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Beste leden,
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief en het maandblad “ONS “ van de maand januari
De ONS en de nieuwsbrief van maart komen een week later i.v.m. de CARNAVAL

Voorwoord,
We hebben een druk jaar achter de rug en zijn inmiddels vol goede moed begonnen aan 2019.
Terugkijkend op 2018 zien we dat er nieuwe activiteiten van start zijn gegaan zoals, het
Koersbal op maandagmiddag in WZC Theresia, en het Line-Dance op vrijdagochtend in Ons
Home. Ook bij WZC Elisabeth hebben we getracht het Koersbal van de grond te krijgen maar
dat is helaas niet gelukt omdat er te weinig animo voor was. De mensen die aan de activiteiten
deelnemen zijn wel erg enthousiast, alleen bij het Line-dance zouden nog wel enkele
deelnemers bij mogen komen, het is overigens een aardig pittige conditietraining.
Bij het bridgen op donderdagmiddag in Ons Home zijn we inmiddels gestart met het
bijhouden van de scores, dit komt men name het wedstrijdelement ten goede en is bij de
deelnemers heel goed ontvangen. Ook hier zijn nog enkele bridgeparen welkom.
De week- en dagreis zijn in 2018 ook de revue gepasseerd met als extra’s een dagje mode
beleven en shoppen in Boskoop en een trip naar de Kerstmarkt en het grote overdekte
winkelcentrum in Oberhausen. Verder ook niet te vergeten onze Sint- en Kerstviering in WZC
Theresia, druk bezocht door zichtbaar genietende leden van onze KBO die verwend werden
door actieve vrijwilligers.
Nu is de tijd gekomen om de plannen voor 2019 te gaan verwezenlijken en dat betekent dat
we als bestuur dus zoals altijd weer een beroep blijven doen op mensen die ons behulpzaam
willen zijn als vrijwilliger want zonder hen is dit allemaal niet mogelijk. Daarvoor uiteraard
onze hartelijke dank.
Verder hebben we met spijt in ons hart afscheid moeten nemen van Jan Bergmans als
bestuurslid en Liesbeth Bergmans als trouwe vrijwilligster.
Gelukkig hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen tijdens de Algemene
Ledenvergadering n.l. de heer Frans de Potter en de heer Fons Hof, heren van harte welkom
bij ons bestuur.
Tot slot wil ik alle leden die ik de laatste maanden niet heb ontmoet, een gelukkig maar vooral
gezond 2019 toewensen want als je ouder word blijkt des te meer dat gezondheid het
allerbelangrijkste is in ons leven.
Carla Jonkers,
Voorzitter
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Lief en Leed
Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.
Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen:

75 jaar
18 februari
27 februari
28 februari

Mw. M. Galjaard
Mw. V. van de Broek
Mw. M. Sikkes

80 jaar
19 februari
22 februari
22 februari

Mw. W. Swinkels
Mw. G. Beemsterboer
Mw. L. van Houtum

90 jaar
3 februari
9 februari

Mw. A. Schellekens
Mw. M. de Wijs

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel
veel sterkte toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege
ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te
worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden
De nabestaanden van onze overleden leden of leden die een geliefde hebben moeten afstaan
wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen
Hr. René Garreau
Mevr. Els Cornelissen
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Agenda KBO Afdeling Vught
Vaste Activiteiten:
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Meer Bewegen Voor Ouderen
Klaverjassen, Rikken, Jokeren
Koersbal WZC Theresia
Koor "Ons Eigen Wijs"
Bridge
Line Dance

Ons Home
09.30 uur
Ons Home
13.30 uur
WZC Theresia 14.00 uur
Ons Home
19.30 uur
Ons Home
13.30 uur
Ons Home
10.30 uur

Variabele Activiteiten maand Februari
Wo
Di
Wo
Za
Di
Wo
Vrij
Di
Wo

06-02
12-02
13-02
16-02
19-02
20-02
22-02
26-02
27-02

Bingo
Ons Home 13.30 uur
Handwerken
Ons Home 13.30 uur
Prijskaarten
Ons Home 13.30 uur
Bloemschikken
Ons Home 10.00 uur
Handwerken
Ons Home 13.30 uur
Bingo
Ons Home 13.30 uur
Huishoudbeurs RAI Amsterdam INFO voor de deelnemers volgt nog
Handwerken
Ons Home 13.30 uur
Prijskaarten
Ons Home 13.30 uur

Variabele Activiteiten maand Maart
Di
Wo
Vrij
Di
Wo
Vrij
Vrij

05-03
06-03
08-03
12-03
13-03
15-03
15-03

Hele Dag Belastingadviseurs
Ons Home
Bingo
Ons Home
13.30 uur
Hele Dag Belastingadviseurs
Ons Home
Hele Dag Belastingadviseurs
Ons Home
Prijskaarten
Ons Home
13.30 uur
Hele Dag Belastingadviseurs
Ons Home
Uitje naar het Provinciehuis
Van 10.00 – 12.30 uur
Contactpersoon voor de KBO; Fons Hof mobiel; 06-12 28 63 77
Fons neemt met de deelnemers contact op v.w.b. vervoer

Huishoudbeurs
De Huishoudbeurs in de RAI is er even tussen door gekomen.
Als we minimaal 12 personen hebben die mee willen gaan, komt er een opstapplaats bij
Station Vught
In het andere geval wordt het de trein. Joke, met mobiel nummer 06-49038173, is
contactpersoon. U wordt als u zich hebt opgegeven, op 15 februari gebeld wat het is
geworden. Dan is ook bekend hoe laat we op het station verwacht worden.
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Zoekplaatje: Hoe goed kent u Vught?
Het gebouw uit de vorige nieuwsbrief
is de Gouden Zonne, ook wel het
Kajottershuis genoemd, op de hoek
Esschestraat / Michiel de Ruyterweg.
Een Kajotter is iemand die lid is van
de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)
Helaas staat het gebouw al een aantal
jaren leeg en zal binnenkort wel
gesloopt worden
De cadeaubon is gewonnen door:
Harrie van der Aa

In verband met ziekte binnen de redactie hebben we deze maand geen nieuwe foto
Volgende maand zijn we weer present.

Naar aanleiding van de peiling onder de aanwezige leden van de ALV van
18 januari 2019 v.w.b. de naamsverandering.
Tijdens de ALV zijn enkele suggesties naar voren gekomen, maar inhoudelijk is daar nog niet
op ingegaan. We wachten op meer inzendingen en zullen daar t.z.t. aandacht aan besteden.
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Vakantie reis KBO Vught 2019.
Op verzoek van een aantal leden blijven we dit jaar in eigen land. We hebben gekozen voor
een 5 daagse All inclusive busvakantie naar hotel Gaasterland in Friesland

We gaan van maandag 24 juni tot vrijdag 28 juni 2019
Hotel Gaasterland is gelegen in het dorpje Rijs, aan de rand van het Rijsterbos. Dit hotel is
keurig en gezellig inricht met een receptie, lounge met koffiecorner en restaurant. U kunt er
dagelijks genieten van een ’All Inclusive’ verzorging en een gezellig avondprogramma.
Koffie en thee is de gehele dag gratis uit de koffiecorner en de drankjes zijn van 18.00 tot
22.00 uur bij de prijs inbegrepen (geen buitenlands gedistilleerd).
De kamers zijn voorzien van douche of bad met toilet, telefoon, radio en televisie.
In de reis o.a. inbegrepen:
Een bezoek aan Urk, een verkenningsrondrit door Gaasterland met een gids en een korte stop
in Hindeloopen, een bezoek aan het Douwe Egberts museum in Joure, een dagtocht naar
Texel met een bezoek aan het juttersmuseum, een rondvaart over het Sneekermeer en een
bezoek aan de Orchideeënhoeve.
Een bowlingavond op dinsdagavond, een muziekavond op donderdagavond en een afsluitend
diner op de vrijdagavond.
Kosten voor deze reis:
€ 415,-- per persoon.
Toeslag 1-persoonskamer: € 40,-- per kamer
Let op! De 1-persoonskamers hebben een douche met hoge instap. Kies daarom alleen voor
een 1-persoonskamer als de hoge instap geen probleem voor u is.
Anders is het wellicht verstandiger om de kamer met iemand te delen. De 2-persoonskamers
hebben namelijk een inloopdouche.
Heeft u zorg of hulp nodig, bijvoorbeeld bij het wassen/douchen, of tijdens het aan- en
uitkleden of bij steunkousen aantrekken, geef dit dan op de aanmeldingsstrook aan.
Tegen een meerprijs kunnen wij zorg / hulp voor u regelen.
De reis kan alleen doorgaan als er tenminste 30 personen meegaan.
U moet zich opgeven vóór 28 februari 2019, want dan verloopt de optie van het hotel.
Gelieve bij aanmelding een aanbetaling van € 100,-- over te maken naar:
NL24 RABO 0155 4028 38 t.n.v. KBO afdeling Vught.
Gelieve bij betaling de naam te vermelden wie er mee gaat op deze reis. Als de aanbetaling bij
ons binnen is, bent u verzekerd van deelname. Het totaal bedrag dient uiterlijk 31 mei 2019 op
de rekening van de KBO te zijn bijgeschreven.
U dient zelf voor een reis- en annuleringsverzekering te zorgen.
Als u interesse hebt in deze vakantieweek, vul dan het antwoordstrookje in op de laatste
bladzijde van deze nieuwsbrief en stop deze vóór 28 februari in de brievenbus van “Ons
Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.
Mocht u meer informatie willen hebben, neem dan contact op met Elly en/of Ton van Roon,
Kievitstraat 5 in Vught. Tel. 073-6566415 of 06-46345997
KBO-Vught, Esschestraat 18 A, 5262 BD Vught, Tel. 073-6563153, www.kbo-vught.nl, email: kbo.vught@gmail.com
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Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de Winterschool
Begin januari is de 2e editie van de Winterschool voor 55-plussers in de Gemeente Vught van
start gegaan. Met veel enthousiasme is er deelgenomen aan de diverse activiteiten. Zelfs de
winterse buien verhinderden de deelnemers niet om op pad te gaan.
Inmiddels zijn we al weer op de helft van de Winterschoolperiode en kunnen we
vooruitblikken op het programma van de maand februari.
Enkele activiteiten zitten al vol, maar het is nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor een
aantal programma-onderdelen.
Winterschool activiteiten in februari
Ben jij al besmet met het carnavalsvirus? Of houd je gewoon van gezelligheid? Dan is het
Oeteldonks Gemintemuzejum een aanrader voor jou. Op 5 februari wordt een rondleiding in
dit museum georganiseerd, met als speciale toegift een exclusieve tijdelijke expositie van de
Oeteldonkse kunstschilderes Marion Janssen-Quaadvliet.
Wil je creatief aan de slag? Dan kun je op 6 februari een workshop Keramiek Schilderen
volgen bij De Scheve Schup. Je beschildert op eigen creatieve wijze een beeldje of
muurhanger, waar je nog lang plezier van zult hebben.
In de winter kun je prachtige foto’s maken. In de fotografieworkshop, die gepland staat op 19
februari, leer je onder andere hoe je mooie scherpe sneeuwfoto’s kunt maken. Neem je
digitale camera mee en zorg dat de batterij voldoende is opgeladen!
Ook in februari kun je weer lekker sportief bezig zijn. In de omgeving van De Petrus kun je
op 21 februari deelnemen aan een sportieve wandeling. Niet te lang, want tussendoor worden
er ook nog sportieve oefeningen gedaan. Move Vught zorgt voor de begeleiding.
Koken met jongeren
Dit jaar gaan we ook koken met jongeren. In het programmaboekje stond nog geen datum
vermeld voor deze activiteit. Maar deze datum is inmiddels wel bekend: Op 27 februari van
16.30 uur tot 19.00 uur gaan we, samen met leerlingen van het Maurick College, een gezond
diner koken. Het diner wordt uiteraard ook gezamenlijk genuttigd. Heel mooi om met
jongeren samen te werken en ervaringen uit te wisselen! Tijdens het koken krijg je allerlei tips
en trucs, die je later ook thuis nog kunt toepassen.
Inschrijven
Je kunt het totale programma bekijken via de website van ABZ of Ouderen Samen.
Aanmelden voor de activiteiten kan via de website www.abzvught.nl of door het
inschrijfformulier in te vullen dat in de papieren brochure zit.

BELASTINGAANGIFTE 2018 (VOOR SENIOREN)
Gelieve mee te brengen: (Als het goed is (in) uw BLAUWE/GROENE MAP)
-DE (UITGEPRINTE) KOPIE VAN UW AANGIFTE(N) VAN VORIG JAAR
MACHTIGINGSCODE- aangifte 2018 -BELASTINGDIENST IN WITTE ENVELOP,
NIET VERGETEN MEE TE BRENGEN ANDERS GÉÉN AANGIFTE MOGELIJK!
ZELF AAN TE VRAGEN ( NIET AUTOMATISCH!) OP 088-1236555
KBO-Vught, Esschestraat 18 A, 5262 BD Vught, Tel. 073-6563153, www.kbo-vught.nl, email: kbo.vught@gmail.com
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⁃ DE (eventuele) ROSE OF WITTE AANGIFTEBRIEF 2018 (van u en/of uw partner)
⁃ DE (eventuele) DEFINITIEVE AANSLAG 2017 VAN DE BELASTINGDIENST
⁃ DE (eventuele) VOORLOPIGE AANSLAG 2019
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

ALSMEDE:
DE JAAROPGAVE(N) 2018 VAN U (EN UW PARTNER/ECHTGENOTE)
DE JAAROPGAVE(N) van de BANKSALDI PER 1-1-2018 (Internet zelf uitprinten)
De JAAROPGAVE van de HUURTOESLAG 2018
De JAAROPGAVE van de ZORGTOESLAG 2018
DE JAAROPGAVE VAN DE BETAALDE HYPOTHEEKRENTE
DE JAAROPGAVE VAN DE RESTANTHYPOTHEEKSCHULD PER 31-12-2018
DE WOZ-BESCHIKKING met de opgave van de peildatum per 1 januari 2017!

BIJ AANKOOP VAN DE WONING IN 2018:
⁃ DE AFREKENING VAN DE NOTARIS
⁃ DE BETAALDE BANKKOSTEN EN (AFSLUIT)PROVISIE)
⁃ DE BETAALDE TAXATIEKOSTEN
⁃ Alle giften en aan wie, indien totaal meer dan 1% van het inkomen
⁃
⁃
⁃
⁃

Nota’s/bonnen van alle ziektekosten die niet of gedeeltelijk werden vergoed,
(JAAROVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR OPVRAGEN (GRATIS)
(deel)taxikosten, kilometers en dagen voor ziekenbezoek partner of van
bezoek van de zieke aan arts of specialist.

⁃ Eventuele schenkingen aan kinderen/kleinkinderen in 2018.
DE BELASTINGSERVICE is in principe voor leden van 65 jaar en ouder.
Inkomensgrens zorgtoeslag 2018 alleenstaand € 28.720, samenwonend € 35.996.
De bijdrage in de kosten KBO bedraagt € 15,-- per aangifte en/of per jaar.
(KBO-leden Euro 12,50).
Echter bij een vermogen van Euro 500.000 of meer (Box 1 en 3 samen) en/of
inkomen van Euro 75.000 of meer wordt de invulling niet geboden.
Wilt u de aangifte toch door ons laten verzorgen (waarbij de uiteindelijke beslissing
ligt bij de HUBA, Hulp Bij Aangifte) dan kost dat Euro 50 per aangifte en/of per jaar.
Bij het invullen van een aangifte P-biljet (papieren aangifte) zijn de kosten Euro 50,
evenals van een aangifte F-biljet (komt alleen voor bij overlijden belastingplichtige)
ook Euro 50.
Dus P- en F-biljet samen wordt dan Euro 100.
De afspraken zullen worden gehouden in “Ons Home” op het adres:
KBO “Ons Home”, Esschestraat 18a, 5262 BD VUGHT, 073-6563153 op
DINSDAG en VRIJDAG vanaf carnavalsdinsdag 5 maart tot en met 26 april 2019.
Kontaktpersoon voor afspraken: Joke Lexmond telefoon 06-49038173
en vanaf 6 februari kunt u weer bellen

KBO-Vught, Esschestraat 18 A, 5262 BD Vught, Tel. 073-6563153, www.kbo-vught.nl, email: kbo.vught@gmail.com
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Cliëntondersteuning
De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en werken niet bij de gemeente. Zij helpen
je met informatie, steun en advies over verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven.
Je kunt een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek met de gemeente maar ook naar
gesprekken bij het wijkteam in jouw buurt of naar het UWV.
Het doel is:
•

•

Dat je jezelf goed kunt redden en mee kunt doen aan de samenleving. Dat kan op
allerlei manieren. Bijvoorbeeld door onderwijs, hulp van de buren of vrijwilligers,
mantelzorg of een voorziening van de gemeente
Dat je het gevoel hebt dat er daadwerkelijk iemand naast je staat bij een vraag om
ondersteuning aan de gemeente

Wil je graag ondersteund worden bij een vraag om hulp of een voorziening van de gemeente?
Er zijn verschillende mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning door een consulent van Stichting MEE
Ondersteuning door een vrijwilliger van Ouderen Samen
Ondersteuning door Stichting Door en Voor
Ondersteuning door een cliëntondersteuner van de Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO)
Ondersteuning via je vakbond, bijvoorbeeld het CNV
Ondersteuning door Zorgbelang Nederland / Zorgbelang Brabant

Je hoeft nooit te betalen voor cliëntondersteuning.

Kies de cliëntondersteuning die het beste bij je past
Wie?

Wat houdt de
cliëntondersteuning in?
Verduidelijken van de
gevolgen van het leven
met een beperking

Contact

MEE: cliëntondersteuning
als je een beperking of
chronische ziekte hebt

Stichting Ouderen
Samen: cliëntondersteuning voor
ouderen (55+) en mantelzorgers

Versterken van
je mogelijkheden en
netwerk

Ondersteuning bij je
gesprek met Wegwijs+
Ondersteuning gericht op
de Wmo

info@mee.nl
www.mee.nl

Via Welzijn Vught
073 65 65 350

Ondersteuning bij

info@ouderensamen.nl

KBO-Vught, Esschestraat 18 A, 5262 BD Vught, Tel. 073-6563153, www.kbo-vught.nl, email: kbo.vught@gmail.com
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je gesprek met Wegwijs+
Ondersteuning gericht op
de Wmo
Katholieke Bond voor
Ouderen: cliëntondersteuning voor
senioren

Stichting Door en Voor:
cliëntondersteuning voor mensen die
gebruik maken van hulp uit de
Geestelijke Gezondheidszorg

073 65 63 153
Ondersteuning als je een
gesprek hebt met
Wegwijs+
Ondersteuning als je een
gesprek hebt met
Wegwijs+

kbo.vught@gmail.com

info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
013 54 92 170

Zorgbelang Nederland / Zorgbelang
Brabant: cliëntondersteuning voor
iedereen met een indicatie voor
langdurige zorg

Ondersteuning bij het
regelen van langdurige
zorg

info@zorgbelangbrabant.nl
www.zorgbelangbrabant.nl

Nog even voor de duidelijkheid;
De cliëntondersteuner voor de KBO is ; Jozef Kok
Hij is mobiel te bereiken onder nummer; 06-49678564 en zijn e-mail adres is;
jozef.kok@kpnmail.nl
In het jaarboekje 2018 van de KBO, staat op blz.19 de uitgebreide tekst afgedrukt.

Op woensdag 20 februari; De 4e Dementie
Eveline Pullens geeft in een interactieve lezing met als thema: de 4e dementie.

De vierde dementie, intuïtie en dementie
Met dementie gaat je geheugen achteruit, maar je intuïtie wordt sterker
Evelien Pullens, schrijfster van het boek “De vierde dementie” laat ons in deze lezing zien,
hoe je op een andere manier kunt omgaan met iemand met dementie, vanuit je intuïtie en
gevoel.
Locatie; Huize Elisabeth, Elisabethstraat 2 in Vught

KBO-Vught, Esschestraat 18 A, 5262 BD Vught, Tel. 073-6563153, www.kbo-vught.nl, email: kbo.vught@gmail.com
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Antwoordstrookjes
-------------------------------------------------------------------------------------------

Weekreis
Ik, Dhr/Mevr.......................................................................................... ga mee op vakantie naar
Hotel Gaasterland in Friesland de week van 24 t/m 28 juni 2019.
Ik wil graag een 1-persoons/2-persoonskamer.
Ik wil graag met Dhr/Mevr ..........................................................op een kamer verblijven.
Ik heb wel/geen rollator.
Ik heb wel/geen bepaalde dingen of diëten met name.................................................................
Ik heb wel/geen behoefte aan zorg en/of hulp met name............................................................
Stop dit strookje uiterlijk 28 februari in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat
18a
-------------------------------------------------------------------------------------------

Huishoudbeurs de RAI in Amsterdam
Ik geef me op voor deelname aan de Huishoudbeurs in Amsterdam op vrijdag 22 februari.
Naam: -----------------------------------------------------Adres: ----------------------------------------------------------

van degene die meegaat
Tel. nr. ---------------------

Stop dit strookje vóór 13 februari in de brievenbus van “Ons Home”.
De kosten zijn; € 32,50 voor een retour Station Vught – Amsterdam RAI en entree RAI.
Opgeven = Meegaan en er kan geen restitutie plaatsvinden als u onverhoopt toch niet mee kunt.
Graag betalen vóór 13 februari op rekeningnummer; NL24 RABO 0155 4028 38 t.n.v. KBO
Afdeling Vught en met de vermelding Huishoudbeurs RAI.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe naam voor de KBO
Ik, Dhr/Mevr..................................................................................................................................
Heb het volgende voorstel voor een nieuwe naam van de KBO”

KBO-Vught, Esschestraat 18 A, 5262 BD Vught, Tel. 073-6563153, www.kbo-vught.nl, email: kbo.vught@gmail.com
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.Dementievriendelijk Vught
Iedereen in Vught kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten
volwaardige leden van onze samenleving zijn en blijven. Van gemeente tot bank, van
buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging: allemaal kunnen we een steentje
bijdragen aan een Dementievriendelijk Vught!
Om beter zicht te krijgen op de verschillende aspecten van dementievriendelijk Vught, vragen
wij u een korte vragenlijst in te vullen. Het invullen zal slechts een paar minuten duren, en is
zeer waardevol voor het Dementienetwerk Vught.
Samen maken we Vught nóg dementievriendelijker!
Als bestuur van de KBO Vught vragen wij u, of u de moeite zou willen nemen, onderstaande
vragenlijst in te vullen en dit in de brievenbus van Ons Home zou willen deponeren vóór 18
februari.
Wij zorgen dan dat deze lijsten bij de Gemeente terecht komen.
Vast bedankt!
VRAGENLIJST: DEMENTIEVRIENDELIJK VUGHT
In een dementievriendelijke gemeenschap wordt gewerkt aan verschillende doelstellingen. Geef voor de gemeente Vught voor elk
van onderstaande stellingen een cijfer. Hierbij geldt: 1 = volledig oneens; 10 = volledig eens.
LET OP: DEZE VRAGENLIJST IS ALLEEN VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE VUGHT
Volledig
oneens
1
2

3

4

5

6

7

8

Volledig
eens
9
10

Weet
niet

In Vught kun je zonder taboes over dementie en de gevolgen
daarvan praten

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Instanties, bedrijven en burgers in Vught hebben voldoende
kennis over dementie en de gevolgen van deze ziekte

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Mensen met dementie maken deel uit van de Vughtse
gemeenschap en tellen mee

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben voldoende
ontmoetingsmogelijkheden in Vught

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

In Vught is er voldoende contact tussen jongeren en ouderen
binnen onze gemeente

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
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In Vught werken overheid, maatschappelijke organisaties,
ondernemers en burgers aan het verbeteren van het welzijn van
mensen met dementie
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In Vught kunnen mensen met dementie hun eigen keuzes maken
en worden behandeld als zelfstandige burgers
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In Vught kunnen mensen met dementie zonder belemmering
gebruik maken van de aanwezige faciliteiten zoals lid blijven van
(sport)verenigingen en winkels
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In Vught krijgen mensen met dementie voldoende ondersteuning
van burgers, hulpverleners en zorgprofessionals om thuis te
kunnen blijven wonen
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In Vught worden dementievriendelijke projecten over alle
levensgebieden (zoals wonen, werken, welzijn, zorg, vrije tijd,
sport en onderwijs) uitgevoerd
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In welke leeftijdscategorie valt u?

□ 18-34 jaar

Bent u mantelzorger van een persoon met dementie?
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□

35-49 jaar

Ja

□

□ 50-64 jaar

□ 65 – 79 jaar

□ 80 jaar of ouder

Nee
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