Verslag activiteiten
Collectieve voorzieningen zoals Dorpsontmoetingen zijn het hart van de aanpak van de ondersteuning
van kwetsbare burgers in Peel en Maas. Juist het organiseren van de ondersteuning in de dorpen met
inzet van andere dorpsgenoten, zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven
wonen.
We hebben de beschikking over 2 afzonderlijke ruimtes, hoëskamers genoemd. Hoëskamer Rinkesfort
biedt activiteiten van maandag tot en met vrijdag (10 dagdelen) en Hoëskamer Rooth gedurende 9
dagdelen per week (maandagmiddag tot en met vrijdag). Daarnaast wordt tweewekelijks een
broodmaaltijd georganiseerd.
Welke activiteiten vind je in Rinkesfort?
Onder activiteiten wordt verstaan. Bewegen op muziek, wandelen, gezelschapspelen, handenarbeid,
handwerken, muziek, geheugentraining, krant lezen, bewegen voor ouderen, ondersteunende
activiteiten bij dagelijkse verzorging, films, koken, excursies, onderhouden van contacten etc. Er wordt
bij de activiteiten zoveel mogelijk uitgegaan van de individuele behoefte van de deelnemers.
De warme maaltijd wordt bereid in de eigen keuken. Deelnemers kunnen eventueel meehelpen met de
voorbereidingen van de warme maaltijden.
Welke activiteiten vind je in Rooth?
Ontmoeten, beleven en verbinden zijn de kernwoorden voor activiteiten in Hoëskamer Rooth. Het blijkt
dat deze doelgroep, de vitale of jongere oudere, specifiek voor een activiteit komt.
Op dit moment bestaat het activiteitenprogramma uit: kaarten/bridgen, stuuverkeskienen, tabletles,
oogcafé, muziekcafé, broodmaaltijd, spellencafé, bloemschikken, schilderen en kaarten maken, rolstoelen rollatorzitdansen, wandelgroep. Een activiteit is één dagdeel, in principe zonder maaltijd.
Een nadere toelichting en beschrijving van de activiteiten is te vinden op onze website (onder
Activiteiten). Trots zijn we op Verbindingsmiddag die we samen met groepswoningen Broekstraat, de
Zonnebloem, Welfare en Daelzicht sinds 2017 één keer per jaar in het najaar, organiseren. Een mooi
voorbeeld dat door verbinden en samenwerken met andere verenigingen en organisaties een levendige
ontmoetingsplek wordt gecreëerd. Helaas is de Verbindingsmiddag dit jaar vanwege de pandemie
komen te vervallen.
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Langer thuis wonen
Dorpsontmoetingen spelen een cruciale rol bij het langer leven in de eigen omgeving. Een omgeving
waarin burgers, maatschappelijke partners en overheid samen de sociale cohesie versterken via een
dorpsontmoeting, is hiermee een doel op zich. De dorpsontmoetingen zijn een buffer tussen thuis
wonen en langdurige WLZ-zorg en daarmee een belangrijk instrument in de WMO.
In het najaar van 2018 is het burgerinitiatief ‘t Thoeshoes gestart met de zoektocht naar de
mogelijkheden voor een dagopvang voor mensen met dementie in de dorpskern van Maasbree. Het
bestuur van stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree en de stuurgroep ’t Thoeshoes verkennen samen
een passende organisatiestructuur voor ’t Thoeshoes in relatie tot de Dorpsontmoeting.
Overkoepelende naam
Gedurende 2018 hebben de gezamenlijke Dorpsdagvoorzieningen samen met de gemeente Peel en
Maas gewerkt aan een nieuwe overkoepelende naam en logo. Sinds 1 januari 2019 gaat de
Dorpsdagvoorziening verder als Dorpsontmoeting. Als gevolg hiervan is de naam van de stichting
gewijzigd in Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree. De nieuwe naam met bijbehorend logo is begin
januari van dit jaar gepresenteerd. Uitdragen van de nieuwe naam is één van de beleidsprioriteiten
voor het bestuur. We werken hier aan door focus op ontmoeten – verbinden, gebruik van logo en
huisstijl en het consequent toepassen van de gezamenlijk afgesproken huisstijl.
Pandemie
Ontmoeten, ontspannen en beleven is gedurende dit jaar onder druk komen te staan. De maatregelen
om het coronavirus onder controle te krijgen hebben ook in 2021 zijn weerslag gehad op onze
activiteiten. Vanwege landelijke maatregelen hebben we op 16 maart 2020 de deuren moeten sluiten,
zijn we vanaf 22 juni met enkele activiteiten geleidelijk aan opgestart, totdat we half oktober 2020 weer
grotendeels gesloten zijn. Enkele dagen later mochten we hoëskamer Rinkesfort voor een beperkt
aantal deelnemers weer openen. In de tussentijd is met een alternatief programma contact
onderhouden met de overige deelnemers. Vanaf 23 juni 2021 zijn een aantal activiteiten mondjesmaat
opgestart en geleidelijk aan uitgebreid.
Gedurende de sluiting en beperkte opening zijn tal van alternatieve activiteiten georganiseerd en
contacten met bezoekers en vrijwilligers onderhouden. Huisbezoeken, belcirkels, telefoongesprekken,
samen met vrijwilligers attenties verzorgen en thuisbezorgen.
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