WEGWIJZER
Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer

Wij zijn er voor u
Bij het ouder worden zijn zaken als zelfstandig blijven, actief bezig zijn en het hebben van
sociale contacten erg belangrijk. De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB)
kan u daarbij helpen. U kunt bij ons terecht voor advies, een steuntje in de rug en vele
activiteiten die speciaal voor de 55-plussers in onze gemeente worden georganiseerd.
SWOGB is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 300 vrijwilligers. Samen met andere
organisaties behartigt SWOGB de belangen van alle 55-plussers binnen de gemeente Boxmeer.
Wij bieden diensten op maat, geven cursussen en organiseren activiteiten in alle kerkdorpen.
We peilen het welzijn en inventariseren de behoefte aan ondersteunende voorzieningen. De
belangen van 55-plussers behartigen we ook door knelpunten onder de aandacht te brengen bij
de juiste instanties. SWOGB werkt actief samen met ouderenorganisaties, zoals KBO (Katholieke
Bond voor Ouderen), KOV (Katholieke Ouderen Vereniging) en Sociom. De gemeente Boxmeer
subsidieert SWOGB.
In deze wegwijzer leest u waarvoor u zoal bij ons terecht kunt.

Frans Brienen
Voorzitter
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Hoe ondersteunt SWOGB?
Via advies, een steuntje in de rug, dienstverlening op maat en tal van activiteiten helpen wij om op een eigen- en
aangename manier ouder te worden. Zelfstandig blijven, actief zijn en sociale contacten zijn daarbij van groot
belang. Door actieve samenwerking en met zo’n 300 vrijwilligers zijn wij er voor 55-plussers.

Diensten
We bieden een breed dienstenpakket
waarmee we kunnen bijdragen aan
de wens van senioren om langer
thuis te kunnen blijven wonen.
De vrijwilligers zijn deskundig en
enkele diensten worden begeleid
door beroepskrachten van Sociom.

cursussen
Er worden cursussen georganiseerd
voor het gebruik van een computer
of tablet.
Er zijn ook opfriscursussen voor
verkeersveiligheid en cursussen voor
het gebruik van een elektrische fiets
of scootmobiel in het verkeer.

Activiteiten
In ieder kerkdorp worden door
SWOGB activiteiten georganiseerd op
het gebied van bewegen en gezellig
samen zijn. Wij nodigen u graag
uit om actief te blijven en anderen
te ontmoeten, bijvoorbeeld door
diverse vormen van bewegen, muziek
of uit op zondag.

Diensten van swogb
SWOGB heeft een breed dienstenpakket, dat gericht is op
zelfstandigheid en eigen regievoering. Door het aanbod van
deze diensten leveren wij een bijdrage aan de wens van
senioren, om langer thuis te kunnen blijven wonen.
De vrijwilligers, die de diensten leveren, zijn deskundig en
enkele diensten worden begeleid door beroepskrachten van
Sociom. De dienstverlening is gratis. Bij sommige diensten
wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

Diensten

Ouderenadviseur

Activerend huisbezoek

Aanwezigheidshulp

Voor informatie en advies over zorg,
financiën, wonen, vervoer en activiteiten
kunt u bij de ouderenadviseur terecht.

Bij het ouder worden kunnen er
lastige situaties of periodes ontstaan.
Denk aan het overlijden van een
dierbare, plotselinge achteruitgang
in uw gezondheid of een gevoel van
eenzaamheid. Hebt u behoefte aan
een luisterend oor, een gesprek of
praktische ondersteuning?

Lichamelijke beperkingen, vergeetachtigheid of langdurige ziekte van u of
van uw naaste, hebben invloed op uw
zelfstandigheid. Extra hulp voor u of uw
naaste kan nodig zijn om er even op uit
te kunnen gaan.

Zij kunnen u informatie geven over
zaken zoals huurtoeslag, WMO, de
diensten en activiteiten van SWOGB.
De ouderenadviseur is een deskundige
vrijwilliger. De dienst wordt uitgevoerd
in samenwerking met KBO Cluster “Plus”
gemeente Boxmeer.

Activerend huisbezoek geeft u in deze
fase een extra steuntje in de rug.
U krijgt een vaste vrijwilliger
toegewezen. Deze kijkt samen met
u, hoe u zelf weer tot een fijne daginvulling komt en de eigen regie weer
kunt herpakken.

De vrijwilligers van de aanwezigheidshulp bieden gezelschap en kunnen ook
samen met u iets ondernemen.
Deze hulp verlicht het alleen zijn en
kan in sommige situaties ook de taak
van de mantelzorger verlichten. Zij
vormen “als maatje” een aanvulling op
professionele zorg en voeren geen zorgen huishoudelijke taken uit.
Wegwijzer SWOGB
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Diensten

Hulpdienst

Maaltijdvoorziening

Telefooncirkel

Door beperkingen kan vervoer of het
doen van klussen lastig worden. De
hulpdienst verleent praktische hulp
aan iedereen die het niet in zijn eigen
netwerk kan oplossen.
Meestal gaat het om vervoer over
kleine afstanden zoals naar de huisarts
of boodschappen doen. U betaalt een
vergoeding voor de gereden kilometers.

Bent u om bepaalde redenen niet in
staat zelf te koken? Dan kunt u gebruik
maken van Tafeltje Dekje. Er kan een
warme en/of koelverse maaltijd bezorgd
worden. Voor een koelverse maaltijd
is een magnetron nodig. U kunt kiezen
uit wisselende menu’s. De prijs van de
maaltijd is € 6,55.

Voor senioren die behoefte hebben aan
meer sociaal contact en/of een gevoel
van zekerheid, is er de telefooncirkel.
Dit is een groep mensen die, onder
begeleiding van een vrijwilliger, elkaar
elke dag volgens een vaste volgorde en
op een vast tijdstip belt.

Bij klussen kunt u denken aan lichte
werkzaamheden of kleine reparaties.
De dienstverlening is gratis, u betaalt
alleen de materiaalkosten.
Wilt u gebruik maken van deze dienst?
Bel dan op een werkdag naar Sociom
0485-700500 (tussen 9.00-11.30 uur).
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Vrijwilligers bezorgen de maaltijden
tussen 11.30 en 12.30 uur bij u thuis.
Wilt u gebruik maken van deze
maaltijdvoorziening dan kunt u direct
contact opnemen met een van de
coördinatoren (deze kunt u vinden op
de website van SWOGB).

Zo hebt u in ieder geval één keer per
dag contact. We voorkomen op deze
manier dat iemand ongemerkt iets
overkomt.
Vrijwilligers en deelnemers leren elkaar
beter kennen gedurende een aantal
samenkomsten per jaar.

Diensten

Thuisadministratie

Belastingaangifte

De vrijwilligers bieden ondersteuning bij
het ordenen van uw administratie.

Voor het jaarlijks invullen van de
belastingaangifte kunnen senioren een
beroep doen op deskundige vrijwilligers
van de SWOGB en de KBO.

Door gebruik te maken van een map
met tabbladen zorgen zij met u dat u
alles netjes op orde heeft.
Ook leert u overzicht te houden over uw
administratie en financiën, zodat u weer
verder kunt. De vrijwilligers kunnen ook
advies geven bij eventuele vragen.
Zo nodig wordt afgesproken dat u
af en toe ondersteuning krijgt bij de
administratie.

Zij vullen de belastingformulieren in
voor senioren, die een AOW-uitkering
ontvangen al dan niet met een klein
aanvullend pensioen.
Deze vrijwilligers worden jaarlijks
bijgeschoold voor het invullen van de
belastingaangiftes. Voor het invullen
van belastingformulieren kan een kleine
vergoeding gevraagd worden.

Wegwijzer SWOGB
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Cursussen van swogb
Vaardigheden aanleren of je vaardigheden op peil houden is nodig
om zelfredzaam te blijven en je sociale contacten te onderhouden.
SWOGB geeft computercursussen, kook cursussen en cursussen
op het gebied van verkeersveiligheid.

cursussen

Computercursus

Verkeersveiligheid

Kookcursus

In diverse kerkdorpen wordt computer
cursus gegeven. In overleg met de
docent bepaalt u wat u wilt leren. De
cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur
en de kosten zijn € 40, exclusief het
cursusboek.

Met het stijgen van de leeftijd kan het
fysieke- en het psychische functioneren
afnemen. Het uitvoeren van
handelingen gaat dan moeilijker.

Via de SWOGB worden er ook kookcursussen gegeven. Koken kunnen we
met verschillende mensen organiseren
en in gewijzigde gezelschappen.

Daarom organiseert SWOGB ieder jaar,
in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland en de gemeente Boxmeer,
een opfriscursus verkeerskennis.

In Rijkevoort wordt elk half jaar een
kookcursus voor mannen gestart. Deze
bestaat uit 8 lessen van ongeveer 3
uur, want na het koken wordt er ook
geproefd en dus gegeten.

Er is ook een project voor hulp bij het
gebruiken van een tablet. Vrijwilligers
helpen om via de tablet contacten te
leggen met familie en vrienden.
Medewerkers van Sociom selecteren
wie voor dit tabletproject in aanmerking
komt.

Ook organiseert de SWOGB trainingen
voor senioren met scootmobiel en
elektrische fiets in het verkeer.
De opfriscursus en trainingen zijn gratis.
De data worden in het streeknieuws en
op de website geplaatst.

Hiervoor kunnen zich ook mannen uit
andere kerkdorpen inschrijven.
Het cursusgeld is € 140,00 - € 160,00
afhankelijk van de cursus.

Wegwijzer SWOGB
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activiteiten van swogb
Heeft u behoefte aan ontspanning of nieuwe contacten? In ieder
kerkdorp worden door de SWOGB activiteiten georganiseerd op
het gebied van bewegen en gezellig samen zijn. Het aanbod nodigt
u uit om actief te blijven en anderen te ontmoeten.
Alle activiteiten worden in nauwe samenwerking met de KBO en/of
KOV georganiseerd.
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Activiteiten

Bewegen

Muziek

Uit op zondag

Bewegen is gezond en vervult ook
een sociale rol. In ieder kerkdorp
is er een aanbod van sport- en
bewegingsactiviteiten. Afhankelijk van
uw mogelijkheden en interesse kunt u
van de activiteiten gebruik maken.

Muziek luisteren, muziekervaringen
delen of samen zingen, brengt
mensen bij elkaar en creëert mooie
ontmoetingen.

Gezellig uit op zondagmiddag en
samen met leeftijdgenoten genieten
van muziek, zang, lezing of een film. De
middagen zijn van 14.30 uur tot 16.00
uur. Het programma wordt van te voren
bekend gemaakt op www.swogb.nl.

•
•
•
•
•
•

Bewegen voor ouderen o.l.v. een
docent
Fitness o.l.v. een fysiotherapeut
Jeu de boules
Koersbal
Yoga: o.l.v. een docent yogalessen
op en rondom een stoel
Bewegen op muziek:
countrydansen en werelddansen/
volksdansen o.l.v. een docent.

Er zijn verschillende initiatieven waar u
aan mee kunt doen.
•
•

Muzieksalon: samen luisteren
naar klassieke muziek o.l.v. een
muziekkenner.
Seniorenkoren in diverse dorpen
o.l.v. een dirigent.

Deze activiteit vindt plaats in
Weijerstaete, bij Woonzorgcentrum
Sint Anna in Boxmeer en bij gemeenschapshuis De Pit in Overloon.
Het is een gezamenlijk initiatief van
SWOGB, Pantein en Sint Anna.

Wegwijzer SWOGB
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Activiteiten

Contact & info
SWOGB
Bereikbaar via Sociom: 0485-700500
secretaris.swogb@gmail.com
De Raetsingel 1, 5831KC Boxmeer
www.swogb.nl
Sociom
De Raetsingel 1, 5831KC Boxmeer
Telefoon: 0485-700500
www.sociom.nl

Ontmoetingen

Filmcyclus

KBO en KOV organiseren samen met
SWOGB ook activiteiten met een
vrijblijvend karakter. Samenzijn en
elkaar ontmoeten staan hierbij centraal.
Deze activiteiten zijn gratis. U betaalt
alleen uw consumptie.

SWOGB biedt in samenwerking met
Sociom l ZIN en Biblioplus vier keer
per jaar eeen themafilm aan. De films
worden aangeboden in De Weijer in
Boxmeer.

•
•
•
•
•

Soosmiddag
Biljarten
Kaarten
Creatieve bezigheden
Fietsen en wandelen.

De organisatie van deze activiteiten is
per kerkdorp verschillend. Voor meer
info kijkt u op de website www.swogb.nl
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Er wordt samen een film gekeken,
over de film nagepraat en er is een
mogelijkheid om samen te lunchen.

Eigen bijdrage
Voor verschillende activiteiten kan
een eigen bijdrage gelden.
De bijdrage varieert van het betalen
van de eigen consumpties tot een
bijdrage voor de activiteit.

Zorgloket gemeente Boxmeer
Voor vragen over de zorg of de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Telefoon: 0485-585911
Er staat ook meer informatie op de
website van de gemeente Boxmeer
(onderwerp zorg voor inwoners).
Centrum mantelzorg land van Cuijk
www.mantelzorglvc.nl
Telefoons: 0485-846739
Website Ons Thuus
Op de website www.onsthuus.nl
vindt u informatie over de gemeente
Boxmeer, de sociale kaart en de
activiteitenagenda van de regio.

Samenwerking SWOGB met andere organisaties
SWOGB komt samen met andere organisaties op voor de belangen van 55-plussers. We werken nauw samen
met een aantal organisaties.
KBO

Er zijn ouderenorganisaties die
opkomen voor de rechten en belangen
van senioren. In onze regio is de KBO
sterk vertegenwoordigd. Samen met
de KBO worden in alle kerkdorpen
diverse activiteiten georganiseerd.
Ook de vrijwillige ouderenadvisering,
de thuisadministratie en de hulp
bij belastingaangifte wordt in
samenwerking met KBO uitgevoerd.

Sociom

Medewerkers van de telefonie en het
secretariaat kunnen u informatie geven
over SWOGB en verwijzen naar de
juiste contactpersoon.
De medewerkers van Sociom geven
professionele ondersteuning,
begeleiding en advies aan SWOGB, KBO
afdelingen en aan individuele senioren.
Verder geven zij advies aan groepen of
14
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individuele senioren over de bestaande
mogelijkheden, voorzieningen en
regelingen.
Voor meer informatie:
www.sociom.nl
Telefoon: 0485-700500
De WWZ (wonen-welzijn-zorg) coördinator
is hét aanspreekpunt bij al uw vragen
over wonen, welzijn en zorg. De wwzcoördinator kent de weg en werkt
samen met andere deskundigen in
de regio zoals, huisartsen, WMOloket, thuisorganisaties en vrijwillige
ouderenadviseurs.
Het Advies-en informatiepunt Boxmeer
(AIB), sociale raadslieden geven advies
en informatie over financiën, wetten,
regelingen en voorzieningen. Er wordt
onafhankelijke informatie gegeven
en uw vragen worden vertrouwelijk
behandeld.

Het Vrijwilligerspunt van Sociom brengt
vraag en aanbod van vrijwilligers
samen en is in het Land van Cuijk het
kenniscentrum en centrale punt voor
vrijwillige inzet. Voor het werven van
vrijwilligers doen we een beroep op het
vrijwilligerspunt.
Sociom l Zin organiseert activiteiten
en zoekt een maatje voor mensen,
die behoefte hebben aan een
zinvol gesprek. Dit kan in de vorm
van een film, het schrijven van een
levensverhaal, een gespreksgroep of
een lezing.
Vrouwencentrum Dunya
Het Internationale Vrouwencentrum
(IVC) Dunya is er voor alle vrouwen.
De verschillende activiteiten en lessen
bij het vrouwencentrum dragen bij aan
integratie, emancipatie én participatie
van vrouwen. Voor meer informatie zie:
www.dunya-boxmeer.nl

Hobbycentrum Boxmeer

Het Hobbycentrum heeft als doel
mensen de gelegenheid te bieden
elkaar te ontmoeten en hun hobby uit
te oefenen. Denk hierbij aan hout- en

metaalbewerking, lassen, modelbouw,
schilderen, boetseren, kaarten maken,
boekbinden, zilversmeden, edelstenen
bewerken, etc.
Elke laatste zaterdag van de maand
kunt u in het hobbycentrum ook terecht
voor hulp bij reparaties van uw kleine
huishoudelijke apparaten, meubels,
fiets e.d.
Voor meer informatie:
www.hobbycentrumboxmeer.nl
Telefoon: 0485-785472

Centrum mantelzorg
Land van Cuijk

Centrum Mantelzorg is het
adviespunt en expertisecentrum
voor mantelzorgers, professionals en
vrijwilligers in het Land van Cuijk. U kunt
er terecht voor tips, lotgenotencontact,
voorzieningen en regelingen, advies,
cursussen, training en ondersteuning.
Zij hebben uitgebreide kennis en
informatie in huis rondom mantelzorg,
welzijn en zorg in het algemeen.
Voor meer informatie:
www.mantelzorglvc.nl
Telefoon: 0485-846739
Wegwijzer SWOGB
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SWOGB
De Raetsingel 1
5831KC Boxmeer
Telefoon: bereikbaar via Sociom - 0485-700500
Mail: secretaris.swogb@gmail.com
Website: www.swogb.nl

Sociom
De Raetsingel 1
5831KC Boxmeer
Telefoon: 0485-700500
Mail: info@sociom.nl
Website: www.sociom.nl

