedereen is het gemakkelijk om de maandelijkse huurlasten 
te betalen. Voor hen is er de regeling huurtoeslag, een bijdrage van 
de overheid. Dat kan ook in uw geval aan de orde zijn.  
De Belastingdienst betaalt deze toeslag. Wilt u in aanmerking komen 
voor huurtoeslag dan gelden diverse voorwaarden. 
 
De huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.  
Bel voor meer informatie de Belastingtelefoon, tel. 0800-0543.  
Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw 
paspoort, loonstrook en rijbewijs. U kunt ook de website van de 
belastingdienst raadplegen: www.belastingdienst.nl 
 
Op www.toeslagen.nl vindt u ook het aanvraagformulier voor de 
huurtoeslag. Daarmee kunt u online de toeslag aanvragen. Op deze 
website kunt u ook simpel een proefberekening (laten) maken. 
De aanvraag kan worden gedaan tot 1 september na afloop van het 
jaar van de aanvraag. 
 
  

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.toeslagen.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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9.9 Kwijtschelding gemeentelijke belasting 
 
Voor personen met een laag inkomen en zonder eigen vermogen kan 
in bepaalde gevallen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 
worden aangevraagd. Komt u hiervoor in aanmerking, dan wordt u 
ook vrijgesteld van waterschapslasten. Meer informatie kunt u 
opvragen bij de Gemeentewinkel in Geertruidenberg: Tel. 14 0162 
 
9.10 Kortingen 65-plus 
 
Voor de 65-plus kortingen is de Pas 65 vervallen. U dient voor 65-plus 
kortingen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen 
overleggen: paspoort, ID-kaart of rijbewijs.  
 
65-plussers hebben recht op allerlei kortingen. In bus, tram, metro 
kunnen ze reizen met korting. Er worden kortingen gegeven op 
toegangsprijzen voor musea, theaters, zwembaden, dierentuinen, 
enz. Het lidmaatschap van de openbare bibliotheek is goedkoper en 
deelnemen aan een cursus soms ook. 
 
Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft 
particuliere huishoudens voorlichting over alles wat met geldzaken te 
maken heeft. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen 
naar: Tel. 030-2391350 • www.nibud.nl 
 
9.11 Curatele, bewind en mentorschap 
 

• Wat als iemand niet (meer) kan opkomen voor zichzelf door een 
ziekte of een beperking? 

• Wat als iemand niet volledig (meer) in staat is om te beslissen 
over zijn of haar eigen leven? 

• Wat als er geen familie of vrienden meer zijn om hem of haar 
daarbij te helpen? 

 
  

http://www.nibud.nl/
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Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap? 
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende 
maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed 
beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke 
beperking, verslaving of dementie. 
 
Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen 
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet 
zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of 
mentorschap niet volstaat. Een curator beslist over geld, verzorging, 
verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand 
die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende 
ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en 
bewindregister. 
 
Bewind voor financiële beslissingen 
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet 
zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het 
geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan 
wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden 
worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en 
bewindregister. 
 
Mentorschap voor persoonlijke beslissingen 
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer 
zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, 
verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. 
 
Meer informatie:  

www.mentorschapwestbrabant.nl • Tel. 076-5083537  
www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Mentorschap • Tel. 088-3616161 
 
  

http://www.mentorschapwestbrabant.nl/
http://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Mentorschap
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HOOFDSTUK 10 - BELANGENBEHARTIGING 
 
10.1 Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) 
 
ANBO is een onafhankelijke vereniging, met een groot aantal leden, 
waar binnen veel mensen actief zijn. ANBO behartigt de belangen van 
haar leden op het gebied van inkomen, gezondheid en wonen.    
ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en 
toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het 
behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en 
toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, 
participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid. 
 
Voor informatie of een contactadres van een afdeling kunt u terecht 
bij de ledenservice. Die is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur •Tel. 0348-466690 • ledenservice@anbo.nl • 
www.anbo.nl 
 
10.2 KBO-Brabant 
 
KBO-Brabant is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar.  
De vereniging heeft ongeveer 125.000 leden in heel Brabant, die lid 
zijn van ca. 287 afdelingen. Die afdelingen vormen het hart van de 
organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan 
ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en 
zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve 
belangen behartigd.  
 
Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige 
inzet van een grote groep actieve leden. Het lidmaatschap van een 
Afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant.  
Het grote ledenaantal maakt KBO-Brabant tot een serieuze 
gesprekspartner - zowel voor de landelijke als provinciale overheden. 
Het stelt KBO-Brabant in staat de belangen van senioren op die 
niveaus te behartigen. 

mailto:ledenservice@anbo.nl
http://www.anbo.nl/


90 
 

Leden van KBO-Brabant krijgen het ledenmagazine Ons en kunnen 
profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, 
bijeenkomsten, lezingen, allerlei producten uit de webvoordeelshop 
en een keus uit collectieve zorgverzekeringen en energiecollectief. 
De activiteiten en contactgegevens van KBO Geertruidenberg, KBO 
Raamsdonksveer en KBO Raamsdonk staan in hoofdstuk 7.1. 
 
Meer informatie: Tel. 073-6444066 • info@kbo-brabant.nl • 
www.kbo-brabant.nl 
 
10.3 KBO - PCOB 
 
KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie maakt zich sterk 
voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen 
en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een 
krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel 
op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau. 
 
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke 
verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide 
verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk 
niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO 
en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren 
gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale 
belangenbehartiging. 
 
Leden van KBO Brabant en KBO-PCOB krijgen 10 keer per jaar het 
Magazine van KBO-PCOB en kunnen profiteren van veel voordelen, 
zoals kortingen op uitjes, advies, een collectieve zorgverzekering en 
meer. 
 
Meer informatie: Tel. 030-3400600 • info@kbo-pcob.nl •  
www.kbo-pcob.nl 
  

mailto:info@kbo-brabant.nl%20%E2%80%A2
mailto:info@kbo-brabant.nl%20%E2%80%A2
http://www.kbo-brabant.nl/
mailto:info@kbo-pcob.nl
http://www.kbo-pcob.nl/
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10.4 Vrouwen van Nu 
 
Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale) kracht 
van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland 
bouwen ze mee aan een wereld waarin diversiteit als een 
meerwaarde wordt gezien en ernaar wordt gehandeld.   
Om hier te komen zetten ze in op het versterken van de kracht van 
individuele vrouwen en op het versterken van het vrouwelijk geluid 
in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties. 
Ze verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde 
interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor 
een inclusieve samenleving. 
 
Missie 

‘Vrouwenkracht voor een betere wereld; 
Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken’ 

 
Met de energie, de talenten en het sociale hart van vrouwen van nu 
bouwen ze mee aan een wereld waarin ieders talenten worden benut 
en verder ontwikkeld, iedereen zich gezien en gewaardeerd weet en 
de toekomst voor nieuwe generaties geborgd is. Ze hebben de 
overtuiging dat een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van 
zo’n wereld is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig 
deelnemen aan de samenleving. 
 
Visie 
Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat 
nodig is vanuit hun zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Zij 
zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de 
daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te 
leren. 
 
Voor meer informatie: vrouwenvannu.raamsdonkwaspik@gmail.com 
• www.vrouwenvannu.nl/raamsdonk-waspik 

 

mailto:vrouwenvannu.raamsdonkwaspik@gmail.com
http://www.vrouwenvannu.nl/raamsdonk-waspik
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10.5 Toegankelijk Geertruidenberg 
 
Toegankelijk Geertruidenberg is een overleg-, advies- en 
informatieorgaan dat zich richt op de plaatselijke ontwikkeling ten 
behoeve van mensen met een functiebeperking. 
 
Het doel van Toegankelijk Geertruidenberg is het zodanig behartigen 
van de belangen van mensen met een functiebeperking, dat zij in het 
dagelijks leven zo min mogelijk beperkt worden en dat zij op alle 
terreinen van het maatschappelijk leven in de gemeente 
Geertruidenberg in staat worden gesteld op volwaardige en zoveel 
mogelijk zelfstandige wijze deel te nemen aan de samenleving. 
 
Heeft u klachten of problemen met bijvoorbeeld de WMO, deeltaxi, 
ontoegankelijke openbare gebouwen en stemlocaties of straten etc. 
meldt dit bij Toegankelijk Geertruidenberg.  
 
Als er regelmatig dezelfde klachten binnenkomen, dan zal 
Toegankelijk Geertruidenberg zich inspannen om de gemeente te 
bewegen tot het doorvoeren van een beleidsverandering. 
 
Contact secretariaat Toegankelijk Geertruidenberg: Tel. 0162-513963 
• 06-42650984 • toegankelijkgeertruidenberg@gmail.com 
 
10.6 Per Saldo 
 
Per Saldo is er voor iedereen met een persoonsgebonden budget. 
Ze hebben meer dan 20.000 leden en abonnees. Leden hebben 
allerlei extra voordelen, maar Per Saldo komt op voor alle 
budgethouders. Dat zijn mensen van alle leeftijden met een 
chronische ziekte of beperking: 

• die zelf hun zorg willen regelen 
• die met het budget hun eigen zorgverleners inhuren 
• die hen zorg geven op hun tijd, plaats en manier 
• die kiezen voor eigen regie 

mailto:toegankelijkgeertruidenberg@gmail.com
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Zodat ze ondanks de beperkingen die zij ondervinden hun eigen leven 
kunnen leiden. Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt die 
mogelijkheid. Ze helpen je met persoonlijk advies, juridische 
dienstverlening, cursussen en voorlichting. 
 
Contact advieslijn: 0900–7424857 (€ 0,20 per minuut) • info@pgb.nl 
• www.pgb.nl 
 
10.7 Rechtshulp, Het Juridisch Loket 
 
In dertig steden in Nederland is een Juridisch Loket gevestigd. 
Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende en is gratis.  
Het beantwoordt vragen betreffende arbeidsconflicten, 
familiekwesties, sociale zekerheid/uitkeringen, huur- en woonrecht, 
vreemdelingenzaken, consumentenkwesties, strafzaken, 
burenkwesties, vergunningen, rijbewijzen. Er wordt niet geadviseerd 
over vermogensrecht, zakelijke kwesties, pacht of verhuur van 
onroerend goed. 
 
Advocaat 
Soms heeft u een advocaat nodig. Bijvoorbeeld als u een rechtszaak 
wilt beginnen of voor de rechter moet verschijnen. Het loket kan u 
doorverwijzen naar een advocaat. Voor deze verwijzing krijgt u een 
diagnosedocument.  
 
Korting op de eigen bijdrage 
Hebt u al een advocaat? Het loket bekijkt of u een subsidie kunt 
krijgen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Als u een advocaat 
inschakelt, geldt: hoe lager uw inkomen, hoe minder u zelf hoeft te 
betalen. U moet altijd een deel zelf betalen. Dat deel heet de eigen 
bijdrage. 
 
Het Juridisch Loket: Tel. 0900-8020 (€ 0,25 p/min, met een maximum 
van € 12,50. Excl. een starttarief van 4,5 cent en uw gebruikelijke 
belkosten) • www.juridischloket.nl 

mailto:info@pgb.nl
http://www.pgb.nl/
http://www.juridischloket.nl/
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10.8 Adviesraden in de gemeente 
 
Adviesraad Sociaal Domein  
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert de gemeente gevraagd 
en ongevraagd aangaande onderwerpen binnen het sociaal domein. 
Op grond hiervan kan gemeentelijk beleid mede worden vastgesteld. 
Daarnaast stelt de Adviesraad zich ten doel om als klankbord te 
fungeren voor het gemeentelijke beleid binnen het sociaal domein, 
teneinde de gemeente te versterken in het realiseren van haar 
doelstellingen voor het sociaal domein. 
 
De ASD heeft dus de volgende functies: 

• een beleidsmatige functie: kritische reflectie op het te 
ontwikkelen beleid door het college  

• een signaleringsfunctie: de ASD signaleert leemten en 
knelpunten in beleid en uitvoering ofwel reactieve 
beleidsvorming 

• een ideeën- en creativiteitsfunctie: de ASD draagt ideeën en 
suggesties aan ter verbetering van het beleid, de zogenaamde 
proactieve beleidsvorming  

 
Contact: secretaris Thea Hoevenaar • Tel. 0162-513963 • 
asdgberg@gmail.com 
 
Seniorenraad 
De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over 
ontwikkelingen, wensen en behoeften van senioren in de gemeente. 
Zij behartigen de collectieve belangen van de senioren.  
 
De inbreng vanuit de gemeenschap vinden zij belangrijk waarbij wel 
opgemerkt moet worden dat het behartigen van individuele 
belangen niet de taak van de Seniorenraad is. 
 
Contact: seniorenraadgeertruidenberg@gmail.com 
 

mailto:asdgberg@gmail.com
mailto:seniorenraadgeertruidenberg@gmail.com
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10.9 Stichting voor Kruiswerk in de gemeente 
Geertruidenberg 
 
Stichting voor Kruiswerk in de gemeente Geertruidenberg beoogt bij 
te dragen aan het vergroten van de veerkracht van de inwoners van 
Raamsdonk, Geertruidenberg en Raamsdonksveer, zodat zij hun 
eigen regie kunnen blijven voeren over hun gezondheid en welzijn.  
 
Hiervoor kan er een beroep gedaan kunnen worden op het 
ondersteuningsfonds. De stichting is te beschouwen als de lokale 
ogen en oren van Ledenvereniging Thebe-Extra.  
  
Voor meer informatie over de mogelijkheden via secretariaat: 
Griffiershof 4, 4944 WD Raamsdonk • Tel. 06-53969298 • 
kruiswerkgeertruidenberg@xs4all.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:kruiswerkgeertruidenberg@xs4all.nl
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HOOFDSTUK 11 - RONDOM OVERLIJDEN 
 
Overlijden blijft, zeker wanneer u nog gezond bent en midden in het 
leven staat, een ongemakkelijk gespreksonderwerp. Toch is het beter 
en verstandiger om allerlei zaken rond erfrecht en testament te 
regelen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze 
onderwerpen. Wat staat u allemaal te doen als in uw directe 
omgeving een dierbare komt te overlijden? Naast het hebben van 
verdriet zult u ook veel moeten (laten) regelen. 
 
11.1 Donorregistratie 
 
Het Donorregister 

Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar komt in het Donorregister te 
staan. Op www.donorregister.nl vult u uw keuze in. Dan weet uw 
partner, uw familie, vriend of vriendin, of u na uw overlijden  
orgaan- en weefseldonor wilt worden. 
 
Wat gebeurt er als u niets invult? 

Als u niets invult, komt er bij uw naam te staan ‘Geen bezwaar tegen 
orgaandonatie’. Uw organen en weefsels kunnen na uw overlijden 
naar een patiënt gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw 
familie. 
 
Wat kunt u kiezen? 

In het Donorregister kunt u ervoor kiezen om wel of geen donor te 
worden. Of u geeft aan dat iemand anders hierover mag beslissen. 

Bijvoorbeeld uw partner, familie of een goede vriend of vriendin. 

 
Op www.donorregister.nl kunt u uw keuze invullen, bekijken of 
veranderen. Heeft u vragen of hulp nodig? Bel de 
Donorinformatielijn: Tel. 0900 – 8212166 • www.donorregister.nl 
 
 
  

http://www.donorregister.nl/
http://www.donorregister.nl/
http://www.donorregister.nl/
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11.2 Zorgverklaring 
 
Een zorgverklaring geeft de behandelwensen en -grenzen aan. Het is 
een persoonlijk document, waarmee u op een wettelijk erkende wijze 
en tot in detail schriftelijk vastlegt onder welke condities en op welke 
manier u wel (behandelverklaring) of juist niet (behandelverbod) 
medisch en verpleegkundig behandeld en verzorgd wilt worden.  
 
Zo kunt u in de zorgverklaring aangeven of u bij afnemende 
gezondheid nog een operatie wilt ondergaan of medicamenten 
toegediend wilt krijgen. Uiteraard wenst u wel bestrijding van pijn, 
benauwdheid en onrust. Tevens kunt u aangeven wat er na uw 
overlijden met uw lichaam moet gebeuren en of uw organen 
gedoneerd mogen worden en/of dat uw lichaam beschikbaar mag 
worden gesteld aan de wetenschap. 
 
Een zorgverklaring biedt u de garantie dat er geen behandelingen 
meer plaatsvinden die bedoeld zijn om u langer in leven te houden 
zonder kwaliteit van leven. Met een zorgverklaring houd u, ondanks 
dat u er zelf geen uitdrukking meer aan kunt geven, de regie voor de 
laatste levensfase in handen. 
 
Contact: Tel. 033-4616886 • info@zorgverklaring.nl • 
www.zorgverklaring.nl 
 
11.3 Euthanasieverklaring 
 
Er kunnen zich bij u omstandigheden voordoen, waardoor u er de 
voorkeur aan geeft om niet meer verder te leven. U kunt dan een 
euthanasieverklaring laten opstellen. Euthanasie kan alleen 
plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken patiënt. 
Uw arts is de eerste aangewezen persoon voor uw persoonlijke 
vragen over euthanasie. Verder kunt u met uw vragen terecht bij de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). 
 

mailto:info@zorgverklaring.nl
http://www.zorgverklaring.nl/
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Voor meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie • Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam • Tel. 020-6200690 
• www.nvve.nl 
 
11.4 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
 
De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde omgeving 
overlijden. Samen met mantelzorgers (partners, kinderen, familie en 
vrienden) en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan 
moet worden in deze bijzondere en onzekere periode. Zij verrichten 
geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar 
vullen aan op wat familieleden en vrienden doen. De vrijwilligers zijn 
goed opgeleid. De hulp die zij bieden is kosteloos. 
 
Contact: Lydia van Doremalen, Regiocoördinator afdeling VPTZ  
Tel. 06-28121548 • lydia.vandoremalen@surplus.nl 
 
11.5 Hospice: in vertrouwde omgeving overlijden 
 
Wanneer u te horen krijgt dat u niet meer lang te leven heeft, is dat 
vaak het begin van een emotionele periode. Het is begrijpelijk dat u 
de laatste levensfase het liefst thuis doorbrengt. Helaas is dat niet 
altijd mogelijk. In dat geval biedt Hospice de Volckaert van Mijzo 
uitkomst. Zorg in de terminale fase is niet meer gericht op genezing. 
Wel op het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven: 
Palliatieve zorg.  
 
De medewerkers van Mijn Zorgadvies weten wat de mogelijkheden 
binnen Mijzo zijn en informeren u over wachtlijsten, begeleiden uw 
indicatie-aanvraag en regelen uw rondleiding. Zij staan altijd voor u 
klaar en zoeken samen met u naar een antwoord op uw vraag. 
 
Voor meer informatie: Mijn Zorgadvies • Tel. 0162–372500 • 
www.mijzo.nl/zorglocatie/hospice-de-volckaert   
 

http://www.nvve.nl/
mailto:lydia.vandoremalen@surplus.nl
http://www.mijzo.nl/zorglocatie/hospice-de-volckaert/
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11.6 Erfrecht 
 
Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie 
uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht 
staan in het Burgerlijk Wetboek. 
 
Het erfrecht bepaalt onder andere dat: 

• alleen uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw 
bloedverwanten van u erven; 

• er vier groepen bloedverwanten zijn; 
• de zogenoemde wettelijke verdeling geldt als u getrouwd of 

geregistreerd partner was en u één of meer kinderen had. 
 
Samenwonenden kunnen zonder testament niet van elkaar erven. 
Maar zij kunnen in een samenlevingscontract wel regelen dat 
bezittingen na het overlijden van de een naar de ander gaan.  
 
11.7 Testament 
 
In een testament kunt u: 

• aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte; 
• bepalen dat één erfgenaam het vruchtgebruik krijgt van uw 

woning; 
• in een legaat vastleggen dat een bepaald onderdeel van de 

erfenis, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag, 
naar een bepaalde persoon gaat; 

• zorgen dat personen en instellingen die volgens de wet niets 
erven, een deel van erfenis krijgen; 

• uw erfgenamen meer laten erven dan zij volgens de wettelijke 
regels erven; 

• bepalen dat erfgenamen minder, of helemaal niet, erven. Houd 
dan wel rekening met het wettelijk erfdeel; 

• 'vrij van recht' of 'netto' laten erven; 
• een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw 

testament. 
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Voor meer informatie over testamenten kunt u terecht bij een 
notaris. 
 
Aanvaarden of verwerpen 
Nalatenschappen kunnen een negatief saldo hebben. De erfgenaam 
is in beginsel aansprakelijk voor de schulden van de overledene. 
Daarom heeft iedere erfgenaam het recht de nalatenschap te 
weigeren. Gedeeltelijk aanvaarden is niet mogelijk. Een erfgenaam 
kan ook beneficiair aanvaarden. Dit houdt in dat de erfgenaam de 
nalatenschap alleen accepteert, voor zover die positief is. U kunt als 
erfgenaam ook een erfenis verwerpen, zodat u niets met de 
nalatenschap van doen heeft. Het verwerpen van een nalatenschap 
of een beneficiaire aanvaarding loopt via de rechtbank. 
 
Verklaring van erfrecht 
Met een verklaring van erfrecht kunt u als erfgenaam o.a. bank- 
rekeningen of bij het kadaster onroerende zaken op uw naam laten 
zetten. Voordat de notaris u een dergelijke verklaring afgeeft, zal hij 
de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister 
raadplegen. 
 
11.8 Notarisdiensten 
 
Wanneer u de diensten van een notaris nodig heeft (testament, 
verklaring van erfrecht) dan kunt u tarieven vergelijken. Er kan een 
behoorlijk prijsverschil zijn tussen verschillende notarissen. 
Kijk op: www.notaristarieven.nl of www.notaris.nl 
 
11.9 Wat te doen bij overlijden, enkele aandachtspunten 
 
Aangifte van overlijden doen 
Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar 
nabestaanden kunnen dit ook doen. Dit gebeurt bij de burgerlijke 

http://www.notaristarieven.nl/
http://www.notaris.nl/
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stand in de gemeente van overlijden. Hierbij moet u de verklaring van 
overlijden tonen. 
 
Aangifte moet vóór de uitvaart en bijna altijd binnen zes werkdagen 
na het overlijden gedaan zijn. Dit komt omdat de uitvaart volgens de 
wet binnen zes werkdagen moet plaatsvinden. Het is ook mogelijk 
om digitaal aangifte van overlijden te doen. 
 
Regelen van de uitvaart 
Bij het regelen en inrichten van de uitvaart zijn de wensen en ideeën 
van de overledene en de nabestaanden van groot belang. Over het 
algemeen wordt de uitvaart verzorgd door een uitvaartonderneming, 
maar dat is niet verplicht. Nabestaanden kunnen zelf veel doen als ze 
zich houden aan de wettelijke voorschriften. 
 
Regelen financiële zaken 
Banken hebben vaak eigen richtlijnen hoe te handelen bij het 
overlijden van een rekeninghouder. In veel gevallen is een verklaring 
van erfrecht nodig. 
 
Instanties op de hoogte brengen 
Diverse personen en instanties moeten geïnformeerd worden: de 
werkgever of uitkeringsinstantie, de bank, het pensioenfonds, 
verzekeringsmaatschappijen, het energiebedrijf, waterschap, 
verhuurder van de woning, verenigingen en clubs, 
ziektekostenverzekeraar, uitgevers van kranten en tijdschriften.  
Zorg daarom voor een lijst met alle belangrijke instanties. 
 
11.10 Rouwverwerking 
 
Bij het overlijden van een medemens staat de wereld van de 
nabestaanden enige tijd stil. Daarna hervat het leven van alledag zijn 
ritme. Voor nabestaanden is het niet altijd mogelijk om weer in dat 
ritme mee te komen. Verdriet, eenzaamheid en angst nemen soms 
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de overhand. Er zijn veel instanties en organisaties van lotgenoten 
die u kunnen helpen.  
 
Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) 
Centraal punt waar iedereen terecht kan voor algemene inlichtingen 
over rouw- en verliesverwerking alsmede voor (plaatselijke) adressen 
voor rouwbegeleiding. Tel. 033-4616886 • www.steunbijverlies.nl 
 
De Horizon, praktijk voor stervensbegeleiding en rouwverwerking 
De Horizon ondersteunt terminale zieken en hun naasten. 
Jozef Israëlstraat 2, Waalwijk • Tel. 0416-349992 • 
www.dehorizon.org 
 
Algemeen Maatschappelijk Werk van Trema Welzijn 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk van Trema Welzijn heeft als 
doel hulp te bieden bij problemen aan alle inwoners van de 
gemeenten Geertruidenberg.  
 
Hulp kan geboden worden in de vorm van een luisterend oor, 
informatie en advies, begeleiding of een passende verwijzing naar 
een meer specifieke instantie.   
 
De professionals van Trema Welzijn zijn ervaren in het bieden van 
individuele begeleiding/ondersteuning aan inwoners bij problemen 
op het gebied van echtscheiding, relaties, financiën, beperkingen, 
eenzaamheid, armoede, leven in een andere cultuur, verwerking van 
ingrijpende gebeurtenissen, spanningen en stress door diverse 
omstandigheden.  
 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk biedt tijdelijke ondersteuning 
waarbij de hulpverlener samen met u naar een oplossing werkt. 
 
Voor informatie: Prins Hendrikstraat 41 in Raamsdonksveer •  
Tel. 0162-520387 • maatschappelijkwerk@trema.org • 
www.trema.org 

http://www.steunbijverlies.nl/
http://www.dehorizon.org/
mailto:maatschappelijkwerk@trema.org
http://www.trema.org/



