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Óns kantoor
Woordje van de voorzitter
Bij Welzijn Ouderen Grave werken betrokken vrijwilligers. Als voorzitter
merk ik dat in alles. In de aandacht die onze vrijwilligers geven aan
kwetsbare ouderen in onze stad en kerkdorpen, in de onderlinge contacten,
plus natuurlijk de vele uren vrijwillige inzet. Onze stichting mag zich
verblijden in een toename aan vrijwilligers. Inmiddels meer dan 90. Daar
ben ik best trots op. Van mensen ‘van buiten’ onze stichting hoor ik nogal
eens de opmerking dat ons vrijwilligerswerk wordt gekenmerkt als “werken
onder het motto: alles mag, niets moet” en “wat een betrokken mensen.”
Dat soort opmerkingen doen me goed. Hopelijk u ook. Wat bijzonder om te zien dat we
binnen onze groep een breed pallet aan talenten hebben rondlopen.
Een ander iets om trots op te zijn is ons kantoor aan de Rogstraat. Met inzet van een groep
mensen omgeturnd tot een schone en frisse plek om te ontmoeten, te vergaderen en het
nodige bel- en kantoorwerk uit te voeren. Inmiddels zitten we nu bijna een jaar op de
Rogstraat 22. Ik moet bekennen: heel veel voorbijgangers staan even stil als ze langslopen.
Om even naar binnen te kijken of de informatie te lezen. Of om gewoon binnen te lopen met
een vraag. Die centrale plek in de binnenstad werkt laagdrempelig en is goed voor onze
naamsbekendheid.
Op 30 oktober zullen wij (eindelijk!) ons kantoor feestelijk openen. Door Corona zat een
eerdere feestelijke opening er niet in. Maar ook nu moeten we rekening houden met de
Corona maatregelen en zal de opening in aangepaste vorm plaats hebben. Het is helaas niet
anders. Op dezelfde dag hebben we een samenzijn (Corona proof) met onze vrijwilligers. Om
hen speciaal te bedanken voor alle inzet in deze bijzondere tijden.
Het is een volle nieuwsbrief geworden deze keer. Veel leesplezier toegewenst!
Roland Eijbersen (voorzitter)

Feestelijke opening van ons kantoor & bedankje voor de vrijwilligers
Zoals u weet hebben we al een tijdje een kantoor op de Rogstraat 22 in Grave. Een plek om
trots op te zijn. Helaas zit een groot feest ter ere van de opening van ons nieuwe kantoor er
niet in. In een bescheiden gezelschap zullen we ons kantoor feestelijk openen. Dat doen wij
op 30 oktober. We zullen een verslag van de opening in onze digitale nieuwsbrief vermelden.
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Tevens zal op diezelfde dag speciaal worden stil gestaan bij alle vrijwilligers die we hebben.
Het bestuur van Welzijn Ouderen Grave vindt het bijzonder om te zien dat onze vrijwilligers
ook in deze pittige tijden, waar Corona een hoop impact heeft, blijvend hun inzet hebben
getoond. Het bestuur zal aan onze vrijwilligers een speciale ‘high tea’ aanbieden als
‘dankjewel’ voor alle inzet en de uitnodiging daarvoor wordt binnenkort vanuit het
secretariaat van onze stichting verzonden aan iedereen.

Buurtbus tussen Grave en Wijchen
Sinds een tijdje rijdt er een buurtbus tussen Grave en Wijchen (lijn 568). Wat opvalt is dat
jongeren deze buurtbus lijn goed weten te vinden, alleen de ouderen blijven achter.
Vandaar dat wij gevraagd zijn om deze buurtbusverbinding onder de aandacht te brengen.
In Grave zijn er de volgende haltes:
- Busstation
- Stoofweg
- Tijmlaan
- Estersveld
- Kindcentrum
Meer informatie is te vinden op:
https://www.wijchenis.nl/kriskras-door-wijchen-en-omstreken-met-de-buurtbus/
https://www.buurtbus.com/

Open de toekomst in! Samenwerking binnen de nieuwe gemeente
Zoals u weet gaan Grave, Escharen, Gassel en Velp per 1 januari a.s. op in de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. Op dit moment hebben de vijf ‘oude’ gemeenten ieder een eigen
stichting die zich bezighoudt met het welzijn voor ouderen. Enigste uitzondering is de
gemeente Sint Anthonis. Die heeft geen stichting, maar een Seniorenraad welke als een
platform overleg fungeert.
De vorming van de nieuwe gemeente roept tegelijkertijd ook
allerlei -logische!- vervolgvragen op. Hoe gaat het nieuwe
gemeentebestuur om met ouderenbeleid en de stichtingen?
Hoe wordt het budget verdeeld en de inkoop geregeld?
Kunnen ouderen terugvallen op de bestaande diensten en
activiteiten? Hoe houden we in deze grote gemeente binding
met de ouderen waar momenteel vrijwilligers uit de naaste
omgeving voor klaar staan?
Om samen sterker te staan en richting de gemeente met één mond te spreken hebben de
vijf groeperingen verkennende gesprekken gevoerd. In dit ‘vertegenwoordigers overleg’
zitten van elke stichting twee vertegenwoordigers. Vanuit Welzijn Ouderen Grave zijn dat
Jetty Janssen en Roland Eijbersen. Ook zijn de vijf voorzitters van de lokale stichtingen
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gevraagd om de in de ‘Club van Vijf’ zitting te nemen. Deze Club van Vijf is uitdrukkelijk een
advies orgaan en gaat voorstellen voorbereiden over toekomstige samenwerking richting het
vertegenwoordigers overleg, waarbij elke stichting de ingebrachte voorstellen weer kan
bespreken met het eigen bestuur.
In de aankomende periode zal het onderwerp ‘samenwerking’ veel aandacht vragen. In ieder
geval hebben de vertegenwoordigers van de afzonderlijke stichtingen verklaard open te
staan voor samenwerking. Gemeenschappelijke ideeën zijn al wel gevormd:
- Het is niet de verwachting dat de huidige stichtingen ‘ophouden’ te bestaan. Daar is het
werkgebied van de nieuwe gemeente te groot voor en ook is de herkenbaarheid naar de
ouderen toe te belangrijk daarvoor.
- We werken samen onder het motto ‘centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal
kan’. Leren van elkaar en activiteiten op elkaar afstemmen zijn goede uitgangspunten. Laat
de nieuwe wethouder met één partij in gesprek gaan en niet met vijf losse.
- Een oudere uit Grave moet hetzelfde aanbod aan diensten en activiteiten krijgen als een
oudere uit Oeffelt. De nieuwe gemeente moet daar rekening mee houden in de budget
toekenning.
U begrijpt… heel wat zaken moeten nog uitgedacht en uitgewerkt worden. Een mooie
uitdaging. Via korte updates in deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Goed nieuws over onze subsidie vanaf 2022 en verder!
Midden in de zomervakantie mochten wij een brief van de gemeente Grave ontvangen met
als onderwerp ‘Herbeschikking toekenning subsidie 2022 en verder’. Een citaat uit de brief:
“Zoals bekend heeft het college van Grave besloten te bezuinigen op de subsidies. (…)
Tegelijkertijd zit de gemeente in een herindelingsproces. Het besluit tot bezuiniging op de
subsidies met ingang van 2022 is besproken in de ‘Stuurgroep Land van Cuijk’, belast met
deze herindeling. Deze Stuurgroep heeft uitgesproken deze bezuiniging met ingang van 2022
ongedaan te willen maken en zal hiertoe een budget opnemen in de gemeentebegroting
Land van Cuijk 2022. Dit houdt in dat de voorgenomen verlaging van de subsidieverlening
komt te vervallen en dat aan Welzijn Ouderen Grave in 2022 een subsidie zal worden
verstrekt ter hoogte van de subsidie van 2021. Hierbij dient formeel de kanttekening te
worden geplaatst dat de gemeentebegroting nog wel goedgekeurd moet worden door de
raad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.”
U zult begrijpen dat het bestuur van onze stichting verheugd is
met deze aankondiging dat de forse subsidie verlaging
ongedaan wordt gemaakt. Niet voor niets heeft ons bestuur
een stevig bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Grave.
Wij zijn blij dat de Stuurgroep Land van Cuijk, de bestuurders
die de herindeling van de nieuwe gemeente voorbereiden,
hun nek uitsteken door aan te geven dat de Graafse subsidie
bezuinigingen op verenigingen en stichtingen een te grote
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impact hebben op de nieuwe gemeente. Los van de genoemde kanttekening in de
gemeentelijke brief, namelijk dat het besluit nog goedkeuring vereist van de nieuwe
gemeenteraad, zien wij dit als een steun in de rug en wij hebben vertrouwen in een goede
afloop. Inmiddels hebben wij de gemeente Grave laten weten dat het bestuur het
bezwaarschrift intrekt.
Namens het bestuur,
Roland Eijbersen
Voorzitter

Voor u geselecteerd…
Elke dag verschijnen er op internet talloze nieuwsberichten.
Een deel daarvan gaat over ouderen. Voor u selecteren wij
berichten die de moeite waard zijn om even te lezen.
- Mantelzorg
Nederland kent talloze mantelzorgers. Zij doen goed werk, van onbetaalbare waarde.
MantelzorgNL heeft laten berekenen wat de waarde van mantelzorg per gemeente is,
uitgedrukt in geld. In de gemeente Grave komt dit jaarlijks uit op een bedrag tussen de 24 en
33 miljoen euro.
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/mantelzorgers-in-landerden-grave-zijn-30-tot-40-miljoen-euro-waard
- Kwetsbare ouderen en corona
Specialisten voor kwetsbare ouderen zien méér patiënten die in de problemen komen omdat
ze nog steeds de deur niet uit durven. Ze zijn volledig gevaccineerd, maar houden de angst
om besmet te raken.
https://www.ad.nl/binnenland/artsen-slaan-alarm-twee-prikken-en-toch-durven-ouderenniet-terug-naar-oude-leven~ad16bd24/
- Kansen zien voor gezamenlijk wonen door ouderen
Nederland kent inmiddels honderden gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen. Er
zijn volop kansen.
https://www.trouw.nl/opinie/gezamenlijk-wonen-voor-ouderen-kan-als-de-gemeente-maarmeewerkt~b307de42/

Aan het woord! Vrijwilliger Niek Marcellis
In deze rubriek van onze nieuwsbrief zoomen we in op één van de vrijwilligers die voor onze
stichting actief is. Deze keer is dat Niek Marcellis.
In dit artikel stelt Niek zich aan ons voor. Hij vertelt wat hij voor Welzijn Ouderen doet en
ook geeft hij zijn gouden tip voor ouderen aan ons mee.
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Ik ben in 1949 geboren, als derde telg uit een gezin van 6
kinderen, in Merselo (kerkdorp van Venray). Mijn ouders hadden
daar een boerderij. Hard werken en geen poespas was het
motto! Na de middelbare school ben ik bij de Luchtmacht gaan
werken. Ik begon met een opleiding van 27 maanden. Hier heb ik
geleerd dat vriendschap belangrijk is in het leven.
Geldt ook voor ouderen, een goed netwerk en vrienden om je
heen is essentieel. Dit om onder andere eenzaamheid tegen te
gaan.
Na mijn opleiding was mijn eerste plaatsing in Nijmegen waar ik
dienstplichtige militairen mocht opleiden. Hier heb ik geleerd de
dienstplichtige militair als mens te behandelen. Dan pas haal je het beste naar boven. Geldt
ook voor het bejegenen van kwetsbare, hulpbehoevende ouderen door hulpverleners en
familie. Vervolgens heb ik diverse functies bij de Koninklijke Luchtmacht vervuld. Ook als
leidinggevende stond voor mij de mens altijd centraal.
Al meer dan 50 jaar doe ik vrijwilligerswerk. Veel bestuurlijke functies gedaan, maak ook
ondersteunend werk. Belangrijk voor mij is dat het werk nuttig moest zijn en ik er
voldoening uit kan halen.
Na mijn functioneel leeftijdsontslag (2004) werd ik gevraagd om mee te denken Grave
‘ouderenproof’ te maken. Via de stichting RGOG, (later SGOG) en werkgroepen hebben we
daar zo goed mogelijk invulling aan gegeven door o.a. met convenantpartners afspraken te
maken. Ook werd ik ouderenadviseur seniorenzaken voor de vakbond CNV. Bezocht mensen
thuis en verzorgde lezingen aan gepensioneerde militairen over pensioenen (ABP en AOW),
ziektekostenregelingen en belastingen.
Steeds meer kwam ‘de senior’ bij mij centraal te staan. Toen ik gevraagd werd zitting te
nemen in de ledenraad van de Rabobank zat het ouderenbeleid o.a. in mijn portefeuille. De
digitale wereld en het vervlogen vertrouwen in de bank was mijn uitdaging om met ouderen
te bespreken. De laatste 10 jaar ben ik vrijwillig ouderenadviseur in Grave. In deze functie op
de werkvloer heb ik geleerd hoe complex en divers de problemen kunnen zijn bij ouderen. In
deze gesprekken merk ik vaak dat ouderen terughoudend zijn wanneer ze een hulpvraag
hebben. Dit onder andere om hun vrijheid te verliezen. Daarom is mijn advies aan ouderen,
schroom niet om hulp te vragen maar houd de regie in eigen hand. Dat geeft de mens
kwaliteit van leven! Privé ben ik 50 jaar getrouwd met Joke. Wij hebben 3 kinderen en 6
kleinkinderen.

Wist u dat…
- Het bestuur voert regelmatig overleg met de verantwoordelijk wethouder van
ouderenbeleid. Sinds een tijdje verving wethouder Ike Busser de zieke wethouder Rick
Joosten. Per augustus kwam er een einde aan het tijdelijke wethouderschap van wethouder
Busser. Wethouder Joosten is namelijk weer aan het werk gegaan. Ons bestuur is blij om te
vernemen dat hij zijn taken heeft hervat en wenst hem veel succes toe.
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- Welzijn Ouderen Grave op 3 oktober in Catharinahof een heuse ‘Zondagmiddag Muziek
Matinee’ organiseert voor ouderen die in deze tijden de nodige afleiding kunnen gebruiken?
Een middag vol muziek, met een hapje en drankje. Dit doen wij samen met KBO Senioren
Grave en de Wijkraad Grave-West. Vanwege de Coronacrisis helaas alleen voor genodigden.
In de volgende nieuwsbrief zullen we een verslag van deze bijeenkomst meenemen.
- Op Bekaf in Grave is vorig jaar, met
Catharinahof en de Graafse brug tegen de
achtergrond, een speciaal monument onthuld
ter herinnering aan de Coronapandemie.
Initiatiefnemer hiervan was Gravenaar Jeroen
Mol. Welzijn Ouderen Grave heeft
meegeholpen bij de totstandkoming van het
monument, door middel van het leveren van
project inzet en een (bescheiden) financiële
bijdrage. Recent is er een speciaal herinneringsbord bij het Corona monument geplaatst
waarbij alle partijen die een bijdrage hebben geleverd, speciaal worden genoemd. Ook
Welzijn Ouderen Grave dus.

Stichting Welzijn Ouderen Grave
Rogstraat 22
5361 GR Grave
Contactgegevens:
- Via e-mail: info@welzijnouderengrave.nl
- Openingstijden kantoor: op werkdagen tussen 9.30 uur tot 12.30 uur.
Wij zijn tijdens deze genoemde tijden ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0486 72 90 04.
Deze digitale nieuwsbrief is samengesteld onder redactie van het bestuur.
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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