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 Thema avond: Zorgen doe je niet alleen 
Op woensdag 24 mei organiseert Combinatie95 een thema-avond met 

als onderwerp “Zorgen doe je niet alleen”. U bent van harte welkom 

in de Kloosterhof te Liempde van 19.30 tot 21.30 uur. 

Mensen willen langer thuis wonen en de overheid stimuleert dat. 

Door ziekte en ouderdomsproblemen komen veel mensen steeds meer 

in de problemen. Zij zijn daardoor in toenemende mate aangewezen 

op ondersteuning van mantelzorgers in hun familie en directe 

omgeving. Deze zorg wordt steeds langduriger en steeds zwaarder, 

waardoor de belasting voor de mantelzorger steeds groter wordt. Menigeen raakt op den duur overbelast 

door het beroep dat voortdurend op hem of haar gedaan wordt. Hoe kun je dat voorkomen? Bij wie kun je 

terecht voor hulp? En hoe regel je dat? 

De avond bestaat voor de pauze uit drie korte inleidingen: 

De wijkverpleegkundige, wanneer heb ik haar nodig en wat regelt zij voor mij? Presentatie Simone van 

der Horst. 

De mantelzorgondersteuning, wat houdt deze in en hoe kan ik haar bereiken? Presentatie Marieke 

Dijkshoorn. 

De WMO, welke voorzieningen vallen hieronder en wanneer en hoe kan ik hier aanspraak op maken? 

Presentatie Eelco Riet.  

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 
cgavangiersbergen@gmail.com 

 

 Vragen Combinatie95 over brievenbussen Liempde 
 

Op 31 maart stuurde Combinatie95 een brief, samen met het Dorpsberaad, aan 

PostNL. 

Wij waren verontrust door de voorgenomen sluiting van de brievenbussen aan de 

Heidonk en de Nieuwstraat. Van PostNL ontvingen wij op 4 april antwoord. 

PostNl past het netwerk van brievenbussen aan omdat we in Nederlands steeds 

minder post versturen. Om efficiënter en kostendekkend te kunnen werken worden brievenbussen die 

weinig gebruikt worden verwijderd of verplaatst naar een locatie waar meer mensen komen. Door de 

gewijzigde Postwet (01-01-2016) is de maximaal toelaatbare afstand tot de brievenbus voor woonkernen 

kleiner dan 5.000 inwoners 2,5 kilometer. Als gevolg hiervan worden in Liempde de brievenbussen aan 

de Heidonk en Nieuwstraat verwijderd. In de planning staat echter ook dat er aan de Nieuwstraat 59 

(COOP) een nieuwe brievenbus geplaatst zal worden. 

Inmiddels is deze nieuwe brievenbus geplaatst waardoor de brievenbussen toch goed bereikbaar blijven 

voor onze inwoners. cgavangiersbergen@gmail.com 
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