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Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad 

Augustus/september 2020 

 

Wervingsactie commissieleden Seniorenraad Meierijstad in Veghel uiterst 

succesvol. 

                                                                                                
Na een oproep in de Stadskrant Veghel hebben zich een tiental kandidaten gemeld voor de 

commissies “Wonen en Veiligheid” en de commissie “Zorg – Welzijn – Dienstverlening. Onderwerpen 

waar commissies zich mee bezig houden zijn o.a. “langer thuis kunnen blijven wonen”- organiseren 

van verkeersmarkten – alternatieve woonvormen voor ouderen – gezondheidszorg optimaliseren 

(aandacht voor dementie – eenzaamheid) – uitgave van een “seniorenwijzer” (boekje met relevante 

info voor senioren) enz.  Met circa 35.000 ouderen, genoeg belangen te vertegenwoordigen. 

Alle kandidaten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst waarop verdere toelichting is gegeven over de 

werkzaamheden van de Seniorenraad. De reacties op deze bijeenkomst waren erg positief. We 

hopen dan ook snel de taken te kunnen verdelen, zodat de nieuwe commissieleden aan de slag 

kunnen.  Wij wensen hen uiteraard heel veel succes toe en zullen hen waar nodig ondersteunen.         

Mocht u na het lezen van dit artikel ook zin hebben om de Seniorenraad actief te ondersteunen in 

een van de commissies, in een van de drie deelgemeenten Schijndel –Veghel-Sint-Oedenrode, meldt 

u dan ook aan via info@seniorenraadmeierijstad.nl 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht. Samen staan we sterker.                                                                                                                                                                               

 

Nieuwe inrichting voor de Markt in Sint-Oedenrode 

De Markt in Sint-Oedenrode wordt heringericht. Het mooie historische marktplein wordt nu 

vooral gebruikt als parkeerplaats en de huidige inrichting is over het algemeen verouderd. 

Met het verdwijnen van de AH en de Rabobank ontstaan extra kansen voor een andere 

inrichting. Een nieuwe inrichting die past bij de behoeften van de gebruikers en recht doet 

aan de aanwezige kwaliteiten. Ideeën van senioren en de Seniorenraad zijn gewenst. 

Heel de maand september zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud om wensen, 

behoeften en ideeën voor de toekomstige inrichting van de Markt te delen.  Zie voor meer 

informatie en het programma de website www.marktsint-oedenrode.nl.  

Plan van een “krasse knarrenhof”   
Er bestaat geen grond om het verzorgingshuis als woonvorm tussen thuis en verpleeghuis af 
te schrijven. En elk nieuw plan moet rusten op drie pijlers: wonen, zorg en welzijn. 

mailto:info@seniorenraadmeierijstad.nl
http://www.marktsint-oedenrode.nl/
http://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-plkguk-l-r/
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Het kabinet wil dat ouderen thuis wonen 'zolang het kan'. Alleen nog de meest kwetsbare 

mensen worden toegelaten tot een instelling. 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP 2018) zijn er te veel thuiswonende ouderen 

die eigenlijk toch een instelling nodig hebben; ongeveer 700.000 van hen zijn naar schatting 

erg kwetsbaar. Er moet dus iets gedaan worden aan het grote gat dat gaapt tussen thuis en 

het verpleeghuis. 

Het debat over woonvormen die het gat kunnen dichten, wil evenwel niet echt vlotten. Hier 

ligt een taak voor de Seniorenraad.  

                                                                  ( dit is een voorbeeld) 

Eerherstel. 

Bij tijd en wijle klinkt de roep om het bejaardenhuis, inmiddels omgedoopt tot 

verzorgingshuis, in ere te herstellen. Het artsencomité 'Het Roer Moet Om' (2019) noemt het 

schrappen van het aloude bejaardenhuis zelfs oliedom. Artsen hebben steeds meer moeite 

om hun kwetsbare thuiswonende patiënten door te verwijzen naar de juiste zorg.   
Breng generaties bij elkaar, dat is het idee achter de meergeneratiehofjes. Versterk sociale 
cohesie via woonvormen waarin bewoners uit meerdere generaties naar elkaar omkijken. 
Hoe ziet zo'n hofje eruit? Ouderen wonen op de begane grond en starters in afzonderlijke 
appartementen op de bovenverdiepingen.   
Randvoorwaarde: een goede mix van actieve en kwetsbare ouderen. En naar buiten toe 
wordt geïnvesteerd in verbinding met de omgeving. Omdat de woningen in een woonwijk 
zijn gesitueerd, worden de bewoners in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan 
activiteiten in de wijk. En omgekeerd staat de deur open voor wijkbewoners om een kijkje te 
nemen bij evenementen (voorstellingen, markten, burendag). 
 

De realisatie van het B’ons Thuis project in Schijndel. 
                                                                                    (DE  DROOM  VAN  EEN VRIJWILLIGER) 

MIJN  VRIENDIN  VAN  VROEGER  KOMT  NAAST ME  WONEN. 

Als 23-jarige vertrok Mientje om als bruid van Huub in het huwelijk te treden in een dorp ver 

buiten haar geboortedorp. Dat afscheid van haar ouders, haar broers en zussen deed haar 

pijn maar was een logisch gevolg van de stap. Het achterlaten van haar hartsvriendin Beppie 

leek haar bijna onoverkomelijk. Ze kende Beppie al 20 jaren, had met haar als baby gespeeld, 

uit elkaars bordje gegeten, in hetzelfde bedje geslapen en dezelfde vriendjes hun hoofd op 

hol gebracht. Ze kon zich toch niet voorstellen dat ze nu een leven zou krijgen zonder die 

mooie herinneringen. Natuurlijk had ze al wel eens eerder bedacht dat Bert die scheiding 

teweeg zou brengen maar nu alles zo dicht bijkwam werd het toch wel anders. 

 

Precies 23 jaar later stond de Pastoor van de kerk in het dorp waar Mientje was gaan wonen, 

bij haar aan de deur. Hij had niet zo’n goed bericht, ze moest er maar eens even voor gaan 
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zitten. Vanmorgen immers was Huub met de motor naar zijn werk vertrokken. Precies zoals 

hij dat elke morgens deed, heel vroeg, ze lag nog te slapen. Door een ongelukkige 

manoeuvre raakte Huub de macht over zijn stuur kwijt, de motor valt en Huub schuift 

ongelukkig tegen een boom. Hij is op slag dood. Na 23 jaar wordt Mientje weer gescheiden 

en moet ze opnieuw op zoek naar geluk. 

 

Weer 23 jaar later. Mientje is de tijd als weduwe door het leven gegaan. Ze heeft alleen en 

met trots 7 kinderen grootgebracht waarvan de helft is getrouwd en de andere helft nog 

met een studie bezig is. Ze zijn allemaal het huis uit. Ook die hebben moeten verhuizen naar 

voor hun nieuwe omgevingen. De kleinkinderen ziet ze met enige regelmaat, maar zijn zeker 

geen reden om hier in dit dorp te blijven wonen. Buren kent ze wel maar ze overlopen elkaar 

niet. Vooral in de avonden voelt ze het gemis van haar man en van haar vrienden en 

vriendinnen. 

Ze is dan misschien niet eenzaam maar zo voelt het toch vaak.  Dat gevoel van eenzaamheid 

heeft haar destijds doen besluiten om zich als een woningzoekende aan te melden in haar 

geboortedorp. 

Geheel onverwacht krijgt ze een bericht van de woningcorporatie van het dorp waar ze werd 

geboren dat haar een nieuwe woning is toegewezen.  

Met het bericht in haar hand reist Mientje af naar het kantoor van de woningcorporatie. Ze 

krijgt de mededeling dat ze in aanmerking komt voor een appartement in het project 

“Woonvorm B’ ons Thuis”. Ze is daar dolgelukkig mee en laat zich uitgebreid informeren 

over de consequenties. Hoe groot??? Hoe duur??? Waar????? Wat heb IK aan 

verplichtingen??? Stiekem wordt voor haar een tipje van de sluier opgelicht over de 

kandidaat-medebewoners. Mientje ziet daarbij een voor haar bekende naam staan, die van 

Beppie. Het zal toch niet zo zijn dat ze na zoveel jaren straks de buurvrouw gaat worden van 

haar vriendin van bijna 70 jaren geleden. Beiden zijn nog fit van hart en leden en beiden 

kunnen nog volop hun eigen leven invullen. Beppie heeft dan wel een echtgenoot die door 

fysieke problemen wat beperkt is maar gedrieën hebben ze wel een enorme positieve kijk op 

het leven.( wordt vervolgd) 

Hoe het verder met Mientje en Beppie afloopt zullen wij u in latere uitgaven vertellen. 

 

Eric de Goeij, dromer, en 

Voorzitter Commissie Wonen en Veiligheid                                                                                              

Seniorenraad Meijerijstad. 

Doelstelling van het project “Woonvorm B’Ons Thuis” 

De doelstelling van dit project is te komen tot een woonvorm voor ouderen, alleenstaande 

of samenwonend, in een complex van zeven tot ongeveer tien eenheden/appartementen. 

Deze eenheden moeten bestaan uit een woonkamer, keuken, slaap- en badkamer en 

daarnaast zou men gebruik moeten kunnen maken van een ontmoetingsruimte en een tuin, 

liefst in de omgeving waar men gewoond heeft. 
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Belangrijk is dat voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum en 

gebedsruimte op loopafstand te bereiken zijn. Uiteraard richten ze hun eigen appartement 

naar eigen smaak en behoefte in. 

Er zal aandacht moeten zijn voor het “levensbestendig” wonen. Denk hierbij aan voldoende 
manoeuvreerruimte met het oog op het eventuele gebruik van een rollator of rolstoel, een 
inloopdouche, drempelvrije toegang enzovoort naast ook voldoende parkeergelegenheid. 
Mensen die graag hun eigen regie willen voeren maar daarnaast ook graag met anderen een 
activiteit willen ondernemen als bijvoorbeeld koken, kaarten, biljarten, sport volgen via tv 
enzovoort, zullen deze woonvorm aantrekkelijk vinden. Op deze manier belanden ze niet zo 
snel in een isolement.  
Belangrijk is om een “wooncoach” als verbindend contactpersoon tussen bewoners, 
vrijwilligers en verhuurder aan te stellen om deze woonvorm te doen laten slagen. 
 
Status van het project: 

De Seniorenraad Meierijstad heeft door de Projectgroep “Woonvorm B’Ons Thuis” in de 

persoon van mevrouw Thea Haeve al jaren bij de Wooncorporatie aan de bel getrokken om 

een dergelijke woonvorm in Schijndel te realiseren. Uit een gehouden mini-enquête in de 

wijken Bloemenwijk en Boschweg is gebleken dat daar grote belangstelling voor bestaat. Dat 

geeft de burger moed. Nu de bouwplannen alsmaar concreter worden heeft de werkgroep 

het overleg aangevraagd om gezamenlijk tot realisering van een dergelijke woonvorm te 

komen. De eerder met de architect opgestelde tekeningen en uitgebreide besprekingen 

zullen de basis moeten vormen voor het uiteindelijk resultaat. Wij houden u op de hoogte 

van de voortgang. 

Het project zal, bij een succesvolle afronding, worden uitgebreid naar mogelijke andere locaties in 

Schijndel en de andere kernen van de gemeente Meierijstad. 

 

Onderwerpen en ideeën  

Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de Seniorenraad geef dat dan 

aan ons door.  

E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl   

Website:       www.seniorenraadmeierijstad.nl  
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