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Woord vooraf
Voor u ligt de informatiekrant Houten met elkaar. Deze krant is gemaakt op nadrukkelijk verzoek van inwoners, de ouderenbonden en de Stichting Gehandicaptenbelangen om ons niet
te beperken tot digitale informatie. De krant is samengesteld met medewerking van meerdere organisaties uit onze samenleving. Gezamenlijk brengen wij u zo op de hoogte van de
diverse zorg- en ondersteuningsmogelijkheden die Houten rijk is. De krant heeft uiteraard
maar beperkt ruimte. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website
www.houtenmetelkaar.nl of contact opnemen met genoemde organisaties.
Een handig overzicht vindt u achterin deze krant.
Ik wens u veel leesplezier!
Jocko Rensen
Wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Wmo

Waar kunt u terecht voor hulp en ondersteuning?
Heeft u behoefte aan hulp, dan zijn er misschien wel mensen om u heen met wie
u uw probleem kunt bespreken. Buren,
vrienden of familie bijvoorbeeld. Of praat
met uw huisarts, de jongerenwerker, de arts

op het consultatiebureau of de leerkracht op
school. Zij kunnen u vaak goed helpen een
oplossing te vinden en weten waar u meer
hulp kunt krijgen.

Komt u er ook met hulp van uw omgeving
niet uit? Ook dan staat u er niet alleen voor. In
onderstaand schema hebben we op een rijtje
gezet waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Ondersteuning nodig in uw gesprek met de gemeente?
Voor hulp en ondersteuning kunt u naar
de gemeente gaan. Zij gaan dan met u in
gesprek om uw behoefte duidelijk vast te
stellen. U kunt natuurlijk iemand uit uw
omgeving vragen om mee te gaan naar dit
gesprek. Maar u kunt ook gebruikmaken
van cliëntondersteuners. Zij helpen u in
uw gesprek met de gemeente.

Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner bereidt samen met
u het gesprek voor en kan meegaan naar het
gesprek met iemand van het Sociaal Loket
of het Sociaal Team. Zo’n gesprek kan best
spannend voor u zijn. Misschien vindt u het

moeilijk om uit te leggen welke hulp u denkt
nodig te hebben. Of misschien heeft u hulp
nodig bij het maken van keuzes. De cliëntondersteuner helpt u daarbij. Hij of zij is er
voor u: een cliëntondersteuner overlegt nooit
rechtstreeks met de gemeente als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Sociaal Loket

Waar vind ik een cliëntondersteuner?

Heeft u ondersteuning nodig in uw gesprek
met de gemeente en is er niemand in uw omgeving die kan helpen? Neem dan contact op
met het Sociaal Loket. Zij kunnen u in contact
brengen met een cliëntondersteuner die waarschijnlijk wel bij u past. U kunt natuurlijk ook
rechtstreeks contact opnemen met één van de
organisaties die hier genoemd zijn.

Meerdere organisaties en personen in Houten
kunnen u ondersteunen:

Meer informatie?

• welzijnsconsulenten van ‘van Houten&co’
• medewerkers van Stichting MEE
• getrainde vrijwilligers van ouderenorganisaties
en Stichting Gehandicaptenbelangen
• medewerkers van steunpunt GGz Utrecht

U kunt iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.00
uur zonder afspraak binnenlopen bij het Sociaal
Loket. U vindt het loket in het gemeentehuis aan
het Onderdoor 25. Bellen en mailen kan ook:
(030) 639 26 11, info@sociaallokethouten.nl.
Zie ook www.houten.nl/clientondersteuning.
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Adviesraad Sociaal Domein

Inwoners adviseren over gemeentelijk beleid
Met de komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet
is er veel veranderd voor inwoners van
Houten. Om hen, en vooral de mensen
die in aanraking komen met deze wetten,
invloed te geven op het gemeentebeleid is
de Adviesraad Sociaal Domein opgericht.
Voorzitter Geert Gerritse licht toe wat de
Adviesraad gaat doen.
‘De Adviesraad gaat de gemeente gevraagd en
ongevraagd adviseren over alle beleidsvoorstellen
rond de drie genoemde wetten. Denk aan voorstellen over jeugdhulp, werk en inkomen, Wmo, volwassenenzorg en mantelzorg. De raad bestaat uit
een kernraad en satellieten. Dat zijn werkgroepen
van inwoners die per thema advies uitbrengen.’

raad zien als een bundeling van krachten uit de
Houtense samenleving. Als wij vinden: “Die
kant moet het op”, dan moet je als gemeente
wel met een heel sterk verhaal komen om juist
de andere kant op te gaan.’

Invloed
‘Die betrokkenheid van inwoners is de kracht
van de Adviesraad, zegt Gerritse’. ‘Via de
satellieten hebben Houtenaren echt invloed op
gemeentelijke voorstellen. Hun kennis is nodig,
omdat zij ervaring hebben met kwetsbare groepen en weten wat er leeft. Je moet de Advies-

Gerritse benadrukt dat de Adviesraad niet is bedacht door de gemeente. ‘Het is ontstaan uit de
Houtense samenleving. We krijgen alle ruimte
om onze kracht te bewijzen. Ik weet zeker dat
we met goede adviezen concreet gaan bijdragen aan zorgvuldig sociaal beleid in Houten.’

Sportfit 50+

Naar een gevarieerd sportaanbod voor vijftigplussers
Bewegen is gezond en in groepsverband is het
nog gezellig ook. Veel vijftigplussers willen
graag sporten, maar vinden de drempel om
écht de stap te zetten te hoog. Daarom start
Sportpunt Houten in 2016 met iets nieuws:
Sportfit 50+. Jolijn Hoek-van de Giessen van
het Sportpunt vertelt er meer over.
‘Je kunt Sportfit 50+ vergelijken met de
Jeugdsportpas die we in Houten al kennen’, vertelt Jolijn. ‘Met de Jeugdsportpas
kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 op een
laagdrempelige manier kennismaken met
verschillende sporten. Dat hebben we ook
voor ogen met Sportfit 50+. Het idee is dat
vijftigplussers gaan sporten, zonder meteen
allerlei verplichtingen aan te moeten gaan. Ze
kunnen tegen aantrekkelijke tarieven verschillende cursussen volgen, variërend van 4 tot
12 lessen.’

Vraag en aanbod bij elkaar
Door voor een gevarieerd aanbod van kortlopende cursussen te zorgen, worden mensen
gestimuleerd verschillende sporten te proberen. Jolijn hoopt daarbij op de medewerking
van zoveel mogelijk Houtense sportaanbieders:
‘Het huidige sportaanbod in Houten is nog

onvoldoende afgestemd op de behoefte van
vijftigplussers’, stelt Jolijn vast. ‘Wij willen
vraag en aanbod bij elkaar brengen, zonder dat
mensen meteen langdurig aan één sportaanbieder verbonden moeten zijn.’

Bewegen is zinvol
Jolijn stelt vast dat veel vijftigplussers nog wel
wat meer beweging kunnen hebben. Zij blijven
onder de zogenoemde Nederlandse Norm
Gezond Bewegen, die voorschrijft dat je ten
minste dertig minuten per dag gematigd intensief moet bewegen, en dat dan ten minste vijf
dagen per week. ‘Een actieve leefstijl is heel
belangrijk om ervoor te zorgen dat je jezelf ook
op latere leeftijd kunt redden in het dagelijks
leven, zoals traplopen en boodschappen doen.
Veel onderzoeken tonen aan dat bewegingsprogramma’s zinvol zijn: mensen krijgen meer
spierkracht, zijn beweeglijker en hebben meer
uithoudingsvermogen. Ook lopen mensen minder kans om te vallen en iets te breken. Daarbij
komt dat samen sporten ook om andere redenen zinvol is: je hebt plezier met elkaar, doet
nieuwe contacten op en loopt niet het risico te
vereenzamen.’

Interesse?
Wilt u in een werkgroep (satelliet) meedenken
over onderwerpen als Wmo, jeugdhulp, jeugdbetrokkenheid, werk & inkomen, volwassenenzorg en mantelzorg? Neem dan contact op met
de secretaris van de Adviesraad Ingrid van
der Vorst, tel. 06 – 55 82 13 27,
e-mail ingridvdvorst@kpnmail.nl.
Of kijk op www.adviesraadhouten.nl.

Houten kent nu al diverse
sportactiviteiten voor ouderen:
• Judovereniging Groot Houten geeft
lessen Fit Veilig en Valtechnieken
• Honkbal- en softbalvereniging HSV
Houten Dragons heeft een vijftigplusteam dat speelt volgens aangepaste
regels (slowpitch)
• Bij tafeltennisvereniging HTTC kunnen
senioren op maandagavond vrij spelen
• Wielertoerclub Houten heeft een recreantengroep van 55-plussers
• Diverse fysiotherapeuten bieden fysio
fit-programma’s aan voor ouderen
• ‘van Houten&co’ biedt sportcursussen
voor ouderen aan

Neem voor meer informatie contact op met het
Sportpunt Houten, via tel. (06) 236 20 480 of
mail naar jolijn@sportpunthouten.nl.
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Hoe het leven weer zinvol wordt
WELzijn voor elkaar

Ruim drie jaar geleden is ‘WELzijn voor
Elkaar’ gestart. Hier werken de zorgverleners van de Medische Centra in Houten
en Schalkwijk heel nauw samen met het
welzijnswerk ‘van Houten&co’. Het doel
is het welbevinden van Houtenaren te
verbeteren door ondersteuning te bieden
aan jongeren vanaf 9 jaar, volwassenen,
ouderen en mantelzorgers. Veel klachten
zoals slaapproblemen, piekeren, eenzaamheid belanden nu vaak als medische klacht
in de spreekkamer van de huisarts. Maar
het kan ook anders.
Huisarts Erna de Goede en consulent Welzijn bij
‘van Houten&co’ Sanne Huiden zijn vanaf het
begin betrokken bij het ‘WELzijn voor Elkaar’.
‘Ik zie in mijn praktijk regelmatig mensen met
klachten als hoofdpijn, gewichtsverlies of rugpijn
zonder aanwijsbare oorzaak’, zegt Erna. ‘Als ik
dan doorvraag, blijkt er iets anders aan de hand:
iemand voelt zich eenzaam of heeft de zin in het
leven verloren.’ Ze verwijst, als de patiënt het
wil, door naar één van de consulenten Welzijn.

Zij gaan op huisbezoek en houden wekelijks
spreekuur in de vijf Medische Centra.
Sanne: ‘Consulenten Welzijn bieden informatie, advies, begeleiding en ondersteuning.
Samen kijken we naar mogelijkheden en
oplossingen. Wat kan iemand zelf oppakken
en welke ondersteuning is hierbij nodig? Zoals
een vitale oudere dame, die na het overlijden
van haar echtgenoot erg eenzaam was. Via de
Vrijwilligerscentrale doet ze nu werk waar ze
gelukkig van wordt. Of de meneer die geen
verjaardagsvisite kreeg. Hij gaat nu elke week
een ochtend koffiedrinken met een groepje
mensen. Een groot succes is dat wanneer
mensen eenmaal ondersteuning hebben gekregen, ze minder aankloppen bij hun huisarts.
Door ‘WELzijn voor Elkaar’ voelen mensen zich
gezonder, hebben ze meer zelfvertrouwen en
toekomstperspectief.’
Eerst waren het vooral 75-plussers die
ondersteuning nodig hadden. Nu zien Erna
en Sanne steeds meer jongeren en volwassenen met vragen op het gebied van welzijn,
zorg en wonen. ‘Je ziet sowieso dat het voor

“Het is mooi om mensen
te zien opbloeien”
steeds meer mensen normaler wordt om
met iemand te praten over hoe je je leven
zinvol kunt maken. Die drempel is niet meer
zo hoog.’
Wilt u meer weten over WELzijn voor
elkaar of heeft u behoefte aan een
gesprek? Neem dan contact op met de
consulent Welzijn van ‘van Houten&co’
via telefoonnummer (030) 7001500.

‘Thuis hoor je wat er leeft’
Op huisbezoek bij ouderen
In Houten wonen steeds meer senioren.
Velen van hen staan midden in het leven.
Maar er zijn ook mensen die merken dat
hun wereld kleiner wordt. Ze worden
minder mobiel, hebben daardoor minder
aanspraak en zijn vaak lange tijd alleen.
Een bezoekje van een vrijwilliger is dan
welkom.
Anneke Verweij is secretaris van de katholieke
ouderenbond KBO in Houten. ’Als een lid 80,
85, 90 of 95 wordt, brengt één van de bestuursleden een attentie. In de meeste gevallen komen we even binnen voor een praatje.’

Even hun verhaal doen
De bezoekjes aan huis zijn belangrijk, vindt Johan de Kruijf, KBO-voorzitter in Houten. ‘Mensen boven de 80 jaar komen steeds minder de
deur uit. Ze voelen zich vaak afhankelijk van
anderen: een kind, mantelzorger of buurvrouw.
Maar die willen ze liever niet teveel tot last zijn.
Dus zijn ze vaak alleen. Als wij er zijn, kunnen
ze even hun verhaal doen.’

Signaleren
De gesprekjes gaan vaak over alledaagse
zaken: ‘Over hoe handig een tablet is om
bibliotheekboeken te bestellen, bijvoorbeeld.
Soms signaleren we dingen waar we wat

mee moeten. Dan schakelen we een vrijwillig
ouderenadviseur in die hiervoor is opgeleid.
Maar we hebben bijvoorbeeld ook vrijwilligers
die mensen helpen met het invullen van de
belastingaangifte.’

Drempel over
Tijdens deze bezoekjes wordt geprobeerd om
ouderen te stimuleren om eens een gezamenlijke activiteit te bezoeken. Anneke: ‘De ouderenbonden in Houten organiseren regelmatig
bijeenkomsten, bijvoorbeeld over erfrecht of
over hulpmiddelen in je huis. “Wat moet ik
daar, dat is toch niets voor mij?”, horen we
vaak. Maar als ze de drempel eenmaal over
zijn, vinden ze het heel gezellig maar vooral ook
informatief.’
‘Een luisterend oor bieden en weten op welke
deuren je moet kloppen om iets gedaan te
krijgen. Er zijn voor mensen. Dat is waar we als
ouderenbonden naar streven’, zegt Johan.
‘Daarom zijn huisbezoeken zo belangrijk. Thuis
bij de mensen hoor je wat er leeft.’

Kijk voor de adresgegevens van de
Houtense ouderenbonden op pagina 15
van deze krant. ‘van Houten&co’ heeft
een ouderenbezoekdienst. De adresgegevens van de welzijnsorganisatie vindt
u ook op pagina 15.
De afgebeelde personen komen niet voor in dit artikel.
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Zorg op afstand

Karin, mantelzorger van zoon Teun:

‘We willen heel graag níet speciaal zijn’
Teun werd vijf jaar geleden geboren
met een lichamelijke en verstandelijke
beperking. Moeder Karin stopte met
werken om volledig voor hem te kunnen
zorgen. ‘Waar Teun is, ben ik.’
‘Het was al snel duidelijk dat Teun zich niet
volgens de boekjes ontwikkelde’, zegt Karin.
‘Zes weken na zijn geboorte werd hij ernstig ziek, waarna we in de medische molen
terechtkwamen. Ik ben toen gestopt met
werken, hoe moeilijk ik dat ook vond. Maar
ergens anders zijn, terwijl Teun mij nodig
had, dat voelde niet goed. Ik vond het ook
niet eerlijk naar mijn werkgever. En financieel
kon het, want mijn man Thomas heeft een
goede baan. Wij beseffen heel goed dat
lang niet iedere ouder met een kind als Teun
zomaar kan stoppen met werken.’
Toen Teun ruim drie was, begon hij te lopen.
Een cadeautje, noemt vader Thomas het.
‘Teun is daardoor zelfstandiger geworden en
het maakt de zorg voor hem iets makkelijker.
Maar hij heeft verder bij alles hulp nodig. We
moeten hem aankleden, hij kan niet zelfstandig eten en hij is niet zindelijk.’

Niet uit het oog
Elke dag brengt Karin Teun naar school in
Utrecht, waar zij hem aan het begin van de
middag weer ophaalt. ‘Vanaf dat moment is
hij bij mij. Ik neem hem mee om mijn oudste
zoon Max van school te halen en raak hem
niet uit het oog. Waar Teun is, ben ik. Samen
met Thomas naar een restaurant of theater
gaan, vind ik daardoor moeilijk.’

Broer Max
Broer Max, 7 jaar, ontwikkelt zich snel tot
jonge mantelzorger. Thomas: ’Een groot deel
van alle aandacht gaat uit naar zijn broertje.

Beeldbellen met de verpleegkundige

Dat is voor Max niet altijd makkelijk. Soms
maakt het hem boos en zou hij willen dat
Teun ergens anders woont. Net als voor ons
is het een lange weg om te accepteren dat
zijn broer anders is dan andere kinderen.
Tegelijkertijd is hij dol op Teun.

In 2020 is 1 op de 7 Houtenaren 65 jaar
of ouder. Tegelijkertijd willen mensen
steeds langer zelfstandig blijven wonen.
Thuistechnologie kan hen daarbij
goed ondersteunen. Zorgorganisatie
Zorgspectrum experimenteert er al
volop mee.

Verschrikkelijk om te moeten verantwoorden
Eén dag per week komt iemand van stichting
Handjehelpen Karin ondersteunen. Dan delen
zij zorgtaken of kan Karin even iets leuks met
Max gaan doen. Voor de rest maken Karin en
Thomas nog geen gebruik van andere mogelijkheden om de zorg voor Teun te ontlasten.
Karin: ‘We vinden het verschrikkelijk om telkens weer op papier te moeten verantwoorden welke zorg Teun nu en in de toekomst
nodig heeft . Daarom hebben we tot nu toe
ook geen gebruik gemaakt van het persoonsgebonden budget dat je via de gemeente
kunt aanvragen.’

Thuistechnologie kan er bijvoorbeeld voor
zorgen dat mensen zich veiliger voelen in hun
huis. Denk aan een videofoon waarmee je
kunt zien wie er aanbelt. Maar denk ook aan
een bel-beeldverbinding tussen cliënt en arts
of verpleegkundige. Zo’n verbinding biedt veel
voordelen. Nu nog moeten mensen voor elk
contact met een zorgverlener op een afgesproken moment ergens zijn. Voor ouderen en
mensen met een chronische aandoening is dat
vaak een hele opgave. Met een goede belbeeldverbinding zijn dat soort afspraken minder
nodig: je hoort én ziet elkaar, zonder dat je je
huis uit hoeft.

Zorg van buiten
‘ Toch komt de dag dichterbij dat Karin en ik
wel een beroep moeten doen op zorg van
buiten’, zegt Thomas. ‘Teun wordt steeds groter en sterker en daardoor de zorg voor hem
fysiek steeds zwaarder. Op een gegeven
moment hebben we ondersteuning nodig in
z’n zorg voor Teun. En er komt een moment
dat we voorzieningen of hulp nodig zullen
hebben. We zullen dus ooit bij de gemeente
aankloppen voor ondersteuning.’

Etiket
Karin en Thomas noemen zich geen mantelzorger. Karin: ‘Ik vind dat zo’n etiket. Er is ons
iets overkomen en we proberen daar met z’n
allen zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat
doen we met veel liefde. Afgelopen zomer
waren we een dag samen met gezinnen die
ook een kind met een beperking hebben.
Het was heerlijk om te ervaren hoe het is als

Bent u mantelzorger?
Zorgt u regelmatig en al langere tijd onbetaald
voor iemand met een ziekte of beperking? En
komt dat omdat u een persoonlijke band hebt
met degene voor wie u zorgt? Zo ja, dan bent
u mantelzorger.

Teun eens niet nagestaard wordt. We willen
heel graag niet speciaal zijn en een zo normaal mogelijk leven leiden.’
Teun, Max, Karin en Thomas zijn niet de
echte namen van de personen in dit artikel.
De familie woont in Houten maar hecht sterk
aan haar privacy. De afgebeelde personen op
de foto komen dan ook niet voor in dit artikel.

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Maar
soms gebeurt er iets waardoor dat lastig
wordt. Onder de noemer Slim Wonen willen Viveste, ‘van Houten&co’ en Zorgspectrum alle inwoners van Houten ondersteunen om langer thuis wonen mogelijk te
maken. Hun advies: neem nu al maatregelen zodat u ook straks veilig en comfortabel
kunt wonen.

Een universele afstandsbediening om de lichten te bedienen en gordijnen open en dicht te
doen. Een lichtsensor voor badkamer of toilet.
Of een stok om het bovenlichtje te sluiten
zonder dat u op het keukentrapje hoeft te klimmen. Het zijn voorbeelden van hulpmiddelen
die gewoon het leven in huis een stuk makkelijker maken. Zeker als de gezondheid te wensen
overlaat.

We zien u graag!
De gemeente wil mantelzorgers graag informeren en ondersteunen. Daarom organiseren
wij dit jaar een markt voor mantelzorgers. U
vindt daar producten zoals voedingsmiddelen
en cadeau-artikelen. Maar ook informatie van
organisaties die u kunnen helpen bij uw taken
als mantelzorger. Er is ook gelegenheid om
andere mantelzorgers en medewerkers van
de gemeente te ontmoeten.

Op tijd voorbereiden
Volgens beleidsadviseur Paulien Geraerts van
Zorgspectrum staan de meeste mensen er niet
bij stil dat hun thuissituatie ineens totaal kan
veranderen. ‘Begrijpelijk, want als je fit bent,
heb je geen hulpmiddelen nodig. Wij zeggen:
als je weet dat je oud wilt worden in je eigen
huis, bereid je dan tijdig voor. Met eenvoudige,
goedkope hulpmiddelen uit de doe-het-zelfzaak
kom je al een heel eind. En stel dat je op den
duur een slaapkamer op de begane grond wilt

U kunt zich aanmelden voor de markt via het formulier op www.houten.nl/mantelzorg. Op deze
website kunt u ook meer lezen over de markt.
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samen met de gemeente, welzijnsorganisatie ‘van Houten&co’ en woningcorporatie
Viveste.

Langer thuis wonen met techniek in huis

Mantelzorger, we zien u graag!
Op zaterdag 7 november tussen 12 en 16 uur
organiseert de gemeente in samenwerking
met andere partijen een markt voor mantelzorgers. De markt vindt plaats in het overdekte winkelcentrum Het Rond.

Verwacht wordt dat de ontwikkelingen op het
gebied van zorg op afstand de komende jaren
snel gaan. Zorgspectrum werkt daarbij nauw
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hebben. Dan is het verstandig om daar al voor
te zorgen als je die nog niet echt nodig hebt.
Want als je iets overkomt, komt er zoveel op
je af dat je geen weloverwogen besluiten kunt
nemen.’

Woningcheck
Wie wil weten wat er met het oog op de toekomst in huis moet veranderen, hoeft niet zelf
op onderzoek te gaan, zegt Paulien. ‘Mensen
kunnen een vrijwilliger van ‘van Houten&co’
uitnodigen voor een gratis woningcheck. Die
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vrijwilliger loopt dan met een checklist in de
hand een rondje door het huis en stelt dan een
rapportje met adviezen op. Voor die woningcheck is veel belangstelling: al ruim honderd
Houtenaren hebben er gebruik van gemaakt.’
Wilt u een gratis en vrijblijvende
woningcheck aanvragen? Maak dan een
afspraak met een vrijwilliger van ‘van
Houten&co’, telefoon (030) 700 15 00,
e-mail info@vanhoutenenco.nl
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Vrijwilligers
Coachend langs het voetbalveld op zaterdagochtend. Gezellig kletsend met een kopje koffie erbij in het Haltna Huis. Of vergaderend
in het gemeentehuis om invloed uit te oefenen op besluiten. Houten telt vele honderden vrijwilligers die elk op hun manier van
onschatbare waarde zijn. Drie Houtenaren over hun werk als vrijwilliger.

Matthieu Elbertse

Henk Donker

‘Als je wat voor je club ‘Ook kleine successen
kunt betekenen, moet geven energie’
je dat zeker niet laten’ ‘Twee jaar geleden concludeerden mijn baas
‘Samen met mijn vrouw en een collega-vrijwilliger beheer ik de kantine van FC Delta Sports
‘95. Ik doe naast de bardiensten ook de inkoop
en de onderhandelingen met onze horecaleveranciers. Daarvoor ben ik onder andere vicevoorzitter en secretaris bij deze club geweest. Ik ben
trouwens bij SV Houten begonnen als vrijwilliger. Maar we wonen zo ongeveer tegenover
Delta en toen mijn kinderen gingen voetballen,
ben ik overgestapt. Gelukkig zijn de verhoudingen tussen beide voetbalclubs goed…
Ik vind het super om dit werk te doen. Het is
gezellig, goed voor de contacten en je levert een
zinnige bijdrage aan de vereniging. Het kost veel
tijd, maar ik doe het met plezier en dan wordt
het geen zware belasting. Als je als ouder wat
kan betekenen voor de club van je kinderen, dan
moet je dat doen, vind ik. FC Delta Sports ‘95
heeft ongeveer 1.650 leden. Net als bij andere
sportverenigingen draait de club in feite op de
inzet van vele tientallen vrijwilligers. Ik kan het in
ieder geval iedereen aanraden om vrijwilliger bij
een club te worden!’

en ik dat we niet meer hetzelfde over dingen
dachten. Ik ben toen gestopt met werken. Als
leidinggevende in verandermanagement was
mijn agenda altijd gevuld. Ineens viel ik in een
groot gat. Ik ben toen toegetreden tot het lokale
bestuur van de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen. Van daaruit ben ik gevraagd mensen van regioafdelingen les te geven. Verder
help ik leden met hun belastingaangifte en zit
ik namens de SBOH in de Adviesraad Sociaal
Domein. Deze raad adviseert de gemeente
over het te voeren beleid op het gebied van
Wmo, jeugdzorg en werk & inkomen. En tot slot
verzorg ik elke woensdagochtend een radioprogramma op Houten FM.
Ik ben blij dat ik nieuwe tijd heb gevonden voor
mijn werk als vrijwilliger. Het geeft mij veel
voldoening om het voor ouderen makkelijker te
maken. Het is fantastisch om sommige ouderen er bijvoorbeeld op te kunnen wijzen dat ze
duizenden euro’s huursubsidie kunnen terugvragen bij de Belastingdienst. Maar ook kleinere
successen geven energie.’

Trudy Hogenes

‘Stilzitten is niet mijn
beste eigenschap’
‘Vijftien jaar geleden werd ik afgekeurd. Omdat
stilzitten niet mijn beste eigenschap is, ben ik
toen als vrijwilliger begonnen bij SWOH, de
voorloper van ‘van Houten&co’. Sindsdien zijn
mensen gekomen en gegaan, maar ik zit er
nog steeds. Ik doe hier van alles. Zo doe ik de
receptie, draai ik bardiensten, organiseer ik de
Dinerclub voor mensen die alleen zijn en ik zorg
er ook voor dat de zalen goed zijn ingericht.
Als je net als ik je ogen en oren altijd wijd open
hebt staan, dan heeft een organisatie na vijftien
jaar geen geheimen meer voor je. Ik weet zo
ongeveer alles en daardoor kan ik ook overal
inspringen. Die afwisseling maakt het voor mij
zo leuk. Het ene moment sta ik als receptioniste mensen te woord, het andere moment
schenk ik een borreltje in voor de biljarters. Ik
blijf dit graag doen zolang ik het nog kan. Ik heb
hier al wel gezegd: “Als ik vergeetachtig word
en domme dingen ga doen, dan moet je het
zeggen. Dan krijg je eerst een klap op je hoofd,
haha!, maar dan stop ik. Voorlopig ga ik lekker
door, zolang ‘van Houten&co’ dat ook ziet zitten.
Ik geniet van het contact met de mensen en ik
voel me gewaardeerd.’

Vrijwilligerswerk – ook wat voor u?
Vrijwilligerscentrale Houten
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Vrijwilligerscentrale Houten – onderdeel van ‘van
Houten&co’ – bemiddelt en koppelt mensen
die vrijwilligerswerk zoeken aan maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar
vrijwilligers. Kijk eens op de vacaturebank op
deze website: www.vrijwilligershouten.nl.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of
vraagt u zich af welk soort vrijwilligerswerk
het beste bij u past? Kom gerust eens langs
voor een gesprek. Daarnaast vindt u op de
website een aantal handige testen. Bijvoorbeeld de talententest, als u wilt weten wat u
bijzonder maakt en onderscheidt van anderen.

INFORMATIEKRANT HOUTEN MET ELKAAR | GEMEENTE HOUTEN

Meer informatie:
Vrijwilligerscentrale Houten
Zonnehout 36 in Houten
Openingstijden: di, do en vr van 9:00-14:00 uur
Coördinator: Margreet Rijgersberg
Telefoon: (030) 700 15 22
E-mail: info@vrijwilligershouten.nl
Website: www.vrijwilligershouten.nl
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‘Het voelt als een lot uit de loterij’
Beschut wonen in Woonstede

houdt in het gebouw. Mijn man kan niet meer
lopen en heeft veel zorg nodig. Zo’n spreekuur
om de hoek is dan prettig.’

Aan de rand van het Oude Dorp ligt
Woonstede, een modern woongebouw
voor mensen van 55 jaar en ouder. Mien
Pot-Miltenburg en haar man Arie Pot
verlieten in 2013 hun eengezinswoning
voor een driekamerappartement in het
seniorencomplex. Ze hebben er geen
dag spijt van gehad. ‘We voelen ons hier
beschermd.’
Het was een fijn huis in de wijk De Poorten,
waar Mien Miltenburg en Arie Pot in 1987
kwamen wonen. Mien: ‘Daarvoor woonden we
in het centrum van Utrecht, maar ik werkte in
Houten. Mijn man was toen al volledig afgekeurd en ik vond het een prettig idee om dicht
bij mijn werk te wonen. Toen de kinderen het
huis uit gingen, werd het huis ons te groot.
Overdag was het wel erg stil in de wijk, omdat
bijna iedereen dan werkt. Dat voelde niet altijd
even aangenaam. En die tuin werd ook teveel
werk voor me. We stonden toen voor de keuze:
laten we een traplift voor Arie installeren of
gaan we op zoek naar een seniorenwoning?
We besloten toen tot het laatste.’

‘Dit is het’
In een gesprek met woningcorporatie Viveste
gaven Mien en Arie in 2013 aan graag in een
beschutte omgeving te willen wonen. ‘Een
driekamerappartement met een knutselkamer-

Andere
woonvormen
Voor psychisch kwetsbare mensen
kennen we in Houten de mogelijkheid van beschermd wonen. Lister
locatie Houten zorgt voor huisvesting en begeleiding. Bij beschermd
wonen maakt de cliënt gebruik
van een woning van Lister en is er
24 uur per dag, 7 dagen per week
begeleiding beschikbaar. Lister biedt
ook ambulante begeleiding. De
cliënt woont dan zelfstandig, maar
krijgt ondersteuning van Lister.
Meer informatie: www.lister.nl
Voor jongeren tussen de 18 en 25
jaar met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid biedt
Stichting Timon begeleiding bij de
jongeren thuis. Meer informatie:
www.timon.nl.

Spelletjesavond
Mien vindt het heerlijk rustig wonen in Woonstede. Ze maakt graag met alle bewoners een
praatje. De boodschappen doet ze op een
steenworp afstand in het Oude Dorp. En elke
woensdagavond nemen Mien en Arie de lift
naar de tweede verdieping, waar dan de spelletjesavond is. ‘Dat is gewoon hartstikke gezellig,
net als de maandelijkse borrel. We willen hier
nooit meer weg, het voelt nog steeds als een
lot uit de loterij.’

tje voor mezelf, dat leek mij ideaal. Niet veel
later liet Viveste weten dat ze dit voor ons hadden. Woonstede was toen net afgebouwd, een
paar honderd meter van ons huis. We zijn toen
gaan kijken en we zagen meteen: dit is het.’

Spreekuur om de hoek
De verhuizing naar Woonstede is Mien en
Arie uitstekend bevallen: ‘We voelen ons hier
beschermd. Niemand kan hier zo naar binnen,
als bezoeker moet je bij de centrale entree
eerst aanbellen. En er zijn altijd mensen in de
buurt waar je een praatje mee kan maken. Wat
ik ook heel fijn vind, is dat de wijkverpleegkundige van Zorgspectrum om de week spreekuur

In Houten zijn meerdere mogelijkheden
voor mensen die graag beschut willen
wonen. Woonstede is een voorbeeld van
een gebouw met seniorenappartementen. In Woonstede is ten minste de helft
van de woningen bestemd voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar
tegelijkertijd gebruik kunnen maken van
zorg en diensten die bij een verzorgingshuis horen. Er zijn ook woongroepen
voor mensen die zelfstandig, maar toch
niet alleen willen wonen. Woongroepen
voor senioren zijn De Dassenburg (Dassenakker), het Dorpserf (Dorpsstraat) en
Leestaete (Sandelhout). Meer informatie:
www.viveste.nl.

Tijdelijk verblijf na
ziekenhuisopname
Haltna Huis krijgt revalidatiehotel
In het Haltna Huis ontwikkelt
Zorgspectrum een revalidatiehotel. Dit
hotel is bedoeld voor mensen die na een
ziekenhuisopname niet direct naar huis
kunnen. Zij kunnen dan tijdelijk in het
revalidatiehotel wonen en krijgen therapie,
zodat zij zo snel mogelijk weer in hun
eigen omgeving kunnen wonen.

Op de eerste etage van het revalidatiehotel
komen 40 kamers voor tijdelijk verblijf. Cliënten
hoeven niet voor hun eigen eten te zorgen,
maar krijgen hun maaltijden aangeboden in het
restaurant. Het revalidatiehotel is nog in ontwikkeling: in 2016 staat er een verbouwing van
de begane grond en de eerste verdieping gepland. Als de verbouwing klaar is, heeft Houten
een volwaardig revalidatiehotel waar cliënten
gastvrij worden ontvangen en waar het prettig
is om te revalideren.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Zorgspectrum via tel. (030) 6575045 of kijk
op www.zorgspectrum.nl.

| 13

Nuttige adressen
Algemeen
Sociaal Loket Houten
Voor informatie, advies, cliëntondersteuning en begeleiding rond wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen.
Geopend op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur
(inloopspreekuren).
Onderdoor 25, tel.: (030) 639 26 11,
e-mail: info@sociaallokethouten.nl.
www.sociaallokethouten.nl
Sociaal Team Houten
Voor alle vragen waar uw omgeving geen oplossing
voor heeft. Van opvoeden, wonen en financiën tot werk,
gezin en relatie en voor vragen over ondersteuning en
dagbesteding.
Tel.: (06) 29 45 84 69,
e-mail: info@sociaalteamhouten.nl,
www.sociaalteamhouten.nl
Het Infospreekuur
Deskundig, vertrouwelijk en kosteloos advies over
sociale zaken, assistentie bij invullen van formulieren en
bellen/schrijven met instanties.
Spreekuren elke woensdag van 19.00-20.30 uur en elke
vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur.
Onderdoor 25, tel.: (030) 638 25 26,
e-mail: infospreekuur@hetnet.nl,
www.infospreekuurhouten.nl
Voedselbank
Stichting die zich inzet voor Houtenaren die tijdelijk
niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te
voorzien.
Tel.: (030) 737 06 26,
e-mail: sbrand@voedselbankhouten.nl,
www.voedselbankhouten.com
Meldpunt zorg&overlast
Maakt u zich zorgen om iemand die problemen heeft,
in een zorgwekkende situatie verkeert en daar zelf geen
geschikte hulp voor kan zoeken of kan vinden? Dan kunt
u die persoon melden.
Tel.: (030) 630 54 80
(op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur),
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
Sportpunt Houten
Centraal punt voor iedereen in Houten die vragen heeft
over sport en bewegen.
Tel.: (06) 10 36 26 96,
e-mail: info@sportpunthouten.nl,
www.sportpunthouten.nl

Zorg
Warande
Biedt wonen, service en zorg voor senioren in Houten
en op de Heuvelrug.
Tel.: (030) 636 31 00,
e-mail: zorgadvies@warandeweb.nl,
www.warandeweb.nl
Zorgspectrum
Organisatie die, veelal oudere, mensen ondersteunt die
kampen met beperkingen in het dagelijks leven.
Tel.: (030) 657 50 45,
e-mail: servicebureau@zorgspectrum.nl,
www.zorgspectrum.nl
Handje helpen regio Utrecht
Vrijwillige thuishulp en mantelzorgondersteuning voor
kinderen, volwassenen en ouderen met een handicap of
chronische ziekte en hun mantelzorgers.
Regiocoördinator Tineke de Vink.
Tel.: (030) 263 29 50, e-mail: info@hhru.nl, www.hhru.nl,
www.handjehelpen.nl
Reinaerde
Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke
beperking in de regio Utrecht.
Europalaan 310, 3526 KS Utrecht.
Tel.: (030) 287 52 10, e-mail: loket@reinaerde.nl,
www.reinaerde.nl

Vrijwillige thuishulp van de Nederlandse Patiënten
Vereniging (NPV)
Thuishulp aanvullend op professionele hulp met als doel
de taak van de mantelzorger te verlichten.
Tel.: (06) 30 53 15 49,
e-mail: npvhoutensecr@gmail.com,
www.npvzorg.nl
Stichting Safﬁer
Helpt psychisch kwetsbare mensen zelfstandig te
functioneren en deel te nemen aan de samenleving.
Abrikozengaarde 7, tel.: (030) 638 16 04,
e-mail: info@saffier-houten.nl
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid
Utrecht
Zie ook Stichting Hospice Kromme Rijnstreek. Ondersteunt familie en mantelzorgers bij de zorg voor een
terminaal zieke door nachten te waken bij de zieke of
paar keer per week de zorg tijdelijk van u over te nemen.
Tel.: (030) 600 00 17, e-mail: info@vptz-zu.nl,
www.vptz.nl
Hospice Kromme Rijnstreek Houten
Biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven
een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en
afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit
thuis niet meer mogelijk is.
Secretariaat: Snoeksloot 6, 3993 HL Houten.
Tel.: (030) 256 79 90,
e-mail: info@hospice-krommerijn.nl,
www.hospice-krommerijn.nl
Handen in huis
Biedt 24-uurs vervanging als vaste mantelzorgers op
vakantie gaan.
Tel.: (030) 659 09 70, e-mail: info@handeninhuis.nl,
www.handeninhuis.nl
Lister
Lister biedt begeleiding en huisvesting aan mensen met
psychiatrische en/of verslavingsproblemen.
Furkaplateau 15, 3524 ZH Utrecht.
Tel.: (030) 236 10 70, e-mail info@lister.nl,
www.lister.nl

Ouderen

Mezzo
Landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt
voor een ander. Als familielid, buur, vriend of uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.
Tel.: (0900) 202 04 96, e-mail: mantelzorg@mezzo.nl,
www.mezzo.nl
Stichting Gehandicaptenbelangen Houten
Behartigt de belangen van gehandicapten en chronisch
zieken in Houten.
Tel.: (06) 13 01 70 85, e-mail: sghhouten@gmail.com,
www.gehandicaptenbelangenhouten.nl
Sien
Sien komt op voor de belangen van mensen met een
verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Sien
helpt adviseert en informeert bij belangrijke onderwerpen zoals, geld, zorg en participatie.
Tel.: (030) 236 37 38, e-mail: info@sien.nl,
www.sien.nl
Het Nederlandse Rode Kruis,
afdeling Houten
O.a. voor bloeddonoravonden, huisbezoek, recreatieve
activiteiten voor ouderen (60+), vakantie voor mensen
die medische verzorging nodig hebben en bibliotheekaan-huis.
Tel.: (030) 605 61 00,
www.rodekruis.nl/afdeling/houten
Stichting Present
Iedereen die zich een dag per jaar wil inzetten voor een
medemens die hulp goed kan gebruiken, kan zich als
groep of individueel opgeven. De stichting benadert dan
een maatschappelijke organisatie met het aanbod van
de groep.
Tel.: (06) 57 99 15 30,
e-mail: info@stichtingpresenthouten.nl,
www.stichtingpresent-houten.nl
Alzheimer café Houten
Verzorgt bijeenkomsten voor iedereen die met
dementie te maken heeft. Elke tweede maandag van
de maand (met uitzondering van juli en augustus) van
19.00 – 21.30 in het Haltna Huis.
Het Kant 193, 3995 GZ Houten.
Tel.: (030) 635 09 22, www.alzheimer-nederland.nl

Ouderentelefoon
Hulplijn voor kwetsbare ouderen, dag en nacht
bereikbaar.
Tel.: (0900) 608 01 00, www.ouderenfonds.nl

Wereldhuis Houten
Plek van ontmoeting en doorbreken van sociaal isolement van inwoners en Weggeefwinkel. Open inloop,
iedereen is welkom. Lupine-oord 4 – 6 Houten
(in voormalige basisschool De Wegwijzer)

Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten
(SBOH, koepelorganisatie)
Secretariaat: Saksenpoort 14, 3991 JN Houten.
Tel.: (030) 637 76 39.

Sensoor
Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor,
maar dan anoniem en op afstand.
Tel.: 0900 – 0767, www.sensoor.nl

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
Secretariaat: De Fuik 12, 3995 BH Houten.
Tel.: (0348) 46 66 66, www.anbo.nl/afdelingen/houten.
Katholieke Bond voor en door Ouderen (KBO)
Secretariaat: Bosmeer 14, 3994 HE Houten.
Tel.: (030) 637 18 27.

Dit is een selectie van nuttige adressen
voor inwoners van Houten. Staat wat
u zoekt hier niet bij? Kijk dan op
www.hulpwijzerhouten.nl of neem
contact op met het Sociaal Loket Houten.

Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB)
Secretariaat: Saksenpoort 14, 3991 JN Houten.
Tel.: (030) 637 76 39, www.pcobhouten.nl
Algemene Seniorenvereniging Houten (ASWH)
Tel.: (030) 273 17 31, e-mail: info@asvhouten.nl,
www.asvhouten.nl

Welzijn
‘van Houten&co’
Welzijnsorganisatie voor jong en oud die projecten en
diensten aanbiedt die de leefbaarheid in wijken vergroot
en mensen met elkaar verbindt.
Tel.: (030) 700 15 00, e-mail: info@vanhoutenenco.nl,
www.vanhoutenenco.nl
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Deze krant online lezen?
Kijk op www.themanieuws.nl! Deze online versie van
de krant maakt het mogelijk de berichten via social media te delen en linkt u door naar interessante websites.
Ga direct naar de uitgave door onderstaande QR-code
te scannen.
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