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Bericht van het 
bestuur van SWOC
Het is erg fijn dat ik aan het einde 

van dit jaar, de gelegenheid heb om 

iets te vertellen over SWOC. Ik 

beperk me daarbij tot een tweetal 

belangrijke onderwerpen.

Zoals u weet, gaat Cuijk 1 januari a.s. 

op in de nieuwe gemeente Land van 

Cuijk. Welke veranderingen dit tot 

gevolg zal hebben, is nog niet 

duidelijk. Maar dat er zaken zullen 

gaan veranderen de komende jaren, 

ligt voor de hand.Dat zullen we ook 

als (bestuur van) SWOC gaan 

merken. Daarom hebben we als 

bestuur al vóór de zomer contact 

gezocht met de welzijnsorganisaties 

voor ouderen in de andere gemeen-

tes in het Land van Cuijk. Inmiddels 

hebben er al vele gesprekken en 

overleggen plaatsgevonden, die zich 

in eerste instantie richtten op 

kennismaking en (de mogelijkheden 

tot) samenwerking. Samen staan we 

sterker, ook in de richting van de 

nieuwe gemeente, en door de 

samenwerking met elkaar aan te 

gaan kan het aanbod aan activiteiten 

en diensten voor ouderen alleen 

maar sterker worden, óók in Cuijk.

De gesprekken verlopen in een 

goede en open sfeer en de bereid-

heid tot samenwerking is bij alle vijf 

partijen erg groot. Momenteel wordt 

de oprichting van een overkoepe-

lende stichting “Welzijn Ouderen 

Land van Cuijk” voorbereid. Zo 

wordt er gewerkt aan het opstellen 

van statuten en wordt er nagedacht 

over een passende organisatiestruc-

tuur. De binding met de vijf lokale 

welzijnsorganisaties voor ouderen is 

hierbij van het grootste belang. Deze 

blijven namelijk ‘gewoon’ bestaan.

Een tweede belangrijk onderwerp 

dat ik op deze plaats wil vermelden, 

betreft de samenstelling van ons 

bestuur. Ondanks diverse gesprek-

ken zijn we er niet in geslaagd om 

de broodnodige uitbreiding te 

vinden. Dus hierbij mijn oproep: 

heeft u affiniteit met onze doelgroep 

en beschikt u over wat vrije uurtjes, 

dan kunt u wellicht iets voor ons 

betekenen. Belangstelling? Neem 

dan contact met ons op voor meer 

informatie! SWOC kan uw persoon-

lijke inzet heel goed gebruiken. 

Alvast bedankt!

Tenslotte wil ik de hoop uitspreken 

dat we in het nieuwe jaar snel weer 

op een normale manier onze 

activiteiten kunnen uitvoeren. Onze 

groep deskundige en enthousiaste 

docenten is er helemaal klaar voor.

Ik wens iedereen fijne feestdagen

Gert Thijssen

LINDEN | Els van Daal woonachtig 
in Linden, bekend van de project-
groep wonen, zorg en welzijn van 
de (voormalige) gemeente Cuijk, 
werkt sinds kort met dezelfde 
insteek bij KBO-Brabant. Samen 
met werkgroeplid Jan van Kesteren 
uit St Agatha nemen we de stand 
van zaken en de initiatieven van de 
groep van 30 in de gemeente door.

Henk Geene uit Wanroij stond in 

2017 aan de wieg van het ontstaan 

van ‘de groep van 30’ die zich nu 

ook nog bezig houdt met de 

problemen in de levensfase waarin 

je meer afhankelijk gaat worden van 

zorg. Temeer omdat er een groot 

gat gaapt tussen zelfstandig thuis 

wonen en het verpleeghuis .De 

leden van de groep van 30 zijn veelal 

senioren, afkomstig uit alle kernen 

en een paar wijken van de gemeente 

Cuijk, aangevuld met afgevaardig-

den van de gemeente Cuijk, van de 

SWOC, van woningcorporatie 

Mooiland, van Zorgorganisatie 

Pantein, van Sociom en van de 

diverse KBO’s. Deze samenstelling 

werd bewust gekozen om daarmee 

burgers en professionals gezamen-

lijk bij de initiatieven te betrekken.

De huidige stand van zaken met 

betrekking tot wonen en zorg voor 

senioren is dat er vanuit de landelijke 

overheid gevraagd wordt aan de 

gemeenten om een woonzorgvisie 

te ontwikkelen met daaraan 

gekoppeld een concrete uitvoe-

ringsagenda. Helaas niet wettelijk 

verplicht. Wel wordt op dit moment 

ook voor het Land van Cuijk een 

woonzorgvisie ontwikkeld. Els: “Een 

goede zaak gezien de enorme 

uitdagingen waar we de komende 

20 jaar voor komen te staan door de 

vergrijzing: met name de groep 75+ 

gaat in aantal enorm groeien. Meer 

dan welke leeftijdsgroep dan ook.”

Integraal beleid
Waar over nagedacht moet worden 

volgens Els en Jan is dat de overheid 

rekening moet gaan houden met de 

financiering van zorg, de arbeids-

markt-perikelen, de zorgvraag die 

wel twee tot drie keer zo groot 

wordt en tegelijkertijd de daling van 

het aantal mantelzorgers. Overhe-

den moeten daarvoor een integraal 

beleid gaan maken. Els: “Nog steeds 

is er dat gat tussen zelfstandig thuis 

en verpleeghuis waar niet genoeg 

over nagedacht is en wordt. De 

groep van 30 houdt zich daar nog 

steeds mee bezig in de vorm van het 

helpen nadenken en ontwikkelen 

van projecten per kern waarbij de 

behoeften en mogelijkheden per 

kern kunnen verschillen.”

Het is in de afgelopen jaren een 

leerproces geweest waarbij men 

erachter kwam dat verbinding 

maken met een dorpsraad of lokale 

verenigingen en organisaties de 

verbreding gaf om een initiatief 

kansrijker te maken, ook bij de 

gemeente. Men wil in elke kern een 

functionerend sociaal netwerk 

creëren met vooral een ontmoe-

tingscentrum, niet alleen voor de 

ouderen trouwens, of een gemeen-

schappelijke ‘veilige’ woonvorm. Zo 

zijn er huiskamers gecreëerd in 

Vianen en bij het Hof van Cuijk en 

zijn er initiatieven voor kleinschalige 

woonprojecten voor senioren in St. 

Agatha en Linden.

Net als destijds waren er opnieuw 

per kern weer bijeenkomsten in 

voorbereiding om de stand van 

zaken te presenteren, en waar 

specifiek ingegaan zou worden op 

goed oud worden in je eigen huis. 

Welke aanpassingen in de woning 

gedaan kunnen worden om langer 

thuis te kunnen blijven wonen, of 

juist het op tijd verhuizen naar een 

andere woning. Hoe de sociale 

netwerken te versterken, wat 

voorzorgcirkels kunnen betekenen 

en welke werkgroepen er aan het 

werk kunnen. Els: “Wat vooral ook 

aan de orde moest komen is dat de 

jonge ouderen (70-) er nu al mee 

aan de gang moeten, willen ze er 

van verzekerd zijn dat het geregeld 

is op het moment dat ze er zelf aan 

toe zijn. Want als ze wachten tot er 

iets gebeurt zijn ze straks te laat.”

Er moet actie komen
Els en Jan benadrukken beiden dat 

men nu dus in actie moet komen. 

“De tijd van praten is voorbij, er 

moet actie komen. Naast dat de 

gemeente de woonzorgvisie moet 

formuleren moet men leren van 

elkaar. Er zijn al diverse projecten in 

verschillende kernen (op)gestart en 

we kunnen dat met elkaar delen 

zodat ook de gemeente niet elke 

keer weer over iets compleet nieuws 

na hoeft te denken, dat kost 

onnodig veel tijd. Alle kernen zijn al 

aan het bekijken wat er moet komen 

maar ook waar! Er moet veel meer 

vaart komen in woonhofjes en 

andere geclusterde woonvormen 

voor senioren.”

Als het weer mag, komen er in de 

dorpskernen dus bijeenkomsten om 

met juist ook ouderen van morgen 

te praten over de uitvoering van de 

specifieke woon- en zorgplannen.

‘Gemeentelijke woonzorgvisie is belangrijk’
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Els van Daal en Jan van Kesteren. (foto en tekst: Ans Stoub)

Gert Thijssen

Pestco’s etc. 

Omicron. Weer een nieuwe! Ook dat 

nog! [grrr!&*%#@!!?&%$#grrr!] De 

varianten, de mutaties, de mutan-

ten, ze komen van heinde en ver, 

van overal vandaan. Eerst 

wentelen ze zich koesterend, 

voor ze op reis gaan, in laag 

gevaccineerde landen. Er zijn er 

nog undercover ook. En naar het 

schijnt komen ze niet alleen van de 

vleer- maar ook van andere muizen!

De immunologen, de intensivisten, de 

epidemiologen, de (ic-)verpleegkundigen, de zorgverleners, de GGD’ers, 

de logistiekers, de bestuurders, de beslissers, de ondernemers, wij, de 

eenvoudigen, wij allen, de virusslachtoffers, we worden geplaagd, 

gekweld, gesard en gejend. We worden gejudast, getreiterd, gestangd en 

getergd. We worden gedonderjaagd, geduveld en gepest.

En ja, het is natuurlijk een kolossaal geregel. Zo is het maken van een 

boosterafspraak voor ons senioren niet minder dan een avontuur: telefoon 

en internet, het zouden onze zegeningen moeten zijn als het allemaal 

werkte. Soms heb je geluk en mag je op een zondag op reis naar het veel 

verder gelegen X want Cuijk was nog niet in gereedheid gebracht. Het 

mag allemaal wat kosten! Gelukkig heeft de minister van financiën naar 

wordt beweerd diepe zakken, maar de rekening zal ongetwijfeld een keer 

komen via blauwe enveloppen. En nu hup, voor de televisie. Het is 19.00 

uur. De hoogste tijd voor alweer een nieuwe pestconferentie.

En maar hopen dat 2022 het jaar zal worden dat we de ellende enigszins 

onder de duim krijgen. Die hoop is voor de verduisterde virusontkenners 

overigens volledig overbodig. Zij beweren nergens last van te hebben, 

anders dan natuurlijk van de maatregelen die óns moeten beschermen 

tegen de besmettelijke bedreigingen van het leven en die door hen 

worden bestempeld als onzin, volksbedrog en pogingen van elites de 

wereldheerschappij te manipuleren en verder te vestigen. Tsjonge zeg, op 

wat voor een aardbol leven we!
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