
 

Nieuwsbrief februari 2021 

WMO-pashouders kunnen gratis met de regiotaxi naar de priklocatie gebracht worden.  
 
Voor deze ritten betaalt u dus geen eigen bijdrage en deze ritten gaan ook niet af van uw zonebudget. 

Ritreservering 
Wilt u een regiotaxi reserveren? Neem dan telefonisch contact op via (0900) 549 54 90. Bij uw reservering geeft u 
aan dat u een rit wilt boeken naar de priklocatie . Onze vervoerder zorgt er dan voor dat u 10 minuten voordat u 
geprikt wordt op de locatie aanwezig bent. 30 minuten na uw priktijdstip staat een taxi klaar om u weer naar huis 
te brengen. U mag de rit alleen boeken vanaf uw huisadres naar de priklocatie en van de priklocatie naar uw huis-
adres. U mag één begeleider meenemen in de regiotaxi. Deze begeleider reist ook gratis. 

Vervoersdienst ZorgSaam Heusden 
Bent u geen Wmo-pashouder en heeft u niemand in uw directe omgeving die voor u kan rijden. Dan kunt u gebruik 
maken van de vrijwillige vervoersdienst van ZorgSaam. De vervoersvrijwilliger van ZorgSaam rijdt voor inwoners 
van de gemeente Heusden die moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of andere ver-
voersvoorzieningen. Bijvoorbeeld wanneer u om gezondheidsredenen minder mobiel bent of een lichte beperking 
hebt (niet afhankelijk van een rolstoel). Een rit moet u ruim van tevoren aanvragen en u betaalt per rit een kleine 
vergoeding. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met ZorgSaam,Telefoon: (0416) 37 36 70 
(bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur ) E-mail: info@zorgsaamheusden.nl 

Tweede kamerverkiezingen 2021. 

Vervroegd Stemmen 
Kiezers die tot de coronarisicogroep horen kunnen op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 tussen 
07.30 en 21.00 uur vervroegd hun stem uitbrengen.  
Alleen in de volgende stembureaus kan vervroegd worden gestemd: Gemeentehuis Vlijmen,  
Seniorensociëteit Heusden, Gemeentehuis Drunen en Patronaat Nieuwkuijk. 

Stemmen per brief 
Bent u op 17 maart 70 jaar of ouder dan ontvangt u een stempluspas en briefstembescheiden.  
De briefstembescheiden worden apart van de stempluspas toegezonden. De stempluspas ontvangt u uiterlijk  
3 maart. De briefstembescheiden ontvangt u uiterlijk 11 maart. Je kunt je stem per post versturen of inleveren  
tijdens de reguliere openingstijden op de volgende locaties; Gemeentehuis Vlijmen en Gemeentehuis Drunen. 
Meer informatie over het briefstemmen treft u aan bij de te ontvangen briefstembescheiden. 

Bestuursvergadering 
Het bestuur vergadert iedere maand op aangepaste wijze, helaas voorlopig via het digitale hulpmiddel Zoom. Het 
is behelpen maar beter dan niets. 
De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt: 
Voorzitter  : Emile van Dun 
Secretaris  : Adriaan Bisschop 
Penningmeester : Bert Boll 
Fondsenwerving : Wim van der Helm 
Activiteiten  : Annemarie van Bladel 
Algemeen  : Josh Dusée 
Algemeen  : VACATURE 
 
Ouderenvereniging Vlijmen-Vliedberg 
Na het stopzetten van de activiteiten door deze vereniging heeft onze vereniging alle leden van Vlijmen-Vliedberg 
gewezen op de mogelijkheid om bij ons lid te worden. Het resultaat is dat wij 24 nieuwe leden hebben mogen ver-
welkomen. Het bestuur heeft in verband hiermee besloten om in de volgende ledenvergadering aan de leden voor 
te stellen om de naam van onze vereniging aan te passen naar Seniorenvereniging Vlijmen. 
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 Agenda maart 2021 

De situatie rond Corona is helaas nog altijd zodanig dat vooralsnog 

alle activiteiten van de vereniging zijn afgelast.  
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Meer sociaal contact (Vrij naar Alleszelf.nl) 

 

Wordt uw sociale leven minder groot en komt u steeds minder in aanraking met andere men-
sen? Bijvoorbeeld omdat u geen kinderen heeft, deze niet in de buurt wonen, u minder mobiel 
bent of uw partner en oude vrienden en vriendinnen zijn komen te overlijden? In Nederland 
staat u er dan niet alleen voor. Er zijn veel mogelijkheden om, ook als alleenstaande op (hoge) 
leeftijd, gezelschap te hebben aan anderen. Sociaal contact, of dit nu uit of thuis is.  
Alleszelf.nl geeft overzicht en wijst u de weg. 
 

 
Persoonlijk sociaal contact en gezelschap 
In dit artikel richten we ons op vriendschappelijk, persoonlijk contact waarbij u elkaar daadwerkelijk ontmoet. Daarbij hebben 
we het dus niet over online of telefonisch contact. De informatie is speciaal bedoeld voor mensen die, bijvoorbeeld door be-
perkte mobiliteit of minder energie, niet makkelijk actief kunnen participeren in vrijwilligerswerk of aan maatschappelijke acti-
viteiten. Terwijl dat juist kansen zijn om contacten op te doen! 
 

Ondersteuning door vrijwilligers 
In Nederland zijn veel organisaties met vrijwilligers die helpen bij contact en ontmoeting met ouderen. Denk hierbij aan bij-
voorbeeld de lokale ouderen- of seniorenverenigingen en de Zonnebloem.  
 
In veel gemeenten is een welzijnsorganisatie actief. Eén van de kerntaken van welzijnsorganisaties is het ‘bevorderen van par-
ticipatie en het bestrijden van eenzaamheid’. U mag daarom verwachten dat uw lokale welzijnsorganisatie u actief onder-
steunt bij het vinden van gezelschap. In de gemeente Heusden is dat de organisatie Bijeen (telefoon 073 7820178) 
 

Betaalde ondersteuning 
Wat u misschien nog niet weet is dat er ook organisaties zijn waar u sociaal contact kunt ‘inkopen’. Tegen een vergoeding is 
het mogelijk iemand aan huis te ontvangen om samen een wandelingetje te maken, een uitstapje te maken, samen de krant te 
lezen, of eten voor u klaar te maken. Ook licht huishoudelijk werk of meegaan naar bijvoorbeeld de huisarts is vaak mogelijk. 
Nadrukkelijk gaat het dan niet over medische zorg.  
 
Enkele landelijk werkzame organisaties zijn: 
-  Senioren assistent, de persoonlijke assistent voor senioren; 
-  Senior&Student, die studenten koppelt aan ouderen voor hulp en gezelschap; 
-  Senior Service (0800-1969), die zegt onderdeel te willen “uitmaken van de mantel rondom een senior en daarmee de  be-
staande mantelzorger en de senior ondersteunen”. 
 
De prijsstelling van deze aanbieders varieert van € 16,50 tot  € 29,50 per uur. Soms is een lidmaatschapsbijdrage verplicht en 
zijn er mogelijkheden voor korting bij afname van meer uren of meerdere diensten. Ook zijn soms aanvullende kosten ver-
schuldigd, zoals voor parkeren, reiskosten en de uitgaven voor de activiteit die u samen onderneemt. Denk, behalve over de 
prijs, ook na over het type gezelschap dat u wilt hebben. Bijvoorbeeld een jonge student of iemand met levenservaring. Of 
iemand voor een korte periode in uw leven of voor langere tijd. Daarnaast is de ‘klik’ uiteraard belangrijk: past u goed bij el-
kaar, hebt u plezier samen en krijgt u nieuwe energie? 

    WAARSCHUWING Nep-telefoontjes over vaccinatie 
De Fraudehelpdesk ontvangt meldingen van mensen die zijn gebeld door oplichters die hen probeerden wijs te 
maken dat ze voor een ’versnelde vaccinatie’ in aanmerking komen. De oplichters stellen zich voor als  
‘Team Thuiszorg’ of de GGD. Zij geven een (nep)datum door waarop mensen, zogenaamd, gevaccineerd gaan wor-
den. Voordat er gevaccineerd zal worden, moet er eerst een betaling plaatsvinden. Er wordt vervolgens via Whats-
App gevraagd om via een Tikkie het bedrag te betalen. 
De GGD waarschuwt ook voor deze vorm van fraude. De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties.  

  Het zijn oplichters die vragen uit naam van Thuiszorg of de GGD om te betalen!! 
  Maak dus absoluut geen geld over en meld dit bij de Fraudehelpdesk en de GGD!!! 
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