Zo kan het ook: Boerdonk

‘Van het een komt het ander’
Boerdonk. Vijf jaar geleden verwierf dit Veghelse kerkdorp € 18.000
aan provinciale subsidie om in het gemeenschapshuis Den Hazenpot
het burgerinitiatief Zorg om het Dorp vorm te geven. Nu is Den
Hazenpot het kloppend hart van de kleine gemeenschap. Van het een
kwam het ander. Dankzij de enthousiaste inzet van heel het dorp.
Met een groeiend aantal 55-plussers en het wegvallen van voorzieningen als winkels,
een eigen huisarts en pastoor, een bank en openbaar vervoer, waren zorgen om het
dorp zeker gerechtvaardigd. De bezorgde burgers namen het initiatief in eigen hand en
dienden het conceptplan ‘Zorg om het Dorp’ in bij de provincie, die eenmalig subsidies
gaf aan projecten in kleine kernen.Vervolgens werd met alle Boerdonkers besproken
wat er met de verworven €18.000,- moest gebeuren. Een eetpunt voor senioren zou
goed zijn, een pinautomaat, cursussen, bloedprikken.
In goed overleg met de gemeente Veghel zijn deze ideeën uitgewerkt. “De noodzakelijke
uitbreiding van ons gemeenschapshuis heeft de gemeente bekostigd”, vertelt beheerder
Rini Weijers (55), “maar we hebben er wel ons stempel op gedrukt. Alles wat er nodig
is om Zorg om het Dorp te realiseren, in te richten en te laten draaien, komt voor
rekening van onze werkgroep.”
In die werkgroep zitten naast Rini Weijers nog dagbladcorrespondent Cor van den
Tillaar (48), Cor Biemans (67) en Maria Coolen (64). Samen met de enthousiaste
dorpelingen pakken ze steeds meer zaken op.

ideeën opdoen…
Met de invoering van de Wmo
is het bieden van maatschappelijke ondersteuning een
gedeelde verantwoordelijkheid
van overheid, professionals
en burgers geworden.

Inloopspreekuur
Cor Biemans is als oud-maatschappelijk werker de ouderenadviseur. Tijdens het
inloopspreekuur dat is ingesteld, kunnen senioren bij hem terecht met alles waar ze
mee zitten: veelal administratieve zaken, maar ook maatschappelijke of psychische
kwesties. “Soms kom je ergens alleen niet uit”, zegt Dina Huijbers-Van de Brand (86).
Dan is het fijn om even bij Cor binnen te kunnen lopen.”
Lezen en informeren
Maria Coolen is bij Zorg om het Dorp betrokken geraakt toen ze haar vijf jaar geleden
vroegen om te helpen bij de subsidie-aanvraag voor de provincie. “Ik ben immers
jarenlang secretaresse geweest”, lacht ze. “En voor ik het wist zat ik in de werkgroep.
Nu help ik elke maand een themabijeenkomst over allerhande onderwerpen te
organiseren, het Onderonsje genaamd.”

Is dat haalbaar? Kun je
burgers daarmee opzadelen?
Het antwoord is ja.
Voorbeelden uit de praktijk
van alledag laten zien dat er op
het vlak van informele zorg
al heel wat wordt gepresteerd.

‘We hebben lang niks gehad hier, maar nu is er elke dag volk’
Laat u inspireren,
Zo ongeveer is het ook Lenie Smits (45) vergaan. “Ik werkte voor ik kinderen kreeg op
de administratie in de bibliotheek van Gemert. Dus ik was volgens de werkgroep een
zeer geschikte kandidaat voor de groteletterbibliotheek in Den Hazenpot…”
In de kast staan zo’n 150 titels: vooral streekromans, oorlogsromans en informatieve
boeken. “Ik haal de boeken waar behoefte aan is in de bibliotheek van Veghel, waar we
mee samenwerken. Een boek lenen kost 20 cent, maar je kunt ook aanschuiven aan de
grote tafel in de leeszaal.”
Computeren
Toon van de Akker (75) komt vaak in de leeszaal, want daar staat de computer voor
algemeen gebruik. Sinds dat hij in Den Hazenpot een cursus heeft gevolgd, is hij
aardig bedreven op het internet. De computers zijn geschonken door de Rabobank.
De lessen worden gegeven door een van de vrijwilligers, Wim de Wijs (59).
Hij is deskundig op het gebied van computercursussen
en ambassadeur van Seniorweb. “We proberen altijd
eerst deskundigheid binnen het dorp te zoeken”,
vertelt Cor Biemans. “Dan betrek je meteen
de jongere generatie bij Zorg om het Dorp.”

neem ook initiatief!

Koffiedrinken en gymen
Toon van de Akker is niet alleen gekomen. Marriet Penninx-Donkers (75) is gezellig
meegelopen, om even koffie te drinken voor ze naar het Eetpunt gaat. “Ik ben niet zo’n
lezer, ik ben meer van het gymen. Dat doe ik al mijn hele leven, nu vanuit de SWO elke
dinsdag hier in Den Hazenpot, in de gymzaal.”
Samen eten
Rini Weijers: “Zo gaat dat hier. De een neemt de ander mee. Om koffie te drinken, te
kletsen, of om samen te eten in het Eetpunt voor 55-plussers, dat steeds populairder
wordt. Het aantal deelnemers varieert van 12 tot 18, alleenstaanden, maar ook
echtparen.”
“De maaltijden komen van Zorgcentrum Compostella in Zeeland en kosten € 5,45”,
vertellen Annie Biemans en Thea Donkers. Ze helpen met serveren en doen de
bestelling. “Het is wel eens lastig te bepalen wat iedereen lekker vindt, dus vaak zijn
er twee keuzes.”

‘We hebben aardig gewerkt met z’n allen’
De gebroeders Jan en Bertus Bekkers met hun eega’s Truus Rutten en Nolda Vesters
hebben het gekscherend over ‘uit eten in de stadskeuken’. Bertus en Nolda zijn vaste
klanten - voor de gezelligheid - Jan en Truus eten mee als het vrijwilligerswerk van
Jan het toelaat. Op dinsdag en donderdag komen de gebroeders biljarten, vanuit de
Katholieke Bond van Ouderen. “We hebben lang niks gehad hier, maar nu is er elke
dag volk.”
Kaarten maken
Zus van der Wijst eet ook elke twee
weken mee in het Eetpunt. Ze geniet
vooral van de gedekte tafel. De bloemen
komen uit haar eigen tuin. Maar dat is
slechts één bijdrage die ze levert. Ze wijst
op het bestek: 250 couverts, aangeschaft
van de opbrengst van de ansichtkaarten
die door de handwerkclub gemaakt
worden, elke donderdag in Den Hazenpot.
Ze staan in de kaartenmolen in de hoek,
kosten 1 euro per stuk. “Ook het bankje
buiten, het programmabord en de kast in
de hal zijn ervan gekocht. Dan hebben we
toch aardig gewerkt met z’n allen!”

Elke veertien dagen genieten van
een gezamenlijke maaltijd.

Iedereen doet mee
Cor en Rini knikken: “Van het een komt
het ander. Zoals een beperkt aantal
hulpmiddelen dat we gratis uitlenen, het
kleine assortiment Apetito-maaltijden, Irischeques, postzegels, enveloppen, kopiëren, en een toeristische wandeling die straks ook
langs de herbouwde Sint-Corneliskapel zal voeren. Er komt een consultatiebureau voor
ouderen, we praten over samenwerking met de schoolbibliotheekbus, en ga zo maar
door.Vrijwilligers, zorgenden en mensen die extra zorg nodig hebben, iedereen doet
mee. Dat is uniek.”

