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Deze Informatiegids voor senioren is een uitgave van ONS welzijn, dé organisatie 

voor welzijn in Noordoost Brabant. ONS welzijn werkt in teams in wijken en dorpen 

en organiseert ondersteuning en tal van activiteiten. Dat doen we niet alleen. Want 

we werken nauw samen met vri jwil l igersorganisaties en collega-organisaties op het 

gebied van zorg en welzijn. 

Ons uitgangspunt is dat elk mens zijn eigen verhaal en zijn eigen veerkracht heeft. 

En dat mensen op basis daarvan zelf hun leven bepalen en op zoek gaan naar wat 

hen gelukkig maakt. Of het nu gaat om wonen, f inanciën, zorg, welzijn of meedoen 

en persoonli jke ontwikkeling. In de oplossingen die we samen zoeken gaan we uit 

van de kracht van elk individu en de kracht van het collectief: zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid vormen de basis voor een gelukkig leven van ieder mens. En dus 

voor een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt.

Miriam van der Smissen

bestuurder ONS welzijn

VOORWOORD
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INLE IDING
Wanneer u ouder wordt, is het vanzelfsprekend dat u vaker een beroep doet op familie, 

buren en vrienden. Daarnaast zi jn er ook tal van andere voorzieningen en vormen van 

ondersteuning en zorg in uw wijk en regio. Van gezell ige en sportieve activiteiten en 

samen eten tot hulp bij klusjes in huis of uw administratie door vri jwil l igers. Maar ook 

speciale vervoersdiensten, hulpmiddelen en professionele zorg en verpleging thuis. Het 

draagt ertoe bij dat u zo lang mogeli jk zelfstandig thuis kunt wonen en kunt meedoen 

in de samenleving. Bent u niet langer in staat zelfstandig thuis te wonen? Dan zijn er 

diverse woonzorglocaties waar u permanent kunt wonen. Hier kunt u ook deelnemen 

aan leuke activiteiten en rekenen op professionele zorg of verpleging die bij u past. 

U leest erover in deze gids. Bij  het maken ervan hebben we niet gestreefd naar 

volledigheid. We geven u een idee van het aanbod ondersteuning, hulp en zorg in uw 

regio en wil len hiermee richtinggevend zijn.

Wilt u meer weten over welke mogeli jkheden er voor u zijn? De medewerkers van het 

sociaal team in uw gemeente en de ouderenadviseurs van ONS welzijn gaan graag met 

u in gesprek. Zij  beantwoorden al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, f inanciën 

en welzijn. Zij  brengen samen met u uw persoonli jke situatie in kaart of bieden een 

luisterend oor. Vervolgens kijken zij  in overleg met u wat nodig is en wijzen u de weg 

naar andere instanties en organisaties. Ook staan er in de regio veel vri jwil l igers klaar 

die u op verschil lende manieren van dienst kunnen zijn. 

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl

Heeft u een vraag of wilt u een persoonli jke afspraak maken? Hieronder staan onze 

contactgegevens per gemeente. Uiteraard kunnen ook mantelzorgers hier met hun 

vragen terecht. En wilt u iets voor een ander in uw wijk of regio doen en betekenen? 

Vraag dan eens naar de mogeli jkheden van vri jwil l igerswerk. We helpen u in alle 

gevallen graag. 
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Vandaag de dag is langer en gelukkig thuis wonen vaak goed te 

regelen en staat u er zeker niet alleen voor. Uw eigen omgeving 

met familie, buren en vrienden zijn als eerste belangrijk. Ook 

voorzieningen in uw buurt zoals winkels, buurt-, gezondheids- en 

activiteitencentra spelen een belangrijke rol. Is er meer nodig om 

zo lang mogeli jk zelfstandig te wonen? Dan kan gekeken worden 

naar aanvullende vormen van ondersteuning. In dit hoofdstuk leest 

u over wat er mogeli jk is en hoe u dat kunt regelen. Bijvoorbeeld 

het vinden van een geli jkvloerse huur- of seniorenwoning of een 

woning binnen een zorgomgeving, zodat u zelfstandig kunt wonen. 

We zetten de verschil lende mogeli jkheden voor u op een ri j .

HOOFDSTUK 1

ZELFSTANDIG 
WONEN

INFORMATIEGIDS VOOR SENIOREN
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HET AANPASSEN VAN UW HUIDIGE WONING 
Naarmate u ouder en misschien ook minder mobiel wordt, veranderen de eisen die 

u aan een woning stelt.  Door uw huidige woning aan te passen, kunt u er well icht 

langer bli jven wonen. Denk aan kleine, handige verbeteringen zoals handgrepen 

in de douche of het toilet, een verhoogd toilet of een tweede trapleuning. Maar ook 

grotere aanpassingen zoals een traplif t ,  aangepast meubilair, de verbouwing van de 

badkamer of het op de benedenverdieping maken van een slaapkamer behoren tot 

de mogeli jkheden. Gaat het om bijzondere, minder gebruikeli jke aanpassingen in of 

aan uw woning? Dan is het misschien well icht mogeli jk dat u een vergoeding kri jgt 

vanuit de gemeente, via de Wmo (Wet Maatschappeli jke Ondersteuning). In dit laatste 

geval (maar ook in het algemeen) wordt alt i jd eerst geadviseerd om ti jdig naar een 

geli jkvloerse woning te verhuizen, zodat u daar kunt bli jven wonen als het met uw 

gezondheid minder gaat.

Ook zijn er alarmeringssystemen en andere technologische snufjes (domotica) die 

uitkomst kunnen bieden. Van slimme verlichting die automatisch aan- en uitgaat bij 

het binnenkomen of het verlaten van een kamer, een toegangscamera om te zien wie 

er aanbelt tot een elektrische deurbel met een l ichtf l i ts voor slechthorenden. Steeds 

meer van deze huisautomatisering wordt gekoppeld aan uw smartphone of - voor uw 

veil igheid - aan de smartphone van bijvoorbeeld een familielid. Er zi jn veel van dit 

soort oplossingen die het mogeli jk maken om langer zelfstandig, comfortabel en veil ig 

te bli jven wonen. Kijk voor meer informatie eens op www.samenbeterthuis.nl of 

www.uwslimmehuis.nl.
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EEN SENIORENWONING OF EEN ZORG-, SERVICE- OF AANLEUNWONING 
Een seniorenwoning is (meestal) een geli jkvloerse woning voor mensen ouder dan 55 

of 65 jaar. De leeft i jdsgrens is afhankeli jk van de woningcorporatie. Om het u makkeli jk 

te maken zijn dit soort woningen bereikbaar zonder trap en zijn er soms extra brede 

deuren en geen drempels. Ze l iggen op de begane grond of bevinden zich in een 

hoogbouwcomplex met een l i f t .  U kunt er zelfstandig wonen. Er zi jn ook zogenaamde 

zorg-, service- of aanleunwoningen. Deze woningen grenzen bijvoorbeeld aan een 

verzorgingshuis of wijkcentrum. U woont er zelfstandig en kunt gebruik maken van 

de daar aangeboden facil i teiten. Denk aan een aanwezige winkel of kapper, een 

recreatieruimte voor (wijk)bewoners, een maalti jdenservice en de mogeli jkheid om 

gezamenli jk te eten. Zie bijlage 2  voor het woningaanbod op dit gebied. 

12

THUISZORG
Wanneer zorg en huishoudeli jke hulp gewenst is, kunt u zelf thuiszorg regelen. 

Thuiszorg is verzorging en verpleging bij u thuis en kan bestaan uit persoonli jke 

verzorging, begeleiding en (gespecialiseerde) verpleegzorg, maar ook huishoudeli jk 

hulp. Thuiszorg kunt u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Zie hoofdstuk 2  voor meer 

informatie over thuiszorg en het aanvragen daarvan. In bijlage 3  vindt u een overzicht 

van thuiszorgorganisaties.

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen op het gebied van zelfstandig wonen? Dan kunt u hierover uiteraard 

contact opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens per gemeente: 

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl
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Wanneer zelfstandig thuis bli jven wonen lastiger wordt, is zorg en 

hulp uit eigen kring natuurli jk het allerfi jnst. Als u bij de gemeente 

en instanties aanklopt voor zorg en hulp, wordt daarom eerst 

samen gekeken naar wat u samen met familie, buren en vrienden 

aan ondersteuning kunt regelen. Is er meer nodig, dan zijn er 

mogeli jk andere vormen van dienstverlening door vri jwil l igers en/of 

zorgorganisaties. U leest er meer over in dit hoofdstuk.

HOOFDSTUK 2

ZORG EN 
HULP B IJ  U 
THUIS

INFORMATIEGIDS VOOR OUDEREN
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EETPUNTEN IN DE REGIO
Vindt u het gezell ig om samen met anderen de warme maalti jd te nuttigen? Bij diverse 

Eetpunten kunt u dageli jks of af en toe genieten van een warme maalti jd. De Eetpunten 

zijn er voor mensen van 55 jaar en ouder. Voor het nuttigen van maalti jden betaalt u 

uiteraard een vergoeding. Zie bijlage 4  voor een overzicht van Eetpunten in de regio.

MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
Als koken of boodschappen doen lastig wordt, biedt De Maalti jdservice via ONS welzijn 

de mogeli jkheid om uw maalti jd thuis te bezorgen. Ook als u t i jdeli jk niet in staat bent 

om zelf warme maalti jden thuis te bereiden. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of 

als uw hulp uit eigen kring met vakantie is.

De maalti jden worden vers bereid en direct daarna gekoeld. Hierdoor zi jn de maalti jden 

langere ti jd houdbaar in de koelkast en smaken ze na opwarming in de magnetron 

als een vers gekookte maalti jd. Ook kunt u soepen, salades en nagerechten en 

vriesverse maalti jden bestellen. U kunt kiezen uit een wekeli jks wisselende menuli jst 

en u bepaalt zelf hoeveel maalti jden u per week wenst. Er is ruime keuze, ook als u 

een dieet heeft: zoutarme, gemalen, glutenvri je en lactosevri je maalti jden behoren tot 

de mogeli jkheden. Eenmaal per week worden de door u gekozen maalti jden voor de 

hele week thuisbezorgd. De maalti jdvri jwil l igers bezorgen in de gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd, Meieri jstad, Oss en Uden en de plaatsen Nuland en Vinkel. Wilt u een 

brochure aanvragen of u aanmelden voor De Maalti jdservice via ONS welzijn? 

Bel dan 085 - 9020492 .

Andere aanbieders van maaltijden aan huis zijn onder meer:

•  Apetito www.apetito.nl 

•  Foodconnect www.foodconnect.nl

•  Lokale supermarkten/traiteurs in uw woonplaats

| |
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PERSOONSALARMERING
Moderne middelen kunnen uw leven thuis een stuk veil iger maken. Via 

persoonsalarmering, ook wel sociale alarmering genoemd, kunt u in geval van 

nood een door uzelf gekozen persoon of een thuiszorgorganisatie waarschuwen. 

Persoonsalarmering kan zeker aan alleenwonenden een veil ig gevoel geven, maar 

er zi jn wel maandeli jkse abonnementskosten aan verbonden. Voor een extra tarief is 

het mogeli jk om een medewerker van een thuiszorgorganisatie op te roepen als dat 

nodig is, of is mogeli jk op basis van een Wmo- indicatie of indicatie van CIZ (Centrum 

Indicatiestell ing Zorg).

Enkele voorbeelden van aanbieders van Persoonsalarmering zijn:

•   FocusCura 030 - 6927050 www.focuscura.com

•   M-alert 0413 - 273155 www.m-alert.nl

•   CSI 040 - 2062888 www.csiservice.nl

COMPUTERHULP
Wilt u meer weten over hoe uw computer, laptop, tablet of smartphone werkt? Bij  De 

Digibuurt Oss kunt u terecht voor één-op-één les.

De Digibuurt Oss

Sint Barbaraplein 6

5341 LK Oss

0412 - 626467

www.digibuurt.nl

16

TIP 
Ook diverse andere organisaties bieden hulp op het gebied van computers, 

laptops enzovoort. Kijk daarom ook eens op de volgende websites: 

• www.studentaanhuis.nl 

• www.seniorweb.nl

VRIJWILLIGERSORGANISATIES 
Er zi jn veel organisaties die vri jwil l ige hulp aan huis bieden. Zij nemen een belangrijke 

plaats in tussen de zorg die familie, vrienden en buren geven en de professionele 

hulpverlening. Het kan gaan om eenvoudige klusjes, vervoer, hand- en spandiensten 

zoals boodschappen doen, een huisbezoek en het geven van informatie. Maar ook 

voor thuiszorg in de allerlaatste levensfase. Hieronder enkele voorbeelden: 

•  Rode Kruis 070 - 4455678 www.rodekruis.nl

•  Blink 088 - 3742525 www.blinkuit.nl

•  De Luisterl i jn (voorheen Sensoor) 0900 - 0767 

•  Alzheimertelefoon 0800 - 5088

•  De Zonnebloem 076 5646464 www.dezonnebloem.nl

•  Vri jwil l ige Pall iatieve Terminale Zorg 033 - 760 10 70 www.vptz.nl

17
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VRIJWILLIGERSHULP VIA ONS WELZIJN 
Wanneer u door omstandigheden thuis hulp nodig heeft en er is niemand in uw omgeving 

om u te helpen, dan kan een vri jwil l iger via ONS welzijn uitkomst bieden. Hieronder 

een greep uit het aanbod. Kijk voor meer informatie ook op www.ons-welzijn.nl .

Bezoekersdienst, Boodschappenservice (Graag Gedaan!) 

Vrijwil l igershulp onder de noemer ‘Graag Gedaan!’. Bijvoorbeeld (samen) boodschap-

pen doen, de vuilnis aan de weg zetten, een wandelingetje of een spelletje of een 

gesprek thuis. 

BoodschappenPlusBus / SAMEN-UITbus

U wordt thuis opgehaald met de bus en gaat samen met anderen winkelen of een dagje 

uit naar een museum of mooie plekken in de regio. De BoodschappenPlusBus ri jdt in 

Uden en Veghel en bijbehorende dorpen en daarnaast in Heeswijk-Dinther-Loosbroek 

en Vorstenbosch. De SAMEN-UITbus ri jdt in Oss en bijbehorende dorpen en daarnaast 

in Heesch en Nistelrode. U kunt deze dienst bereiken via telefoon 088 - 3742525 .

Hulp bij uw thuisadministratie 

Hulp van een vri jwil l iger bij uw financiële administratie en antwoord op uw vragen over 

uw financiën, huur- en zorgtoeslag of eventuele schulden. De vri jwil l igers komen bij u 

thuis en helpen bijvoorbeeld om orde op zaken te brengen. Kijk op www.ons-welzijn.nl 

of bel 088 - 3742525.

Klussendienst en tuinonderhoud 

Kunt u kleine klusjes in en om het huis zelf niet meer doen? Is er niemand in uw 

omgeving die u kan helpen? En bent u f inancieel niet in staat iemand in te huren? Dan 

kunt u contact opnemen met de klussendienst van ONS welzijn. Een vri jwil l iger komt dan 

bij u langs voor bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte lamp of het ontstoppen 

van uw gootsteen. Voor klein tuinonderhoud kunt u in uitzonderli jke gevallen ook bij 

onze vakkundige vri jwil l igers terecht. 

Aanmelden kan via email

•  Regio Oss en omstreken graaggedaan@ons-welzijn.nl

•  Regio Boekel, Uden en Meieri jstad klussendienst@ons-welzijn.nl

THUISZORGWINKEL 
Heeft u t i jdeli jk een hulpmiddel nodig om thuis te herstellen van een blessure of om te 

revalideren? Voor het lenen van hulpmiddelen kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel. 

Het is veelal gratis via uw zorgverzekeraar of als u l id bent van een zorgvereniging. In 

uw regio zijn onder meer de volgende thuiszorgwinkels: 

 

•  Hulpmiddelencentrum www.hulpmiddelencentrum.nl 

•  Medipoint Korte Stukken 7, Ravenstein www.medipoint.nl 

•  Medicura www.medicura.nl

  Locatie Bernhovenziekenhuis Nistelrodeseweg 10, Uden

  Locatie Plein Zwanenberg Gezondheidslaan 1, Oss

•  Vegro www.vegro.nl 
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THUISZORG 
Thuiszorg is verzorging en verpleging bij u thuis en kan bestaan uit huishoudeli jke 

verzorging, persoonli jke verzorging, verplegingszorg en gespecialiseerde verzorging 

en verpleging. Thuiszorg kunt u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Zie bijlage 3  voor 

een overzicht van thuiszorgorganisaties.

Huishoudelijke verzorging 

Huishoudeli jk werk wordt vaak zwaarder naarmate u ouder wordt. Kunnen familie, 

buren en vrienden niet de hulp geven die u nodig heeft? Maak dan een afspraak 

met uw gemeente of ONS welzijn. Ti jdens een keukentafelgesprek wordt samen met u 

gekeken naar wat voor uw situatie een passende oplossing is. Voorafgaand kunt u zich 

voorbereiden door familie, vrienden te betrekken en een van hen de vraag stellen om 

bij het gesprek aanwezig te zi jn. Als u hier geen beroep op kunt doen, dan kunt u met 

ONS welzijn contact opnemen. Ook bij uw gemeente kunt u de ondersteuning van een 

onafhankeli jk cl ientondersteuner aanvragen. Bij  toekenning kunt u huishoudeli jke hulp 

kiezen uit enkele door uw gemeente geselecteerde organisaties. Alleen in uitzonderli jke 

gevallen behoort een persoonsgebonden budget (PGB) tot de mogeli jkheden. Hiermee 

koopt u zelf huishoudeli jke hulp in. Deze vorm van thuiszorg valt onder de Wmo (Wet 

Maatschappeli jke Ondersteuning).

20

Persoonlijke verzorging 

U wilt het l iefst zo lang mogeli jk voor uzelf zorgen voordat u de hulp van anderen 

inroept. Er zi jn daarvoor veel verschil lende hulpmiddelen beschikbaar: van een 

eenvoudige rugborstel voor in de douche tot een ti l l i f t .  Sommige hulpmiddelen kri jgt 

u geheel of gedeelteli jk vergoed via uw zorgverzekering of de Wmo. Kijk hiervoor 

op www.hulpmiddelenwijzer.nl .  Is er meer nodig? Dan kunt u ook persoonli jke 

verzorging aanvragen via uw zorgverzekeraar. U wordt dan doorverwezen naar een 

thuiszorgorganisatie, een wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke thuiszorg 

gewenst is. Na toekenning geldt er geen eigen bijdrage en is er ook geen eigen risico. 

Wilt u meer informatie over het aanvragen hiervan? Neemt u gerust contact op met ONS 

welzijn, onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.

 

Verplegingszorg 

Deze vorm van zorg bestaat bijvoorbeeld uit wondverzorging, het geven van injecties, 

medicijnen en stomazorg. U kunt verplegingszorg aanvragen via uw zorgverzekeraar. 

U wordt dan doorverwezen naar een thuiszorgorganisatie, een wijkverpleegkundige 

kijkt samen met u welke thuiszorg gewenst is. Na toekenning geldt er geen eigen 

bijdrage en is er ook geen eigen risico. 

21
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Gespecialiseerde verzorging en verpleging 

Soms heeft u door uw ziektebeeld gespecialiseerde verpleging of verzorging nodig. 

Denk bijvoorbeeld aan ernstige diabetes, psychiatrie of oncologie. Afhankeli jk van uw 

persoonli jke situatie kunt u dan deze zorg kri jgen via de Wmo of uw zorgverzekeraar. 

TIP 
Neem ook een kijkje op deze handige websites:

• www.samenbeterthuis.nl   Tips en adviezen voor zelf- en mantelzorg 

thuis. Bijvoorbeeld over aan- en uitkleden, 

lopen met een rollator en douchen.  

• www.hulpmiddelenwijzer.nl  Vivans (het landelijke kenniscentrum voor 

de langdurende zorg) geeft tips over en 

voorbeelden van hulpmiddelen.

• www.spottergps.nl    Specialist in track & trace producten 

om de bewegingsvrijheid/mobiliteit van 

personen vergroten. 

• www.stichtinghoormij.nl   Producten op het gebied van 

slechthorendheid.

• www.ggmd.nl    Voor mensen met gehoorproblemen.

• www.kentalis.nl    Specialist op het gebied van onderzoek, 

advisering en begeleiding bij horen en/of 

taal- en spraak ontwikkeling.

• www.visio.org    U kunt hier terecht met vragen over 

slechtziend- of blindheid.

• www.robertcoppes.nl   Ondersteuning bij de gevolgen van een 

visuele beperking.

• www.vistodoorbell.com   Producten op het gebied van slechtziendheid.

• www.ggzoostbrabant.nl   GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) 

voor mensen met complexe psychische 

klachten of aandoeningen.

• www.indigo.nl    Indigo helpt mensen met psychische 

problemen.

22

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen op het gebied van zorg bij u thuis? Dan kunt u hierover contact opnemen 

met ONS welzijn. Afhankeli jk van uw gemeente vindt u hieronder de contactgegevens: 

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl

23
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Kunt u niet of nauwelijks rondkomen? Dan zijn er diverse vormen 

van financiële ondersteuning. Denk aan huur- en zorgtoeslag, 

kwijtschelding van gemeenteli jke belastingen en andere regelingen. 

We zetten diverse vormen van financiële regelingen en -ondersteuning 

in dit hoofdstuk op een ri j . 

INFORMATIEGIDS VOOR SENIOREN

HOOFDSTUK 3

GELDZAKEN
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ZORGTOESLAG EN HUURTOESLAG 
Iedere inwoner van Nederland van 18 jaar of ouder, heeft verplicht een basiszorgverzekering. 

Om de premie daarvan betaalbaar te houden, is er de zorgtoeslag: een financiële 

tegemoetkoming via de Belastingdienst. Daarnaast is er ook de huurtoeslag: eenzelfde 

soort tegemoetkoming in huurkosten. Voor beide toeslagen geldt een inkomens-en 

vermogenstoets. Wilt u weten of u in aanmerking komt  voor zorg- en/of huurtoeslag? 

Kijk dan op de site van de Belastingdienst, komt u in aanmerking dan kunt u de aanvraag 

direct op deze site regelen, www.belastingdienst.nl .

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
Kunt u de gemeenteli jke belastingen niet betalen? Dan kunt u de gemeente vragen 

om kwijtschelding. Denk aan onroerendgoedbelasting, rioolrechten, afvalstofhef fing 

en hondenbelasting. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt en voor welke 

gemeenteli jke belastingen u kwijtschelding kri jgt. Hierbij wordt gekeken naar uw 

inkomen en vermogen. 

BIJZONDERE BIJSTAND 
Bijzondere bijstand is een gift of lening voor noodzakeli jke kosten in bijzondere of 

dringende omstandigheden die u niet zelf kunt betalen. Één van de voorwaarden is dat 

de kosten niet op een andere manier worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om zaken 

die essentieel zi jn voor uw levensonderhoud, zoals een wasmachine of een fornuis. 

Andere voorbeelden zijn verhuiskosten, stookkosten of de kosten voor aanschaf van 

een nieuwe bril .  Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij uw gemeente, vóór u de 

kosten heeft betaald. Bijzondere bijstand kan niet met terugwerkende kracht worden 

aangevraagd. De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft en of u bijzondere bijstand 

als gift of lening kri jgt. Hierbij ki jkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden 

en uw financiële situatie.

| |
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GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN 
Het is belangrijk dat u ongeacht uw financiële situatie thuis in de samenleving kunt 

bli jven meedoen. Elke gemeente heeft hiervoor zi jn eigen (f inanciële) regelingen. 

Denk bijvoorbeeld aan sociale, culturele en maatschappeli jke activiteiten, zoals het 

l idmaatschap van een sportclub, het volgen van een cursus of een bezoek aan een 

theater, museum of concert. Ook een collectieve, aanvullende zorgverzekering tegen 

een lagere premie en ruime dekking behoort tot de mogeli jkheden. Uw gemeente kan 

u hierover informeren.

REGIONALE REGELINGEN
Naast de genoemde financiële regelingen zijn er ook regionale regelingen en init iatieven 

voor mensen die niet of nauweli jks rond kunnen komen. 

Voedsel- en kledingbanken

• Oss, Bernheze en Landerd Voedselbank, Rossinistraat 3, Oss www.voedselbank-oss.nl

•   Uden en Veghel Voedselbank Veghel, Wijkgebouw Den Blok, Nicodemuspad 2, Veghel 

www.voedselbankveghel.nl

•  Kledingbank Berghemseweg 8A, Oss www.kledingbankoss.nl

Overige initiatieven

•  Ruilwinkel Schadewijkstraat 4b, Oss www.ruilwinkeloss.nl

•  Solidariteitsfonds Met Elkaar Jeneverbes 75, Oss www.metelkaaross.com

•  Schuldhulpmaatje www.schuldhulpmaatje.nl

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 
Bent u door ziekte of ouderdom (t i jdeli jk) niet in staat uw financiële zaken op orde 

te brengen of te houden? Schakel dan een vri jwil l iger van de Thuisadministratie 

van ONS welzijn in. Zij  zi jn speciaal getraind om u bij uw administratie te helpen en 

hebben geheimhoudingsplicht. Deze dienst is kosteloos. Voor het invullen van uw 

belastingformulieren, het doen van aangiften en andere belastingzaken kunt u bij de 

Sociaal Raadslieden van ONS welzijn terecht. Ook zij  zetten bij het bieden van hulp 

vri jwil l igers in. Neem hierover contact op met ONS welzijn via de contactgegevens aan 

het einde van dit hoofdstuk. 

SCHULDHULPVERLENING 
Heeft u schulden? Stapelen uw rekeningen zich op? Aarzel dan niet en schakel 

hulp in. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Schuldhulpverlening 

van uw gemeente. Een schuldhulpverlener ki jkt dan samen met u wat nodig is om 

uit de financiële problemen te komen. Daarnaast bieden sommige gemeenten en 

ook andere organisaties cursussen om uit beginnende schulden te komen én om 

schulden te voorkomen. Op www.zelfjeschuldenregelen.nl  vindt u t ips, een aflosplan 

en voorbeeldbrieven. Wilt u een particuliere schuldhulpverlener inschakelen? Kies dan 

voor een van de vertrouwde leden van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening 

en sociaal bankieren. Kijk op www.nvvk.eu . 

THUISZORG VERGOED VIA BASISPAKKET ZORGVERZEKERING
Heeft u thuis verpleging en/of verzorging nodig? Dan kunt u zelf thuiszorg regelen. 

Thuiszorg is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen 

eigen risico. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig en kunt zelf contact 

opnemen met een zorgaanbieder (zie bijlage 3 ) .  Voor het aanvragen van vergoedingen 

uit het basispakket kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie over 

thuiszorg hoofdstuk 2 . 

TIP 
Ook diverse andere organisaties bieden hulp bij uw belastingzaken. 

Denk aan bijvoorbeeld de ouderenbonden, vakbonden, kerken en andere 

maatschappeli jke organisaties. Zij  bieden preventieve ondersteuning via 

een schuldhulpmaatje of een vri jwil l iger bij u in de buurt.
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WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) 
Iedereen moet zo lang mogeli jk thuis kunnen bli jven wonen en mee kunnen doen op 

een manier die bij hem of haar past. Als het nodig is, helpt de gemeente u daarbij 

via de Wet maatschappeli jke ondersteuning (Wmo). Eerst wordt gekeken naar wat in 

uw eigen omgeving geregeld kan worden, in de vorm van hulp door familie, buren en 

vrienden. Een consulent van de gemeente helpt u daarbij en kijkt samen met u wat u 

nodig heeft. Een Wmo-voorziening is specif iek afgestemd op uw situatie. Denk aan 

huishoudeli jke hulp, dagbesteding, een traplif t ,  een scootmobiel of met korting reizen 

met de Regiotaxi. U heeft er alt i jd een indicatie van de gemeente voor nodig. Sinds 

1 januari 2019 geldt in de meeste gemeentes een eigen bijdrage van 17,50 per vier 

weken, per huishouden. Onder bepaalde voorwaarden vervalt deze eigen bijdrage. 

Neem voor meer informatie en een afspraak met een Wmo-consulent contact op met 

uw gemeente (zie bijlage 1 ) .

28

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) 
Komt u in aanmerking voor ondersteuning via de Wmo, dan kan dat op twee manieren 

geregeld worden: 

•   In natura: uw gemeente regelt hulp of een hulpmiddel voor u bij een zorgaanbieder 

of leverancier. 

•   Via een persoonsgebonden budget (PGB): een geldbedrag waarmee u zelf hulp of 

een hulpmiddel inkoopt bij een aanbieder die u zelf kiest. Wilt u een PGB aanvragen, 

dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of de Sociale Verzekeringsbank. Meer 

informatie vindt u op de website van Per Saldo, de landeli jke vereniging die opkomt 

voor de belangen van alle mensen met persoonsgebonden budget: www.persaldo.nl .

EEN VOLMACHT REGELEN 
Het is belangrijk om na te denken over wie uw financiële zaken regelt wanneer u dat 

niet meer zelf kunt. Een levenstestament biedt daarbij uitkomst. U benoemt daarin een 

voor u vertrouwd persoon (de gevolmachtigde) die in uw naam al uw zaken (of een 

deel ervan) regelt, precies zoals u wilt.  Om uzelf te beschermen tegen misbruik kunt u 

ook een toezichthouder benoemen. Voor het opstellen van een levenstestament gaat 

u naar de notaris. Zelf een volmacht opstellen kan ook, maar niet alle instanties en 

banken erkennen zo’n verklaring. Kijk voor meer informatie op www.notaris.nl . 

29
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MENTORSCHAP, BESCHERMINGSBEWIND EN CURATELE
Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschil lende maatregelen om 

mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld 

door een verstandeli jke beperking, verslaving of dementie. Een verzoek hiertoe kan 

gedaan worden bij de kantonrechter door onder meer uzelf, uw partner, familieleden, 

de instell ing waar u wordt verzorgd en in een enkel geval ook door de Officier van 

Justit ie. 

Mentorschap is voor mensen die hun persoonli jke zaken niet meer zelf kunnen regelen. 

De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de 

betrokkene.

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.

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonli jke 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. 

MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over de diverse voorzieningen en regelingen op financieel gebied? Dan 

kunt u hierover uiteraard contact opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens per 

gemeente: 

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl
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Natuurli jk wilt u volop van het leven genieten en zoveel mogeli jk 

bli jven doen en meedoen. Misschien heeft u een hobby of spreekt 

u regelmatig gezell ig af met familie, buren en vrienden. Voor wie 

andere vormen van vri jeti jdsbesteding zoekt en er bijvoorbeeld op 

uit wil trekken om andere mensen te ontmoeten, zi jn er diverse 

mogeli jkheden. Zo worden er veel activiteiten georganiseerd bij u 

in de buurt.

INFORMATIEGIDS VOOR SENIOREN
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CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VIA ONS WELZIJN 
Een uitgebreid aanbod cursussen, activiteiten en andere vormen van vri jeti jdsbesteding 

staat op www.ons-welzijn.nl .  Ga via ‘Ouderen’ naar ‘Cursussen en Activiteiten’ of 

‘Praktische Diensten’. Hieronder een greep uit het aanbod. 

Sporten, bewegen en dansen voor 55+ 

Dit zi jn sportieve en gezell ige groepen en is mogeli jk op veel verschil lende locaties 

in de gemeenten Meieri jstad, Uden, Oss, Bernheze en Landerd. Onder deskundige 

begeleiding kunt u sporten, bewegen en volksdansen. Voor mensen met de ziekte van 

Parkinson bestaat een aparte beweeggroep met aangepaste oefeningen. Ook mensen 

met een aandoening aan de luchtwegen (COPD) kunnen in een speciale groep sporten. 

Voor mensen met dementie en hun partners biedt ‘Bli j f  Actief! ’  de gelegenheid om 

wekeli jks samen te bewegen. 

Bezoekservice (Graag Gedaan!) 

Bent u door ziekte of een beperking aan huis gebonden? De vrijwill igers van deze dienst 

komen graag bij u langs voor een gezellig praatje, een goed gesprek of een spelletje. 

BoodschappenPlusBus / SAMEN-UITbus 

U wordt thuis opgehaald met de bus en gaat samen met anderen winkelen of een dagje 

uit naar een museum of mooie plekken in de regio. De BoodschappenPlusBus ri jdt in 

Uden en Veghel en bijbehorende dorpen en daarnaast in Heeswijk-Dinther-Loosbroek 

en Vorstenbosch. De SAMEN-UITbus ri jdt in Oss en bijbehorende dorpen en daarnaast 

in Heesch en Nistelrode. U kunt deze dienst bereiken via telefoon 088 - 3742525 .

| |
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Eetpunten 

Bij diverse Eetpunten in de regio kunt u gezell ig samen met andere mensen dageli jks 

of af en toe genieten van een warme maalti jd. Zie bijlage 4  voor een overzicht van de 

Eetpunten en de bijbehorende contactgegevens. 

Talentcentra 

In onze Talentcentra is letterl i jk en figuurli jk ruimte voor het talent van mensen van 

alle leeft i jden. De focus l igt op wat kan, op drempelloos uitproberen en op elkaar 

inspireren. Denk aan yoga, tekenen of schilderen. Er is ruimte voor ontmoeting en om 

nieuwe activiteiten te laten ontstaan. De nadruk l igt op het samen doen en organiseren, 

zoals samen koken en/of eten, knutselen, breien, muziek maken, computeractiviteiten, 

de buurttuin onderhouden of samen een andere hobby uitoefenen. Ga eens langs om 

de sfeer te proeven en voor een kop kof fie: 

•  Talentcentrum Heesch De La Sallestraat 3, Heesch www.ons-welzijn.nl

•  Huis van de Wijk Coornhertstraat 3, Oss www.onshuisvandewijk.nl

•  Talentcentrum Oss Berghemseweg 8b, Oss www.ons-welzijn.nl

• Sociaal Cultureel Centrum De Binnenstad Oss St Barbaraplein 6, Oss www.ons-welzijn.nl

34

Vrijwill igerswerk 

Natuurli jk kunt u zich ook inzetten voor anderen. Vri jwil l igerswerk is er in alle soorten 

en maten. Kijk op www.ons-welzijn.nl  in het hoofdstuk ‘Vrijwill igers ’ .  Hier vindt u 

informatie over ons Vri jwil l igersplein, vacaturebanken en onze Vrijwil l igerspunten. Wilt 

u ontdekken welk vri jwil l igerswerk het beste bij u past? Maak dan een afspraak met 

een vri jwil l igersconsulent bij een Vrijwil l igerspunt bij u in de buurt: 

•   Vri jwil l igerspunt Oss Berghemseweg 8, Oss  

088 - 3742580 vposs@ons-welzijn.nl

•    Vri jwil l igerspunt Uden, Veghel en Landerd Volkelseweg 2, Uden  

088 - 3472516 vpuvl@ons-welzijn.nl

•   Vrijwilligerspunt Bernheze De Misse 4, Heesch  

088 - 3742551 vpbernheze@ons-welzijn.nl

SamSam 

Buren en wijkbewoners helpen elkaar graag. SamSam brengt via diverse websites 

vraag en aanbod bij elkaar. Een hulpvraag of een dienst aanmelden is gratis. Kijk op 

www.samsamsamen.nl  om te zien wat mensen in uw omgeving aanbieden of vragen.

Aanvullend bestaat in Veghel het Vriendschapsplein van SamSam, bedoeld om nieuwe 

mensen te leren kennen. Elke eerste dinsdagavond van de maand (19.30 - 21.30 uur) 

en de derde woensdagmiddag van de maand (13.30 - 15.30 uur) is er een gezell ige 

bijeenkomst in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 te Veghel.
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MEER INFORMATIE
Heeft u vragen over bovenstaande en andere vormen van vri jeti jdsbesteding? Zie 

dan het uitgebreide overzicht op www.ons-welzijn.nl ,  bel 088 - 3742525  of email 

info@ons-welzijn.nl .

Daarnaast bieden ook andere organisaties activiteiten op het gebied van 

vri jeti jdsbesteding en educatie: 

Bewonersinitiatieven

Bij diverse bewonersinit iatieven en zorgcorporaties kunt u voor activiteiten op het gebied 

van vri jeti jdsbesteding terecht. Zie www.bewonersplein.nl  voor meer informatie in uw 

woonplaats. Ga via ‘Diensten’ naar ‘Overzicht websites’. Daar vindt u meer informatie 

over de init iatieven bij u in de buurt.

Ouderenbonden in de regio

Diverse ouderenbonden organiseren activiteiten in wijkcentra en buurthuizen bij u in 

de buurt:

 

•  Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ANBO www.anbo.nl 

•  Algemene Seniorenvereniging Oss/Maasland ASVO www.asvo.nl

•  Protestants Christeli jke Ouderenbond PCOB www.pcob.nl 

•  Katholieke Bond voor Ouderen KBO www.kbo.nl

Pieter Brueghelhuis

Het Pieter Brueghelhuis is een belangrijke plek waar u geluk kunt halen en brengen en 

waar u door ontmoeting en activiteiten een fi jne t i jd hebt. Het adres is Middegaal 25, 

te Veghel, www.pieterbrueghelhuis.nl ,  telefoon 0413 - 395280 .

De Ontmoeting (BrabantZorg)

BrabantZorg organiseert diverse activiteiten op lokale zorglocaties in de regio. Deze 

activiteiten worden georganiseerd onder de naam De Ontmoeting. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met BrabantZorg. Bel 088 - 998555 .

Vakanties met zorg 

Diverse organisaties organiseren vakanties voor ouderen of voor mensen met een 

beperking:

•  BrabantZorg www.brabantzorg.eu/reizen

•  De Zonnebloem www.zonnebloem.nl 

•  Het Rode Kruis Vakanties via het Rode Kruis www.rodekruis.nl 

•  Alle Goeds Vakanties www.allegoedsvakanties.nl

•  Het Vakantiebureau www.hetvakantiebureau.nl

•  Bijzondere Vakantie www.bijzonderevakantie.nl

MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen over de verschil lende mogeli jkheden op het gebied van vri jeti jds-

besteding? Dan kunt u hierover contact opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens 

per gemeente: 

TIP
Ook deze organisaties c.q. init iatieven zijn interessant: 

• Bibliotheek in regio Noordoost Brabant www.nobb.nl

• Stichting vier het leven www.4hetleven.nl

• Stichting met je hart www.metjehart.nl

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl
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Reist u met een eigen vervoermiddel of zelfstandig met het openbaar 

vervoer? Dan hebben we enkele aandachtspunten en handige tips 

voor u. Ook als dat niet meer gaat, zi jn er diverse oplossingen. 

U kunt familie, buren of vrienden vragen om met u mee te gaan 

naar de supermarkt, de dokter of de bibliotheek. Ook kunt u iemand 

vragen mee te reizen met de bus of de trein. Daarnaast zi jn er 

diverse andere vervoersmogeli jkheden om mobiel te bli jven.

INFORMATIEGIDS VOOR SENIOREN
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RIJBEWIJS VERLENGEN NA 75+ 
Bent u 75 jaar of ouder? Dan heeft u een gezondheidsverklaring nodig om uw 

ri jbewijs te kunnen verlengen. Kijk op de website van het CBR (Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen) hoe dit in zi jn werk gaat: www.cbr.nl .  Ook de website  

www.regelzorg.nl geeft informatie over ri jbewijs- en medische keuringen.

 

GEHANDICAPTENPARKEERKAART 
Bent u mindervalide? Misschien kunt u dan gebruik maken van een gehandicapten-

parkeerkaart. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. Daar wordt beoordeeld of u 

hiervoor in aanmerking komt. Zie voor een overzicht van gemeenten, bijlage 1 . 

ROLSTOELAUTO HUREN 
Sommige autoverhuurbedrijven verhuren speciale rolstoelauto’s. Als mindervalide 

met een scootmobiel of rolstoel kunt u dan toch alleen of samen op stap. Ook de 

Zonnebloem biedt vervoer op dit gebied aan, ki jk hiervoor op www.zonnebloem.nl . 

OPENBAAR VERVOER
Voor algemene reisinformatie over openbaar vervoer belt u 0900 - 9292 .  Kijk ook op 

www.ikwilvervoer.nl . 

OV-chipkaart 

De OV-chipkaart is het betaalmiddel waarmee u in Nederland reist per trein, bus, tram en 

metro. Kijk voor meer informatie en het aanvragen ervan op www.ov-chipkaart.nl . Met 

deze kaart kunt u ook reizen in de honderdzeventig Buurtbussen die door dunbevolkte 

gebieden rijden. Kijk op www.buurtbus.net .

OV-Begeleiderskaart

Kunt u vanwege een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Met 

een OV-Begeleiderskaart reist één begeleider gratis met u mee in trein, metro, tram en 

bus. U kunt een OV-Begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. Bel 030 - 2354661  of ki jk 

op www.argonaut.nl .
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SPECIALE VERVOERSDIENSTEN
Wordt reizen met het openbaar vervoer voor u te lastig? Dan kunt u gebruik maken van 

speciale vervoersdiensten: 

Regiotaxi 

Regiotaxi is vervoer van deur tot deur en wordt verzorgd door taxibedrijven. Mensen 

met een Wmo-indicatie reizen voor aantrekkeli jk tarief. Ook mensen met een beperking 

zonder zo’n indicatie kunnen van Regiotaxi gebruik maken. U wordt thuis opgehaald 

en naar uw plaats van bestemming gebracht. U mag maximaal 25 km per rit  reizen. 

Mensen met een Wmo-indicatie kunnen verder dan 25 km reizen als het gaat om een 

rit  naar bijvoorbeeld een ziekenhuis of station (puntbestemming). Voor meer informatie 

kunt u terecht op www.regiotaxinoordoostbrabant.nl . 

Valys: vervoer buiten uw eigen regio 

Valys is bestemd voor mensen met een mobil i teitsbeperking die verder wil len reizen 

dan 25 kilometer. Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig. 

Als Valys-pashouder kri jgt u jaarli jks een Persoonli jk Kilometerbudget (PKB) waarmee 

u tegen een aantrekkeli jk tarief veil ig en comfortabel van deur tot deur kunt reizen met 

trein en taxi. U kunt een Valys-pas aanvragen op www.valys.nl .

De wijkbus in gemeente Oss 

In Oss ri jdt een wijkbus in plaats van stadsbussen. De wijkbus maakt een grote ronde 

door Oss en komt langs veel voorzieningen, het centrum en het station. De wijkbus is 

alleen voor inwoners van Oss en valt niet onder het openbaar vervoer. Uw OV-kaart is 

dus niet geldig. Kijk voor tarieven, route en vertrekti jden op www.oss.nl .

Andere vervoersdiensten

•  Vervoerservice Heeswijk Dinther en Loosbroek www.ikwilvervoer.nl

•  Hulpdienst Diakonie Veghel www.parochiesveghel.nl/diakonie

41
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VERVOERSDIENSTEN VIA ONS WELZIJN
ONS welzijn biedt ook speciale vervoersdiensten die door vri jwil l igers worden verzorgd. 

U kunt hier alleen gebruik van maken wanneer reizen naar belangrijke voorzieningen 

zoals winkels, de huisarts, het ziekenhuis of het theater niet meer lukt, u niet kunt 

terugvallen op familie, buren en vrienden en een reguliere taxi te duur is. 

Begeleid Vervoer Uden (BVU) 

Begeleid Vervoer Uden ri jdt in principe alleen voor de inwoners van de gemeente Uden. 

We brengen onze leden desgewenst door heel Nederland. Een rit  kunt u tot uiterl i jk een 

dag van tevoren aanvragen. U kunt zich telefonisch aanmelden via 088 - 3742570  of 

06 - 14342814 .

Vervoer op Maat Oss 

Deze vervoersdienst is alleen voor inwoners van de gemeente Oss. Bel voor meer 

informatie 088 - 3742525  of stuur een email naar graaggedaan@ons-welzijn.nl .

42

BoodschappenPlusBus / SAMEN-UITbus 

U wordt thuis opgehaald met de bus en gaat samen met anderen winkelen of een dagje 

uit naar een museum of mooie plekken in de regio. De BoodschappenPlusBus ri jdt in 

Uden en Veghel en bijbehorende dorpen en daarnaast in Heeswijk-Dinther-Loosbroek 

en Vorstenbosch. De SAMEN-UITbus ri jdt in Oss en bijbehorende dorpen en daarnaast 

in Heesch en Nistelrode. U kunt deze dienst bereiken via telefoon 088 - 3742525 .

MEER INFORMATIE 
Heeft u vragen over de verschil lende mogeli jkheden op het gebied van vervoer en 

mobil i teit? Dan kunt u hierover uiteraard contact opnemen. Hieronder vindt u de 

contactgegevens per gemeente:

43

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl

| |
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Kunt u niet langer zelfstandig wonen? Dan is wonen in een 

zorgcentrum of verpleeghuis in uw regio een oplossing. Er zi jn 

diverse woonzorgvormen en mogeli jkheden. Ook voor t i jdeli jke zorg 

en opvang buitenshuis zi jn er diverse oplossingen in uw regio. 

INFORMATIEGIDS VOOR SENIOREN

HOOFDSTUK 6

T I JDEL IJKE ZORG  
BUITENSHUIS OF  
WONEN IN EEN  
ZORGINSTELL ING
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TIJDELIJKE ZORG EN OPVANG 
Soms is het nodig dat u t i jdeli jk wordt opgenomen in een zorgcentrum of verpleeghuis. 

Bijvoorbeeld als voldoende verzorging thuis t i jdeli jk ontbreekt of om uw vaste 

verzorger(s) even te ontlasten. Maar ook als u niet meer thuis kunt wonen en wacht 

op opname in een zorgcentrum of verpleeghuis. Of als u na ontslag uit het ziekenhuis 

moet herstellen en nog niet helemaal voor uzelf kunt zorgen.

Dagverzorging

Voor wie de dag niet goed zelf kan invullen of van wie de vaste verzorger ontlast 

moet worden, is er dagverzorging. U volgt dan één of meerdere dagen per week 

dagactiviteiten, in groepsverband of individueel. Daarbij kri jgt u verzorging, begeleiding 

en maalti jden en slaapt u ’s nachts thuis. Dagverzorging wordt geboden door een 

zorgcentrum of verpleeghuis in uw regio (zie bijlage 6 )  en wordt geregeld via de Wmo. 

Hiervoor is een indicatie van het landeli jke Centrum Indicatiestell ing Zorg (CIZ) nodig. 

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Ook 

kunt u terecht bij een zorgboerderij  in uw regio, zie www.zorgboeren.nl .  Een aantal 

zorgboerderijen vindt u ook in bijlage 5 .

Dagbehandeling

Kunt u niet meer thuis wonen maar moet u nog wachten op opname in een zorgcentrum 

of verpleeghuis? Dan biedt dagbehandeling uitkomst. Eén of meer dagen per week 

verbli j f t  u overdag in een zorgcentrum, kri jgt u zorg en behandeling op maat en slaapt 

u ’s nachts thuis. Hiervoor is een indicatie van het landeli jke Centrum Indicatiestell ing 

Zorg (CIZ) nodig. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van 

de eigen bijdrage. Neem voor meer informatie contact op met een zorgcentrum of 

verpleeghuis in uw regio (zie bijlage 6 ) .

Tijdelijk verblijf 

Als t i jdeli jke zorg in de thuissituatie moeil i jk te organiseren is, kan een ti jdeli jke opname 

uitkomst bieden. Bijvoorbeeld voor herstel of revalidatie na een operatie. Soms wordt 

de mogeli jkheid van een ti jdeli jk verbli j f  benut wanneer een verzorger/mantelzorger 

t i jdeli jk niet de mogeli jkheid heeft om u te verzorgen. Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met uw gemeente, huisarts/medisch specialist, het zorgkantoor of uw 
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zorgverzekeraar. Bij  het regelen hiervan kunt u ondersteuning vragen aan het sociaal 

team van ONS welzijn. De contactgegevens van het sociaal team vindt u onderaan dit 

hoofdstuk. Voor een ti jdeli jk verbli j f  kunt u terecht bij een zorgcentrum of verpleeghuis 

in uw regio. Ook kunt u kiezen voor een zorg- of herstelhotel. Zie bijlage 6  voor een 

overzicht.

Palliatieve zorg

Pall iatieve zorg is zorg in de allerlaatste levensfase. Bij  deze vorm van terminale zorg 

is er naast stervensbegeleiding, persoonli jke aandacht voor l ichamelijke klachten en 

pijn, angst, verdriet, verwerking en vragen rondom leven en dood. Ook is er zorg voor 

naasten en hulp bij praktische zaken. Pall iatieve zorg wordt in uw regio onder meer 

geboden door: 

•  Oase en Zorg Thuis Koornstraat 143, Oss (0412 - 614442) www.hospiceoase.nl

•   Netwerk Pall iatieve Zorg Oss Uden – Veghel (06 - 45 48 77 35)  

www.netwerkpall iatievezorg.info

•  Hospice De Goudsbloem Oss en Veghel (088 - 998555) www.brabantzorg.eu

•  Vri jwil l ige Pall iatieve Terminale Zorg (033 - 760 10 70) www.vptz.nl

WONEN IN EEN ZORGINSTELLING IN DE REGIO
Als zelfstandig wonen niet meer gaat, is permanent wonen in een zorgcentrum of 

verpleeghuis meestal de oplossing. Het Centrum Indicatiestell ing Zorg (CIZ) bepaalt 

of u hiervoor in aanmerking komt. U moet hiervoor een Wlz-indicatie voor verbli j f 

aanvragen en aangeven in welk zorgcentrum of verpleeghuis u het l iefste wilt wonen. 

Verder betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt aan de hand van 

uw inkomen, uw vermogen, de samenstell ing van uw huishouden en uw indicatie 

berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Zie voor meer informatie en 

een aanvraagformulier de websites van CIZ (www.ciz.nl )  en CAK (www.hetcak.nl ) .  Of 

neem contact op met Zorgkantoor Noordoost Brabant (www.vgz-zorgkantoren.nl) .

Zorgcentrum/verzorgingshuis

In een zorgcentrum of verzorgingshuis woont u in uw eigen appartement: een zitkamer, 

een slaapkamer, een badkamer en een klein aanrecht. De aangeboden verzorging is 

een aanvull ing op wat u zelf of samen met anderen kunt doen. De appartementen zijn 

aangesloten op een alarmsysteem. Ieder huis organiseert zi jn eigen activiteiten en 

heeft eigen regels. 

Verpleeghuis

Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen die langdurig verpleegd moeten worden 

en voor wie de zorg thuis of in een zorgcentrum ontoereikend is. Daarnaast bieden 

verpleeghuizen vaak plek aan mensen die moeten revalideren na een verbli j f  in het 

ziekenhuis. Ook zijn er mogeli jkheden voor t i jdeli jke opname of dagbehandeling om de 

situatie van mantelzorgers thuis te verl ichten.

Het verschil tussen zorgcentra/verzorgingshuizen en verpleeghuizen wordt steeds 

kleiner. De meeste verzorgingshuizen hebben een verpleegafdeling, zodat mensen niet 

hoeven te verhuizen als hun zorgbehoefte toeneemt. En in verpleeghuizen wordt steeds 

vaker de mogeli jkheid van kleinschalig wonen geboden. Mensen die geen intensieve 

l ichamelijke verpleging nodig hebben, kunnen ook in kleine groepen bij elkaar wonen. 

Waar mogeli jk doen bewoners onder leiding van een gediplomeerde kracht dan zelf 

hun huishouden. 

TIP 
Ga gerust eens op bezoek bij een zorgcentrum of verpleeghuis om de sfeer 

te proeven, de appartementen te bekijken en bewoners te ontmoeten. In 

uw regio beheren diverse stichtingen de zorgcentra, verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen. In bijlage 6  vindt u een overzicht.
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MEER INFORMATIE 
Wilt u meer weten over t i jdeli jke zorg of wonen in een zorginstell ing? Dan kunt u hierover 

uiteraard contact opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens per gemeente:

Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl

| |
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Het zorgen voor een zieke partner of vriend, voor ouders of voor 

een gehandicapt kind wordt mantelzorg genoemd. Sommige 

mantelzorgers doen dat zorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Anderen helpen alleen regelmatig met huishoudeli jk werk of komen 

iedere dag even langs. Zij doen dit omdat zij een persoonli jke band 

hebben met de persoon voor wie ze zorgen. Mantelzorg is voor 

iedereen anders en het kan zwaar en langdurig zijn. Dan is het 

prettig om ergens terecht te kunnen om uw verhaal te doen. 

INFORMATIEGIDS VOOR SENIOREN

HOOFDSTUK 7

ONDERSTEUNING 
VOOR MANTEL-
ZORGERS
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Het sociaal team van ONS welzijn is er ook voor mantelzorgers. Met informatie, advies 

en praktische en emotionele ondersteuning. Ook is het mogeli jk om lotgenoten te 

ontmoeten en ondersteuning te kri jgen bij het vinden van de juiste hulp. Een medewerker 

of ouderenadviseur van het sociaal team kijkt samen met u wat het beste bij u past. Dat 

kan een cursus zijn, het even uit handen nemen van uw zorgtaken of bijvoorbeeld wat 

extra huishoudeli jke hulp. 

 

BIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN EN LOTGENOTENCONTACT  
Er zi jn ( thema)bijeenkomsten, workshops, cursussen en andere activiteiten voor 

mantelzorgers en voor de persoon waarvoor de mantelzorger zorgt. Deze worden 

georganiseerd door ONS welzijn, uw gemeente of andere (vri jwil l igers)organisaties. 

Hieronder zetten we enkele voorbeelden op ri j . 

 

Het aanbod van ONS welzijn

Omgaan met dementie voor mantelzorgers 

Bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen of beginnende 

dementie. Hier wordt u in contact gebracht met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen 

en elkaar te steunen. 

 

Zorg de Baas 

Tijdens deze cursus leert u hoe u de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander 

en zorgen voor uzelf. 

 

Vrijwill igers aan huis 

Speciaal opgeleide vri jwil l igers van ONS welzijn helpen mantelzorgers hun 

zorgtaken ( langer) vol te houden. Deze vri jwil l igers kennen diverse ziektebeelden en 

komen een dagdeel per week aan huis om de partner of het gezinslid waarvoor de 

mantelzorger zorgt, gezelschap te houden. De mantelzorger kan dan intussen bij 

familie of vrienden op visite, winkelen of even gezell ig erop uit. De vri jwil l iger biedt 

geen huishoudeli jke of verpleegkundige hulp.

| |
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Emotionele ondersteuning 

Mantelzorgers die zelf emotionele ondersteuning nodig hebben, kunnen daarvoor 

terecht bij het sociaal team van ONS welzijn.  

 

Kijk voor meer informatie op www.ons-welzijn.nl  of op www.blinkuit.nl .  Wilt u meer 

informatie of een afspraak maken? De contactgegevens staan aan het einde van dit 

hoofdstuk. 

Andere organisaties die ti jdelijke (mantel)zorg kunnen bieden

•  Saar aan huis www.saaraanhuis.nl 

•  Zorgmies www.zorgmies.nl

•  Home Instead www.homeinstead.nl

•  Indigo www.indigo.nl 

 

WAARDERING VOOR MANTELZORGERS  
Het is terecht, belangrijk en motiverend als mantelzorgers waardering kri jgen voor hun 

inzet. De bli jk van waardering verschilt  per gemeente.

Financiële waardering (Mantelzorgcompliment)

Ontvangt u mantelzorg of kent u een mantelzorger? En wilt u hem of haar in het zonnetje 

zetten? Vraag dan een mantelzorgcompliment aan via uw gemeente. 

Daarnaast worden, meestal rondom de dag van de mantelzorg (10 november)

bijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd. Zoals een lunch met verrassing of 

een geheel verzorgd uitstapje naar een theatervoorstell ing.

OVERIGE ACTIVITEITEN VOOR MANTELZORGERS 
Mantelzorgers kunnen ook deelnemen aan bijeenkomsten waar u in informele sfeer 

ervaringen kunt uitwisselen, handige tips kunt opdoen en kunt praten over herkenbare 

thema’s en ziektebeelden. Ze zijn in de meeste gevallen bedoeld voor patiënten en 

hun partners. Maar ook andere belangstellenden zoals familieleden, mantelzorgers, 

hulpverleners en vrienden zijn welkom. 

Alzheimer Café

Informele bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun partners.

www.alzheimer-nederland.nl/regios/oss-uden-meieri jstad

 

Café Brein 

Treftpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. 

www.nahnobrabant.nl

 

NAH Café 

Informele bijeenkomsten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en  

hun partners. 

www.nah-cafebrabant.nl 

 

Parkinson Café  

Ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partners. 

www.parkinson-vereniging.nl 

Patiëntenorganisaties 

Ook mantelzorgers zijn voor lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen 

welkom bij diverse activiteiten van patiëntenorganisaties. 

www.zorgkaartnederland.nl/patientenorganisatie 
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TIJDELIJK VERVANGENDE ZORG (RESPIJTZORG) 
Vervangende zorg, ook respijtzorg genoemd, biedt mantelzorgers de mogeli jkheid hun 

zorgtaken ti jdeli jk aan een ander over te dragen. Zodat zi j  even ti jd voor zichzelf hebben 

en daardoor de zorg beter volhouden. Vervangende zorg is bijvoorbeeld dagopvang 

of logeeropvang. Dit is hulp en zorg buitenshuis. Maar u kunt ook thuis hulp en zorg 

regelen door zorgprofessionals of door vri jwil l igers. Afhankeli jk van uw situatie zi jn 

er mogeli jkheden om vervangende zorg vergoed te kri jgen via uw gemeente (Wmo), 

het zorgkantoor (Wlz) of uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie over en het 

aanvragen van vervangende of respijtzorg op de website van MantelzorgNL (voorheen 

Mezzo), www.mantelzorg.nl . 

Denk er ook aan dat u bij het regelen van vervangende zorg, ondersteuning kunt vragen 

aan het sociaal team van ONS welzijn. De contactgegevens om met het sociaal team in 

contact te komen, vindt u onderaan dit hoofdstuk.

INTERESSANTE WEBSITES VOOR MANTELZORGERS
• www.mantelzorg.nl   De landelijke vereniging voor mantelzorgers.

• www.samenbeterthuis.nl   Handige instructiefilmpjes voor 

mantelzorgers over loophulpmiddelen, 

persoonlijke verzorging en rolstoelgebruik.

• www.mantelzorgmakelaar.nl  Voor het vinden van een mantelzorg-

makelaar in uw regio, die uw regeltaken 

overneemt en u daarmee ontzorgt.

• www.regelhulp.nl    De wegwijzer voor zorg en hulp van de 

overheid, ook voor mantelzorgers.

• www.samsamsamen.nl   Platform waar u hulp kunt vragen van 

buurtbewoners.

• www.independer.nl   Voor een vergelijking van mantelzorg-

vergoedingen (overzicht per zorgverzekeraar).

54

MEER INFORMATIE 

Heeft u vragen op het gebied van ondersteuning voor mantelzorgers? Dan kunt u 

hierover contact opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens per gemeente: 
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Gemeente Oss

Toegang zorg en welzijn

140412

www.oss.nl

Gemeente Uden

Wegwijzer naar hulp en 

ondersteuning

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

Gemeenten Bernheze, 

Boekel, Landerd en 

Meierijstad

ONS welzijn

088 - 3742525

www.ons-welzijn.nl
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VOOR SENIOREN
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INHOUD
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B I JLAGE 1

OVERZICHT GEMEENTEN

Gemeente Bernheze 

0412 - 458888

www.bernheze.org 

www.hulpwijzer-bernheze.nl 

(aanbod en bewonersinitiatieven per dorp)

Gemeente Boekel 

0492 - 328383

www.boekel.nl 

info@dorpsteamboekel.nl

Dorpsteam Boekel

Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur  

en donderdag 9.00-12.00 uur. 

Zorgcentrum St. Petrus

Burgtstraat 34

Gemeente Landerd 

0486 - 458111

www.landerd.nl 

Gemeente Meierijstad 

140413 (kengetal niet nodig)

www.meieri jstad.nl 

wmoveghel@meierijstad.nl

wmoschijndel@meierijstad.nl

wmosintoedenrode@meierijstad.nl

Inlooptijden: iedere werkdag van  

9.00-11.00 uur

Gemeentehuis Veghel

Stadhuisplein 1.

Gemeente Oss 

140412 (kengetal niet nodig)

www.oss.nl 

Gemeente Uden 

0413 - 281911 (keuze 1)

www.uden.nl

De Wegwijzer naar hulp en ondersteuning. 

BIJLAGE 2

HUURWONINGAANBOD ZORG-, SERVICE-, OF AANLEUNWONING

 
Naam organisatie Website Inschrijven

Area Wonen www.areawonen.nl www.onshuiz.nl

BrabantWonen www.brabantwonen.nl Via regio-website van 

Woonservice*

oss.woonserviceregionaal.nl

ComfortWonen** www.comfortwonenbrabant.nl www.comfortwonenbrabant.nl

Het Orgelhuis www.dageli jks-leven.nl www.dageli jks-leven.nl

Het Ussenhuis www.dageli jks-leven.nl www.dageli jks-leven.nl

Het Van Coothhuis www.dageli jks-leven.nl www.dageli jks-leven.nl

Kleine Meieri j www.kleinemeieri j .nl
denbosch.

woonserviceregionaal.nl

Mooiland www.mooiland.nl www.mooiland.nl

Peelrand Wonen www.peelrandwonen.nl

denbosch.

woonserviceregionaal.nl 

boekel.

woonserviceregionaal.nl

Sibelius www.ecr.eu www.ecr.eu

Woonzorg www.woonzorg.nl www.woonzorg.nl

Woonveste www.woonveste.nl www.woonveste.nl

Woonmeij www.woonmeij.nl www.onshuiz.nl

Zayaz www.zayaz.nl oss.woonserviceregionaal.nl 

Zuyderhaven www.zorghavengroep.nl www.zorghavengroep.nl
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*  Na uw inschrijving bij Woonservice kunt op de regionale websites het actuele aanbod 

van beschikbare seniorenwoningen en servicewoningen volgen. Ook vindt u er de 

regels voor toewijzing van een huurwoning. Deze kunnen per woningcorporatie 

verschil len. Heeft u belangstell ing voor een woning? Dan kunt u direct online reageren 

via de volgende websites of door te zoeken op Woonservice regionaal:

 

 •  Hulpdienst Diakonie Veghel www.parochiesveghel.nl/diakonie

 •  www.denbosch.woonserviceregionaal.nl  voor Den Bosch en omstreken

 •  www.boekel.woonserviceregionaal.nl  voor Boekel

**  Comfortwonen combineert het beste van wonen (BrabantWonen) en zorg (BrabantZorg). 

Zij  ki jken naar de persoonli jke situatie/zorgbehoefte, www.comfortwonenbrabant.

nl/woningaanbod/locaties .

BIJLAGE 3

OVERZICHT THUISZORGORGANISATIES  

Naam organisatie Website Telefoon

Actief Zorg www.actiefzorg.nl 088 - 7508200

BrabantZorg www.brabantzorg.eu 088 - 9985555

Breederzorg Thuiszorg www.brabantzorg.nl 0413 - 259441

Buurtzorg Nederland www.buurtzorgnederland.com 085 - 0403700

Francare Thuiszorg (regio 

Heesch) 
www.francare.nl 06 - 51733915

Happynurse www.happynurse.nl 07 - 26122366

Interzorg www.interzorgthuiszorg.nl 073 - 6442275

Odazorg www.odazorg.nl 0413 - 763797

PrivaZorg Den Bosch/Oss www.privazorgdenbosch-oss.nl

Thuiszorg Pantein www.thuiszorgpantein.nl 0900 - 8803

Freija Zorg www.freijazorg.nl 06 - 36189307

Tzorg www.tzorg.nl 088 - 0025500

Xtrathuiszorg www.xtrathuiszorg.nl 06 - 27104058

Kijk ook op www.zorgkaartnederland.nl.

| |

http://www.parochiesveghel.nl/diakonie
http://www.denbosch.woonserviceregionaal.nl
http://www.boekel.woonserviceregionaal.nl
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OVERZICHT EETPUNTEN  

Boerdonk Eerde Heeswijk Dinther

Den Hazenpot*

Pastoor van Schijndelstraat 

37

Maandag: 12.00-13.00 uur

Den Binnenhof

Den Binnen 8

Maandag en donderdag: 

12.30- 13.30 uur 

Zorgcentrum Laverhof*

Zij lstraat 1

Dageli jks: 12.30- 13.30 uur

Heeswijk Dinther Keldonk Loosbroek

Gemeenschapshuis cc 

Servaes* 

Raadhuisplein 24 

Donderdag: 17.00 uur

’t Span

Kampweg 2

Vrijdag: 12.00- 13.00 uur en de 

1e woensdag van de maand ’s 

avonds

D’n Hoek

Molenhoeven 34a

Donderdag: 17.00-18.00 uur 

Mariaheide Ravenstein Reek

D’n Brak

Ericastraat 17

Maandag en vrijdag: 12.30- 

13.30 uur en 2e donderdag 

van de maand ‘s avonds

De Valkenburcht

Kasteelseplaats 4

Dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag 

Wapen van Reek

Nieuw Heijtmorgen 20, 

Dinsdag en donderdag 

*  niet van ONS welzijn

BIJLAGE 4

Schaijk Uden Uden

De Wyers

Netjeshof 4

Dagelijks geopend

 Muzerijk

Klarinetstraat 4

Donderdag: 17.00-18.30 uur 

Veghel Volkel Zeeland

De Peppelhof

Wilgenstraat 15

Maandag t/m vrijdag: 12.00-

13.00 uur 

Zorgcentrum St. Antonius*

Gasteri j ,  Capellerhof 60

Dageli jks van 12.00-13.00 

uur

Compostella

Franciscushof 1

Dageli jks geopend. 

Zijtaart

Het Dorpshuis

Pastoor Clercxstr 50

Dinsdag en donderdag van 

12.00- 13.00 uur en de 3e 

woensdag van de maand ’s 

avonds.

| |
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B IJLAGE 5

OVERZICHT ZORGBOERDERIJEN

De Lindenhoeve

Nistelrode

www.lindenhoeve.nl 

De Lisse

Uden

www.brabantzorg.eu

Dobbelshoeve 

Heeswijk-Dinther

www.dobbelshoeve.nl

De Woudse Hoeve

Schijndel

www.zorgboerderijwoudsehoeve.nl

De Burgthoeve

Oijen

www.burgthoeve.nl 

De Dommelhoeve

Sint-Oedenrode

www.dommelhoeve.nl

De Lindenhoeve

Nistelrode

www.lindenhoeve.nl

Heesdonck

Schijndel

www.heesdonck.nl

Japara zorg en welzijn

Erp

 www.japarazorg.nl

Memo

Boekel

www.mensenenmogeli jkheden.nl

Stap voor Stap

Sint-Oedenrode

www.stap-voorstap.nl

’t Binnenveld

Schijndel

www.zorghoevebinnenveld.nl

’t Ham

Veghel

www.zorgboerderij-t-ham.nl

Weievense Hoeve

Sint-Oedenrode

www.weievensehoeve.nl

Zorgboerderij Reek

Reek

www.zorgboerderij-reek.nl

Zorgboerderij Huismans

Nuland

www.zorgboerderijhuismans.nl

Zorgboerderij de Liesvelden

Beek en Donk

www.zorgboerderijdeliesvelden.nl

Zorgboerderij De Horst

Mill

www.zorgboerderijdehorst.nl

Zorgboerderij Grootenhout

Mariahout

www.ouderenlandgoed.nl

Zorgboerderij De Logtse Hoeve

Boekel

www.zorgboerderijboekel.nl

Zorgboerderij Leekzicht

Boerdonk

www.leekzicht.nl

Zorgboerderij De Lisse

Uden

www.brabantzorg.eu
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B IJLAGE 6

OVERZICHT ZORGCENTRA

Diverse organisaties beheren de zorgcentra, verzorgingshuizen en verpleeghuizen in 

uw regio. In deze bij lage vindt u zo gevarieerd mogeli jk overzicht. Er zi jn in de regio 

meer centra dan in het onderstaande overzicht.

•  Laverhof www.laverhof.nl

  Cunera|De Bongerd Heeswijk

  Dubbellocatie voor wonen met zorg en behandeling. Hier wonen mensen met 

l ichamelijke aandoeningen of beperkingen en mensen met dementie. Ook ti jdeli jke 

interne revalidatie na een verbli j f  in het ziekenhuis is mogeli jk.   

 Het Retraitehuis  Uden  

  Woon- en zorgcentrum met verpleeghuiszorg. Ook voor ouderen met een 

psychogeriatrische aandoening.

•  BrabantZorg www.brabantzorg.eu

  AAtrium  Veghel  

  Woonzorglocatie met ook aanleunwoningen. Op de bovenverdieping een gesloten 

verpleegafdeling voor ouderen met dementie.   

 Sint Joachim & Anna  Veghel  

  Woonzorglocatie te midden van een groot aantal appartementencomplexen 

voor ouderen. Ook is er een kleinschalige woongroep voor bewoners met dementie.   

 

 Sint Petrus  Boekel  

  Onder de bewoners van deze locatie ook enkele ouderen met dementie. In hetzelfde 

gebouw zijn ook een kinderdagverbli j f ,  een consultatiebureau en een prikpost 

gevestigd

 

 Simeonshof  Erp  

  Een woonzorgpark voor jong en oud. Met appartementen verdeeld over de 

hoofdlocatie en twee dorpsvil la’s. Mogeli jkheden voor zelfstandig wonen met zorg 

in de directe nabijheid. Ook woonmogeli jkheden voor echtparen met verschil lende 

indicaties

  De Watersteeg  Veghel 

  Een locatie te midden van diverse wooncomplexen voor ouderen. Op de locatie zelf 

wonen mensen met l ichamelijke en/of psychische klachten in kleine groepen. Ook 

zijn er bedden beschikbaar voor kortdurende revalidatieopname en crisisopname.  

  Heelwijk  Heesch 

  Centraal gelegen in Heesch. Diverse voorzieningen waaronder een winkel en een 

kapsalon. Heelwijk heeft ook een afdeling voor mensen met psychogeriatrische 

problemen en een afdeling voor dementerenden.  

 Maasland  Herpen 

  Aan de rand van het dorp gelegen. Zowel voor mensen met een l ichte als met een 

zware zorgbehoefte. Met name voor inwoners van Herpen en Ravenstein die in een 

dorpse sfeer oud wil len worden. Maasland heeft ook een paar kamers voor t i jdeli jk 

verbli j f . 

 

| |
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 MuzeRijk  Uden 

  Elke bewoner heeft een eigen appartement, gekoppeld aan een gezamenli jke 

huiskamer en een open keuken, waar wordt gekookt en gegeten. Ook geschikt voor 

(echt)paren waarvan één van de partners een zorgbehoefte heeft. MuzeRijk is een 

samenwerking tussen ouderenzorg, onderwijs en opvang, welzijn, sport, en wonen.  

 Nistelrode  Laarstede 

  Vlak bij het dorpsplein en dus midden in Nistelrode. Zowel voor ouderen met 

l ichamelijke beperkingen als dementie. Ook voor hen die zo lang mogeli jk zelfstandig 

maar toch omgeven door zorg wil len wonen. In Laarstede wonen ook cliënten van 

Dichterbij. 

  Schaijk  Nieuwe Hoeven 

  Speciaal voor mensen met geheugenproblemen. Kleinschalige zorg in groepen van 

acht bewoners. Er zi jn ook ruimten voor kortdurend verbli j f .  Het pand l igt in een 

rustige, groene omgeving. 

 De Wellen  Oss

  Midden in het centrum van Oss. Zeer divers, niet alleen wat betreft de zorgbehoefte 

van de bewoners, maar ook wat betreft hun achtergrond. De Wellen heeft een afdeling 

voor islamitische ouderen. Het streven is dat iedereen zichzelf kan zijn en daarom is 

er ook aandacht voor homoseksualiteit bij  ouderen. 

•  Amaliazorg www.amaliazorg.nl  

 Van Haarenstaete  Mariaheide    

  Kleinschalig verpleeghuis in een voormalig klooster. Hier wonen mensen met 

dementie in diverse woongroepen. 

•  Zorg en Herstelhotels www.zorghotels.nl  

  Dit zi jn locaties waar u kunt verbli jven na een ingrijpende operatie, of voor 

revalidatie en herstel, overbruggingszorg en vervangende zorg (respijtzorg) om uw 

mantelzorgers even te ontlasten. De kosten worden, afhankeli jk van uw verzekering, 

geheel of gedeelteli jk vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 Een paar voorbeelden zijn 

 Herstelhotel Udens Duyn  Uden

 www.hoteludensduyn.nl

 Residentie Mariëndaal  Velp (Grave)

 www.herstelzorgnederland.nl

| |
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