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Happy! 
Woordje van de voorzitter 
 

 

Het stond al zo lang op het wensenlijstje. De opening van ons nieuwe 
kantoor aan de Rogstraat! Op 30 oktober was de grote dag.  
In deze extra nieuwsbrief geven we een inkijkje in wat er die dag allemaal 
voorbij kwam. 
 
Ondertussen worden er achter de schermen bergen werk verzet. 
We maken plannen voor 2022. De aangepaste begroting voor onze 
stichting hebben we ingediend bij de gemeente. We zijn een rondje  
aan het maken bij de lokale KBO-afdelingen om te praten over samenwerking voor het 
aankomende werkjaar. Tevens merken we dat steeds meer externe partijen ons willen 
spreken. Dat brengt de nodige extra afspraken met zich mee. Ook willen we de nodige 
bijeenkomsten gaan organiseren in 2022.  
 
Terloops probeer ik af en toe terug te kijken bij dit alles. Ik bemerk de glimlach op de 
gezichten van de mensen. Van die oudere die geniet van onze Muziek Matinee. Van die 
vrijwilliger die genoot van onze brunch die we hadden georganiseerd. Van een bestuurslid 
die bij de opening vele complimenten mocht ontvangen over ons kantoor. Of van die oudere 
die ons inlooppunt bezoekt met een hulpvraag en merkt: hier vind ik hulp en er wordt écht 
naar mij geluisterd.  
 
Dat alles maakt mij trots… én happy!  
 
Roland Eijbersen (voorzitter) 
 

 
Feestelijke opening van ons kantoor / inlooppunt 

Sinds een klein jaar hebben we ons kantoor betrokken aan de Rogstraat 22 in Grave. Het is 
een representatieve plek geworden om te werken, telefoondiensten te draaien, te 
vergaderen en mensen te ontvangen. In verband met 
Covid-19 zat lange tijd een officiële opening er niet in, 
maar uiteindelijk werd de datum van zaterdag 30 oktober 
gekozen.  
 
Deze dag bestond in feite uit twee delen. Aan de ene kant 
een mooie opening van ons kantoor en inlooppunt met 
alleen genodigden, gelet op de Covid-19 situatie. Aan de 
andere kant een bijeenkomst voor al onze vrijwilligers om hen ‘dankjewel’ te zeggen voor 
alles wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. 
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Zaterdagochtend was er al vroeg de nodige bedrijvigheid in de Rogstraat. Een grote boog 
met ballonnen voor onze voordeur werd er neergezet, in de kleuren van ons logo. Binnen 
was de ruimte omgeturnd tot een mooie ontvangstruimte, met statafels, een koffie en thee 
hoek met gebak en natuurlijk de (alcoholvrije) bubbels.  
 
Het bestuur van onze stichting wilde graag dat twee mensen ons kantoor feestelijk zouden 
openen door middel van het doorknippen van het lintje. Onze oudste vrijwilliger mevrouw 
van Swam en wethouder Joosten. Helaas moest de wethouder eerder die ochtend de 
afspraak afzeggen i.v.m. onvoorziene omstandigheden. Ter plekke werd Anco Bloemendal 
gevraagd om als vervanger op te treden. Hij is de voorzitter van de Club van Vijf, de groep 
die de regionale samenwerking van de welzijn ouderen stichtingen aan het voorbereiden is.  
 
Onze voorzitter Roland Eijbersen gaf in zijn welkomstwoord aan dat de stichting zeer trots is 
op deze mooie plek in de binnenstad.  
Hoewel het weer ons niet echt gunstig gezind was, werd onder luid geklap het befaamde 
‘lintje’ door mevrouw van Swam en de heer Bloemendal doorgeknipt. Naderhand werd er 
binnen door de aanwezigen getoast op Welzijn Ouderen Grave.  
 
Hieronder een impressie met foto’s van Gerard Veenstra: 
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Brunch voor onze vrijwilligers 
 

Na onze opening hadden we in de middag een feestelijke brunch voor onze vrijwilligers bij 
Ovum in Grave. 60 mensen hadden zich hiervoor opgegeven. Nadat iedereen een eerste 
kopje koffie of thee ophad, nam onze voorzitter de aanwezigen mee in de laatste 
ontwikkelingen en ook werd er een inkijkje gegeven naar het nieuwe werkjaar toe.  
 
Door middel van deze brunch wilden we al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet in dit 
jaar. Mede door Covid-19 was het soms best lastig. Maar we blijven onze inzet voor onze 
ouderen in de gemeente doorzetten.  
 
Roland Eijbersen bracht een ode aan onze vrijwilligers door een gedicht voor te dragen.  
 

Vrijwilliger 
 

Vrijwilliger worden is een kunst. 
Vrijwilligers krijgen is een gunst. 
Vrijwilligers hebben is een geluk. 

Vrijwilliger blijven een meesterstuk. 
 

Want vrijwilliger zijn 
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Is verbonden, maar niet gebonden. 
Is onbetaalbaar, maar niet te koop. 

Is positief denken en doen met als doel 
voor de ander en jezelf een goed gevoel. 

 
Want daar alleen kan liefde wonen. 

Daar alleen is het leven goed, 
waar men blij en ongedwongen 

alles voor elkander doet. 
Een zachte blik, een goede daad, 

een vriendelijk woord, een blij gelaat. 
 

Al lijkt het soms weinig wat je doet. 
Je geeft veel meer dan dat jezelf vermoed. 
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig, 

Want iedere vrijwilliger is hard nodig. 
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Kaarten met goede wensen voor Welzijn Ouderen Grave 
 

Bij gelegenheid van de opening van ons kantoor en inlooppunt, hebben we een heel aantal 
felicitatiekaarten mogen ontvangen. Hieronder een kleine impressie van de neergeschreven 
teksten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionale samenwerking: ansichtkaart voor de lokale politiek 
 

De welzijn stichtingen voor ouderen gaan samenwerken nu er één nieuwe gemeente Land 
van Cuijk komt. Deze samenwerking mondt uit in de oprichting van de stichting Welzijn 
Ouderen Land van Cuijk. Deze stichting zal per 1 januari 2022 actief worden. De 5 andere 
stichtingen blijven bestaan, maar Welzijn Ouderen Land van Cuijk zal als overkoepelende 
stichting gaan fungeren, waarbij er bestuurlijk en financieel wordt samengewerkt.  
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Om het belang van ouderenbeleid en de nieuwe stichting te onderstrepen, hebben recent 
alle (kandidaat-)raadsleden, wethouders, burgemeesters en griffiers een ansichtkaart 
ontvangen. Gelet op de aankomende herindelingsverkiezingen hebben we de lokale politici 
een aantal speerpunten aangereikt om op te pakken. 
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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.  
 
- Studenten wonen samen met senioren 
Het is een combinatie die je niet vaak ziet. Studenten die  
samen met senioren in een seniorencomplex wonen. Hoe gaat dat? De ervaringen zijn 
positief, zowel bij jong als bij oud.  
https://www.ad.nl/wonen/claartje-marie-jose-en-lonneke-zijn-jong-maar-wonen-nu-al-in-
seniorencomplex-en-betalen-geen-huur~a3a7fa10/ 
 
- Levensvragen die ouderen hebben 
Naarmate de leeftijd vordert, komen er meer levensvragen op. Zingeving, eenzaamheid en 
angst zijn terugkerende thema’s. Nederland telt inmiddels veertig Centra voor Levensvragen. 
https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/doe-ik-er-nog-wel-toe-vragen-ouderen-zich-
af-er-is-meer-dan-alleen-het-lichaam~a9874f9d/ 
 
- Arena Lokaal schrijft over Welzijn Ouderen Grave 
Lokaal journalist Annelies Graafsma heeft een artikel geschreven over de opening van ons 
kantoor. In de papieren editie van het weekend van 6 en 7 november staat dit artikel op de 
voorpagina.  
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/nieuw-kantoor-
welzijn-ouderen-grave-feestelijk-geopend 
 
  
 

Sociom lanceert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein 
 

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk versterken sinds 1 januari 2021 het 
Vrijwilligerspunt van Sociom (organisatie voor sociaal werk). Door de expertises van deze 
organisaties te bundelen, is er nu één centrale plek waar alle ondersteuning en expertise op 
het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet in het Land van Cuijk samenkomt. Dat 
betekent nog betere ondersteuning te 
bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionals. Met één doel: hulpvragers én 
alle betrokkenen zo goed mogelijk van dienst 
zijn. En dit centrale punt steekt zich in een 
nieuw jasje met een nieuwe naam: Het 
‘Mantelzorg- & Vrijwilligersplein’ 
 
De ervaren medewerkers van dit nieuwe plein staan klaar voor alle inwoners, verenigingen 
en professionals met informatie, advies, cursussen én met een luisterend oor. Zo is dit team 
niet alleen de hulpvragers van dienst, maar versterkt het ook de samenwerking tussen 
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. En dat is zeer welkom, in deze tijd waar de zorg 
steeds meer bij de mensen thuis komt te liggen. Maar ook het vinden van vrijwilligers, de 
bemiddeling en het matchen van vrijwilligers met de vraag is een belangrijk onderdeel. Een 

https://www.ad.nl/wonen/claartje-marie-jose-en-lonneke-zijn-jong-maar-wonen-nu-al-in-seniorencomplex-en-betalen-geen-huur~a3a7fa10/
https://www.ad.nl/wonen/claartje-marie-jose-en-lonneke-zijn-jong-maar-wonen-nu-al-in-seniorencomplex-en-betalen-geen-huur~a3a7fa10/
https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/doe-ik-er-nog-wel-toe-vragen-ouderen-zich-af-er-is-meer-dan-alleen-het-lichaam~a9874f9d/
https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/doe-ik-er-nog-wel-toe-vragen-ouderen-zich-af-er-is-meer-dan-alleen-het-lichaam~a9874f9d/
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/nieuw-kantoor-welzijn-ouderen-grave-feestelijk-geopend
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/nieuw-kantoor-welzijn-ouderen-grave-feestelijk-geopend
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nieuwe naam betekent ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl én een nieuwe website. Dit 
alles wordt, heel toepasselijk, in de week van de Dag van de Mantelzorg gelanceerd. 
 
Bereikbaarheid 
Voor alle betrokkenen verandert er niets: zij kunnen nog steeds gebruik maken van de 
bekende diensten. Inwoners en professionals kunnen het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein 
telefonisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail via mvplein@sociom.nl. Meer weten of 
de frisse look bekijken? Kijk op www.mvplein.nl. 
 
Over Sociom 
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het 
Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van 
jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen 
waar nodig en zijn altijd in de buurt. 
 

Wist u dat… 
- De ramen van ons kantoor aan de Rogstraat zijn voorzien van 
raamstickers met onze naam en logo. Ook hebben we het originele 
uithangbord aan de gevel opnieuw laten bestickeren. Met dit 
alles vergroten we onze zichtbaarheid. 
 
- We achter de schermen werken aan het opzetten van een nieuwe 
website? Een kleine werkgroep is samen met een bedrijf uit  
Nijmegen dit aan het voorbereiden.  
 
- We hoog bezoek uit Spanje verwachten bij Zin op Zondag 
op zondag 21 november tussen 14 en 16 uur in de Hemelvaartzaal 
van de Sint Elisabethkerk? Aanmelden gewenst via  
0486 72 90 04 (werkdagen tussen 9.30 uur tot 12.30 uur) of via Jetty Janssen.  
 

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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