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Voorwoord
2022 was het jaar waarin we covid en de invloed die 
het had op ons leven langzaam achter ons konden 
laten. Vanaf het begin van het jaar kregen we steeds 
meer bewegingsvrijheid. Dit betekende ook dat alle 
activiteiten, diensten en cursussen van de Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) weer 
opgepakt konden worden, zoals die aangeboden 
werden voor de covid periode. Dat was voor deelne-
mers, vrijwilligers, docenten en bestuur een grote 
opluchting. 

Welzijn Ouderen Land van Cuijk
Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk een feit en kwam er een einde aan de 
gemeente Boxmeer. Ook dat heeft gevolgen voor de 
SWOGB. Tot 2022 ontving de SWOGB subsidie van de 
gemeente Boxmeer. 
De nieuwe gemeente Land van Cuijk bestaat uit de 
voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en 
St Anthonis. Dit heeft tot gevolg voor wat betreft 
‘welzijn ouderen’, de gemeente met één koepel 
organisatie communiceert, namelijk de stichting 
Welzijn Ouderen Land van Cuijk. 
Deze is medio 2022 
formeel opgericht. 
Frans Brienen nam 
namens de SWOGB 
hiertoe het initia-
tief en is tijdelijk 
voorzitter van 
Welzijn Ouderen 
Land van Cuijk. 
Met veel energie 
is aan een opzet 
gewerkt waar de 
vijf stichtingen 
zich in kunnen 
vinden. Er is nog 

veel werk aan de winkel, met name het harmonise-
ren van de �nanciële zaken en het beleid, zoals het 
vrijwilligers-/en docentenbeleid.

Een hoogtepunt was de werkconferentie in septem-
ber over de toekomst van welzijn ouderen in Land 
van Cuijk. Hieraan hebben veel stakeholders, zowel 
professioneel als belanghebbenden aan deelgeno-
men. Samen wordt de opbrengst van deze werkcon-
ferentie uitgewerkt om te komen tot een ouderenbe-
leid in Land van Cuijk.
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Van SWOGB naar 
Welzijn Ouderen Boxmeer
Vanwege één koepelorganisatie Welzijn Ouderen 
Land van Cuijk én de nieuwe Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen moesten de statuten van 
de SWOGB aangepast worden. Dit moment is 
aangegrepen om de bestuurlijke organisatie van 
SWOGB aan te passen aan de nieuwe situatie. Het 
dagelijks- en het algemeen bestuur zijn opgehou-
den te bestaan. Deze gelaagde structuur is vervan-
gen door een één bestuur met 7 bestuursleden. 

Afscheid en welkom
In mei namen we afscheid van Piet Ermens als 
algemeen bestuurslid en coördinator senioren 
activiteiten Maashees. Nico van Tilburg, heeft deze 
taak overgenomen en is nu coördinator van 
Holthees én Maashees.
Frans Brienen heeft na 10 jaar uitstekend en vol 
energie zijn functie als voorzitter van SWOGB 
uitgeoefend te hebben, overgedragen. Jan Jacobs 
is sinds oktober voorzitter van Welzijn Ouderen 
Boxmeer.

Ook in oktober vond er een wisseling van de 
functie van penningmeester plaats. Gerard van de 
Ven, die ruim 8 jaar met succes gewaakt heeft over 
de �nanciën van de SWOGB, is opgevolgd door Lau 
Haegens. 

In december is o�cieel afscheid genomen van de 
algemeen bestuursleden. Hun inzet was cruciaal in 
het functioneren en verder uitbouwen van de 
SWOGB. Om de continuïteit te waarborgen zijn 
veel van hun taken overgeheveld naar de Coördi-
natoren Senioren Activiteiten (CSA). Zij vervulden 
al een cruciale rol in de kernen van de “oude 
gemeente Boxmeer”, maar in de nieuwe structuur 
wordt die rol nog belangrijker. 
Wilma van Boekel, CSA Vierlingsbeek is dit jaar 
opgevolgd door Mieke Hermers. Jan Derckx, CSA 
Sambeek heeft zijn taak overgedragen aan Gerda 
Bongarts. In Boxmeer zijn Hanny Robben en Els 
van Rooijen als nieuwe CSA gestart.

Hoewel het altijd een zorg is als mensen hun 
functie neerleggen, is het ook weer verblijdend om 
te ontdekken dat er anderen zijn die de taak weer 
enthousiast oppakken.
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Telefooncirkel
In 2022 is de telefooncirkel met 5 nieuwe deelne-
mers weer mooi gegroeid naar een aantal van 13 
deelnemers. Twee deelnemers moesten stoppen 
door veranderende omstandigheden.
Het was weer mogelijk met deelnemers en vrijwilli-
gers gezellig bij elkaar te komen in ’t Vertrek. Dat 
werd zeer op prijs gesteld. 
De 7 ervaren vrijwilligers begeleiden de telefoon-
cirkel op alle werkdagen en ook de bijeenkomsten.

Thuisadministratie
In december 2022 heeft de thuisadministratie 
wederom versterking gekregen met een nieuwe 
vrijwilliger. Er zijn nu 7 thuisadministrateurs, die 
senioren kunnen helpen met hun administratie. In 
2022 zijn 20 mensen geholpen met hun thuisadmi-
nistratie en zijn er 163 bezoeken gebracht. Dat is 
gemiddeld ruim 8 bezoeken per cliënt en zijn ruim 
50 bezoeken meer dan in 2021. Dit sluit aan bij de 
trend, dat sommige mensen meer hulp nodig 
hebben bij hun administratie, dan voorheen. 
Digitalisering en ingewikkelde formulieren zorgen 
ervoor dat sommige kwetsbare senioren intensieve 
ondersteuning bij hun administratie nodig 
hebben.

Belasting invulhulp
In april 2022 werden door de “belastinginvulhul-
pen” van de SWOGB/KBO de belastingformulieren 
voor het jaar 2021 ingevuld. In januari kregen de 
invulhulpen weer een bijscholing via KBO-Brabant 
zodat de aangiftes optimaal konden worden 
behandeld.
De belasting invulhulpen in de gemeente Boxmeer 
hebben gezamenlijk 133 aangiftes kunnen 
verzorgen.

Hulpdiensten
In zes dorpen is er een hulpdienst. In sommige 
dorpen worden vanuit de werkgroep Zorg en 
Welzijn of het project “Zorg nú en later” ook dien-
sten aangeboden.
Ook zien we een ontwikkeling dat een vrijwilliger 
van de hulpdienst ingezet wordt voor gezelschap 
of begeleiding. Goede ontwikkeling om vanuit 
bekendheid mensen in te zetten én belangrijk om 
dit te blijven volgen, zodat dit goed afgestemd 
wordt met bijvoorbeeld de dienst aanwezigheids-
hulp.  
Aantal geleverde diensten zijn:
Vervoer: 1503
Boodschappen: 371
Klusjes: 30
Gezelschap/begeleiding: 45
Informatie/verwijzing:44

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
In 2022 zijn ruim 42.000 maaltijden bezorgd in de 
11 dorpen van de oude gemeente Boxmeer. 261 
Personen maakten gebruik van deze maaltijdvoor-
ziening. Ongeveer 25 gebruikers hebben 365 
dagen hiervan gebruik gemaakt en plm. 55 
mensen gebruikten meer dan 300 maaltijden. 
Begrijpelijk is dat er in deze doelgroep een groot 
(natuurlijk) verloop is; we hadden 115 nieuwe 
aanmeldingen en daar tegenover zijn er 102 
gestopt. In samenwerking- en in goed overleg met 
de 7 coördinatoren worden de ca 100 vrijwilligers/-
bezorgers aangestuurd om de maaltijden op tijd 
op de juiste plek te bezorgen. Complimenten voor 
onze bezorgers!
De prijs van de maaltijden is maar liefst met € 0,85 
verhoogd. Desondanks is het gebruik niet veel 
afgenomen en voorzien we nog steeds in een 
behoefte waar we graag aan blijven voldoen.
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In een ‘normaal jaar’ biedt de SWOGB/Welzijn Ouderen 
Boxmeer in de ‘oude gemeente Boxmeer’ activiteiten 
aan die door docenten, dirigenten en fysiotherapeuten 
geleid worden, zoals koor, aqua-�t, �tness, bewegen 
voor ouderen, zitdansen, (stoel)yoga, werelddansen, 
wandel voetbal, en muzieksalon. Daarnaast steunt de 
SWOGB/Welzijn Ouderen Boxmeer tal van ontmoe-
tingsactiviteiten zoals soos, huiskamer, jeu-de-boules, 
koersbal, bingo, kaarten en biljarten, �etsen, en hand-
werken, de �lmcyclus, en ‘uit op zondag’. 
Vanaf februari zijn alle activiteiten langzaam weer 

opgestart. De koren gingen weer repeteren, de 
muzieksalon begon weer, de bewegingsactiviteiten 
van wandelvoetbal,  dansen, yoga, zwemmen tot 
�tness, werden weer opgestart. Het aantal deelne-
mers was laag bij de start maar is geleidelijk toegeno-
men tot pre-corona aantallen. 

Net als in voorgaande jaren besloot het bestuur de 
docenten en andere activiteitenleiders te vragen om 
door te gaan met de activiteiten gedurende de 
zomervakantie, uiteraard voor zover dit mogelijk was. 
Daaraan is veel gehoor gegeven.

In mei namen we afscheid van Noëlle Kockelkorn als 
docente bewegen voor ouderen. Jordy Paters werd 
haar opvolger. In augustus nam Jill Verkerk afscheid 
als fysiotherapeut. Haar �tness activiteiten zijn over-
genomen en tevens uitgebreid door fysiotherapie 
praktijk Gebbink, Rikken, Huijbers in Boxmeer. Ook 
geeft Jordy Paters vanaf november �tness lessen in 
de Weijerwereld. Zo zijn de bewegingsactiviteiten 
uitgebreid met drie �tness groepen. 

In december nam Lenie Ozga afscheid als yoga 
docent. Zij is opgevolgd door Xareni Rojas. Aan de 
yoga activiteiten is stoelyoga toegevoegd in de 
Weijer. In de Weijerstaete zijn we helaas moeten 
stoppen met stoelyoga.
‘Uit op Zondag’ is vanaf april weer opgestart. Zowel in 
Boxmeer als in Overloon wordt deze activiteit in het 
algemeen goed bezocht. Mede dankzij de vele 
vrijwilligers kunnen deze activiteiten laagdrempelig 
georganiseerd worden. 
De ‘�lm en lunch’ activiteit is vanaf oktober weer 
opgestart. Ook hier is het aantal deelnemers bijna 
weer op het niveau van voor de covid periode. 
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Werving docenten
Het huidige docentenbestand wordt ouder en 
een aantal docenten stopt daarom met het leiden 
van activiteiten. Mede door een groeiende vraag 
naar bewegingsactiviteiten door ouderen, is er 
een schrijnend tekort aan docenten. De werving 
voor docenten wordt een uitdaging.
Bewegingsactiviteiten voor zelfstandig wonende 
senioren zijn van groot belang. Deze activiteiten 
richten zich op de ouderdomsmotoriek en de 
lichamelijke en psychosociale veranderingen, die 
optreden bij het ouder worden. Deze veranderin-
gen zijn van grote invloed op kwaliteit van leven, 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. 
Met het overkoepelend orgaan Welzijn Ouderen 
Land van Cuijk hopen we samen dat voor het 
tekort aan docenten een structurele oplossing 
gevonden kan worden.

Huiskamer – soosactiviteiten
In Beugen loopt de huiskamer matig, op de 
dinsdagochtend komen er meer bezoekers dan 
op donderdagmiddag. In Overloon is de huiska-
mer gekoppeld aan soosactiviteiten. Deze wordt 
goed bezocht. In Vierlingsbeek is eind 2022 de 
huiskamer 1 per week open. Hiermee wil men in 
2023 doorgaan. 
We gaan dit project in 2023 evalueren en kijken of 
er in andere dorpen ook behoefte is aan het 
opzetten van een huiskamer.
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Cursussen
In 2022 zijn er weer kookcursussen en verkeerstrai-
ningen georganiseerd. De computercursus is, 
vanwege weinig animo niet meer gegeven. Deze 
vragen worden individueel opgepakt. 

Kookcursus 
Als de thuissituatie verandert, kan het wenselijk zijn 
om zelf een potje te leren koken. 
In De Poel in Rijkevoort is een volledig ingerichte 
keuken beschikbaar voor het geven van kookcursus-
sen. Dit jaar hebben er 2 sessies van 8 lessen plaats 
gevonden. Er zijn 12 mannen, onder begeleiding 
van de kok-docent Cor Verbroekken, de kennis van 
koken bijgebracht. 

Verkeersveiligheid
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Verkeersveiligheid
In 2022 zijn weer allerlei verkeerstrainingen geor-
ganiseerd. In Beugen en Sambeek is een auto 
opfriscursus gegeven. Tijdens deze druk bezochte 
middagen zijn vele verkeersregels doorgeno-
men. Bij velen van ons werd duidelijk dat sommi-
ge regels toch veranderen in de loop der jaren.

In het hedendaagse verkeer komen meer en meer 
scootmobielen. Deze speciale vervoermiddelen 
rijden op de openbare weg of op het �etspad. 
Maar deze scootmobielen rijden ook in het winkel-
centrum, in het voetgangersgebied. Gezien de 
leeftijd van de gebruikers spreekt het voor zich dat 
ook deze groep weggebruikers aandacht behoe-
ven. Dit jaar hebben we helaas geen training 
aangeboden. Mogelijk dat dit in de toekomst weer 
georganiseerd gaat worden. Dit gebeurt samen 
met het Gehandicaptenbelang Boxmeer.

De �etstrainingen zijn zeker tegenwoordig van 
belang met de alsmaar oprukkende E-bike. Tijdens 
deze trainingen komen de verkeersregels aan bod, 
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er in andere dorpen ook behoefte is aan het 
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maar ook de �ets en het gedrag van de gebruiker 
op de �ets. Echter in 2022 zijn we wel gestart met 
het organiseren van een �etstraining in Boxmeer. 
Het aantal inschrijvingen was dusdanig laag dat 
we deze niet door hebben laten gaan. 
We gaan ervan uit dat we in 2023 weer trainingen 
kunnen organiseren voor onze ouderen op dit 
gebied van verkeersveiligheid. Het is van groot 
belang dat ouderen op een gezond en veilige 
manier mobiel blijven. 

Van computercursus naar hulp op maat
In 2022 zijn we gestopt met computerlessen in 
groepsverband. De meeste Senioren kunnen beter 
met een computer omgaan. Mede hierdoor is de 
animo te laag geworden. 

Melden zich toch nog senioren dan verwijzen we 
hen naar de Bibliotheek in Boxmeer echter, indien 
de mobiliteit het niet toestaat kan er in overleg 
thuis een cursus gevolgd worden.
Daarom zijn we overgeschakeld naar een vorm 
van computer/telefoon EHBO waarbij we op 
aanvraag senioren thuis helpen met computerpro-
blemen die zij niet zelf op kunnen lossen. Voor 
onze docenten is dit leuk om te doen en onze 
“klanten” zijn blij met deze persoonlijke onder-
steuning.
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om zelf een potje te leren koken. 
In De Poel in Rijkevoort is een volledig ingerichte 
keuken beschikbaar voor het geven van kookcursus-
sen. Dit jaar hebben er 2 sessies van 8 lessen plaats 
gevonden. Er zijn 12 mannen, onder begeleiding 
van de kok-docent Cor Verbroekken, de kennis van 
koken bijgebracht. 

Verkeersveiligheid

Financieel
De cijfers zijn een �nanciële afspiegeling van activi-
teiten en diensten die in het afgelopen jaar hebben 
plaats gevonden. Helaas zijn de cijfers, door de 
coronapandemie, moeilijk vergelijkbaar met de 
voorgaande jaren.

Uit het �nancieel jaarverslag blijkt dat in 2022 de 
totale inkomsten zijn gestegen van  € 449.477 in 
2021 naar € 508.609 in 2022. Omdat we in 2022 
nauwelijks last hebben gehad van de corona zijn alle 
activiteiten gewoon door kunnen gegaan waardoor 
de inkomsten dan ook behoorlijk zijn gestegen. Door 
de toename van de activiteiten staat tegenover deze 
inkomstenstijging natuurlijk ook een �inke stijging 
van de uitgaven. De totale uitgavenpost bedroeg in 
2022 € 533.378 tegenover € 462.036 in 2021.

Verder zijn er onder de uitgaven twee extra posten 
opgenomen. Deze posten betre�en een bijdrage van 
€ 10.000 in de oprichtingskosten en werkconferentie 
van Welzijn Ouderen Land van Cuijk én een extra 
investering in de opzet van de huiskamerprojecten. 
Als we deze twee posten buiten beschouwing laten, 
is het exploitatietekort in 2022  €6.111 tegenover 
een tekort in 2021 van € 12.558.

Gekeken naar de bezittingen per 31-12-2022 was het 
totaal van de bezittingen  € 172.576. Het totaal van 
de bestemmingsreserves en nog te betalen posten 
bedroeg per saldo € 155.644 zodat de vrij beschikba-
re ruimte € 16.932 bedraagt. Voor een nadere 
toelichting verwijzen wij naar het �nancieel jaarver-
slag over 2022.

Welz
Verkeersveiligheid
In 2022 zijn weer allerlei verkeerstrainingen geor-
ganiseerd. In Beugen en Sambeek is een auto 
opfriscursus gegeven. Tijdens deze druk bezochte 
middagen zijn vele verkeersregels doorgeno-
men. Bij velen van ons werd duidelijk dat sommi-
ge regels toch veranderen in de loop der jaren.

In het hedendaagse verkeer komen meer en meer 
scootmobielen. Deze speciale vervoermiddelen 
rijden op de openbare weg of op het �etspad. 
Maar deze scootmobielen rijden ook in het winkel-
centrum, in het voetgangersgebied. Gezien de 
leeftijd van de gebruikers spreekt het voor zich dat 
ook deze groep weggebruikers aandacht behoe-
ven. Dit jaar hebben we helaas geen training 
aangeboden. Mogelijk dat dit in de toekomst weer 
georganiseerd gaat worden. Dit gebeurt samen 
met het Gehandicaptenbelang Boxmeer.

De �etstrainingen zijn zeker tegenwoordig van 
belang met de alsmaar oprukkende E-bike. Tijdens 
deze trainingen komen de verkeersregels aan bod, 

Informatie en communicatie
In 2022 zijn drie nieuwsbrieven uitgebracht voor 
vrijwilligers, docenten en organisaties waarmee 
we nauw samenwerken.  Iedere maand wordt de 
seniorenpagina in de Maasdriehoek gevuld met 
nieuws over Welzijn Ouderen Boxmeer. We 
merken aan de reacties dat deze goed wordt 
gelezen. In het najaar is de naam veranderd van 
SWOGB naar Welzijn Ouderen Boxmeer en 
hebben we een nieuw logo gekregen. 

De website en emailadressen zijn ook aangepast. 
Samen met de andere regio’s lopen er gesprek-
ken over verdere afstemming website en infor-
matieboekje. 

Iedere woensdag tussen 11.00-12.00 wordt een 
relevant thema besproken bij de lokale omroep 
Land van Cuijk. Hieraan leveren we ook onze 
bijdrage door deel te nemen aan de werkgroep 
en mensen te interviewen.

maar ook de �ets en het gedrag van de gebruiker 
op de �ets. Echter in 2022 zijn we wel gestart met 
het organiseren van een �etstraining in Boxmeer. 
Het aantal inschrijvingen was dusdanig laag dat 
we deze niet door hebben laten gaan. 
We gaan ervan uit dat we in 2023 weer trainingen 
kunnen organiseren voor onze ouderen op dit 
gebied van verkeersveiligheid. Het is van groot 
belang dat ouderen op een gezond en veilige 
manier mobiel blijven. 

Van computercursus naar hulp op maat
In 2022 zijn we gestopt met computerlessen in 
groepsverband. De meeste Senioren kunnen beter 
met een computer omgaan. Mede hierdoor is de 
animo te laag geworden. 

Melden zich toch nog senioren dan verwijzen we 
hen naar de Bibliotheek in Boxmeer echter, indien 
de mobiliteit het niet toestaat kan er in overleg 
thuis een cursus gevolgd worden.
Daarom zijn we overgeschakeld naar een vorm 
van computer/telefoon EHBO waarbij we op 
aanvraag senioren thuis helpen met computerpro-
blemen die zij niet zelf op kunnen lossen. Voor 
onze docenten is dit leuk om te doen en onze 
“klanten” zijn blij met deze persoonlijke onder-
steuning.
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Op naar 2023
Ook voor 2023 wordt een activiteitenplan opge-
steld. We willen de activiteiten uitbreiden, cursus 
valpreventie organiseren en ook weer met alle 
kerkdorpen in gesprek.  De grootste uitdagingen 
liggen in de verdere afstemming met de 4 andere 
Welzijnsorganisatie in de gemeente Land van 
Cuijk.

Waardering
Het bestuur waardeert de betrokkenheid en 
enorme inzet van vrijwilligers en docenten. Flexibili-
teit en uitgaan van mogelijkheden geeft duidelijk 
de veerkracht van onze organisatie aan. Samen met 
andere organisaties maken we van het welzijn van 
ouderen iets moois.
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