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Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad 

Februari 2021 

 

Start van het nieuwe jaar 

De bijzondere tijd waarin we sinds maart vorig jaar terecht zijn gekomen, duurt helaas nog even 

voort. Dit betekent dat activiteiten van de Seniorenraad nog steeds niet hervat kunnen worden. 

Dit is natuurlijk een zeer vervelende periode, maar hopelijk wel begrijpelijk. 

Het bestuur van de Seniorenraad vindt het jammer dat, juist op het moment dat we een aantal 

nieuwe vrijwilligers mochten begroeten, alle activiteiten stop gelegd moesten worden. De 

redenen hiervoor zijn bij eenieder wel bekend, maar het houdt wel in dat we nog even een halt 

op de plaats moeten maken 

Uiteraard wil ook het bestuur geen enkel risico lopen en respecteert de regels die door de 

overheid worden opgelegd. 

Een en ander betekent dat wij voorlopig geen activiteit kunnen ondernemen en jullie zullen 

informeren wanneer dit weer toegestaan is. 

Verder wensen we u veel plezier met het lezen van deel 2 van “DE DROOM VAN EEN 

VRIJWILLIGER” verder op de nieuwsbrief. 

Benoeming nieuwe penningmeester Seniorenraad. 

In aansluiting op de AB vergadering van 10 december 2020, waarbij Hans Simons zijn 

werkzaamheden als penningmeester heeft stopgezet, heeft in de daarop volgende Nieuwsbrief 

een oproep gestaan voor penningmeester van de Seniorenraad Meierijstad. 

Naar aanleiding hiervan heeft de heer Ruud Siskens uit Veghel gereageerd en aangegeven dat 

hij interesse heeft in deze functie.   

Het DB heeft, met instemming van het Algemeen Bestuur, Ruud Siskens uit Veghel benoemd tot 

penningmeester van de Seniorenraad Meierijstad. 

 

Jaarverslag Seniorenraad Meierijstad 2020 

Woord vooraf. 

Het is alweer vier jaar geleden dat de Seniorenraad Meierijstad werd opgericht. 

De Seniorenraad heeft de afgelopen periode nogal wat veranderingen ondergaan, zowel in 

personele als in organisatorische zijn. Inmiddels is de Seniorenraad langzamerhand op stoom 

gekomen en worden er ook in de kernen Veghel en Sint-Oedenrode de nodige projectplannen 

ontwikkeld en uitgevoerd. 

Wilt u het volledige Jaarverslag lezen ga dan naar www.seniorenraadmeierijstad.nl  en kies de 

pagina “Wie zijn wij?”  en vervolgens “Verantwoording”.   

http://www.seniorenraadmeierijstad.nl/
http://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-plkguk-l-r/
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Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad Particulieren 

Per 1 april 2019 kunt u gebruik maken van de Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. 

Met de Stimuleringslening kunt u investeren in het verduurzamen van uw woning. Hiermee 

verlaagt u de energierekening en dus ook uw woonlasten. 

De gemeente Meierijstad heeft geld voor de Stimuleringslening beschikbaar gesteld in een eigen 

fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Uit dit fonds 

leent de gemeente geld uit aan eigenaren-bewoners van woningen in de gemeente Meierijstad. 

LENING AANVRAGEN  (U logt in met DigiD) 

 

LET OP: GGD VACCINEERT GÉÉN OUDEREN AAN HUIS 

De GGD ontvangt berichten dat ouderen in onze regio worden gebeld door mensen die zich 

voordoen als werknemers van de GGD. Ook hebben we geluiden gehoord dat er mensen 

namens de GGD ineens aan de deur staan bij ouderen. Deze mensen willen een afspraak maken 

voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact 

op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren. Lees 

meer op www.ggdhvb/nieuws. 

Waarom zou ik de eenzaamheid op zoeken……….??? 

Vervolg van “de droom” in de Nieuwsbrief augustus / september 2020 
In die 46 jaren, waarvan 23 gelukkige jaren samen met Huub en 23 drukke jaren met de 

kinderen, heeft Mientje eigenlijk geen andere tijden gekend dan dat er hard gewerkt moest 

worden. Vroeg op, lange dagen, zwaar werk en nooit eens een vakantie. Natuurlijk heeft ze in al 

die jaren dat ze hier woonde in haar eigen dorp ook vrienden en vriendinnen opgedaan. Ze gaat 

met regelmaat naar de kaartmiddagen van de Katholieke Bond voor Ouderen, ze heeft een 

bridgecursus gevolgd en doet nu mee aan de competitie, is bij het toneelclubje gegaan die met 

regelmaat voorstellingen geeft in de regio, wandelt graag met een groepje en doet daarnaast, 

zo nu en dan, ook nog vrijwilligerswerk bij de zusters in het klooster. Ze heeft elke dag toch wel 

een verplichting. Ze geniet van de momenten dat ze met haar leeftijdgenoten aan tafel een 

kaartje legt of een gezellig borreltje drinkt. 

 

 

Vervolg van “de droom” in de 

Nieuwsbrief augustus / 

september 2020 

(Auteur: Eric de Goeij, dromer en 

voorzitter Cie. Wonen en 

Veiligheid,   SR. Meierijstad)                                                                                                 

https://www.meierijstad.nl/form/stimuleringslening-duurzaamheid
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In zo’n gemeenschap voelt ze zich thuis en merkt ook dat zij gewaardeerd wordt.  Eigenlijk wil ze 

hier best oud worden en haar laatste dagen slijten. Wat moet ze nog gaan verhuizen? Ze heeft 

hier haar contacten en dáár moet ze die weer allemaal gaan oppoetsen. Is de hereniging met 

Beppie dan van zo’n grote betekenis? Beppie heeft eigenlijk nooit meer iets laten weten. Met 

Kerst heeft ze nooit gereageerd op de kerstwensen en ook met haar verjaardag reageerde ze 

nooit op de felicitatiekaart. Nee, misschien is zo’n verhuizing toch niet helemaal de oplossing en 

moeten andere veranderingen in haar leven haar vooruit helpen.     

**Blijft de vraag, waarom zou Beppie willen verhuizen naar die nieuwe woonvorm in haar dorp? 

Beppie heeft haar man nog, waar ze dan wel voor moet zorgen, maar s ’avonds is ze niet alleen 

en heeft ze iemand om tegenaan te praten.  De man van Beppie heeft altijd werk gehad bij een 

stratenmakers bedrijf. Toen hij zestig werd konden ze niks meer aan hem verdienen en lieten ze 

hem afkeuren. Bert werd met de dag zieker en kwam steeds minder buiten. De trap op en af, 

was aan hem te veel gevraagd. Z’n rug en z’n benen konden hem niet meer dragen.  

**Daarbij was het huwelijk van Beppie en Bert kinderloos gebleven. Ze hebben op allerlei 

manieren geprobeerd om kinderen te krijgen maar dat wilde maar niet lukken. Adviezen van 

verschillende artsen en specialisten in het ziekenhuis en verschillende opnames voor 

onderzoeken brachten haar geen oplossing. Tenslotte werd er gedacht aan een adoptie maar 

uiteindelijk leek dat voor Bert ook geen oplossing. Bert koos ervoor om dan maar met z’n 

tweetjes te blijven. Overigens tot groot verdriet van Beppie. 

**Beppie ziet haar “oude dag” helemaal niet zo zitten. Wat moet zij dan als gezonde meid straks 

alleen met haar gehandicapte man van haar pensioen gaan genieten. Stel dat Bert op korte 

termijn komt te overlijden, wat blijft er dan nog voor haar over? Alleen, in de woning van de 

woningcorporatie, die eigenlijk gebouwd is voor een gezin van 6 personen. Veel te groot en veel 

te veel onderhoud. Nee, ze moet er niet aan denken dat ze daar straks die lange donkere 

winteravonden alleen door moet brengen. 

**Voor Beppie was dat de reden om eens bij de woningcorporatie te gaan praten met iemand 

die haar wat dat betreft zou kunnen adviseren. Ze zou straks helemaal niet meer de behoefte 

hebben aan een groot huis met een grote tuin waarin ze vele uren zou moeten besteden. Haar 

wens is meer een appartementje of een flatje in een voor haar bekende omgeving. Niet te ver 

van de buurt vandaan waar ze nu woont en niet te ver van de supermarkt, voldoende 

parkeergelegenheid, ergens waar je nog eens een rondje kunt maken desnoods met een 

rollator, en zo meer.  

**Niet te ver van het centrum van het dorp zodat ze bij activiteiten op de Markt daar nog op 

eigen gelegenheid naar toe kan gaan. Belangrijk vindt ze ook de contacten met de buren en met 

de buurt. Gezamenlijk een tuintje bestieren. Een bankje erbij met een tafel waar ze op het einde 

van de dag nog een kopje koffie kunnen drinken. Gezamenlijk een jeu de boules-baan aanleggen 

en dan in de zomer een competitie doen met z’n allen. Vooral in de wintermaanden zouden die 

contacten goud waard zijn.  

**Ze ziet nu op tegen de avond. In de winter vroeg donker en uitsluitend aangewezen op de 

televisie. Nu kan ze nog eens tegen Bert aanpraten maar vanwege de pijn in zijn rug en zijn 

benen houdt die het rond acht uur voor gezien en gaat hij naar bed. 
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Wat zou het heerlijk zijn om bij gelegenheid samen met de buren een kopje koffie, een stukje 

taart en een glaasje wijn te kunnen nemen zonder dat je persé om acht uur naar bed hoeft te 

gaan. 

Daar droomt ze van……………………………………………….. 

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

 

Verzoek: Stuur onderstaande oproep door naar Senioren die nog geen 

nieuwsbrief ontvangen 

 

Wilt u meepraten, meedenken of meewerken aan de belangenbehartiging van Senioren in de 

gemeente Meierijstad?  Meldt u dan aan op de website van de Seniorenraad Meierijstad:   

www.seniorenraadmeierijstad.nl  en ga naar het aanmeldingsformulier op de website onder de 

link "aanmelden activiteiten. 

                                                   Uw menig telt!      

 

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  

  

http://www.seniorenraadmeierijstad.nl/
mailto:info@seniorenraadmeierijstad.nl
http://www.seniorenraadmeierijstad.nl/

