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AAN DE SLAG!
Woordje van de voorzitter
Vanaf 7 mei ben ik Piet Zelissen opgevolgd als voorzitter van Welzijn
Ouderen Grave. Al snel merkte ik dat onze stichting uit een fijne en hechte
club mensen bestaat. We hebben sinds mei niet stil gezeten. Met alle
vrijwilligersgroepen hebben we na de eerste Corona golf een lunchsessie
gehad, op veilige afstand. Om elkaar bij te praten in deze bijzondere tijden,
te horen waar er verbeteringen nodig zijn en voor mij was het een goede
gelegenheid om kennis te maken met heel veel vrijwilligers.
Als bestuur hebben we een heisessie in Escharen gehad. Om inhoudelijke lijnen af te
stemmen en te zien waar aandachtspunten liggen. In mei en juni hebben we een heuse
wensenactie opgezet. Al met al hebben we 45 wensen uit de stad en kerkdorpen
gerealiseerd voor ouderen die extra aandacht nodig hebben in deze Coronatijd. Via 0486TV
hebben we daarover een aantal korte afleveringen gemaakt die door meer dan 7.000
mensen zijn bekeken. We hebben ontzettend veel positieve reacties mogen ontvangen.
Onder de noemer ‘Mijn wens is...’ werden we ook met de feiten op de neus gedrukt dat heel
veel ouderen deze Coronatijd als moeilijk ervaren en er veel eenzaamheid is.
Een belangrijke wens vanuit onszelf was om een eigen kantoor- en ontmoetingsplek te
hebben, los van Catharinahof. Liefst in de binnenstad. Dat is uiteindelijk gelukt. We zijn in
contact gekomen met een verhuurder die billijk wilde zijn met de huur en wij helpen hem als
stichting van de leegstand af. Een aantal vrijwilligers hebben onze ruimtes in de Rogstraat
geschilderd en gepoetst. Hulde! Het is een mooie representatieve ruimte geworden waar
mensen makkelijk kunnen binnenlopen. Ook is het een goede plek om vanuit te kunnen
werken. Over ons eigen pandje leest u meer verderop in deze nieuwsbrief.
U ziet het, we zitten niet stil. Ook gaan we nog meer werk maken van onze communicatie.
Daar is deze nieuwsbrief een eerste resultaat van. Het ‘koppelteken’ staat voor de
verbinding, tussen elkaar en met en voor onze ouderen. Tot slot wil ik u veel gezondheid
toewensen. Blijf veilig en doe voorzichtig in deze Coronatijd.
Roland Eijbersen (voorzitter)
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Seniorenwijzer
Het is u vast niet ontgaan, de opzet van de Seniorenwijzer in Arena Lokaal is aangepast.
Meer dan 20 jaar heeft Mari Michels deze informatieve rubriek wekelijks verzorgd. Begin
oktober heeft Welzijn Ouderen Grave, in goed overleg, deze taak overgenomen en Mari
bedankt voor zijn jarenlange inzet.
Wij gaan in deze rubriek wekelijks nieuwe feiten, informatieve zaken en mededelingen
vanuit onze organisatie maar ook van al onze partners onder de aandacht te brengen.
Suggesties, nieuwtjes of belangrijke mededelingen zijn dan ook van harte welkom via
paular@welzijnouderengrave.nl

Brochures van onze diensten
Onlangs zijn de brochures van Graag Gedaan, Zin op Zondag en de Vrijwillige
Ouderenadviseur en de Bewaarkaart, deels vernieuwd, opnieuw in druk gegaan. Momenteel
in voldoende aantallen op voorraad op ons kantoor, binnenkort te downloaden via onze
website. Mocht u behoefte hebben aan aanvulling: laat het ons weten!

Ons nieuwe kantoor
Tweede helft oktober is er geverfd, getimmerd en geklust in ons nieuwe pand aan de
Rogstraat 22. Resultaat: een fijne werkplek, licht, goed te ventileren en aangepast aan de
Coronamaatregelen, midden in het centrum van Grave. Nu nog even moeilijker bereikbaar
vanwege de opgebroken straat, daarom hieronder een eerste impressie:
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Een officiële opening zit er nog even niet in, maar kom gerust een kijkje nemen. Gezien de
maatregelen wel graag eerst even een melding via telefoon of email vooraf, om toeloop te
voorkomen. U bent van harte welkom!

Stichting Welzijn Ouderen Grave
Adres: Rogstraat 22, 5361 GR Grave
Contactgegevens: tel. 085 0202353
info@welzijnouderengrave.nl
Openingstijden kantoor: op werkdagen tussen 9.30 uur tot 12.30 uur.
Deze digitale nieuwsbrief is samengesteld onder redactie van Paula van Rensch. U kunt Paula bereiken via email: paular@welzijnouderengrave.nl
Bestuur:
Roland Eijbersen (voorzitter)
Anja van Kempen (secretaris)
Frans Hendrickx (penningmeester)
Mien v.d. Broek
Jetty Janssen
Paula van Rensch
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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