
BIJDRAGEN tav OUDER WORDEN

DORPSDAGBOEKEN 2019

Basisschoolleerlingen
-hulplijn oprichten voor mensen zodat ze elkaar iets kunnen aanbieden of helpen
-ouderenbuddy: om de week gaat een groepje jongeren een leuke dagtaak verzinnen om samen met 
ouderen te doen
-behouden van dokterspraktijk
-nieuwe veilige weg naar de Alverman met goede verlichting
-verkeersbord om te laten zien hoe snel er gereden wordt

13-21 jaar
-hulplijn oprichten voor mensen zodat ze elkaar iets kunnen aanbieden of helpen
-ouderenbuddy: om de week gaat een groepje jongeren een leuke dagtaak verzinnen om samen met 
ouderen te doen

-behouden van dokterspraktijk
-meer samendoen met ouderen: soort centrum waarbij ouderen en jongeren elkaar ontmoeten, 
zodat jongeren ouderen kunnen helpen. 
-speldag voor jong en oud
-bingo voor jong en oud
-carnaval meer samen met kinderen en ouderen
-winkel weer terug
-bejaardenwoningen ook echt gebruiken voor oude mensen
-verlichting op Straatakkerweg vervangen door beter licht
-meer parkeerplekken in het dorp
-uitzicht op de Maas en de Maaskade meer benutten

-carnaval meer samen met kinderen en ouderen
-meer workshops voor oud en jong
-grote klok in Heijmanspark

21-35 jaar
-voor de supermarktproducten onder de inwoners peilen waar behoefte aan is
-servicepunten terug: post(pakket)punt, ov-oplader ... etc
-activiteiten voor het hele dorp, voor jong en oud: zoals 6-kamp, dorpslunch, themafeesten
(jaarlijks terugkomende activiteiten)
-pinautomaat behouden
-het park meer gebruiken voor jong en oud
-meer groen in het dorp: bomen bloemperken

Gezinnen
GEZONDHEIDSCENTRUM
-medische verzorging onder 1 dak op een goed begaanbare centrale plek
-een kleinschalig woonzorgcentrum voor tijdelijke opvang vanuit ziekenhuis indien nodig
-sociale netwerk uitbreiden/versterken door belangrijke personen in de omgeving, die mee willen 

denken en hun bijdrage willen leveren bij de uitvoering van oplossingen (vertrouwensband)
-in gezondheidscentrum: 

• verloskundige 
• spreekuur van Sociaal Team
• zaaltje voor ouderen-gym, -dans en -bewegen
• ontmoeten en kopje koffie



• hulp bij online boodschappen doen 
• hulp bij financien
• yoga, mindfulness, slaapcursus
• thuiszorgwinkel
• consultatiebureau
• fysiotherapie  
• aanspreekpunt voor Groene Kruis, thuiszorgorganisaties en wijkzorg
•  miniapotheek met bezorgfunktie en uitleg bij medicijnen
• manuele therapie
• jeugdhulp
• goede parkeergelegenheid en fietsenstandaards
• op 1 plek goed gehoord worden bij gezondheidsvragen/hulpvragen en er daadwerkelijk iets mee doen. bv 

hulp bij het mee overzicht houden bij meerdere problemen en meerdere artsen/hulpverleners en soms 
meerdere medicijnen en verschillende adviezen

• op 1 plek goed gehoord worden bij gezondheidsvragen/hulpvragen en er daadwerkelijk iets mee doen bv 
hulp bij het mee overzicht houden bij meerdere problemen en meerdere artsen/hulpverleners en   soms 
meerdere medicijnen en verschillende adviezen

• -revalidatieplek
• -repaircafe

-poule ontwikkelen van vrijwilligers om ouderen en hulpbehoevenden te helpen (een maatje)
-Offers Info Punt (O I P) opzetten door vrijwilligers voor vrijwilligers

• hulp bij klussen
• hulp bij vervoer van en naar dokter/apotheek/winkel/familie

-revalidatieplek
-repaircafe
-sociale betrokkenheid verder vergroten
-meer gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten
-meer projecten zoals Cocon en Spitsbrug (Dichterbij)
-gezondheidszorg laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk
-zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven wonen met behulp van een breed laagdrempelig 

zorgnetwerk en voldoende voorzieningen in het dorp
-zo lang mogelijk actief deelnemen aan de samenleving. Bejen is een goed voorbeeld
-boodschappen/eten

• keuken met Tafeltje-Dekje voor ouderen en sandwiches, koffie/thee
• huis-aan-huis maaltijden pakket
• boodschappenservice
• gezonder eten en voorlichting hierover.....recepten
• eenzame ouderen uitnodigen om bij dorpsgenoten 's avonds mee te eten

-centrale ontmoetingsplek, waar jong en oud elkaar ontmoeten, ook 'savonds
-feesten samen vieren met jong en oud, meer samenwerking van de horeca
-zo lang mogelijk actief deelnemen aan de samenleving. Bejen is een goed voorbeeld
-een dorpswinkel is een ontmoetingsplek, ook de gang ernaartoe
-ontmoetingsplek , dagelijks geopend voor jong/oud voor kopje koffie en praatje en waar activiteiten, 

vergaderingen en eventueel feesten kunnen plaatsvinden
-plek voor ouderen om te koersballen
-openlucht theater op Bleijenbeek
-in horeca gelegenheid voor jong en oud met muziek, spellen, kaarten, zingen etc

-gereedschap delen met elkaar
-maak van het park een sport/speelpark met lunchroom/terrasje met zicht op speeltuin en  park

-dorpsbrunch/lunch
-betaalbare levensmiddelenwinkel voor primair levensonderhoud
-overweging om te verhuizen als er geen dorpswinkel terugkomt
- een "centraal middelpunt" met goede bereikbare voorzieningen
-ook streekproducten aanbieden in dorpswinkel
-stoepen moeten goed onderhouden worden
-de straatstenen op de Dorpsstraat zijn 's winters erg glad
-meer levensloopbestendige woningen



-appartementen voor alleenstaanden
-we moeten zorgen dat wij Offere als Offerse mensen ons dorp blijven zien en samen ervoor zorgen 

dat het fijn blijft om hier te wonen
-gemeenschapstuin met kruiden, groenten, bessenstruiken en fruitbomen
-een park, dat uitnodigt om gezellig te vertoeven met elkaar bv overdekt deel bij nat weer, 

picknickplaatsen, BBQplaats, schaduwplekken, meer toestellen in het park
-veilige toegangsweg naar Alverman voor voetgangers bv in verlengde van de Leegveldseweg
-veilige toegangsweg naar Alverman voor fietsers 

            bv Kapelstraat-Afferdse Heide en entree fietsers via ingang bij ponyclub

Senioren
-Offere Mien Offere, Mien durpke wurdt ald
-in gezondheidscentrum;

• podotherapeut
• ergotherapeut
• logopedie
• prikpost
• ruimte voor kleine ingrepen
• zuigelingenzorg/kleuterbureau
• plek voor levensvragen
• uitbouw meldpunt Naoberzorg (niet medische vragen)

-opvang voor begin-dementerende inwoners in Afferden....als pilot bij Bejen en als meer plaats nodig 
dan bv bij Bekkershof
-meer samenwerking in het ouderenbeleid en de seniorenverenigingen
-meer AED's.........zijn er genoeg mensen die in geval van nood weten wat ze moeten doen?
-burenhulp op dorpsniveau bv een uurtje overnemen van een mantelzorger
-hulpvraag en -aanbod samenbrengen
-oproep aan senioren om zo lang als mogelijk zelfredzaam te blijven, dingen die je nog kan doen met 

een beetje hulp>>>>wel blijven doen
-ontmoeten/hulp van jongeren aan ouderen wanneer dat nodig is bv:

• maandelijkse activiteit (samen koken, eten, spel)
• boodschappenhulp
• samen tuinieren

-prima initiatief Bejen en de activiteiten zoals fietstochten, filmvertoningen, muzikale intermezzo's, 
samen aan tafel, workshops voor ouderen, kom-op-de-soep etc etc 

-BejaardenPlusclub oprichten die bejaarden helpen bij kleine klusjesin en om het huis
-welzijnsactiviteiten zoveel mogelijk centraal in het dorp houden..zgn rollatorcirkel is 300 meter
-bij beweegtuin ook de mogelijkheid om bij te komen en samen daarna een kopje koffie te drinken
-gemeenschappelijke pluktuin bij gezondheidscentrum
-SRV wagen op vaste tijden op vaste punten
-boerderijwinkel/buurtwinkel mmv vrijwilligers
-nu wij weten wat het is om geen dorpswinkel hebben gaan er bij het opnieuw opstarten mogelijk 
meer mensen een deel van hun boodschappen in het dorp doen om de winkel te ondersteunen
-jeu-de-boulesbaan opknappen en verleggen naar kant Afferdse Heide
-Bejen meer benutten...bv ook voor kleine verenigingen/clubjes
-iedereen zijn eigen rommel opruimen.....jong en oud
-woonvorm met gemeenschappelijke huiskamer grenzend aan tuin/beweegtuin
-koopwoningen/appartementen voor senioren (kerkgebouw ??)
-woongemeenschap voor ouderen creeeren
-een bankje bij de beukenboom bij de boskapel
-het trottoir weer voor voetgangers maken
-meer toezicht op veiligheid
-er wordt in het dorp vaak veel te hard gereden
-Offers Info Punt (O I P) opzetten door en voor vrijwilligers



• hulp bij klussen
• hulp bij vervoer van en naar dokter/apotheek/winkel/familie

-systeem bedenken waarbij bekend wordt gemaakt wie er overleden is in het dorp
-er wordt wel geluid bij begrafenissen, maar niet bij crematies.....onlogisch
-voor die senioren die geen computer hebben blijft verspreiding van nieuws via regionale kranten en 

Knikkerkoerier belangrijk
-"eigen" ruimte waar senioren zich kunnen ontplooien bv om te schilderen, boetseren, hout 

bewerken, of activiteiten die toch wat rommel veroorzaken, maar ook bewegen, spellen en 
praten...met  veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

-activiteiten moeten financieel mogelijk zijn voor iedereen. Als de kosten te hoog zijn moet hierover 
gepraat kunnen worden.

-repaircafe
-Bejen meer benutten...bv ook voor kleine verenigingen/clubjes
-gezellige dansmiddag voor ouderen centraal in het dorp
-evenementenhal bij de school
-kookworkshop: samen gezond koken en samen eten
-als d'r bej un vereniging un activiteit is zoj ut moj zien als de aandere verenigingen kloar staon um 

mit te helpe
-sportverenigingen woar sporten vur jong an ald meugelijk is
-een plats woar minse mekaar kunne ontmoete: 't liefst jong en ald op 1 plats en nie iedereen op zien 

ège plats
-wisselende kunstexpositie op vaste plek in dorp
-ontmoeten/helpen wanneer nodig bv:

• maandelijkse activiteit (samen koken, eten, spel)
• boodschappenhulp
• samen tuinieren

-meer vitale ouderen dus sportaanbod breder maken: loopband, roeitrainer, tafeltennis, hometrainers 
etc

-klussendienst of ruildiensten via digitaal platform
-kunstroute in Afferden (en directe omgeving) met "eigen kunst" op verschillende locaties
-kerkgebouw meer benutten:

• infotheek
• lezingen
• concerten
• ruimte voor wisselende exposities
• ruimte voor Dorpsarchief Afferden
• kunstwerken promoten: mozaiekkunstwerk van Ted Feelen, de albasten panelen uit de XVe eeuw, de 15 

kruiswegstaties van Jac Maris, de 57 glas-in-lood ramen van Gilles Franssen.Op aanvraag rondleidingen
-servicepunt voor eerste levensbehoeften...tevens ontmoetingspunt met dorpsgenoten
-buurtactiviteiten zijn heel belangrijk om elkaar te ontmoeten
-samen aan tafel voor betaalbare maaltijd, na inschrijving, volgens 'schuif-aan' principe
-kleinere verenigingen ondersteunen
-welfare werk moet blijven 
-in de zommer un wandeltocht dur Offere wor de Offerse inwoners an huus iets lekkers gemakt 

hebben. 
-welzijnsactiviteiten zoveel mogelijk centraal in het dorp houden..zgn rollatorcirkel is 300 meter
-Burendag voor alle Offerse buurten
-kramen op de braderie goedkoper maken, zodat ook hobbyisten en kleine zelfstandigen kunnen 

meedoen het zal de braderie persoonlijker en meer gevarieerd maken
-Offere an de Maas: samen mit horeca een terras an de Maas bej de pont, wor ge koffie en vlaai kunt 

kriege.  (net zoals de strandtente die an ut eind van ut seizoen wer worre afgebroake)
-in zomermaanden eens per maand een concert in de kiosk
-bij activiteiten voor senioren en bakje koffie hoeft niet per se een vrijwilliger aanwezig te zijn, deze 

vrijwilliger zou onderdeel moeten zijn van de groep senioren



-de inrichting van de Dorpsstraat is gevaarlijk voor ouderen om te fietsen
-de straatstenen op de Dorpsstraat zijn 's winters erg glad 
-gevaarlijk punt: bij Jan Boskamp
-hoek Melingstraat/Langstraat vaak bijnaongelukken ...voorrangsregels?
-huisnummers in het buitengebied duidelijk zichtbaar laten zijn
-meer handhaving....hondenbezitters, zwerfaval, dealen, rijsnelheid...
-dorpstaxi gerund door vrijwilligers
-vervoer boodschappen/ziekenhuis
-poule van vrijwilligers om boodschappen te doen met ouderen die geen vervoer hebben
-auto's parkeren vaak op de stoep, dit zorgt voor gevaarlijke situaties 
-de weg naar faciliteiten moet veilig zijn, zeker voor kinderen en ouderen
-parkeerhavens aan de Melingstraat ivm met grote vrachtwagens en tractoren die hier ook rijden
-buurtbusjes voor ouderen
-digitale centrale activiteitenkalender up-to-date voor iedereen
-kruispunten overzichtelijk houden (parkeren)
-meer fietspaden rondom de bosrand...bestaande fietspaden zijn in slechte staat
-stoepen moeten goed onderhouden worden voor rolstoelen, kinderwagens en rollators
-meer inleunwoningen 
-jong en oud betrekken in besluitvorming
-herinrichting van het Heijmanspark
-bij bouw seniorenwoningen letten op:

• zorgen voor genoeg bergruimte als beide bewoners rolstoel en/of rollator gebruiken
• in badkamer zit geen ruimte voor droogmachine
• laat mensen de keuze: een grotere of kleinere seniorenwoning

1e Dorpsavond Toekomst Afferden 2018
-specialisten spreekuur in gezondheidscentrum
-zorgcentrum samen met een dorpswinkel
-flexibele ruimtes geschikt voor meerdere doelgroepen (bv yoga/slaapcursus)
-ook openstelling in avonduren
-consultatieburo
-maatschappelijk-/welzijnswerk
-mantelzorg steunpunt
-uitgifte thuiszorgwinkel
-samen met zorgappartementen (kleinschalige woonvorm/begeleid wonen)
-terminale zorg
-gezonde maaltijdcentrale/samen koken
-ontmoetingsplek/koffiepunt 65+ (geen concurrentie van Béjèn)
-repaircafe (kleine klusjes)
-privacy??
-voor elkaar koken en afwassen>>gast aan tafel
-hofjes voor zelfverzorgende ouderen (Knarrenhof)
-tandarts/mondhygieniste
-geriater
-1 ziekenzuster zoals vroeger
-tekentherapie
-creatieve therapie
-algemene hulpdienst
-van elkaars kwaliteit gebruik maken (hoe weet je dit??>>bord in ontmoetingsruimte met vraag en 

aanbod diensten)
-vervoer boodschappen/ziekenhuis



-iets in de preventieve sfeer bv valpreventie
-flexibele ruimtes in gezondheidscentrum
-yoga/bewegen
-beeldbellen
-uitleen hulpmiddelen (krukken ed)
-info-avonden gezondheidsthema's
-In kaart brengen activeiteiten ouderen
-ouderen moeten zelf aan zet blijven-->Niet verwennen, maar laten doen wat ze nog kunnen 

(zelfredzaamheid)

-electrische dorpstaxi
-digitale informatiezuil
-vervoer ouderen naar lokatie
-in Heijmanspark gezamenlijke tuin: moestuin, pluktuin, beweegtuin, speeltuin, fruitbomen 

-hofjes voor zelfverzorgende ouderen (Knarrenhof)
-betaalbare seniorenwoningen

Servicepunten 
-post.nl balie
-verkoop en oplaadpunt OV kaart
-apotheek afhaal-inleverpunt medicijnen
-stomerij inlever- en afhaalpunt
-pakketafhaal- en inleverpunt (bv DHL, Post.nl, GLS, Mijn Pakketdienst, TNT etc etc)
-vrijwillige klussendienst
-repaircafe
-boodschappenbestel- en ophaalpunt (bv Jan Linders/Jumbo/Lidl/Albert Heijn)
-lokale produkten
-herstelkleding
-electrische dorpstaxi
-groene kruis uitleenpunt
-schoenreparatie inlever- en afhaalpunt
-groot advertentie prikbord, Posterplaats
-inleverpunt batterijen/gloeilampen/gebruikte olie en vet
-pmd-zakken afhaalpunt
-uitleenboekenkast terug; ook met rek actuele ruiltijdschriften en ruilweekbladen
-loket gemeentelijke dienstverlening op afspraak of op vaste tijden (bv 1 keer per maand 1 middag)
-bibliotheek inlever-afhaalpunt (online boeken lenen)
-dorpsvertegenwoordiger, iemand die alle ins-en outs van het dorp goed kent en kan bemiddelen in 

vragen van bewoners en advies geven (deels vrijwillig/deels betaald)
-loket zorginstellingen
-ondersteuningspunt bij computervragen
-loket ondersteuning aanbieding en coordinatie diensten bv klusvragen/ tuinhulp/ vervoer/ 

boodschappendienst/ samen aan tafel etc etc
-oplaadpunt electrische fietsen
-digitale informatiezuil
-AED apparaat
-kleine dorpswinkel op maat met extra funkties (servicepunten en VVV)
-bakker behouden

Enquete 2017
-verborgen eenzaamheid (70 jr en ouder)
-veel mensen geven aan meer te willen doen als vrijwilliger, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, op 
maatschappelijk gebied of meer praktisch...hoe deze mensen te bereiken?



-behoefte aan: 
• zorgnetwerken, 
• zorgcoöperatie, 
• op bezoek bij eenzame ouderen, 
• een steunpunt voor mantelzorg, 
• valpreventie, 
• een alzheimer café, 
• een signaalfunctie voor demente ouderen  
• zorgcentrum centraal in het dorp, veelal op de plek van Iedershuus, is ook hier veel 

genoemd. Daarbij is ook een aantal keer vermeld dat vooral de huisarts in het dorp moet 
blijven. Mensen  verwachten dat huisartsen misschien vertrekken als er geen 
eerstelijnscentrum komt. 

• klussendienst
• dorpsvertegenwoordiger, iemand die alle ins-en outs van het dorp goed kent en kan 

bemiddelen in vragen van bewoners en advies geven (deels vrijwillig/deels betaald)
• loket zorginstellingen 

-verenigingen zijn een meerwaarde voor het dorp
-interesse in computercursus KBO
-het blijven bestaan of toevoegen van voorzieningen, winkels, school, bank, brievenbus, etc 
-servicepunten moeten blijven en worden uitgebreid
-supermarkt moet blijven maar dan met meer vrijwilligers en mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt
-Bejen moet blijven
-gezamenlijke (pluk)tuin voor jong en oud
-missen van een bieb

Verslag diepte-interview met stakeholders en sleutelfiguren 2017
-vanuit de zorgsector wordt geconstateerd dat veel clienten afhankelijk zijn van hun kinderen
-dagbesteding in Afferden zelf, ook voor ouderen met een indicatie
-beweegtuin voor ouderen
-meer samenwerking op basis van vertrouwen dan op basis van regels en protocollen
-als ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen dan verhuizen zij naar Boxmeer , Gennep of Nieuw-
Bergen
-laagdrempelige ontmoetingen zoals bij voorzieningen zijn heel belangrijk
-verborgen eenzaamheid
-behoefte aan starters- en seniorenwoningen moet goed onderzocht worden
-meer levensloopbestendige woningen
-op sommige plaatsen is buurtpreventie en/of een buurt-app
-toegankelijkheid van de kerk en Mariakapel voor mensen slecht ter been verbeteren
-in aanpassingen van de woning voor de toekomst worden soms al stappen ondernomen
-sommige trottoirs liggen er slecht bij
-lantaarnpalen op parallelweg langs Rijksweg zijn vaak defect
-opgangen met losliggende stenen als toegang tot de huizen
-s'avonds voelt het niet altijd even veilig in het park....weinig verlichting
-ouderen maken 's avonds vaak de voordeur niet meer los
-het is niet altijd duidelijk waar men mag parkeren...op de straat of op de stoep
-als de supermarkt ook verdwijnt blijven er niet veel laagdrempelige en toevallige 
ontmoetingsplaatsen over in het dorp
-verenigingen moeten meer samenwerken...niet in hokjes denken
-klussendienst oprichten
-kerk gebruiken voor meerdere doeleinden; dan het merendeel van de banken vervangen door 
stoelen    
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