Activiteitenverslag 2020 Zorg coöperatie Graaggedaan Leende
Telefoondienst:
Graaggedaan is 24 uur per dag bereikbaar. Ervaring leert dat de meeste telefoontjes tijdens
kantooruren plaats vinden. Het afgelopen jaar werd Graaggedaan telefonisch benaderd met
zeer uiteenlopende vragen. De meeste hulpvragen waren bestemd voor de vervoersdienst
en de klussendienst. De overige vragen betreffen informatie, contacten met welzijnspartners
etc.

Huiskamer:
De huiskamer is in januari, februari en de eerste 2 weken van maart open geweest op
maandagmiddag, woensdagmiddag en zondagmorgen. Gemiddeld aantal bezoekers is
geweest: op maandagmiddag 6, op woensdagmiddag 12 en op zondagmorgen 6 personen.
Op woensdag is dit meer omdat er dan ook gebreid werd en dat trok net wat meer mensen.
Op maandagmiddag warren dit de mensen die na het wandelen een kop koffie kwamen
drinken.
Tijdens openingstijden is er op maandagmiddag en woensdagmiddag de mogelijkheid om te
biljarten.
Ook was er in januari, februari en maart een lunch op de dinsdag. De 1 e dinsdag van de
maand. Hiervoor hadden per keer ongeveer 30 mensen ingeschreven.
Met Lind Mert is de Huiskamer niet open geweest i.v.m. Corona.
Ook met Pasen was er geen gelegenheid om paastukjes te maken.
Met Sinterklaas werd er een kamer voor Pieten ingericht en op 27 november was er voor de
kinderen gelegenheid om deze kamer te bezoeken. Hier is erg veel gebruik van gemaakt. Er
werden erg veel tekeningen en werkstukjes gemaakt voor Sinterklaas en de 2 pieten die
aanwezig waren hebben deze doorgegeven Voor de kinderen was er een zakje met
pepernoten.
De modeshow kon ook niet doorgaan i.v.m. Corona.
De avond voor de vrijwilligers kon i.v.m. Corona ook niet doorgaan. Ze zijn verrast met iets
lekkers eind september. Dit is door de bestuursleden aan huis bezorgd.
In de week tegen eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober zijn de ontmoetingsactiviteiten
zoals in 2019 niet doorgegaan. Daarom is er bij alle leden een leuke verrassing bezorgd.

Bookcrossing:
Er is niet heel veel gebeurd. In maart 2020 zou er een bijeenkomst zijn hierover. Deze is
gecanceld i.v.m. Corona. Er zijn wel zo nu en dan boeken gewisseld in het kastje buiten.

Peer van Lindkamer:
Hier bevindt zich het archief van oud Leendenaar Piet Willems welke actief was als lokaal
correspondent.
Het is in te zien voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft tijdens de openingstijden en
op afspraak.
Omdat de huiskamer gesloten was is hier geen gebruik van gemaakt.

Biljarten:
Wat het biljarten betreft is de huiskamer bijna het hele jaar dicht geweest. Tijdelijk werd er
gebiljart met 4 heren van 19.00 tot 20.00 uur. En daarna 3 dames tot 20.30 uur. Daarna werd
er in onderling overleg nog diverse keren gebiljart.

Witte nog…?
Januari en februari waren in 2020 normale Witte nog… maanden. Met in januari de film van
Beliën en in februari het verhaal van ‘De kraamzuster en de hopman’.
Toen kwam spelbreker Corona. Daarom was er in maart geen Witte nog…
Samen met rtvhorizon en Ad Verhoeven kregen we een Witte nog…. in onze eigen
Huiskamer.
Het team zette in op meerdere media. We kregen bij rtvhorizon, bij De Parel van Brabant en
bij Heeze-Leende24 ruimte voor Witte nog…. in het derde weekend van de maand. In
oktober, november en december. Het gilde Sint Catharina en Sint Barbara zorgde zelf voor
de oktober aflevering op Heeze-Leende24.
In elke aflevering zat ook een directe link naar een bestaand verhaal op de website van de
ZC. De mensen thuis konden op die manier makkelijk teruglezen wat we eerder al eens
verteld hadden. Er is een eigen e-mailadres aangemaakt om reacties en suggesties te
ontvangen wittenogleende@gmail.com
De belangstellenden van Witte nog…. werden via mailing op de hoogte gebracht van
filmafleveringen op rtvhorizon. Alle afleveringen zijn steeds door Jo Spiertz op de site van
zcgraaggedaan geplaatst, zodat iedereen alles kan teruglezen.
Repair Cafe

Vanwege de Coronacrisis heeft het Repair Café in het jaar 2020 6 bijeenkomsten kunnen
organiseren. Gedurende de maanden januari, februari en maart op volle bezetting en vanaf
september t/m december met een beperkte aanwezigheid van de vrijwilligers en met
aangepaste regels. Zo werd een inname, uitgifte en infopunt in de hal geplaatst, voorzien
van een spatscherm, mochten bezoekers niet meer in de werkplaats komen, hielden de
vrijwilligers zoveel mogelijk 1½ meter afstand en werkten de dames van de verstelhoek op
afroep thuis, evenals een aantal vrijwilligers.
In totaal zijn er 87 reparaties aangeboden, waarvan 53 geslaagd zijn, 26 naar de Mannen van
Metaal zijn gedoneerd en 8 bezoekers zijn met een advies huiswaarts gegaan.

Tevens hebben zich gedurende het jaar 2 nieuwe aspirant-leden gemeld, waarvan 1
daadwerkelijk enkele keren actief is geweest.
Ook hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Karel Tielen, gewaardeerd lid van het
coördinatieteam, contactpersoon en steun en toeverlaat van de andere vrijwilligers met hun
materiaalvragen. Dankzij de gift van Therese Tielen heeft Sinterklaas alle vrijwilligers kunnen
verblijden met een vogelhuisje, een product van Hobbyclub ’t Prutske.
Klussendienst

Het aantal klussen is dit jaar 2020 zeer beperkt gebleven. De teller is in december op 12
klussen blijven staan.
Mannen van Metaal

De bijeenkomsten met alle vrijwilligers zijn beperkt gebleven ten gevolge van de
maatregelen rondom Covid 19. Aanvankelijk zijn de bijeenkomsten nog in de garage van de
Huiskamer geweest. In december hebben de vrijwilligers hun intrek genomen in de grote
schuur van dhr. v.d. Broek aan de Langstraat, alwaar zij een riant onderkomen hebben.
In de tussenmaanden hebben de Mannen niet stil gezeten, maar zijn de recycle activiteiten
grotendeels thuis voortgezet. Hiervoor kwamen zij elke 14 dagen apparaten ophalen en
tevens het gescheiden materiaal inleveren, waarna dit in aparte afvalstromen werd
weggebracht.
De opgestarte activiteiten in Leenderhof en de Zorgboerderij Molenschut werden door de
maatregel rond het virus het verdere jaar stil gezet.

Digitale ondersteuning:
Digitaal café:
In 2020 is alleen tot half maart het digitaal café open geweest, twee keer per maand. Daarna
was het niet toegestaan vanwege corona. De “experts” en de bezoekers zitten in de coronarisico-leeftijd en daardoor is het café verder heel 2020 niet open geweest.
Wel is steeds meegedeeld dat mensen met problemen een van de helpers mochten bellen.
Dit is zo nu en dan gebeurd. En dat mag nog steeds totdat we weer open kunnen.
ZOEMveiligthuis. Er is in 2019 subsidie aangevraagd voor een pilot binnen de totale
gemeente Heeze-Leende. Uitgangspunt een pilot voor in alle geval 5 aansluitingen per kern.
Het project loopt nog. Zowel Heeze als Leende en Leenderstrijp gaan hun target halen.
De vrijwilligers van ZOEM zijn in 2020 nauwelijks in actie geweest om nieuwe cursisten te
begeleiden. Wel is er via de what’s app groepjes regelmatig contact gehouden via berichtjes,
foto’s enz.
In 2021 gaan alle ZOEM onderdelen opnieuw van start met ook diverse bestaande en nieuwe
vrijwilligers. Dat alles ná Corona.

Zelfmanagement met je Smartphone ( ZOEM II). Een project voor de hele gemeente HeezeLeende. Dit is een project waarvoor subsidie is verleend door de RVO ( Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland). Het project wordt uitgevoerd samen met Gociëty. Er zijn tot nu
toe een 3-tal bijeenkomsten geweest. Mogelijk te betrekken organisaties zijn
geïnventariseerd. De gemeente Heeze-Leende heeft geholpen bij het contact maken met
groepen voor wie ZOEM zelfmanagement van belang zal zijn. Zij hebben de uitnodigingen
om mee te doen, namens het projectteam, verstuurd. Zowel in hard copy als digitaal. Dat
heeft tot nu toe geresulteerd in 26 individuele aanmeldingen voor een online bijeenkomst.
Deze online bijeenkomsten waren op 2 verschillende tijdstippen 18 november 20u en23
november 17u.
Omdat dit project ook een belangrijke taak voor gezondheid en vitaliteit heeft, is bij de
gemeente subsidie aangevraagd uit het budget voor de uitvoering van het Sport- en
Beweegakkoord gemeente Heeze-Leende. Deze subsidie is toegezegd.
Door de corona problematiek ligt e.e.a. op dit ogenblik geheel stil totdat bijeenkomen weer
mogelijk wordt.
Project ZorgAlert Fase I. Deze fase van het Project is erop gericht voor Leende, Sterksel en
Leenderstrijp te onderzoeken hoe de stand van zaken is m.b.t. levering van Welzijn en Zorg
door zowel professionele als informele hulpverleners. Het project gaat over; Niemand
zonder zorg. Informatie dichtbij. Het projectteam heeft ca 20 x vergaderd en dat heeft
geresulteerd in een voorlopig plan van Aanpak voor fase II dat is voorgelegd aan de
subsidieverlener ZonMw. Het is nu afwachten of en hoe het verder mag gaan.

Wandelen:
Tot half maart 2020 werd er elke maandagmiddag gewandeld.
Er werd gestart bij de Huiskamer. Het aantal deelnemers varieerde tot 6 personen.
Na afloop werd er nog gezellig een kopje koffie of thee gedronken. Daarna werd er nog wel
op afstand van elkaar gewandeld echter zonder de koffie of thee in de huiskamer.
Op 05-10-2020, in de week tegen eenzaamheid, is er ook gewandeld met ongeveer 15
personen. Daarna is er wel koffie of thee gedronken met een lekker stukje gebak.

Fietsen:
Deze activiteit is het afgelopen jaar weer opgestart. Deze activiteit vindt plaats in
zomertijd

Website:
De website wordt goed bezocht, met name de activiteiten Witte nog…, de huiskamer, en het
laatste nieuws in verband met Corona.

Vervoersdienst met de dorpsauto:
Corona heeft veel invloed gehad op het gebruik van de Dorpsauto.
Globaal kan het jaar ingedeeld worden in drie perioden. De eerste periode - tot half maart werd volop gebruik gemaakt van het vervoer. We waren echt op stoom. Er vonden in de
eerste 11 weken van het jaar 330 ritten plaats, wat neer komt op 30 ritten per week of 5 per
dag. Vooral de vrijdag en dinsdag waren zeer in trek met gemiddeld resp. 8 en 7 ritten op
een dag. Nuttig voor de inwoners van Leende, leuk voor de chauffeurs en we konden ons
financieel hier aardig mee bedruipen. De verdeling van de ritten over de geregistreerde
reisdoelen was voor winkelen 30%, medische reden, 22%, bezoekjes aan familie en
bekenden 21 %, het kaarten 16 % en de kapper mocht 12 % van de ritten ontvangen. Het nut
van deze dienstverlening blijkt hieruit duidelijk en in lijn met de doelstelling van de
Zorgcoöperatie om het leven van de doelgroep te veraangenamen.
Toen de crisis uitbrak ontstond aarzeling bij zowel de gebruikers als de chauffeurs of het
verantwoord was de dienst voort te zetten. Het aantal ritten stortte in en de intelligente
Lock down die de overheid afkondigde bracht het bestuur ertoe de dienst tijdelijk stop te
zetten.
In de periode tot en met de vakantie vonden er dan ook geen ritten plaats, maar wel hadden
enkele vrijwilligers het idee opgevat om enkele beschermende maatregelen in de auto aan
te brengen. Het begon bij een aantal chauffeurs weer te kriebelen om aan de slag te gaan.
Op 19 september vond er een overleg plaats met een tiental chauffeurs, waarvan er 7 weer
direct wilden starten en enkelen om persoonlijke reden of als gevolg van de risicoafweging
het nog even aan wilden zien. Maar er was voldoende bereidheid om op te kunnen starten,
vooral voor de ritten met een grotere noodzaak en na raadpleging van de vaste klandizie
heeft het bestuur besloten om dit te doen. Wel onder strikte voorwaarden en dankzij de
veiligheidsvoorzieningen in de auto. Er werd een rooster gemaakt en onderling afgesproken
hoe elkaar te vervangen.
Deze derde periode van het jaar is qua aantal ver achtergebleven bij de eerste, 77 ritten over
13 weken. Van 30 ritten per week zakte het niveau naar tussen de 5 en 12 ritten per week
met over de gehele periode gezien ongeveer dezelfde verdeling over de reisdoelen.
Onbevredigend voor de chauffeurs en de Zorgcoöperatie, maar er konden wel een aantal
mensen goed mee geholpen worden. De laatste weken van het jaar zakte de vraag zodanig
in dat het bestuur het aanbod van een van de chauffeurs om de auto tijdelijk onder zijn
hoede te nemen werd aanvaard. Op naar betere tijden!

Vervoersdienst algemeen:
Hiervoor waren slechts enkele aanvragen. Helaas was het ook moeilijk om hiervoor
vrijwilligers/chauffeurs te vinden.

Ouderenondersteuning en huisbezoeken:
Voor Informatie en advies en hebben er 2 huisbezoeken plaatsgevonden. Vervolgens zijn de
ouderenondersteuners hiermee gestopt omdat de vragen opgepakt worden door de
Welzijnsconsulenten.

Dorpstuin:
Vrijwilligers van de Zorgcoöperatie sturen de gebruikers aan. Samenwerking en elkaar
ontmoeten staan hoog in het vaandel. Dit gebeurd vooral op het gebied van inkoop van
zaaigoed, bemesting en onderhoud. Het terrein wordt gezamenlijk onderhouden op een
werkdag. Denk hierbij aan de paden en randen schoonhouden, afval afvoeren, de haag
knippen etc.
De jaarvergadering is uitgesteld en uiteindelijk heeft deze niet plaatsgevonden. Er is wel een
verslag gemaakt.
Februari 2020: aanvoer van stalmest, ongeveer 6 kruiwagens per perceel.
Maart 2020: Ondertekening van de overeenkomsten.
De schooljeugd benaderen. Door Corona is dit niet doorgegaan.
Juni 2020: Moestuinborrel was gezellig. Het was goed weer en een mooi moment om op
gepaste afstand even samen te kunnen zijn.
November 2020: Groot onderhoud gedaan en er is een aanhangwagen naar de milieustraat
gereden.Na de voorbereidende werkzaamheden is de kas geplaatst.
Het blijft leuk om de kinderen enthousiast te maken voor moestuinieren. Weena gaat weer
de scholen benaderen om aan te geven dat ze van harte welkom zijn om te komen.

Nieuwsbrief
In 2020 zijn er 4 nieuwsbrieven verstuurd. De brieven gaan naar 274 e-mailadressen en
worden gemiddeld door zo’n 75% van de ontvangers gelezen.
Leden die geen e-mailadres hebben ontvangen een papieren versie. Dit zijn er ongeveer 18.
De nieuwsbrieven staan ook op de webpagina van de zorgcoöperatie onder het tabblad
nieuws.

Welzijnsconsulent
Zij is de spin in het web in de wirwar van welzijnsland. Zij is professioneel aanspreekpunt
voor inwoners van Leende op het gebied van Wonen Zorg en Welzijn en opvoeden. Zij zoekt
naar de meest geschikte oplossing, in eerste instantie bij de vrager zelf, in directe omgeving
of in het dorp. Indien nodig wordt er samenwerking gezocht met professionals. Er zijn 15
uren per week beschikbaar welke het afgelopen jaar door 3 welzijnsconsulenten zijn
ingevuld.

Externe en interne bijeenkomsten:
In totaal zijn er in 2020 onderstaande bestuursactiviteiten geweest:
Overleg met de gemeente, wethouders, ambtenaren, over MFA,
Automaatje, subsidie WZC, etc.
Overleg Platform ZC’s
Overleg over activiteiten van ZC zoals dorpstuin, dorpsauto,
huiskamer etc.
Diverse malen overleg met bestuursleden of
coördinatoren
Overleg met externe partijen over diverse onderwerpen
Overleg/besprekingen projecten als Zorg Alert en
Zelfmanagement met de Smartphone
Bestuursvergaderingen
Andere overlegmomenten met het bestuur
zonder verslaglegging
Overleg met Raad van Advies

17x
3x
9x
16x
8x

45x
4x
3x
3x

