
Notulen en actiepunten 7 juli 2015 Ouderen 

Agenda voortaan eerder bekend maken. Notulen en actiepunten worden vanaf nu direct op de 

website geplaatst. 

Gastspreker Anita : Oma’s pop up koken tegen eenzaamheid  

Bedacht als dagbesteding voor ouderen. Idee is dat ouderen koken. Bekeken kan dan worden 

voor wie er gekookt kan worden. Initiatief hoeft niet vanuit de zorg te komen kan ook vanuit 

de horeca komen. Gevraagd wordt aan werkgroep of dit een idee is voor Bakel. 

Dorpsondersteuners geven aan dat er uit de armoedeconferentie  een initiatief is op dit 

moment om te gaan koken gericht op het armoedebeleid. 

In Deurne is er een kookinitiatief vanuit de katholieke kerk. 

Er zijn op dit moment meer initiatieven in Bakel, verstandig is om eerst te gaan kijken 

Welke initiatieven er op dit moment zijn en of dat er misschien overlap in zit of dat er 

mogelijk geclusterd kan worden. 

Momenteel ook een meisje in Bakel die dagelijks kookt, opzet is om dagelijks  via de website 

dagelijks Menu’s worden besteld en afgehaald. 

Anita gaat Ad Janssen bellen en vragen wat er momenteel georganiseerd is en wat voor 

mogelijkheden er zijn voor eventueel te clusteren. 

Verder is er ook nog iemand bezig met een initiatief om te gaan koken voor mensen met 

beperkte financiële middelen. Zij gaat hiervoor ingrediënten gebruiken die ter beschikking 

worden gesteld door andere mensen en instanties. Het idee is om de persoon uit te nodigen 

voor de volgende bijeenkomst (DB). 

Volgende bijeenkomst vervolg op onderwerp koken voor ouderen. 

Armoede en eenzaamheid in Bakel 

267 ouderen die momenteel alleen een AOW uitkering. (cijfers 2013) 

136 ouderen zijn eenzaam. (cijfers 2013). Actuele cijfers worden opgevraagd. 

Wat kunnen we doen aan deze cijfers. Dorpsondersteuners zijn op zoek naar mogelijkheden 

om mensen te bereiken welke momenteel niet in beeld zijn. 

Wat kan dsvb betekenen voor deze mensen en de dorpsondersteuners. 

Bekijken hoe we elkaar kunnen verbinden. Belangrijk is dat alle initiatieven welke 

georganiseerd worden laagdrempelig zijn. 

Zorg voor elkaar : initiatief in Deurne. Website waarin vrijwilligers afspraken maken 

Om ouderen te helpen. bijv. begeleiden naar ziekenhuis, samen wandelen etc. 



Kijken of zij dingen regelen welke momenteel in Bakel nog niet worden geregeld. 

Bijv. prikbord Bakel dorpsondersteuners. 

Voorzitter zonnebloem Embert berkers uitnodigen voor volgende bijeenkomst 

Evenals een huisarts. Buurtzorg heeft een potje om in ieder dorp een intitiatief te 

ondersteunen. Bijvoorbeeld wandelclub. Uitnodigen voor bijeenkomst zorg welzijn. Ad 

Janssen uitnodigen (DB). 

 


