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Bij ons doet iedereen mee!
Op vrijdag 11 oktober jl. is de interactieve
startbijeenkomst ‘Bij ons doet iedereen mee’
goed bezocht en enthousiast ontvangen. Er
waren circa 75 bezoekers, zowel mensen
met én zonder een beperking. Er werden
belevingsverhalen van de ervaringsdeskundigen en de forumleden gedeeld. Daarin was
er ook aandacht voor goede tips zoals: begin
iedere dag met een lach, leer van elkaar en
van de mensen met een beperking, verplaats
je eens in de persoon met een beperking.
Naast de tips zijn er ook verbeterpunten
aangeven zoals verbeter de informatietoegankelijkheid voor het aanvragen van hulp
en ondersteuning, maak de structuur van het
onderwijs nog meer toegankelijk voor iedereen in de regio, koester de initiatieven vanuit
de samenleving van ervaringsdeskundigen
en vrijwilligers etc. Deze ervaringsverhalen
geven meer inzicht in de noodzaak om te
komen tot samenwerking voor een inclusieve
samenleving.
Manifest Iedereen doet mee
Tijdens deze bijeenkomst is het manifest
‘Iedereen doet mee’ getekend door wethouder Rob Poel (namens de gemeente) en de
voorzitter van het PGSA, Herman Peters.

Verslag

Met het tekenen van dit manifest laten
deze partijen zien dat ze samen met de
ervaringsdeskundigen onder het motto
‘Niets over ons, zonder ons’ werk willen
maken van een inclusieve samenleving
in onze gemeente.
Hoe gaan we nu verder?
De komende tijd worden deelnemers
via de facebookpagina geïnfomeerd en
uitgenodigd om een reactie te geven.
Bent u al lid van de facebookgroep ‘Bij
ons doet iedereen mee’? Zo nee, dan
nodigen we u uit om lid te worden.
Ga naar www.facebook.com/groups/
bijonsdoetiedereenmee
Denk mee, doe mee!
Obstakels in de openbare ruimte kunnen
een fysieke belemmering vormen. Wordt
u belemmerd in de toegankelijkheid
meldt dit dan via meldpunt ‘Verbeter de
buurt’. U kunt uw melding doorgeven via
www.verbeterdebuurt.nl/sint-anthonis
De PGSA en de gemeente gaan samen
een vervolg actieplan maken ‘Bij ons
doet iedereen mee’.
Gemeente Sint Anthonis
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Zorgverzekering 2020
Inmiddels heeft u de nieuwe zorgverzekering 2020 in huis, en u heeft
vast wel gemerkt dat daar het één en ander in is veranderd. Ook in de
premie zijn veranderingen doorgevoerd door de collectiviteitskorting
vanaf 1 januari a.s. te halveren. Sommige zorgverzekeraars hebben
daarnaast hun premie een beetje verhoogd en andere juist weer een
beetje verlaagd. Kortom, het maken van een goede vergelijking om te
kijken of overstappen slim is, is er niet eenvoudiger op geworden. En
dat terwijl overstappen juist nu veel premie kan besparen!
Veel ouderen zijn de afgelopen jaren wel eens begonnen met het vergelijken van verschillende zorgverzekeringen maar er vervolgens weer snel
mee gestopt omdat men tussen al die verzekeraars en hun vergoedingen
al snel de weg kwijt was. Maar ‘blijven zitten waar je zit’ kan soms duur
uitvallen. Om die reden heeft KBO afdeling Wanroij besloten om iedereen
(dus ook niet KBO-leden) de helpende hand te bieden bij het vergelijken
van de zorgverzekering via de websites Zorgvergelijker en Zorgwijzer.
Woensdag 18 december organiseeert KBO Wanroij om 10:00 uur
in de Soos (Kwikstraat 6 in Wanroij) een informatieochtend. Zij laten
u precies zien hoe zo’n zorgvergelijker werkt en hoe u eenvoudig
kunt aangeven welke vergoedingen voor u van belang zijn!
Tijdens deze ochtend zult u uiteindelijk uitkomen bij een lijstje van zorgverzekeraars die het dichtst in de buurt van uw wensen komen. Aangeven
‘welke vergoedingen voor u belangrijk zijn’ speelt zich af in de verschillende
aanvullende verzekeringen. Voor de basisverzekering speelt een vergelijk
op basis van vergoedingen dus niet. Immers, de dekking in de basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars precies gelijk, maar de premies kunnen
wel weer verschillen. Ook dat zal blijken bij het vergelijken. Breng gerust
uw nieuwe zorgpolis mee. Deze kan dan (met uw toestemming) gebruikt
worden als voorbeeld bij de vergelijking. Deze ochtend
is dus duidelijk bedoeld om u te leren omgaan met
websites als Zorgvergelijker en Zorgwijzer. En wat de
uitkomst ook is, alleen u beslist ‘of u blijft zitten waar u
zit, of overstapt’. (Voor andere KBO afdelingen kunt u
het beste even informeren bij uw eigen KBO voorzitter).
Recht op zorgtoeslag?
Is de keuze eenmaal gemaakt en ‘stapt u over’ of ‘blijft u zitten’ dan is het
van belang om eens te kijken of u recht hebt op de zogenaamde zorgtoeslag. Daarbij geldt als basis uw belastbaar inkomen en evt. uw vermogen.
Zorgtoeslag vraagt u digitaal aan bij de belastingdienst via mijn toeslagen
en de toeslag kan per maand oplopen tot €99,-. Beslist de moeite waard
dus om even bij stil te staan.
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Gezond verzekerd pakket
Gemeente Sint Anthonis heeft (samen met gemeente Boxmeer) een
speciale zorgverzekering afgesloten
voor inwoners met een minimum
inkomen. Dit VGZ GemeentePakket Gezond verzekerd biedt een
uitgebreide dekking voor de meeste
zorgkosten en wordt aangeboden
aan inwoners die een inkomen hebben tot 115% van de geldende bijstandsnorm én ook niet beschikken
over vermogen dat boven de vermogensgrens van de bijstand ligt. Ook
inwoners met een ander inkomen,
die aan beide voorwaarden voldoen,
kunnen zich opgeven voor deelname
aan de collectieve zorgverzekering
via de gemeente.
Via www.gezondverzekerd.nl kunt
u zich voor het VGZ GemeentePakket aanmelden.
Informatie
Bij vragen of hulp bij het aanmelden
kunt u terecht op het telefonisch
spreekuur van de Sociale Raadslieden van Sociom op maandag,
woensdag en donderdag van 9.00
tot 10.00 uur via (0485) 70 05 00.
Of bel het Zorgloket van de gemeente op werkdagen tussen 8.30 en
17.00 uur op (0485) 58 59 11.

Vier het leven
Een middag of avond uit?
Niet elke cultuur/theaterliefhebber is in staat om zelfstandig naar een voorstelling te gaan. Een groeiend
aantal ouderen ziet op tegen het zelf organiseren van een middag- of avondje uit. Het regelen van tickets en
vervoer is vaak een heel gedoe. Voor alleengaande ouderen is dit een extra uitdaging.
Stichting Vier het Leven heeft een oplossing voor ouderen die zich hierin herkennen. Dit doen ze door
ouderen, met hulp van vrijwilligers uit hun eigen
omgeving, persoonlijk te begeleiden naar lokale film- en
theatervoorstellingen, concerten en musea. Zij nemen de
drempels weg die ouderen tegenhouden om uit te gaan.
Zo faciliteren ze nieuwe ervaringen die het leven de
moeite waard maken.

Samen met de vrijwilligers genieten de gasten van toneel, dans, film, live stream vertoningen, muziek of een
bezoek aan musea. Na afloop wordt iedereen weer veilig
thuisgebracht. Inschrijven als deelnemer kost niets en
verplicht u tot niets. Alleen als u een voorstelling boekt bij
Vier het Leven betaalt u de arrangementsprijs van die
voorstelling (daar valt het entreekaartje, consumpties,
vervoer en begeleiding onder).

Genieten in Land van Cuijk
Sinds de oprichting in 2005 heeft Stichting Vier het Leven - met de hulp van inmiddels 1900 vrijwilligers - ruim
75.000 ouderen kunnen laten genieten van een heerlijke
middag of avond uit. De stichting is in heel Nederland
actief en sinds 2 jaar ook in Land van Cuijk, waar een fijne samenwerking is met Schouwburg Cuijk, De Weijer
Boxmeer en Myllesweerd in Mill.

Is uw interesse gewerkt?
Op de www.4hetleven.nl vindt u heel veel informatie. U
kunt daar het programma vinden van uw regio en in het
gastenboek staan veel hartverwarmende reacties.

Hoe werkt het?
In het kort gaat de stichting als volgt te werk: drie keer
per jaar ontvangen deelnemers een programmaboekje
van waaruit zij zelf een keuze kunnen maken. Vervolgens
worden deelnemers thuis opgehaald door een vrijwilliger
van Vier het Leven en gebracht naar het theater of locatie, waar de koffie al klaar staat.

U kunt een welkomstpakket met
inschrijfformulier aanvragen via
info@4hetleven.nl of telefonisch
op werkdagen van 9.00 tot 18.00
uur op (035) 524 51 56.
U kunt ook contact opnemen met
de regio coördinator van Brabant:
tanja@4hetleven.nl.
Lijkt het u wat voor iemand die u kent? U kunt bij Vier het
Leven ook een cadeaubon bestellen!

Gemeente Sint Anthonis

3

Politie
Hernieuwde kennismaking wijkagenten
gemeente Sint Anthonis
600 vierkante kilometer werkgebied
De regio Maas en Leijgraaf heeft één groot politieteam
met een werkgebied van 600 km², dat de veiligheidszorg
verleent voor 8 gemeenten, waaronder Sint Anthonis.
Tim van Brenk licht toe: “Het politiewerk verrichten we
vanuit een hoofdbureau gevestigd in Uden en een steunpunt in het Land van Cuijk. Met z’n drieën zijn we verantwoordelijk voor de gemeente Sint Anthonis. Wanneer u
ons nodig heeft gaat dat het snelste via de centrale. Er
wordt direct contact gezocht met een agent die dichtbij is.
Hij of zij zal snel ter plaatse zijn.”
In contact met gemeente en dorpen
“Samen met onze partners, onder regie van gemeenten
en openbaar ministerie, pakken we criminaliteit aan om
een veilige samenleving te waarborgen. Hierbij werken
we samen met de mensen in de wijk. Met de wijkagenten
voorop zijn we daar het gezicht van de politie. Daarnaast
hebben we korte lijnen met de burgemeester, justitie en
bijvoorbeeld dorpsraden, om zo de couleur locale toe te
voegen aan onze werkzaamheden en daar te zijn waar
de burger ons nodig heeft.”
De waan van de dag
“Regelmatig zijn er specifieke onderwerpen waarop we
extra controleren. Dat kan zijn met betrekking tot wildcrossen, inbraakpreventie, snelheids- en alcoholcontroles. In de praktijk zijn we veel met inwoners in gesprek.
Soms om problemen op te lossen, vaak om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen. We zijn zoveel mogelijk
aanwezig binnen ons werkgebied maar worden helaas
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V.l.n.r Tim van Brenk, Rachel Rongen en Hans Ooms

geregeld geleid door de waan van de dag, waardoor
onze aanwezigheid soms minder is dan we zouden
willen. We blijven zoeken naar manieren om tijdig aan
uw contactverzoeken te kunnen voldoen en u, indien dit
nodig is, nog meer thuis bij te staan met onze dienstverlening.”
Unieke informatiepositie
“Senioren hebben voor ons een unieke informatiepositie.
Ze zijn relatief vaak thuis of in de gemeente en hebben
een schat aan kennis over de lokale samenleving. Voor
het opsporen van strafbare feiten zijn zij daarom voor
ons ook een waardevolle bron van kennis en informatie.
Mede daarom hechten wij veel waarde aan direct en
persoonlijk contact.”

Contact met de politie
Spoed				112 (gratis)
Geen spoed, wel politie		
(0900) 88 44
of via het meldformulier 		
op www.politie.nl
Teksttelefoon voor doven
(0800) 81 12
en slechthorenden
					
Wilt u de wijkagent spreken maar heeft dat geen
haast? Vraag dan om een terugbelverzoek via (0900)
88 44 of mail naar wijkagent-sint-anthonis.maas-enleijgraaf@politie.nl

Met z’n drieën vormen we het politieteam van
de gemeente Sint Anthonis. Samen zetten we
ons in om onze gemeente zo veilig mogelijk te
houden. Dat doen we door zichtbaar te zijn in
de dorpen en in contact te zijn met de inwoners. We stellen ons graag aan u voor:
Tim van Brenk
Ik ben operationeel expert in het
team en moet ervoor zorgen dat ik
weet wat er speelt, en mogelijk gaat
spelen, binnen de gemeente en de
samenleving. Zo kunnen we, samen met de burgemeester, de gemeente en andere partners bepalen
wat de beste manier is om met de problematiek
om te gaan. Ik laat me hierin informeren en operationeel bijstaan door de wijkagenten Hans Ooms
en Rachel Rongen. Zij zijn het meest zichtbaar in
de gemeente en in contact met de inwoners.
Rachel Rongen
Ik ben wijkagent in deze mooie gemeente en tevens lid van het Team
Collegiale Ondersteuning (TCO). Een
team dat collega’s ondersteunt en
opvangt na heftige incidenten.
In het dagelijks werk vind ik het belangrijk om in
direct contact te staan met de inwoners en oplossingen of gewoon een luisterend oor te bieden in
heel verschillende situaties.
Hans Ooms
Net als Rachel ben ik wijkagent in de
gemeente Sint Anthonis. Ik ben er
geboren en woon er ruim 45 jaar. Je
kunt dus zeggen dat ik de gemeente
redelijk goed ken. Na 12,5 jaar in ziekenhuizen gewerkt te hebben als analist - klinische Pathologie
- maakte ik 20 jaar geleden de overstap naar de
politie. Laagdrempeligheid is belangrijk, dat men je
durft aan te spreken voor een gewoon gesprek of
met een vraag. Kennen en gekend worden zodat
inwoners je ook weten te vinden in geval van nood
of met informatie die men wil delen. Daarnaast is
het belangrijk om zo duidelijk mogelijk te zijn in wat
de politie voor mensen kan betekenen.

Vrijwillige Thuishulp
De stichting Vrijwillige Thuishulp is een hulpdienst
die werkt in de hele gemeente Sint Anthonis als
aanvulling op de hulp van mantelzorger, familie of
buren.
Voor wie is de hulp bestemd?
Vooral voor mensen die niet zo snel hulp kunnen
vragen in hun omgeving. Bijvoorbeeld als kinderen
werken of ver weg wonen of als er weinig familie is.
Wat kunnen de vrijwilligers voor u doen?
De vrijwilligers zijn dagelijks op pad om een van de
volgende activiteiten uit te voeren:
• Vervoer naar arts, ziekenhuis of therapie.
• Op verzoek mee gaan naar de arts.
• Medicijnen afhalen.
• Begeleiden bij boodschappen doen.
• Vervoer naar sociale contacten als ander vervoer
niet mogelijk is.
• Tijdelijk ondersteunen mantelzorger.
• Gezelschap houden bij afwezigheid mantelzorger.
• Eventueel wandelen of fietsen.
Wat zijn de kosten?
In principe is alle hulp gratis. Alleen bij vervoer vragen
ze een bijdrage in de kosten. Binnen de bebouwde
kom betaalt u 2 euro. Buiten de bebouwde kom betaalt
u het aantal kilometers van de vrijwilliger naar u, naar
waar u heen wilt en terug tegen 27 eurocent per kilometer. Ook betaalt u eventuele parkeerkosten.
Contact
U kunt elke werkdag van 09.00 tot 11.30 uur bellen
naar het centrale telefoonnummer van Sociom
(organisatie voor Sociaal Werk) via (0485) 70 05 00.
Zij zorgen ervoor dat uw vraag terecht komt bij de
contactpersoon van de Vrijwillige Thuishulp.
Die gaat vervolgens op zoek
naar een vrijwilliger die de
gevraagde dienst kan verlenen en zij nemen dan zo snel
mogelijk contact met u op.

Gemeente Sint Anthonis
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Zorgvrijwilligers
Op 8 oktober vond er in MFC Oelbroeck een netwerkbijeenkomst plaats voor zorgvrijwilligers. Zij
zetten zich al jaren belangeloos in om de kwetsbare
inwoners van onze gemeente te ondersteunen. De
gemeente Sint Anthonis en de huisartsen hebben
daarom samen deze bijeenkomst georganiseerd.
Naast het uitspreken van waardering en een gezellig
samenzijn was er ook aandacht voor inhoudelijke verdieping. Er was een boeiende presentatie over laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen
van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of
rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden, zoals omgaan met een computer. Dit staat
gelijk aan ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland.
Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven.

Taalhuis
Gemeente Sint Anthonis gaat, samen met Bibiloplus,
de strijd aan tegen laaggeletterdheid.
In de bibliotheek in Sint Anthonis vindt u bijvoorbeeld het
Taalhuis. Iedereen kan daar naartoe. Hiervoor hoeft u geen
lid te zijn van de bibliotheek. In het Taalhuis zijn boeken
met mooie verhalen zonder moeilijke woorden en oefenprogramma’s. Ook kunt u anderen ontmoeten. Mensen die ook
moeite hebben met lezen, schrijven of de Nederlandse taal.
Er zijn vrijwilligers die u op weg helpen met (beter) lezen,
schrijven, spreken en u kunnen helpen met de computer,
het invullen van formulieren, solliciteren of uw thuisadministratie.
Campagne Durf erover te praten
Familie en vrienden zijn ontzettend belangrijk in de doorverwijzing naar het Taalhuis. Zij kunnen met naasten praten
die moeite hebben met lezen en schrijven en hen motiveren
er iets aan te doen. Hierop aansluitend is de campagne
‘Durf erover te praten’ gelanceerd! Lees meer over het
Taalhuis en de campagne op www.biblioplus.nl/taalhuis

Tijdens de presentatie is er informatie verstrekt over de
aard, omvang en gevolgen van laaggeletterdheid. Ook
zijn er tips gegeven over hoe laaggeletterdheid herkend
en besproken kan worden.

Sudoku

Uit de eerste reacties blijkt dat de bezoekers de bijeenkomst als erg zinvol hebben ervaren en voor herhaling
vatbaar vonden. Ook zijn er suggesties gedaan voor
onderwerpen voor toekomstige netwerkbijeenkomsten.
Deze positieve input nemen wij mee in de evaluatie.
Voor deze bijeenkomst waren onder andere de volgende organisaties uitgenodigd: bestuur KBO’S • bestuur
Zonnebloem • bestuur Rode Kruis • dorpsraden •
seniorenraad • Vrijwillige Thuishulp • maaltijdbezorgers
• Buurtbus vrijwilligers • Sint Anthonis Hartveilig • Bestuur JOC De Link • Stichting Zorgafhankelijke ouderen
Sint Anthonis • Stichting Platform Gehandicapten Sint
Anthonis (PGSA) • Adviesraad Sociaal Domein • Werkgroep dementievriendelijke gemeente vrijwilligers • De
Cocon • De Parel
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Vervoersinfo
Nijmegen
Uden

Roermond

Helmond
Eindhoven

Algemene vervoersinformatie

(0900) 92 92

www.9292.nl

Arriva | Roermond-Nijmegen

(0800) 023 25 45

www.arriva.nl

Bravo lijndienst

(0800) 023 25 45

www.bravo.info

Buurtbus Land van Cuijk (Bravo)

www.buurtbuslandvancuijk.nl

LIjn 292

Buurtbus Sint Anthonis - Boxmeer

Lijn 255

Buurtbus Boxmeer - Venray

Lijn 238

Buurtbus Grave - Boxmeer

OV-Begeleiderskaart

(030) 235 46 61

Regiotaxi Noordoost-Brabant

(0900) 82 94 67

Stichting Vrijwillige thuishulp

(0485) 70 05 00

Valys

(0900) 96 30

TAXI

TAXI

TAXI

www.regiotaxinoordoostbrabant.nl

www.valys.nl

Gemeente Sint Anthonis
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Zorginfo
Centrum voor Jeugd en Gezin

(0485) 39 66 66

www.cjglandvancuijk.nl

Dagbesteding De Koffiepot Wanroij

(0485) 47 01 70

www.dekoffiepotwanroij.nl

De Cocon | Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

(0485) 38 19 27

www.vptzlandvancuijk.nl

De Huuskamer

(0485) 38 31 34

www.de-huuskamer.nl

Dorpsteam Sint Anthonis

(0485) 70 05 21

dorpsteam@sintanthonis.nl

Platform Gehandicapten Sint Anthonis

(06) 46 76 24 90

www.psga.nl

Sint Anthonis HartVeilig

(0485) 38 34 78

www.sintanthonishartveilig.nl

Stichting de Parel van Sint Anthonis

(06) 25 53 14 15

www.deparelvansintanthonis.nl

Stichting Maaltijd Service Sint Anthonis

(06) 46 71 47 39

maaltijdserviceSMSA@gmail.com

Tante Sjaan | Dagbesteding

(0485) 21 34 69

www.tantesjaan.nu

Tante Sjaan | Individuele begeleiding

(0485) 21 34 69

begeleiding@tantesjaan.nu

Vrijwillige thuishulp (ook vervoer)

(0485) 70 05 00

st.vrijwilligethuishulp@gmail.com

Vrijwilligerspunt Sociom

(0485) 70 05 00

www.sociom.nl

Zorgloket Sint Anthonis/Boxmeer

(0485) 58 59 11

Huisartseninfo
Huisartsenpraktijk Oploo & Rijkevoort

(0485) 38 18 00

www.huisartsenpraktijkoploorijkevoort.nl

Huisartsenpraktijk Op ‘t Zand

(0485) 38 26 64

www.doktersoptzand.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Wanroij

(0485) 47 61 23

wanroij.praktijkinfo.nl

Tunnis Huisartsen

(0485) 38 14 21

tunnishuisartsen.praktijkinfo.nl

(0900) 88 80

www.hapnijmegenboxmeer.nl

Huisartsen-spoedpost Boxmeer-Nijmegen

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de
gemeente Sint Anthonis in samenwerking met
de seniorenraad. Aan de inhoud van deze
nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal
in een oplage van 1400 exemplaren en wordt
verspreid in de gemeente SInt Anthonis.
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