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1. Inleiding 

 

De Stichting Welzijnsbevordering Bergen heeft samen met de Vincentius 
vereniging Bergen het initiatief genomen om nog meer aandacht te vragen voor 
het bestrijden van eenzaamheid binnen onze 5 kerkdorpen. Een initiatief dat 
door de gemeente van harte wordt ondersteund. Wij gaan het thema             
Eenzaamheid een prominente plek binnen onze leefgemeenschappen geven.                                       
Eenzaamheid gaat ook vaak gepaard met armoede.  

 
1.1 Aanleiding 

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID 
 

Het oorspronkelijke Noaberschap in ere herstellen is een van de oplossingen om 
weer grip te krijgen op eenzaamheid. 
Wij willen in de gemeente Bergen immers dat wij meer op elkaar gaan letten.                     
Wij willen in de gemeente Bergen dat wij meer vóór elkaar zorgen.                                       
Het moet weer een soort van verplichting worden om de buren (noaber) met 
raad en daad bij te staan. 
 

 
1.2 Twee sporen aanpak 

Een eerste stap in de strijd tegen eenzaamheid is gedragenheid (herkenning) 
weten te creëren binnen de netwerken. Vervolgens dienen wij iedere bewoner 
ervan te overtuigen dat eenzaamheid ook binnen onze gemeente (erkenning) 
wel degelijk een issue is. Aktie: communicatie (flyer etc.)                               
 
‘De digitale wereld, nu ook voor onze ouderen’ 
De tweede stap bestaat uit het in beweging krijgen van de eenzame zelf.            
Wijzen op de mogelijkheden die er (al)zijn. Een van die mogelijkheden is de 
communicatie via de social media gaan bevorderen. Aktie: tablet aanschaffen 
 
Een impuls is noodzakelijk. 
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2. Doelstellingen 

 
2.1 Doel Stichting Welzijnsbevordering Bergen 

Op 9 februari 2010 is in de gemeente Bergen de Stichting Welzijnsbevordering 
Bergen juridisch opgericht. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het 
welzijn van inwoners in de gemeente Bergen in zijn algemeenheid, zich daarbij 
speciaal richtend op kwetsbare doelgroepen en het verrichten van alle verdere 
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 

2.2 Doel Vincentius vereniging Bergen 

De vereniging werd in 2003 opgericht. Het doel van de vereniging is hulp te 
verlenen. In alle omstandigheden waarin mensen het recht op een menswaardig    
bestaan dreigen te verliezen. Vooral in die gevallen waar er door de overheid of 
enige andere instantie géén of onvoldoende hulp kan worden geboden. De 
hulpvraag wordt van geval tot geval bekeken. Hulp wordt alleen of in samenwerking 
met andere instanties verleend binnen de gemeente Bergen (L). De vereniging 
draagt een katholiek signatuur, onderhoudt goede contacten met de kerkelijke 
instanties en is daarvan onafhankelijk.  

De vereniging bekommert zich om iedereen in nood; ongeacht oorzaak, 
achtergrond of geloof. Enerzijds zetten we ons persoonlijk actief in voor de 
individuele mens. Anderzijds starten en realiseren we projecten voor specifieke 
groepen.  Ondanks onze verzorgingsstaat verkeren medemensen in achterstand, 
vaak onder erbarmelijke (financiële) omstandigheden. De vereniging heeft open oog 
en oor voor hun situatie, biedt hulp en verlichting. 

 
2.3 Doel gemeente Bergen 

Het doel van Eén tegen eenzaamheid is de trend van eenzaamheid onder ouderen 
te doorbreken door met heel veel partners eenzaamheid eerder te signaleren en te 
doorbreken. Dit doen we met zowel een landelijke coalitie als in elke gemeente 
door een lokaal samenwerkingsverband. Lokale verbanden vormen daarbij dus de 
spil van de aanpak tegen eenzaamheid. 
 

2.4 Doel project 

Mensen die nu (bijna) verstoken zijn van sociale contacten weer meer bij elkaar 
brengen. Zorgen voor ontmoetingen en verbindingen(digitaal) tussen mensen. Op 
die manier willen wij een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid 
binnen onze leefgemeenschap. 
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3. Eenzaamheid 

3.1 Wat is eenzaamheid 

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen met andere mensen. Mensen die last 
hebben van eenzaamheid ervaren een gemis aan een hechte, emotionele band 
met anderen. Of hebben minder sociale relaties dan ze wensen. Eenzaamheid 
gaat samen met gevoelens van leegte, verdriet, angst en met lichamelijke en/of 
psychische klachten. Het is vaak een verborgen probleem: het is niet aan 
mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gesproken. 

3.2 Wat ervaren eenzame volwassenen  

Eenzaamheid komt vaak voort uit bepaalde persoonlijke kenmerken en 
omstandigheden maar lijkt deels ook een probleem van deze tijd. 
Onze samenleving verandert.  
Oude bekende netwerken van familie, gezin, buurt en dorp zijn er steeds minder. 
Mensen die eenzaam zijn zoeken meestal geen hulp omdat ze niemand tot last 
willen zijn of vinden dat anderen meer hulp nodig hebben. 
  

3.3 Eenzaamheid verschilt per levensfase 

Onder de jongvolwassenen ervaart 41% eenzaamheid. Voor volwassenen tussen  
De 35 en 49 jaar is dit 45% en bij de oudere volwassenen is 50% eenzaam.  
Een minder goede psychische gezondheid hangt samen met eenzaamheid in alle 
leeftijdsgroepen, net als moeite hebben met rondkomen, alleen wonen en weinig 
contact met vrienden en buren.  
Andere factoren zijn leeftijdsspecifiek. Zo gaat een lage opleiding gepaard met 
eenzaamheid bij jongvolwassenen, terwijl geen betaald werk hebben alleen       
samenhangt met eenzaamheid bij volwassenen van 35-49 jaar.  
Een slechtere ervaren gezondheid is vooral van invloed bij de oudere volwassenen. 
Kortom, het gaat hier om een complex samenspel van factoren. 
 

3.4 Behoeften eenzame volwassenen  

Volwassenen die zich eenzaam voelen zijn er in alle sociale lagen. Arm of rijk, 
geschoold of ongeschoold maakt helemaal niets uit. Iedereen kan zich eenzaam 
voelen. Een vriendelijk woord en oprechte aandacht kunnen het verschil maken. 
 
Over het algemeen hebben eenzame volwassenen wel behoefte aan: 
- gehoord en begrepen worden                                                  
- een echt gesprek en contact                                                
- gevoel van waardering en van nut zijn                                       
- behoefte aan dagritme/werk/collega’s  
- een vriend/maatje of partner                                                 
 
“Ik wil eigenlijk alle hulp wel aanvaarden, maar ik weet eigenlijk niet waar ik moet 
beginnen”      
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4. Landelijke ondersteuning 

4.1 De luisterlijn 

Is een onderdeel van Wmo-beleid. 
Iedere Nederlander heeft recht op een luisterend oor. In het complexe beleid is de 
Luisterlijn een welkome aanvulling op gemeentelijke Wmo-diensten. Driekwart van 
de contacten met de Luisterlijn wordt gelegd buiten openingstijden van reguliere 
instellingen. Daarmee vormen de gesprekken een belangrijk overbruggingscontact 
op momenten dat hulpverleners niet bereikbaar zijn. 
 
Elke inwoner van onze gemeente moet weten dat de Luisterlijn er is  
Niet iedereen die de Luisterlijn nodig heeft, weet die ook te vinden. Mensen kennen 
de organisatie niet of durven niet goed te bellen of te chatten. Dit moet 
veranderen. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol en kan de Luisterlijn     
onder de aandacht brengen bij hulpverleners en haar inwoners. Hiervoor zijn een 
presentatie en promotiematerialen ontwikkeld. Een foldertje bij de huisarts of een 
aanbeveling van een zorgprofessional of vrijwilliger kan net genoeg zijn voor een 
eenzame oudere om de telefoon te pakken. 
 
De Luisterlijn: emotionele steun op afstand  
De Luisterlijn is medeondertekenaar van het Pact voor de Ouderenzorg, dat onder 
andere tot doel heeft om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken. 
Van de 350.000 gesprekken die jaarlijks binnenkomen bij de Luisterlijn, gaan er 
60.000 over gevoelens van eenzaamheid. Alle vrijwilligers worden dan ook 
professioneel getraind om tussen de regels door te luisteren en vragen te stellen die 
anderen niet durven stellen. Met zestig jaar ervaring en 1.500 vrijwilligers is de 
Luisterlijn er voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek of een 
luisterend oor. 
 

 
“Een gesprekje hebben met iemand is voor veel eenzame mensen helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. We moeten de samenleving weer aan de praat krijgen. Letterlijk. 
De Luisterlijn speelt daar een belangrijke rol in.” 
 
Wist je dat er 24/7 (dag en nacht) een luisterend oor is voor iedereen? 
Bel: 0900-0767     
Praten lucht op! Anoniem  

 

4.2 De Zilverlijn 

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Als u zich aanmeldt wordt u 
regelmatig (wekelijks) gebeld door onze professionele vrijwilligers.  
Hij/zij biedt u een luisterend oor, voor een gezellig praatje of een goed gesprek. 
Precies waar u behoefte aan heeft. 
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Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk en is deelname aan de Zilverlijn volledig 
kosteloos en vrijblijvend. 
 
Voor wie is de Zilverlijn? 
 De Zilverlijn is voor alle ouderen die het leuk vinden om regelmatig een praatje te 

maken aan de telefoon. 
 Of het nu gaat om een gezellig praatje, een goed gesprek of een luisterend oor, 

iedereen is welkom. 
 De onderwerpen van het gesprek bepalen deelnemer en vrijwilliger uiteraard zelf. 
 Deelname is gratis en vrijblijvend. 
 Een telefoontje duurt ongeveer 20 minuten. 
 Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk. 
 
Een wekelijks telefoontje van de Zilverlijn 
“Ik ben dan wel een oude knakker, maar ik sta nog vol in het leven. Ik vind het fijn 
om aanspraak te hebben als ik thuis ben. En daarom is de Zilverlijn van het        
Ouderenfonds echt een uitkomst.”  
Meneer Van Doorne (89) wordt iedere week gebeld door een van onze vrijwilligers 
voor een gezellig praatje en een luisterend oor. 
 
Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon? Meld u aan 
voor de Zilverlijn, de gratis belservice voor ouderen van het Nationaal          
Ouderenfonds. 
 
U kiest zelf op welk dagdeel u gebeld wilt worden, in de ochtend of de middag.  
U kunt zich aanmelden voor de Zilverlijn door te bellen naar 088-34 420 00.  
U wordt vervolgens binnen 14 dagen teruggebeld. 
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5. De gemeente Bergen 

 
5.1 Demografische gegevens (01-01-2020 

Ook in onze gemeente neemt de vergrijzing met rasse schreden toe. Dit zien wij 
terug in de huidige leeftijdsopbouw:  
 
 Afferden Bergen S. gewald Well Wellerlooi Totaal percentage 
0-17 jaar 316 871 350 427 189 2.153 16 % 
18-25 jaar 206 418 177 210 12 1.123 9 % 
26-34 jaar 192 432 159 185 134 1.102 9 % 
35-49 jaar 324 875 357 405 193 2.154 16 % 
50-64 jaar 590 1.288 592 640 309 3.418 26 % 
65 en ouder 498 1.373 404 616 243 3.134 24 % 
Totaal 2.126 5.257 2.039 2.483 1.180 13.085 100 % 
 
Doelgroep: bepaling omvang eenzaamheid vanuit aantal inwoners 
 
 Afferden Bergen S. gewald Well Wellerlooi Totaal 
19-64 jaar 1.312 3.013 1.285 1.440 748 7.798 
65 jaar en 
ouder 

498 1.373 404 616 243 3.134 

Totaal 1.810 4.386 1.689 2.056 991 10.932 
 
Jongvolwassenen 
18-25jaar 206 418 177 210 112 1.123 
 

5.2 Doelgroep: aantal eenzamen per dorp  

Bron: onderzoek Universiteit Maastricht  
 
 NORM % Afferden Bergen S. gewald Well Wellerlooi Totaal 
19-64 jaar 48% 630 1.446 617 691 359 3.743 
65 jaar en 
ouder 

50% 249 687 202 308 121 1.567 

Totaal  879 2.133 819 999 480 5.310 
        
Jong volwassenen 
18-25 jaar 41% 84 171 73 86 46 460 
 
Het landelijke cijfer vertalen naar de gemeente Bergen 
-Het getal van 48% van de volwassenen in de leeftijd van 19-65 jaar betekent 
binnen onze leefgemeenschappen dus 3.743 eenzame dorpsgenoten. 
-Als wij het percentage van 50% loslaten op de mensen van boven de 65 jaar      
komen wij uit op een aantal van 1.567 eenzame mensen. 
-Bij de jongvolwassenen in de leeftijd van 18-25 jaar betekent dit dat wij 460 
eenzamen om ons heen hebben. 
 
Cijfers om van te schrikken! 
Hier kunnen wij niet omheen, sterker nog, hier moeten wij iets aan doen! 
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Regiefunctie 
Binnen de gemeente Bergen is er een uitdagende rol weggelegd voor het: 
 

 
 sociaal team: 
 (0485) 34 83 83                               
info@bergen.nl  
 

 maatschappelijk werk:                                                                                                        
 (0478) 51 73 00                     
 info@synthese.nl  
 

 mantelzorgondersteuner:                                                                                                                      
 06-52 669 359                                                                                                                   
e.lommen@bergen.nl  

 
 humanitas: 
 06-10 46 16 07                                                                                                                 
Maatjesproject 
contactpersoon: Silvia Janssen 

 
5.3 Wat is er al geregeld? 

In onze gemeente kennen wij gelukkig veel organisaties die actief zijn rondom het 
Welzijn van de bewoners in onze 5 dorpen. 
Niet weg te denken organisaties zijn o.a. de plaatselijke KBO-afdelingen en de 
Zonnebloem. Echter niet iedereen is lid van deze verenigingen. 
 
Een op de 4 inwoners heeft de leeftijd van 65 jaar en ouder! Het is van belang dat 
inwoners weten waar zij anderen kunnen ontmoeten. 
 
De huiskamers en de dorpsraden in de gemeente Bergen 
Juist via de netwerken van de vertegenwoordigers die zitting hebben in de 
dorpsraden kunnen wij een bruggetje slaan naar de mensen die met eenzaamheid 
te kampen hebben. In elke dorp hebben wij één of meerdere huiskamerprojecten. 
Een ideale plek om elkaar te ontmoeten. 
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6. De huiskamers in de 5 dorpen 

Afferden             Siebengewald  
Dorpsraad Afferden           Dorpsraad Siebengewald 
 info@dorpsraadafferden.nl          www.facebook.com/Siebengewald 

 www.afferden-limburg.nl          www.stichtingzevenwouden.nl 
 info@afferdensamenbeter.nl  
Steunpunt OFFERE         06 - 22 24 09 15         St.Zevenwouden                  06 - 22 24 09 15           
Huiskamer Béjèn            0485 - 53 20 73          Huiskamer Schuuf mar an   0485-441411 
 
Aijen-Bergen-Heukelom-Nieuw Bergen              Well     
Dorpsraad Aijen           Dorpsraad Well's Forum 
 www.dorpsraadaijen.nl                                      info@wellsforum.nl 
             www.wellaandemaas.nl 
Dorpsraad Bergen           Buurtkamer Eldershof             0478 - 853305                                 
 secretariaat@dorpsraadbergen.nl     
huiskamervanmaria@gmail.com 
Huiskamer van Maria     06 - 41 72 97 37       Wellerlooi 
                                                         info@dorpsraadwellerlooi.nl 
Dorpsraad Nieuw Bergen,                                      www.wellerlooi.info 
piettenhaaf@home.nl                                         www.luukske.nl 
www.swbbergen.nl                                             Keuvelkamer                              06-241134 35 
 
ocbbergen.info@gmail.com                                                            
OCB               0485 - 34 66 73  
     

6.1 Kom gewoon langs ! 

Op heel veel plekken kunnen mensen elkaar al 
ontmoeten voor activiteiten en contact. Vaak om de 
hoek. Soms alleen voor een kop koffie, maar ook 
voor:                                                                                            
-dagbesteding                                                                                                                                              
-dansen(volks)                                                                                                                                            
-handenarbeid                                                                                                                                                       
-filmmiddag     -kaarten                                                                                                                                                                 
-kienen          -koken (samen eten)                                                                                                                                      
-ouderengym (samen bewegen)   -spellenmiddag (darten en sjoelen)                                                                      
-zingen        -yoga                                                                                                                
-etc.   
Eenmaal over de drempel kan dit u helpen om weer meer met anderen mensen in 
contact te komen en samen dingen te doen waardoor u zich minder alleen voelt.  
 

6.2 Stichting Bergen Limburg online 

Voelt u zich vaker alleen of eenzaam dan wijzen wij u graag naar de website: 
www.bergenlimburg.online 
In de activiteiten kalender ziet u wat er elke dag in uw dorp voor u is georganiseerd. 
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7. Project: Digitale wereld, nu ook voor onze ouderen 

Ervaring uit het werkveld 
Uit gesprekken tussen de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken en hun 
patiënten kring blijkt heel vaak dat mensen op oudere leeftijd het contact met hun 
omgeving missen. Kinderen wonen te ver weg, hebben het te druk, etc. etc. Contact 
met de buren is er nauwelijks. De onbekendheid en het gemis aan digitale middelen 
zorgt ervoor dat de wereld om hun heen heel klein is/wordt. Kortom: eenzaamheid 
dreigt. 
 

7.1 Tablet actie 

Voor de secretaris van de SWB was dit de aanleiding om een projectplan te 
schrijven en op zoek te gaan naar fondsen die de aanschaf van de noodzakelijke 
tablets mogelijk maken. Het zou mooi zijn als vooral ouderen in onze gemeente veel 
meer gebruik konden maken van een laptop of een tablet. 
 

7.2 Achtergrondinformatie 

Uit de gemeentelijke gezondheidsmonitor is bekend dat: 
-de gemeente kent een relatief lage bevolkingsdichtheid 
-één op de 10 mensen in de laagste inkomenscategorie valt  
-bijna een derde van mensen (30%) heeft een uitkering  
-11 tot 13% is laaggeletterd 
-er grote verschillen zijn in opleidingsniveau.  
 
Kortom: de aanschaf voor een laptop of een tablet is voor velen niet weggelegd. 
 
Bij een aantal van 1.567 eenzame mensen van 65 jaar en ouder streven wij naar het 
aanschaffen van zo’n 300 tablets. 
Je zou willen c.q. wensen dat je een 80/20 regel op het aantal van 1.567 zou kunnen 
loslaten maar dat is in de praktijk niet te verwezenlijken. Wel als we dit nu eens 
omdraaien en 20 % van de doelgroep wel kunnen voorzien van een tablet?                                            
Hoe mooi zou dat zijn! 
 

7.3 Uitdaging 

Binnen de gemeente Bergen ca. 300 tablets gaan verstrekken, daar ligt een               
uitdrukkelijke wens. Hoe zouden wij dit voor elkaar kunnen krijgen? 
 

7.4 Solidariteit 

Binnen de Stichting Welzijnsbevordering Bergen is het huiskamerproject (OCB) 
en het project Noaberschap ondergebracht. Beide projecten acteren als een 
zelfstandige entiteit met een gescheiden financiële administratie. De Stichting 
zelf beschikt derhalve niet over liquide middelen van enige omvang. 
 
Om in dit project te kunnen investeren doet de stichting een beroep op de 
Vincentius vereniging Bergen zodat er toch eigen middelen ingebracht kunnen 
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worden. Vaak een van de voorwaarden om voor fondsenwerving überhaupt in 
aanmerking te kunnen komen. 
 
De gemeente Bergen heeft vanuit de gezondheidsmonitor zicht op o.a. het 
sociaal maatschappelijk participeren van haar bewoners in de 
leeftijdscategorieën van de volwassen tussen 19 en 64 jaar en de ouderen van 
65+ jaar. In het kader van het bestrijden van de eenzaamheid wil ook de 
gemeente haar steentje bijdragen.  
 

7.5 Wat levert het op? 

 Het vergroten en ondersteunen van de zelfredzaamheid, in de zin van je eigen 
dingen kunnen regelen via het internet.  
 Het vergroten van de mogelijkheden om je heen. Het internet is een 
onuitputtelijke bron van vragen en informatie en door deze apps te gebruiken 
wordt men minder afhankelijk van anderen. 
  Het vergroten van eigen veilig netwerk als middel tegen vereenzaming. Mensen 
daarbij helpen veilig te leren omgaan met Social Media. 
 

7.6 De ouderen moeten nu aanhaken! 

De oudere die kan omgaan met sociale media heeft het beter, want sociale media 
zorgen voor meer onderlinge contacten en het gevoel dat je erbij hoort.  Door de 
coronacrisis en de lockdown ervaart een groot deel van de wereld wat ouderen 
altijd al doormaken: minder sociale contacten. “Dus wat doen wij?”  
Wij maken appgroepjes aan, gaan videobellen, enzovoorts. Niet als vervanging. 
Maar omdat het fijn is een alternatief te hebben als het niet anders kan.  
Ouderen kunnen bij die alternatieven ook veel baat hebben. Het is leuk als oma 
door het raam zwaait, maar gezellig skypen met alle kleinkinderen is leuker. Als ze 
in een WhatsApp-groep zit, geeft ze dat een gevoel dat de deur niet helemaal dicht 
is. Sociale media zijn de poort naar de rest van de wereld waar je niet naar toe kunt.  
 
Een ander voordeel is het online winkelen. Met de app van de supermarkt kunnen 
boodschappen worden besteld als naar de winkel gaan niet meer lukt. Maar je kunt 
ook kleding online bestellen en thuis passen als je niet meer de deur uit kunt. 
Sociale media kunnen bijdragen aan het geestelijk welbevinden van ouderen en 
houdt hen digitaal vaardig. Het geeft een gevoel van erbij horen en mee kunnen 
doen. 
 
De coronacrisis openbaart de mogelijkheden van sociale media voor ouderen op 
een versnelde manier. Maar als ze nu aanhaken, zullen ze er nog lang na de     
lockdown profijt van hebben. Probleem is dat ouderen vaak een negatief beeld 
hebben van Facebook, FaceTime en Whatsapp. Dat komt door hoe jongeren ermee 
omgaan. De jongeren gebruiken het op een vluchtige manier, ze willen alles van 
zichzelf laten zien. Bij hen loopt de fysieke en digitale wereld door elkaar. Dat maakt 
de drempel voor ouderen om er mee om te gaan hoger.  
Ouderen moeten puur kijken naar wat sociale media kunnen en hoe dat bij hun zou 
kunnen passen. Kijk naar wat ze leuk en nuttig vinden, met wie ze contact willen 
hebben en richt de tablet, smartphone of laptop daarop in. Om oplichting en 
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andere vormen van cybercriminaliteit te voorkomen is het verstandig om deze 
alleen uit te rusten met veilige apps. “Zorg dus voor een beperkte 
gebruiksomgeving, dat doen wij bij kinderen immer ook”. De sociale media hebben 
ouderen echt wel iets te bieden.   
 

7.7 Livestream 

De parochie heeft recent geïnvesteerd in livestreaming.        
Vanaf Pasen 2020 kunnen inwoners, indien gewenst, via KerkdienstGemist.nl 
deelnemen aan de wekelijkse kerkvieringen van de parochie H.Petrus. Zeker voor de 
oudere generatie (gelovigen onder ons) in de hele gemeente Bergen een perfecte 
uitkomst.               
 

7.8 Gebruikershulp 

Moeilijk is het niet, een paar knopjes bedienen en er gaat echt een wereld voor je 
open. Gebruikershulp is dichterbij dan u denk. De kinderen, kleinkinderen of buren 
helpen u graag op weg. Maar ook de vrijwilligers van de KBO-computerclub zijn 
bereid om u even wegwijs te maken. Na een paar keer zult ook u zeggen: dat had ik 
jaren eerder moeten doen!     
 

 
7.9 Infrastructuur 

Glasvezel voor iedereen binnen de gemeente is in aantocht, de verbindingen 
worden gelegd, nu nog het apparaat.                                                                                        
 
Mensen blij maken 
Beeldtelefoon met jouw kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en kennissen 
behoort tot de mogelijkheden.  
Google Duo is de app voor videogesprekken met de hoogste kwaliteit. De app is 
eenvoudig, betrouwbaar en werkt op smartphones, tablets en op internet. 
 
Even een kort berichtje met WhatsApp: het gaat goed met mij.                                              
En wat dacht u van de digitale Whapp (We Helpen App).  
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8. Communicatie  

8.1 Flyers inzetten 

 
1. Opdracht geven tot het drukken van:     10.000 flyers 

 
2. Partners (keyplayers) informeren w.o. dorpsraden – KBO/                                                                                              

Zonnebloem afdelingen-SBB-SWB-VvB > voorzien van:     2.500 flyers 
3. Flyers huis aan huis verspreiden Maasduinen Courant                  5.500 flyers 
4. Flyers verspreiden op ‘strategische plekken) w.o.                                                            

huiskamers (ontmoetingscentra), huisartsen-tandarts-                                                          
bibliotheek- zorgverleners, etc. etc.)                                          2.000 flyers 

 
Begroting: 
a. Drukkerij Printmarkt.eu te Gennep                                                                                                       

-10.000 folders A4, 2-slag gevouwen naar 98/210 dubbelzijdig                                 
fullcolour op 170 grs glanzend MC     € 825,00 
         btw € 173,88
          € 998,88 
-inclusief opmaak, proefdrukken en correcties 
 

b. Huis aan huis bezorging       € 500,00 
 

TOTAAL        €  1.498,88 
Budget: 

De gemeente Bergen, de SWB en de VvB zullen deze opstartkosten voor hun 
rekening nemen. 

 
8.2 Media aandacht 

 Promotiefilmpje middels Maasduinen Centraal 
 Redactioneel artikel in Maasduinen Courant 
 Redactioneel artikel op Bergen Limburg Online 
 Prominente plek ‘claimen’ op de site van Bergen Limburg Online 

-flowchart publiceren (bereikbaarheid > waar moet ik zijn)  
 Redactioneel artikel in de 5 dorpsbladen 
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9. Mensen 

Mensen zijn het belangrijkste binnen een leefgemeenschap. Mensen die het 
werk daarbinnen mogelijk maken en de mensen waarvoor de werkzaamheden 
worden verricht. 

 
Op 5 maart 2020 is er op uitnodiging van de gemeente voor het eerst in petit 
comité gesproken over de eenzaamheid binnen onze gemeente. Hierbij waren 
aanwezig: 
Wilma Cornelissen gemeente Bergen 
Dirk Kropman  gemeente Bergen 
Wim Strolenberg gemeente Bergen 
Ben Verberkt  gemeente Bergen 
Marjo Raymakers maatschappelijk werk Syntese 
Betsie Linsen  praktijk ondersteuner HA 
Hilke de Waard huisarts 
Martin Arntz  KBO - Seniorenraad - SWB  
Pierre Rutten  OCB - SWB -VvB 
 
Vervolgens zijn er contacten gelegd met de medebestuursleden van de 
Vincentiusvereniging Bergen: Mia Barnes-Mia Keijsers-Et Rijniers-Hans 
Stokman-Jan van Triel-Pia Weyer-Theo Witjes-Pastoor Jo Janssen. 
 
Tevens met de overige bestuurders van de Stichting Welzijnsbevordering   
Bergen: Anneke Frederix -Ton Roodbeen -Harry Steeghs (Martin Arntz-Pierre   
Rutten-Jan van Triel). 
 
En met de dorpsraden uit: Afferden - Ayen - Bergen - Nieuw Bergen -           
Siebengewald - Well en Wellerlooi. 
 
Bij het samenstellen van de flyer zijn actief betrokken: René Aengenent – Ger 
Koch – Ruud Deenen – Mela Splinter – Ingrid Bergmans - Wim Strolenberg 
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10. Middelen 

10.1 Investeringsplan 

De Samsung Galaxy Tab A 101.1 32 GB (2019) kost € 212,15 per stuk, inclusief 
thuiskopieheffing. Bij de aanschaf van 300 stuks gaat het dan ook om                              
een investering van: € 63.645,-- 

 Doelgroep 
65 > jaar 

Aantal   
tablets 
wenselijk 

1e tranche 
Lokaal 
initiatief 

2e tranche 
Fondsen 
werving 

Totaal    
Investering 

Afferden 249 47 11 36 9.972,-- 
Bergen 687 131 31 100 27.791,-- 
S. gewald 202 39 9 30 8.274,-- 
Well 308 60 14 46 12.729,-- 
W. looi 121 23 5 18 4.879,-- 
Totaal 1.567 300 70 230 63.645,-- 

 
De 1e tranche zou kunnen worden gerealiseerd door de bijdrage vanuit de 
gemeente Bergen, de parochie H. Petrus (Cultuurfonds), de Vincentius vereniging 
Bergen, en de stichting Zevenwouden (Siebengewald). De 2e tranche zou kunnen 
worden gerealiseerd door de bijdrage vanuit de fondsenwerving. 
 

10.2 Dekkingsplan 

 Bijdrage 
gemeente 

Parochie  
H.Petrus 

Vincentius 
ver.Bergen 

Stichting 
Zevenwouden 

Fondsen 
werving 

Totaal 

Afferden 600,-- 600,-- 600,-- 600,-- 7.572,-- 9.972,-- 
Bergen 1.750,-- 1.750,-- 1.750,-- 1.750,-- 20.791,-- 27.791,-- 
S. gewald 500,-- 500,-- 500,-- 500,-- 6.274,-- 8.274,-- 
Well 700,-- 700,-- 700,-- 700,-- 9.929,-- 12.729,-- 
W. looi 200,--        200,-

- 
200,-- 200,-- 4.079,-- 4.879,-- 

Totaal 3.750,-- 3.750,-- 3.750,-- 3.750,-- 48.645-- 63.645,-- 
 

10.3 Werving Landelijke Fondsen  

 
Hierbij valt te denken aan: 
-Bavo stichting   www.bavostichting.nl  
-Brentano’s steun des ouderdoms info@brentanosteun.nl 
-Dioraphte    www.doraphte.nl 
-Fonds Sluyterman van Loo  www.fondssluytermanvanloo.nl 
-Kansfonds geven om een ander www.kansfonds.nl 
-Oranje Fonds    www.oranjefonds.nl 
-Stichting Arnold Uleyn   info@stichtingarnolduleyn.nl 
-Stichting Het RC Maagdenhuis info@maagdenhuis.nl 
-Stichting RCOAK   www.rcoak.nl 
-VSBfonds    www.vsbfonds.nl 
 
Bij elk fonds dienen wij een aanvraag in van € 5.000,-- 
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11. Activiteitenplan 

Januari 
 
Februari 

 
Maart 

-oriënterend gesprek vanuit de gemeente Bergen 
-beeldvorming door gesprekspartners 
 
April 

-ontwerpen van een flyer 
-drukwerk aanbesteden 
-fondsen werving opstarten 
 
Mei 

-doelgroep 1e tranche tablet actie bepalen 
-communicatie opstarten 
-flyer uitzetten 
 
Juni 

-uitrollen 1e tranche 
 
Juli 

-resultaten fondsenwerving inventariseren 
 
Augustus 

-actieplan voor 2e tranche in detail uitwerken 
-doelgroep 2e tranche tablet actie bepalen 
 
September 

-uitrollen 2e tranche 
 
Oktober 

 
November 

-evalueren project. 
 
December 

 


