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Gemeente Boxmeer

Beste vrijwilligers, docenten 
en betrokkenen bij de SWOGB

De afgelopen maanden zijn alle activiteiten weer 
opgestart. Iedereen is volop in beweging. Het is 
�jn om elkaar te ontmoeten en samen iets te 
ondernemen. Toch zien we dat het aantal deelne-
mers is afgenomen. Misschien dat nog niet ieder-
een het aandurft of de stap te groot vindt.

Ook de kookcursus in Rijkevoort is gestart met 
enthousiaste “leerling-koks “. In het voorjaar zijn 
weer de opfriscursussen voor automobilisten en 
er worden weer e-bike cursussen georganiseerd. 
Ook de computerbegeleiding is weer opgepakt.

In de organisatie van de SWOGB gebeurt er ook 
veel. Er zijn nieuwe coördinatoren seniorenactivi-
teiten in Boxmeer en Vierlingsbeek/Groeningen, 
er is een opvolger voor Peter Ermers voor de 
computerbegeleiding en de vrijwilligersadmini-
stratie wordt door iemand anders gerund. Zij 
stellen zich in deze nieuwsbrief voor. We wensen 
hen veel plezier met deze nieuwe uitdaging.

We hebben afscheid genomen van twee zeer 
gewaardeerde vrijwilligers: Wilma van Boekel, 
coördinator seniorenactiviteiten in Vierlingsbeek 
en Christine Hendriks, coördinator “Uit op 
Zondag“ uit Overloon.
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Er wordt hard gewerkt aan het tot stand bren-
gen van de nieuwe organisatie Welzijn Ouderen 
Land van Cuijk. Jullie zijn al geïnformeerd over 
wat dit voor de SWOGB betekent. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Drie nieuwe coördinatoren seniorenactiviteiten

Hanny Robben 
Ik ben Hanny en woon 
sinds 1 september 2021 
samen met mijn partner 
Pieter Kroezen in Box-
meer. Ik kom uit 
Berkel-Enschot waar ik 
altijd actief ben geweest 
in het verenigingsleven 
en in verschillende werkgroepen en bestu-
ren heb gezeten. Met name welzijn en 
ouderen. 

Toen ik in de Maasdriehoek de oproep las 
voor een CSA heb ik meteen gereageerd. 
Dit past wel bij me en ook in Boxmeer wil ik 
graag maatschappelijk betrokken zijn maar 
ook om mensen te leren kennen. 

Verder werk ik nog, wat betekent dat ik niet 
alle dagen beschikbaar zal zijn. Maar ik heb 
voldoende ruimte om mijn taak die ik nu 
ben aangegaan uit te voeren en de belan-
gen van de deelnemers te behartigen.
In mijn vrije tijd tennis, golf en �etsen we 
veel, dit laatste om de omgeving te 
verkennen.

Ik hoop vele van u in de toekomst te mogen 
ontmoeten.

Mieke Hermers 
Ik ben Mieke, 74 jaar en 
sinds juli 2011 weduwe. 
Mijn dochter woont in 
Engeland en heeft twee 
kinderen. Ik pas vaak op 
bij de kinderen van mijn 
zoon, die in Vierlingsbeek 
woont.

Verder zing ik in een smartlappenkoor en ben 
vrijwilligster bij de plaatselijke Zonnebloem.
Door een val, brak ik mijn heup en ben na 
herstel bij de seniorengym gegaan. Daar ben 
ik contactpersoon. 
Nu ben ik gevraagd coördinator seniorenacti-
viteiten te worden in Vierlingsbeek/Groenin-
gen. Ik neem het stokje over van Wilma van 
Boekel. Het zal voor iedereen nog even 
wennen zijn, maar ik heb er zin in. 

Mariëlla van Wijnen-Heijs
Ik ben Mariëlla, gepensio-
neerd praktijkverpleeg-
kundige huisartsen zorg. 
Sinds kort ben ik coördi-
nator senioren activiteiten 
(CSA) in Boxmeer.  
Na bijna 8 jaar heb ik de 
gemeenteraad per 
1-1-2022 verlaten. Ik wil me nu graag voor 
andere maatschappelijke doeleinde inzet-
ten. CSA bij de SWOGB is er daar één van. 
Ik ben nog amper van start en heb inmiddels 
gesprekken gehad met enkele bestuursle-
den en met een aantal docenten kort kennis-
gemaakt.
Ik hoop op den duur vele van u te ontmoe-
ten



Een applaus voor Wilma van Boekel 

Wilma van Boekel is acht jaar Coördinator 
Senioren Activiteiten geweest in Vierlingsbeek 
en Groeningen. Ze vertelt: "In het begin was ik 
vooral bezig met het ronselen van deelnemers 
voor activiteiten zoals gym en yoga. Het was 
erg leuk om mensen enthousiast te maken en 
te houden. Later, toen alles goed liep, hield ik 
een oogje in het zeil. Als iemand er een paar 
keer niet was, dan probeerde ik uit te vinden 
waarom niet, was er ziekte, of was er een 
andere reden, en waar nodig probeerde ik dan 
iets op te lossen als het kon. In Vierlingsbeek 
en Groeningen ken ik erg veel mensen, dus dat 
werkte heel goed. Sociale betrokkenheid is erg 
belangrijk, vind ik. Ik vond het erg leuk om CSA 
te zijn, maar nu is het tijd om te stoppen. 

Ik wil wat langer met mijn man op stap gaan 
en wat vaker beschikbaar zijn voor mijn fami-
lie, en dat is ook belangrijk. Eigenlijk was ik al 
per 1 januari jl. gestopt maar toen was er nog 
geen vervanger. Nu wel. Ik ben erg blij dat 
Mieke Hermers het stokje van me overneemt. 
Mieke komt ook uit Vierlingsbeek, en net als ik, 
doet ze mee met de gym, en kent ze veel 
mensen. Ik weet zeker dat ze een goede CSA 
zal zijn. En als ze wat informatie wil, kan ze 
altijd bij me aankloppen."

Namens het Bestuur van de SWOGB: dank je 
wel Wilma voor je enthousiaste en e�ciënte 
inzet!  En Mieke, welkom als CSA Vierlings-
beek-Groeningen. Het lijkt ons �jn om met jou 
samen te werken. 
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Omroep Land van Cuijk
Welzijn Ouderen Land van Cuijk verzorgt iedere 
woensdag tussen 11-12 uur een informatieblok bij 
Omroep Land van Cuijk. Met vertegenwoordigers 
van de SWO’s en seniorenraad inventariseren we 
thema’s, die interessant kunnen zijn voor ouderen. 
Er wordt een gast uitgenodigd om het thema te 
bespreken. Misschien hebben jullie tips? Deze zijn 
welkom en kunnen jullie sturen naar 
secretaris.swogb@gmail.com. 

De zender Omroep Land van Cuijk is via 
onderstaande kanalen te bereiken:
Ether: FM93.5 - FM94 of FM105.9 – FM107.3
Ziggo digitaal: (1)915
KPN, XSALL, Telfort(witte afstandsbediening): 1175
Edutel, Fiber.nl, Stipte, Telfort (
zwarte afstandsbediening): 3196
Trined, SNLR: 887
T-Mobile: 2169

“Vrijwilligersadministrateur”
Ik ben Dick van der Kaap en ben 
de nieuwe “ vrijwilligers 
administrateur “ SWOGB.
Mijn leeftijd is 68 jaar en woon
 in het mooie Overloon.

Ik ben sinds 2016 met pensioen. 
Ik heb vanaf mijn 16e jaar altijd 
met veel plezier voor de overheid 
gewerkt. Ik ben getrouwd en dat proces duurt nu 
49 jaar. We hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn hoofdzakelijk sport. Begonnen 
met voetballen, later gaan volleyballen en na mijn 
actieve periode nog 25 jaar volleybaltrainer 
geweest. Ik heb getennist en nu ben ik sinds 4 jaar 
aan golfen. Ja het balletje wordt steeds kleiner.
Ik heb in meerdere besturen van verenigingen 
gezeten en laatstelijk als penningmeester van 
zang- en theater groep Oker. Door mijn buurman 
kwam ik in contact met SWOGB en het was mijn 
buurman die vroeg of ik niet iets wilde betekenen 
voor de SWOGB in administratieve zin. Dit heb ik 
toegezegd en ben vanaf ongeveer 1 januari 2022 
de nieuwe administrateur.



Administratie SWOGB
De administratie van de SWOGB bestaat uit 
drie “afdelingen”. 

1 De vrijwilligersadministratie wordt 
beheerd door Dick van der Kaap. Vrijwilligers  
melden zich met het vrijwilligersprotocol aan. 
Dick zorgt dat contactgegevens van vrijwilli-
gers en docenten op een correcte manier 
verwerkt worden. Hij verstuurt ook de nieuws-
brieven e.d. Van belang is dat alle vrijwilligers 
en docenten wijzigingen aan hem doorgeven. 
Ook als je stopt. Dan blijven de gegevens 
actueel.  Emailadres van Dick: 
vrijwilligers.swogb@gmail.com

2. De financiële administratie wordt uitge-
voerd door Jac Willems. Hij verwerkt betalin-
gen en int de deelnemersbijdrage, cursuskos-
ten, vergoedingen maaltijden Tafeltje Dekje 
etc. Dit in nauwe samenwerking met de deel-
nemersadministratie, coördinator Tafeltje 
Dekje en de penningmeester.

3. De deelnemersadministratie wordt 
gedaan door Jos van de Ven. Nieuwe deelne-
mers melden zich met het aanmeldingsformu-
lier aan. Jos zorgt samen met de CSA dat de 
deelnemerslijsten correct zijn en op de plaats 
van bestemming komen. Aan de hand van de 
deelnemerslijsten worden bijdragen van 
deelnemers geïnd. Ook hiervoor is het belang-
rijk dat wijzigingen(stoppen of bankrekening-
nummer) tijdig doorgegeven worden. Email-
adres van Jos: deeln.swogb@outlook.com

De penningmeester Gerard van de Ven zorgt 
samen met deze mensen dat de administratie 
bij de SWOGB correct verloopt, we zicht 
houden op uitgaven en verantwoording af 
kunnen leggen aan de gemeente. 
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Project sleutel tot langer thuis van start 
Het begon allemaal met dorpsbijeenkomsten 
in de voormalige gemeenten Boxmeer en 
Cuijk, die de Stichting Welzijn Ouderen en 
KBO’s samen organiseerden. Inwoners werden 
uitgenodigd om mee te praten over hun 
wensen en behoeften om zo lang mogelijk 
zelfstandig, in het eigen dorp, te kunnen 
blijven wonen. SWO en KBO vroegen daarna 
aan de drie professionele organisaties op het 
gebied van wonen (Mooiland), welzijn 
(Sociom) en zorg (Pantein) om ondersteuning. 
De reeds bestaande samenwerking tussen alle 
partijen vormde een goede basis voor de 
verdere ontwikkeling van dit project. 

Informatiebijeenkomsten
Vanaf 24 februari 2022 vinden er informatiebij-
eenkomsten ‘Sleutel tot langer thuis’ in het 
Land van Cuijk plaats. Met het project ‘Sleutel 
tot langer thuis’ worden inwoners ondersteund 
om goed voor zichzelf én voor elkaar te zorgen.  

Woonscan en Voorzorgcirkel 
Hoe zorgt ú ervoor dat u langer in uw eigen 
woning kunt blijven wonen of eventueel kunt 
verhuizen naar een geschikte woning? Tijdens 
de bijeenkomst krijgen deelnemers informatie 
over een woonscan. Hiermee bekijkt een opge-
leide vrijwillig woonadviseur of een woning 
een plek is waar iemand veilig ouder kan 
worden. Daarnaast krijgen de deelnemers 
informatie over het opzetten van een Voor-
zorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om hen 
heen waar ze een beroep op kunnen doen als 
ze praktische hulp nodig hebben. Maar deelne-
mers bekijken ook welke ondersteuning of 
persoonlijke aandacht ze aan een ander 
kunnen bieden. Hiermee kan men nu al ‘uit 
voorzorg’ aan de slag, zodat deelnemers zelf 
zorgen voor een sterk sociaal netwerk.” 



Coördinator computerbegeleiding
Mijn naam is Jan Arts en ik 
heb deze coördinatie functie 
overgenomen van Peter 
Ermers. Na vele om-
zwervingen in het verre 
oosten woon ik nu alweer zo’n 
5 jaar, samen met mijn echt-
genote Ans in Overloon. Hier 
zijn we beiden ook geboren 

en voelen ons er weer als een vis in het water; 
een erg leuk dorp met een breed en gezond 
sociaal leven. Daarbij zijn er nog alle benodig-
de voorzieningen aanwezig waardoor we hier 
zonder veel problemen oud hopen te worden. 

Mijn hele werkzame leven heb ik gebruik 
kunnen van digitale technieken in alle vormen 
en soorten en hoop nu deze kennis beschik-
baar te kunnen stellen aan ouderen. 

Buiten techniek is golfen mijn andere hobby 
en je kunt mij een aantal dagen in de week op 
een golfbaan terug vinden, heerlijk om in de 
buitenlucht en weer en wind een rondje te 
lopen.
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De Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer 

T. 0485-792 020
secretaris.swogb@gmail.com
www.swogb.nl

 
Data bijeenkomsten 
De bijeenkomsten vinden per dorp plaats en 
worden via de lokale media aangekondigd. 
De planning van de bijeenkomsten is ook te 
vinden op de websites van Sociom, Thuiszorg & 
Zorgcentra Pantein en Mooiland. 
Kijk voor meer informatie over dit project op 
Sleutel tot langer thuis - Sociom 

Volop waardering voor Christine Hendriks
Na de coronaperiode eindelijk weer eens de 
activiteit “Uit op Zondag” in Overloon. Op het 
programma staat ‘Liedjes en versjes over de 
liefde’ uitgevoerd door zanggroep Palet uit 
Overloon. Meer dan 100 mensen zijn geko-
men. Gastvrouw is de voorzitter van de KBO 
Overloon mevr. Jacqueline Cremers. 

Deze “Uit op Zondag” staat ook in het teken 
van het afscheid van mevr. Christine Hendriks 
als coördinator “Uit op Zondag” in Overloon. 
Het was Christine die de eerste bijeenkomsten 
in Overloon organiseerde. In samenwerking 
met “Uit op Zondag” in de Symfonie Boxmeer 
en zorgwooncentrum St. Anna Boxmeer zijn 
diverse programma’s in elkaar gezet en arties-
ten gearrangeerd. Ook de extra hulp tijdens 
deze bijeenkomsten, denk aan het schenken 
van ko�e en thee, werd in Overloon door 
Christine verzorgd.  

Dhr. Jan Jacobs, bestuurslid SWOGB, bedankt 
Christine voor de jarenlange inzet voor “Uit op 
Zondag” in Overloon en overhandigt haar een 
mooie bos bloemen. Het mooiste cadeau is de 
meer dan 100 aanwezigen deze middag. Een 
blijk van waardering voor Christine én zij laten 
ook zien dat “Uit op Zondag” een plaats heeft 
in de gemeenschap van Overloon.
Christine gaat door als gastvrouw. Overloon is 
op zoek naar een coördinator, die de taken van 
Christine overneemt

Tip VVV bon
De laatste jaren ontvangen vrijwilligers en 
docenten een VVV bon van de SWOGB  als 
kerstattentie. Zorg dat je deze binnen drie jaar 
besteedt. Na 3 jaren wordt er per jaar €6 
beheervergoeding afgeschreven. 


