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AANDACHT VOOR ELKAAR BLIJFT BELANGRIJK 
Woordje van de voorzitter 
 

 

De maatregelen die met de coronacrisis samenhangen vragen veel van ons. 
Iedereen ervaart daar, in meer of mindere mate, de gevolgen van. Het valt 
soms zwaar. Iedereen verlangt naar een verlichting van de situatie. Nu het 
vaccinatieprogramma  gestart is, gloort er licht aan het einde van de tunnel. 
Maar het blijft super belangrijk om aandacht voor elkaar te houden. 
Eenzaamheid, met name onder ouderen, steekt de kop op.  
 
Maar ook tijdens deze pandemie gaat een deel van het werk door. We 
hebben als bestuur werkthema’s voor 2021 bepaald. Het zijn onderwerpen waar we, naast 
de reguliere activiteiten, meer aandacht aan willen geven. Ook in goede afstemming met de 
wethouder. Zo willen we het Lokaal Beraad nieuw leven inblazen, de gemeentelijke 
ouderennota tot een goede einde brengen en meer doen met het thema eenzaamheid. 
Daarnaast gaan we door met het contact leggen met onze partners. Let wel, digitaal. Zo 
hebben we de afgelopen periode overlegd met het bestuur van De Maaltijdservice, Sociom 
en de dorps- en wijkraden. Het waren goede gesprekken waarbij we elkaar op de hoogte 
houden van de laatste ontwikkelingen.  
 
Let op elkaar en blijf veilig!  
 
Roland Eijbersen (voorzitter) 
 

 
Jaaroverzicht 2020 van Welzijn Ouderen Grave 
Onze ruim 80 vrijwilligers verzetten bergen werk. Veel stichtingen en verenigingen maken 
een dik jaarverslag waarin de belangrijkste activiteiten worden weergegeven. Onze 
voorzitter heeft het bestuur uitgedaagd om met een zogenaamd jaaroverzicht te komen in 
de vorm van een ‘fact sheet’. Op één A3 staan de belangrijkste resultaten van het werkjaar 
2020, in de vorm van cijfers met korte toelichtingen. Zo blijft het een compact geheel. We 
zijn uiteindelijk ontzettend trots op het eindresultaat!  
 
Omdat het bestuur nauwkeurig bijhoudt welke activiteiten worden 
uitgevoerd en hoeveel deelnemers daar gebruik van maken, was het 
vrij gemakkelijk om de informatie te verzamelen. Jolanda Adams van 
Adriaans Drukwerk uit Grave heeft ons weer geweldig geholpen met 
het mooi opmaken van het jaaroverzicht. 
 
Het jaaroverzicht 2020 van Welzijn Ouderen Grave is ondertussen per e-mail gedeeld met 
onze vrijwilligers en met een deel van onze samenwerkingspartners.  
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Ook zijn er geprinte exemplaren neergelegd op openbare plekken in onze gemeente, zoals 
de dorpshuizen, de bibliotheek en het stadhuis. Ook hebben we het jaaroverzicht als een 
advertentie laten opnemen in de Arena Lokaal, zodat voor een breed publiek onze 
activiteiten worden gepromoot en omdat de Arena Lokaal goed door onze oudere doelgroep 
wordt gelezen.  
 

Hebt u belangstelling om ons jaaroverzicht 2020 digitaal te ontvangen? Stuur een e-mail 
naar info@welzijnouderengrave.nl 
 
 

Nieuw telefoonnummer: 0486 72 90 04 
Elke werkdag, tussen 09.30u en 12.30u. zijn er vrijwilligers die telefoondienst draaien. 
Ouderen en mantelzorgers kunnen met hun vragen, bijvoorbeeld over onze diensten, daar 
terecht. Sinds 2019 gebruikten wij een 085-nummer. Het bestuur heeft besloten om een 
‘Graafs’ kengetal te gebruiken, omdat 085-nummers vaak geassocieerd worden met 
bijvoorbeeld opdringerige energiebedrijven. Het nieuwe telefoonnummer van ons kantoor is 
dus 0486 72 90 04. Mochten mensen onverhoopt toch met het oude nummer bellen, dan 
worden ze voorlopig automatisch naar ons doorgeschakeld.  
  
 

Vertrouwde gezichten gaan, nieuwe gezichten komen 
Afgelopen december namen we afscheid van Maria Timmer, de professionele 
ouderenwerker van Sociom. Zij is opgevolgd door Nienke Muijsers, die sociaal werker en 
consulent vrijwilligerswerk is, als ook het seniorenwerk doet. Inmiddels hebben de vrijwillige 
ouderenadviseurs en het bestuur kennis met haar gemaakt.  
Aan de zijde van de gemeente nam beleidsmedewerker Robin Barten afscheid, zij gaat een 
nieuwe uitdaging aan bij de Technische Universiteit 
Eindhoven. Robin is opgevolgd door Tjeu Adank. Wij wensen 
zowel Nienke als Tjeu heel veel plezier toe met hun nieuwe 
baan en veel succes!  
 

Binnen het bestuur van Welzijn Ouderen Grave zijn er ook de 
nodige wisselingen. Mien van den Broek, bestuurslid met 
aandachtsveld Graag Gedaan, wil een stapje terugdoen in 
verband met haar andere vrijwilligerstaken en meer tijd 
doorbrengen met haar familie.  
Goed om te melden daarbij is dat Linda Dubois, coördinator 
van Graag Gedaan en steun en toeverlaat van Mien, binnenkort stopt met haar 
vrijwilligerswerk in verband met een aankomende verhuizing richting Oss. Daarnaast gaat 
onze penningmeester Frans Hendrickx binnenkort ook verhuizen.  
 

Gelukkig hebben we opvolging weten te garanderen. In onze vorige digitale nieuwsbrief kon 
u kennismaken met Ewold de Bruijne, onze nieuwe penningmeester. En voor Graag Gedaan 
zal Paula van Rensch namens het bestuur contactpersoon zijn. 
Wij bedanken Mien, Linda en Frans voor alle inzet en zullen op een later moment, op 
gepaste wijze, hen bedanken. Daarnaast wensen wij Paula en Ewold veel succes toe.  
 

Voor de volledigheid, wie zitten er nu in ons bestuur? Roland Eijbersen (voorzitter), Anja van 
Kempen (secretaris), Ewold de Bruijne (penningmeester), Paula van Rensch (bestuurslid PR & 
Communicatie, aandachtsgebied Graag Gedaan), Jetty Janssen (bestuurslid, aandachtsgebied 
Vrijwillige Ouderenadviseurs) en Rien Krol (bestuurslid ICT & Projecten). 
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Op digitaal bezoek bij de dorps- en wijkraden 
De dorps- en wijkraden uit onze gemeente hebben regelmatig een platformbijeenkomst. De 
vergadering van 3 februari jl. was digitaal en Welzijn Ouderen Grave stond op de agenda. 
Namens onze stichting hebben Roland Eijbersen en Frans Hendrickx deelgenomen en hen 
meegenomen wat wij voor ouderen, ook in deze tijd van corona, kunnen betekenen. 
Daarnaast werd ook stilgestaan bij de mogelijkheden en kansen die de stichting biedt voor 
de dorps- en wijkraden, bijvoorbeeld rondom onze diensten, het bespreken van het thema 
wonen en zorg en het betrekken van de dorps- en wijkraden bij het nog op te starten Lokaal 
Beraad.  
 

Centrum Mantelzorg (Pantein), Blink Regio Land van Cuijk (Ons Welzijn) en 
Sociom bundelen krachten 
Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk hebben vanaf 1 januari jl.  Sociom 
versterkt. Door deze krachten en expertise te bundelen, ontstaat er één centrale plek waar 
alle ondersteuning en kennis op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land 
van Cuijk samenkomt. Dat betekent kortere lijnen en sneller schakelen, om zo samen nog 
betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 
 
Bereikbaarheid: 
Inwoners en professionals kunnen Sociom 
telefonisch bereiken via 0485- 700500 of per e-
mail via info@sociom.nl. Centrum Mantelzorg is 
ook per mail bereikbaar via 
mantelzorg@sociom.nl. 
 
 
 

 

 

Stichting Welzijn Ouderen Grave 
Adres: Rogstraat 22, 5361 GR Grave 
Contactgegevens: tel. 0486 72 90 04 
info@welzijnouderengrave.nl 
 
Openingstijden kantoor: op werkdagen tussen 9.30 uur tot 12.30 uur. 
(tijdelijk gesloten i.v.m. de corona maatregelen) 
 
Deze digitale nieuwsbrief is samengesteld onder redactie van Paula van Rensch. U kunt Paula bereiken via e-
mail: paular@welzijnouderengrave.nl 
 
Bestuur: 
Roland Eijbersen (voorzitter) 
Anja van Kempen (secretaris) 
Ewold de Bruijne (penningmeester) 
Jetty Janssen 
Paula van Rensch 
Rien Krol 
 
Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar  
Info@welzijnouderengrave.nl onder vermelding van nieuwsbrief. 
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