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NIEUWSBRIEF JUNI 2022 
 
Het is al enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van het bestuur van SWOC 
heeft ontvangen. In die tijd is er door het bestuur hard gewerkt aan het weer 

mogelijk maken van onze activiteiten en diensten. De docenten zijn enthousiast 
aan de gang gegaan met als gevolg dat alle groepen weer draaien. Het is erg fijn 

om te constateren dat in veel gevallen corona geen spelbreker meer is en dat 
deelnemers weer genieten van het actief samen zijn.   

Tegelijkertijd moeten we constateren dat het niet overal vanzelfsprekend is dat 

de deelnemers weer deel gaan nemen aan ons aanbod van activiteiten. Na een 
vervelende periode van onzekerheid heeft een aantal deelnemers nog steeds 
twijfels bij het samen zijn in een grote(re) groep. Hopelijk verdwijnen deze 

twijfels steeds meer naar de achtergrond, zodat iedereen weer kan genieten van 
de gekozen activiteit. 

Als bestuur zullen we er, samen met de docenten, alles aan doen om de 

veiligheid bij de activiteiten te garanderen. 

Veel plezier! 

 

De samenstelling van het bestuur 
 
Het is gelukt om enkele nieuwe bestuursleden voor SWOC te vinden. Daarmee is 

het bestuur weer compleet. Onderstaand ziet u de namen van de bestuursleden. 
In de bestuursvergadering van woensdag 25 mei jl. zijn bovendien de functies en 
taken verdeeld. Deze staan vermeld in onderstaand schema. 

 
Voorzitter:      Gert Thijssen 

Secretaris:      Truus Gerrits 

Penningmeester:     Paul Taanman 

Bestuurslid / sector activiteiten:  Johan van Hoof 

Bestuurslid / sector ondersteuning:  Gert Thijssen 

Bestuurslid / sector welzijn:   Jeanne Bardoel 
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Even voorstellen: de nieuwe bestuursleden 
 
Truus Gerrits 
Als nieuw bestuurslid van het SWOC wil ik me graag voorstellen.   
Mijn naam is Truus Gerrits en ik woon in Haps waar ik 

na het overlijden van mijn man alleen woon. Mijn 
kinderen, 3 dochters, wonen met hun partners en 

kinderen allemaal in de gemeente Land van Cuijk. Na in 
november met pensioen te zijn gegaan (ik werkte als 
administratief medewerker op de zorgadministratie van 

een verpleeghuis) was ik op zoek naar een invulling 
voor mijn vrije tijd. 

Met plezier en enthousiasme ben ik aan deze nieuwe 
uitdaging begonnen.  
 

 

Johan van Hoof 
Mijn naam is Johan van Hoof, 62 jaar en woonachtig in Cuijk sinds 1982. Gezien 
mijn leeftijd behoor ik nog tot de werkenden. Ik werk al weer bijna 41 jaar als 

docent op het Merletcollege in Cuijk.  Daarnaast ben ik ook staatsexaminator.  

Ik ben getrouwd, al  40 jaar, en heb 3 kinderen en 7 kleinkinderen.  Sinds begin 
dit jaar heb ik zitting genomen in het bestuur van SWOC en na een eerste 
kennismaking vervul ik nu de rol van portefeuillehouder activiteiten. Ik ben sinds 

2021 ook bestuurslid, secretaris, van een KBO-afdeling, eerst KBO Cuijk-Noord, 
Katwijk en Heeswijkse Kampen en tegenwoordig door het samengaan met KBO 

Cuijk-Centrum, van Senioren Cuijk. Sinds maart 2022 ben ik ook bestuurslid van 
de clusterraad Cuijk. Zodoende hoop ik me in te kunnen zetten voor de senioren 
in Cuijk.  

Bestuurlijk werk heeft altijd mijn interesse gehad. Zo ben ik 
in het verleden bestuurslid geweest van wijkvereniging 
Heeswijkse Kampen, van een plaatselijke politieke partij in 

Cuijk en een groot aantal jaren van een bestuur voor het 
basisonderwijs in Cuijk e.o.. 

Verder besteed ik mijn vrije tijd o.a. aan het klussen in en 

om huis, lezen, shoppen, bezoeken van rommelmarkten en 
braderieën en reizen, van dagtrips tot korte en lange 
vakanties.   
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Vacature 

(herhaalde oproep) 

 
Vrijwilliger administratie vervoer SWOC-

activiteiten 

Het bestuur van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk zoekt per 

direct een vrijwilliger voor de administratie van het 

vervoer naar de SWOC-activiteiten met de daarbij 

behorende taken: 

Contact onderhouden met de verschillende chauffeurs die de 

ouderen vervoeren naar en van de activiteiten in de gemeente 

Cuijk. Opstellen van het overzicht voor de chauffeurs waarop 

de namen van ouderen die zich bij SWOC hebben opgegeven 

om gebruik te maken van de vervoersdienst.  

Wij bieden u een enthousiast vrijwilligersteam dat staat voor 

het aanbieden van diensten en activiteiten die het welzijn van 

senioren, woonachtig in de gemeente Cuijk, bevorderen zodat 

zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact 

opnemen met SWOC via 0485-574440 of een mail sturen naar 

infobalie@swocuijk.nl. 

 

 
Vrijwillige chauffeurs gezocht!  

SWOC ziet het aantal hulpvragen om vervoer stijgen. Wij zijn 

dan ook hard op zoek naar mensen die bij gelegenheid een 

oudere zouden willen rijden naar één van onze activiteiten. 

Uiteraard krijgt de chauffeur een kilometervergoeding. 

Afspraken gaan altijd in overleg en verlopen via coördinatie 

door SWOC.  

Aanmelding hiervoor kan via de infobalie 0485 – 574440 of 

via het e-mailadres infobalie@swocuijk.nl.  

 

Wonen Welzijn Zorg 

 
Wat kan de Wonen Welzijn Zorg coördinator (WWZ – coördinator) voor u 
betekenen?  

Met het ouder worden komen de gebreken, zegt men. Gebreken is misschien te 

negatief gezegd, maar er verandert wel het een en ander en er komen nieuwe 
uitdagingen  bij. Wanneer zelfstandig wonen en leven niet meer zo gemakkelijk 
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is en u vragen hebt op het terrein van wonen, welzijn en zorg dan kunt u contact 
opnemen met de WWZ – coördinator. Afhankelijk van de vraag kan het bij één 

telefoontje blijven of zo nodig en gewenst komt de WWZ –coördinator op 
huisbezoek. Samen met haar zoekt u dan naar een passende oplossing.         
Dus: blijf niet zitten met vragen, maar pak de telefoon.  

De WWZ –coördinator van Cuijk is Ulla Becker, sociaal werker Sociom,  
tel. 06 29349908. 

 

Samenwerking Land van Cuijk 

 
In april zijn de statuten van Welzijn Ouderen Land van Cuijk ondertekend bij de 
notaris. Daarmee was de oprichting van de nieuwe stichting officieel een feit. Zo 

krijgt de samenwerking tussen de vijf lokale welzijnsorganisaties voor ouderen 
steeds meer gestalte. Uiteraard is SWOC hier nauw bij betrokken. Zowel in het 
bestuur als in de raad van toezicht zijn we vertegenwoordigd in de persoon van 

Truus Gerrits  (raad van toezicht) en Gert Thijssen (bestuur).  
Aangezien Welzijn Ouderen Land van Cuijk heeft besloten alle betrokkenen 

rechtstreeks te informeren over actuele ontwikkelingen d.m.v. een eigen 
nieuwsbrief, zal deze informatie niet langer worden vermeld in onze eigen 
nieuwsbrief. 

U kunt Welzijn Ouderen Land van Cuijk bereiken via: 
info@welzijnouderenlandvancuijk.nl.  

 
 

Naamswijziging SWOC  

 
Binnen het Land van Cuijk krijgt de samenwerking van de vijf lokale 
welzijnsorganisaties voor ouderen meer en meer vorm. Een belangrijke afspraak 
hierbij is dat we deze samenwerking ook in de naamgeving tot uitdrukking willen 

laten komen. Tegelijkertijd is er nagedacht over een naamgeving die direct en op 
eenvoudige wijze duidelijk maakt waar de vijf lokale organisaties zich mee bezig 

houden. Daarom is besloten om het woord ‘stichting’ uit de naam te halen èn om 
geen afkortingen meer te gebruiken. Voor SWOC betekent dit concreet dat we 
voortaan de naam “Welzijn Ouderen Cuijk” gaan voeren. 

 
Binnenkort wordt ook een nieuw logo gekozen. Zowel de naam als het logo van 

de vijf lokale organisaties zijn herkenbaar en op elkaar afgestemd. Zodra bekend 
is hoe het logo voor Welzijn Ouderen Cuijk eruit zal zien, zal het bestuur dat 
communiceren met alle betrokkenen. 

 
Het bestuur hecht eraan om hier nog eens te benadrukken, dat er in het aanbod 

van diensten en activiteiten voorlopig niets zal veranderen. 
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Vakantie 2022 

 
Het einde van het cursusjaar nadert met rasse schreden. Het afgelopen jaar 
werd helaas beheerst door corona. Als gevolg van de vele maatregelen die 

werden getroffen, konden gedurende bepaalde periodes onze activiteiten niet 
doorgaan. 

Gelukkig ligt deze nare periode achter ons. De laatste maanden konden we 
elkaar weer ontmoeten en hopelijk blijft dat zo. Het bestuur wenst iedereen veel 
plezier tijdens de bijenkomsten in de komende tijd. Wij hopen iedereen weer 

gezond terug te zien in het nieuwe jaar. 
 

De activiteiten liggen stil tijdens de zomervakantie. Deze begint op maandag 18 
juli en duurt tot en met 26 augustus. In de week van maandag 29 augustus 

worden de activiteiten weer gestart. 

 
Het bestuur van Welzijn Ouderen Cuijk, wil iedereen 

bedanken voor de prettige samenwerking in het (bijna) 
afgelopen jaar. Daarnaast wensen wij iedereen een 
prettige en zonnige vakantie!  


