
 
 
Activiteitenverslag 2019  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 open op maandagmiddag, woensdagmiddag en zondagmorgen. Gemiddeld 
komen er tussen de 2 en 10 mensen. Woensdagmiddag is de drukste middag. Er wordt dan 
gebreid. Wat gebreid wordt, is bestemd voor de verkoop.  
Zondag wisselt tussen 0 en 7 á 8 mensen. 
Tijdens openingstijden is er op maandagmiddag en woensdagmiddag de mogelijkheid om te 
biljarten.   
Op maandagmorgen en op donderdagmorgen  komen de mensen van de beweegtuin koffie 
drinken. Een vast groepje van gemiddeld 4 a 5 mensen.  
 
Met Lind Mert is de Huiskamer open en wordt goed bezocht om een kopje koffie te drinken. 
Er is ook gelegenheid om te biljarten. Ook het repaircafe en de mannen van metaal zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Met Pasen werden tijdens een workshop paasstukjes gemaakt.   
 
Met Sinterklaas werd er een slaapkamer voor Sinterklaas ingericht en er zijn een aantal 
kinderen tijdens de openingstijden komen kijken. Er zijn ook een aantal tekeningen 
binnengekomen en deze hebben ook een antwoord gekregen van Sinterklaas. 
 
De modeshow is in 2019 voor de eerste keer georganiseerd en trok zo’n 25 personen.  
 
Er waren in 2019 ook activiteiten in het kader van de verwenweek. Het was succesvol. Er 
waren op zondag veel bezoekers, zij hebben bijna zonder uitzondering het hele programma 
doorlopen. Ook is er op woensdag bij 19 mensen gebak bezorgd.  
 
 

Bookcrossing: 
Het bookcross verhaal is ten opzichte van vorig jaar niet veel verandert. Sinds het 
buitenkastje er is, worden er veel boeken meegenomen. Er is iets minder aanbod van 
nieuwe boeken. Er zijn ongeveer 100 boeken in omloop. 
 
 
 



Peer van Lindkamer: 
Het is in te zien voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft tijdens de openingstijden en 
op afspraak waar met regelmaat gebruik van gemaakt wordt. 
Deze is voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft tijdens de openingstijden en op 
afspraak toegankelijk. Men kan het archief inzien. Hier wordt met enige regelmaat gebruik 
van gemaakt. 
 
 

Biljarten: 
Op maandag is er meestal een groep van 4 personen, op woensdag is de bezetting heel 
afwisselend met maximaal 4 deelnemers. 
Een keer per 2 weken is er op woensdagavond een groepje van 4 mannen actief en daarna 
een groepje van 3 dames. De dames krijgen begeleiding. 

 
 
Witte nog…? 
Na  Witte nog…? afleveringen in 2015, 2016, 2017 en in 2018, waren er in 2019  in totaal 8 
afleveringen.  
In januari was het onderwerp kroegentocht, in februari boerenleven, in maart scholen, 
meesters en juffen, in april cafés  en horeca,  in september film uit Leende , in oktober cafés 
en horeca, in november boerenleven over o.a. dorsen en melken, en in december een 
kerstverhaal. Gemiddeld kwamen daar maandelijks 45 bezoekers op af. 
Het team Witte nog…? bestaat uit 7 personen:  
Zij krijgen daarbij ondersteuning vanuit de gastvrouwen van De Huiskamer. 
Het team heeft buiten de presentatie gemiddeld 2 á 3 vergadermomenten in De Huiskamer. 
 

 

Repair Cafe 

De activiteiten zijn beperkt gebleven tot die van vorig jaar 2018. Zo zijn er naast de reguliere 

openingen op de eerste zaterdag van de maand, nog de rollator check geweest in de 

verzorgingshuizen in Heeze en Leende en in dorpshuis de Valentijn in Sterksel.  

Het aantal reparaties is behoorlijk toegenomen van 216 in 2018 naar 256 in 2019 en het 

aantal geslaagde reparaties is in percentage gelijk gebleven nl. 75 %. 

 

Klussendienst 

Ook de aanvragen voor klussen is in 2019 weer terug gestegen naar het oude niveau. 

Hadden we in 2018 12 klussen in 2019 is dat terug gestegen naar 26 klussen over een heel 

jaar. Hierbij valt te denken aan ophangen van lampen, schilderijen en rolgordijntjes tot het 

herstellen van lekkages bij vaatwassers, gootstenen en afvoeren. 

 

 



Mannen van Metaal 

De activiteiten zijn gedeeltelijk verplaatst en uitgebreid. Op aanvraag van de 

activiteitenbegeleidster van Leenderhof vindt nu 1 keer in de maand een bijeenkomst plaats 

in de multiruimte van het verzorgingshuis, waar een 4 tot 5 tal bewoners aanschuiven om 

onder deskundige begeleiding de apparaten te demonteren en de afvalstoffen te scheiden in 

metaal, kunststof(plastic), printplaten en restafval. 

Daarnaast gaan de Mannen naast hun gewone sessie op verzoek van Zorgboerderij 

Molenschut 1 zaterdag hetzelfde doen voor een 5 tot 8 tal bezoekers van de boerderij. 

 
 

Digitale ondersteuning: 
iPadcursussen: 
De eigenlijke iPadcursus is opgedroogd. We hebben een pilot cursus Engelse conversatie 

gedaan met behulp van een app op de iPad. Dat waren 8 bijeenkomsten op 

donderdagmorgen met 4 deelnemers. 

Ook hebben we een opfriscursus gedaan met 5 deelnemers. Totaal 16 

1Padcursusbijeenkomsten. 

 
 
Digitaal café: 
Op elke tweede en vierde dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en 
augustus, kan  iedereen, tussen 10 en 12 uur, terecht met vragen over smartphone, tablet of 
laptop/pc. in de zaal van de huiskamer. Zo’n 5 á 6 personen zitten klaar om samen 
problemen op te lossen. 
 
ZOEM (met GoLivePhoneApps) 
Smartphone bijeenkomsten met  ZOEM (zelfstandig, onbezorgd en mobiel met je 
smartphone). 
Bij de diverse onderdelen maken we gebruik van de apps van de GoLivePhone. 
ZOEM in een projectgroep van vrijwilligers waaraan ook steeds de KBO heeft deelgenomen. 
Elke vrijdag is er een ZOEMfit in De Huiskamer. Deelnemers bewegen, individueel thuis of 
buiten, met behulp van GoLiveActive en de app Activiteiten niveau. Ze melden aan elkaar 
welke  “prestaties”  ze hebben bereikt. Dit geheel staat o.l.v. sportcoach Tom Liebrand. Er 
zijn een achttal deelnemers. 
Dat zijn zo’n 45 bijeenkomsten per jaar. 
 
Verder was er een bijeenkomst van ZOEMveiligthuis. Op de app op je smartphone kunnen 
zien wie er aan de deur staat. Een 10 tal  personen hebben veiligheidscamera’s laten 
installeren. 
Samen met de KBO hebben de ZOEM deelnemers zich gemeld voor het testen van een 
voedingsapp. De app heet Lifana. Dit wordt georganiseerd vanuit de landelijke KBO, KBO-
PCOB.  Ook Zorg en Welzijn Leenderstrijp doet er aan mee.  Samen een 15 tal deelnemers. 
Deze bijeenkomsten vonden plaats op vrijdagmiddag van 14u tot 16u  in De Huiskamer. Er 
waren een 5-tal bijeenkomsten. 



Wandelen: 
Elke maandagmiddag wordt er gewandeld. 
Er wordt gestart bij de Huiskamer. Het aantal deelnemers varieert tot 6 personen. 
Na afloop wordt er nog gezellig een kopje koffie of thee gedronken. 
 

Fietsen: 
Er werd vorig jaar wekelijks op woensdagavond in de zomertijd gefietst. Gemiddeld met 4 a 
5 deelnemers. Op verzoek van de KBO is deze activiteit voor 1 jaar gestopt. 

 

Website: 
De website wordt goed bezocht, met name de activiteiten agenda en de diensten en 
activiteiten. 

 
 

Vervoersdienst met de dorpsauto: 
De “dorpsauto” is in mei 2018 gestart.  
Het eerste jaar waren er gemiddeld 13 ritten per week. 
Nu gemiddeld 28 ritten per week. 
Afgelopen 4 maanden uitgebreid met Sterksel ( 5 ritten) en Leenderstrijp ( 44 ritten). 
De ritten in Leende gaan voornamelijk naar de winkel, kapper, fysio, tandarts en huisarts en naar 
kaartclubjes. 
Per week gaan gemiddeld 8 ritten buiten Leende, dit neemt toe, voornamelijk bezoek naar 
ziekenhuis, fysio en opticien. 

 

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. 



16 februari 2019: ondertekening van de overeenkomsten. We kunnen terugkijken op 

wederom een goed jaar. 

21 februari 2019: hebben we ingedikt stalmestaanvoer gehad via Cor van Stipdonk. 

30 april 2019: aanbieding van een tuinkas. 

13 juni 2019: na de voorbereidende werkzaamheden is de kas geplaatst. 

18 juli 2019: was er een dorpstuinborrel. 

9 november 2019: algeheel tuinonderhoud door de deelnemers. 

Onze wens voor komend seizoen is o.a. een open dag te houden voor de leerlingen van de 

basisschool, om te ervaren hoe groenten worden gekweekt. 

Hiervoor wordt nog contact opgenomen met de betreffende school. 

Tevens ligt het nog in de planning voor een open dag in de zomer voor eenieder die daar 

belangstelling in heeft. 

 

Nieuwsbrief 
Vier keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit met de actuele informatie van de 
zorgcoöperatie. 
De brief wordt digitaal gestuurd naar ruim 250 e-mailadressen. Ook verschijnt de 
nieuwsbrief op de website van Graaggedaan. 
Leden die geen e-mailadres hebben ontvangen een papieren versie. 
 
 

Externe en interne bijeenkomsten: 
In totaal zijn er in 2019 95 bestuursactiviteiten buiten de bestuursvergaderingen geweest. 
 
Overleg met de gemeente  15x 
Overleg Platform ZC’s   9x 
Overleg dorpsauto   7x 
Overleg huiskamergebruik  12x 
Overleg WZC    14x 
Als ouderenadviseur   2x 
Overleg dorpstuin   2x 
Overleg MFA    4x 
Overleg over thuiszorg   7x 
Overleg PR    3x 
Voorbereiden subsidieaanvr.ZonWM  5x 
Diversen    15x 

 
Bestuursvergaderingen                       10x 
Vergadering met Raad van Advies      4x 


