
 
 
 

Activiteitenverslag 2021 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 welzijnsconsulent beschikt over een eigen telefoon waardoor 
hulpvragen direct bij haar terecht komen.  
 

Huiskamer: 
Van de huiskamer is dit jaar niet veel gebruik gemaakt. Begin van het jaar was er nog steeds 

Corona en mochten we niet met veel mensen binnen. In mei is er een afscheidsavond 

geweest van de gastvrouwen omdat het pand aan de Dorpstraat 67 is verkocht.    

De Huiskamer is in 2021 in Juli gestart in de Pastorie. Op maandagmiddag, woensdagmiddag, 

en zondagmorgen. Gemiddeld kwamen er tussen de 2 en 7 personen per keer. De 

woensdagmiddag trok de meeste bezoekers omdat ook de handwerkgroep kwam. Op 

maandag en zondag is het maar even wat drukker geweest en liep het als snel terug. Op 

maandag nog wat mensen na het wandelen, maar op zondag was er vaak 1 gast en/of alleen 

gastvrouwen.  

Eind November is de Huiskamer in de Pastorie gestopt, dit viel samen met de nieuwe 

coronamaatregelen.  

Met Lind Mert is de Huiskamer niet open geweest i.v.m. Corona. 

Ook met Pasen was er geen gelegenheid om paastukjes te maken. 

De avond voor de vrijwilligers kon i.v.m. Corona ook niet doorgaan. In december werden zij 

verrast met iets lekkers van de Kerstman. Dit is door enkele bestuursleden en 

welzijnsconsulent aan huis bezorgd.  

In September, tijdens de week van de eenzaamheid, heeft de Huiskamer deze week gebruikt 

om er een verwenweek van te organiseren en hebben ruim 25 mensen een bloemetje 

ontvangen. In augustus, september, oktober en november was er ook een lunch op de 1e 

dinsdag van de maand in de Schammert. Hieraan hebben ongeveer 20 personen per keer 

deelgenomen. 

Bookcrossing: 
Bookcrossing bestaat niet meer. De boeken en boekenkast zijn in mei 2021 naar Gera Geurts 

gegaan. Zij heeft een boekenstalletje voor haar huis. 



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. 
Het archief is vanaf 2022 opgeslagen in de voormalige kamers van de huisartsen in 
Leenderhof. 
 

Biljarten: 
Het biljarten heeft heel lang stilgelegen. 

Er zal misschien iets bedacht moeten worden om het biljarten in de Schammert nieuw leven 

in te blazen. 

Witte nog…? 

Vanwege Corona zijn er buiten de opening van De Schammert en de bibliotheek, geen 

fysieke bijeenkomsten geweest. 

De eerste maanden van 2021 hebben we enkel in de pers artikelen geplaatst.  

De derde zondag van september was open monumentendag en de derde zondag van 

oktober was de opening van De Schammert. We hebben daar een fotofilm laten zien. 

In november hebben we via RTV Horizon de film van 150 jaar Fanfare Philharmonie mogen 
laten zien in de huiskamers thuis en in december hebben we samen met hen een 
kerstspecial gemaakt. 
Alle afleveringen zijn steeds op de site van zcgraaggedaan geplaatst, zodat iedereen alles kan 
teruglezen. 
 
Repair Cafe:   

We zijn alleen open geweest in de maanden juli tot en met augustus 2021.  

In totaal zijn er 69 reparaties aangeboden, waarvan 47 geslaagd zijn, 6 bezoekers zijn met 

een advies huiswaarts gegaan. De overige klussen waren niet te repareren. 

Klussendienst: 

In totaal hebben we 7 klussen voor elkaar gekregen. In verband met Corona was ook heel 

weinig. 

Mannen van Metaal: 

Gedurende de lock downs hebben de vrijwilligers alleen maar apparaten opgehaald en deze 

thuis uit elkaar gehaald om vervolgens de gescheiden materialen weer in te leveren. We zijn 

het hele jaar gehuisvest geweest in de loods aan de Langstraat. Verder hebben we 1 keer 

samen met een aantal bewoners van Leenderhof aldaar een bijeenkomst gehad. We hebben 

een 4- tal keren de kostbare materialen weggebracht naar een recycle-bedrijf. 

 



Digitale ondersteuning: 

Digitaal café: 
Het Digitaal Café is in verband met Corona weinig bezocht. 2 gasten. 3 begeleiders. 
Het Digitaal Café was vaak gecombineerd met een bijeenkomst van ZOEM zelfmanagement. 
 
Het project:  ZOEM Zelfmanagement is in augustus 2021 van start gegaan. Met dit 

programma stimuleren we de deelnemers meer zelf te regelen met hun smartphone. In de 

cursus komt als eerste digivaardigheid aan bod, (leren omgaan met je telefoon) vervolgens 

vitaliteit en als laatste onderdeel ZOEM  Voor elkaar.  

Er kunnen 200 deelnemers uit de gehele gemeente deelnemen aan dit ZOEM 

zelfmanagement programma waarbij de te gebruiken apps en het abonnement kosteloos 

zijn. Na afloop van deze periode zijn de deelnemers vrij om zelf te kiezen of zij de apps en 

clip blijven gebruiken. Zij gaan dan een kleine maandelijkse bijdrage betalen voor het 

verdere gebruik.  

Cursus A, voor de iPhone, op dinsdag 27 juli om 10.00 uur gestart in de bibliotheek in de 

Schammert in Leende. Er waren 17 bijeenkomsten. Eerste groep 12 personen + 3 

supergebruikers. 2e groep 4 personen + 1 supergebruiker. 

Cursus B, voor de Samsung, startte op maandag 16 augustus om 9.00 uur in de bibliotheek in 

het Perron in Heeze. Het waren in totaal 13 bijeenkomsten. Gemiddeld 6 personen + 3 

supergebruikers. 

Cursus C, Samsung in de Schammert in Leende. 8 bijeenkomsten. 7 personen + 3 

begeleiders. 

Cursus D, ZOEM voor elkaar. In Leenderstrijp. 7 bijeenkomsten. 6 personen + 4 begeleiders. 

 

Wandelen: 
Er is in 2021 ondanks corona veel gewandeld op de maandagmiddag. 
Het gebeurde vaak in groepjes van 2 of 4 personen omdat het tijdens de Corona niet met 
meerdere personen mocht. 
Er werd bij de huiskamer gestart en vanaf juli 2021 starten we tegenover de kerk op het 
plein voor de Schammert. 
Toen het weer mocht zijn we koffie gaan drinken in de pastorie tot eind november 2021. 
 

Fietsen: 
Het afgelopen jaar is in de periode van mei tot half september wekelijks gefietst. De groep 

bestond tussen de 6 en 9 personen. 

Website:: 
De website werd 3665 keer bezocht, met name de activiteiten Witte nog…, de 
vervoersdienst, het repair-cafe en het laatste nieuws. 

 

 



Vervoersdienst met de dorpsauto: 

Corona heeft ook in 2021 nog veel invloed gehad op het gebruik van de Dorpsauto. 

De eerste periode – tot en met maart - lag het vervoer vrijwel helemaal stil. In totaal slechts 

16 ritten. In april en mei zag je de behoefte toenemen. Er werden in die maanden 39 ritten 

uitgevoerd, die dan ook een grotere noodzakelijkheid betroffen en onder strikte Corona 

regels werden gereden. Op 17 mei zijn alle chauffeurs uitgenodigd voor overleg over een 

voorzichtige herstart. De reacties waren zeer positief om vooral de belangrijke ritten, 

waaronder ritten naar priklocaties, weer op te pakken. De beschermende maatregelen in de 

auto boden afdoende bescherming. Dit was aanleiding voor het bestuur om per 1 juni weer 

echt te starten. Vanaf dat moment is het aantal ritten weer geleidelijk aan gestegen van 25 

in juni tot 48 in november en 44 in december. 

Bij een tussentijdse evaluatie met de chauffeurs op 16 oktober bleek het animo bij de 

chauffeurs zeer groot. Dat blijkt ook uit het aantal nieuwe chauffeurs dat zich heeft 

aangemeld. Met de aanwas van deze jonge en nieuwe krachten beschikken we nu over een 

groep van 19 deelnemers, wat de mogelijkheid biedt om de gewenste ritten goed in te 

plannen en invallen voor elkaar te vergemakkelijken. Bovendien kunnen enkele wat oudere 

chauffeurs zich nu voorbereiden op hun “pensioen”. Alle lof voor de inzet van deze mensen 

en de prettige sfeer waaronder dit gebeurt. De coördinatie en registratie door Thérèse en 

Thea verloopt mede hierdoor uitermate soepel. Dank daarvoor! 

In totaal hebben we in 2021 ondanks de dip precies 300 ritten gereden. Slechts 30 minder 

dan in 2019. En in de laatste maande van het jaar zitten we alweer op een niveau van over 

de 500 ritten per jaar. Onder de omstandigheden een zeer goed niveau. Echt heel veel meer 

hoeft het niet te worden om een nuttige dienstverlening te hebben. 

De verdeling van de ritten over de geregistreerde reisdoelen is in 2020 niet veel veranderd 

ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel heeft het vervoer naar de priklocaties een 

belangrijke rol gespeeld, vooral toen ook de wat verdere ritten naar Eindhoven, Weert en 

Helmond daarvoor werden ingezet. We hebben in lijn met de doelstelling van de 

Zorgcoöperatie het leven van enkele leden van de doelgroep daarmee weten te 

veraangenamen. 

De belangrijkste aandacht voor de komende tijd is, naast het in stand houden en uitbreiden 

van de ritten, het vernieuwen van de sponsoractiviteiten. Ook de auto wordt ouder en we 

zullen ons in de nabije toekomst moeten afvragen op welke manier we het beste met behulp 

van sponsoren onze chauffeurs van goed materiaal kunnen blijven voorzien 

 

 

 



Dorpstuin: 

Vanwege corona was er het afgelopen jaar geen fysieke bijeenkomst.  

In Juli 2021 is er afscheid genomen van de Syrische familie in verband met de opening van 

een delicatessenzaak in Heeze.  

Het vrijgekomen halve perceel is inmiddels overgenomen door ’n andere belangstellende 
overgenomen. 
De leden hebben allen een nieuw contract ondertekend voor het nieuwe groentetuin jaar. 
Tevens is er door iedereen een mestbon ondertekend voor de ontvangen stalmest. 
Door de relatief slechte weersomstandigheden was de opbrengst dit jaar minder. 
Met name de tomaten hadden last van de vele regen.  
Wij maken inmiddels al 5 jaar gebruik van het perceel en de gratis voorziening van 
elektriciteit.  
Zoals bekend gaat het pand van der Plas plaats maken voor 6 appartementen.  
Tot november 2022 is ons beloofd dat de status met betrekking tot de dorpstuin voor ons 
onveranderd blijft. 
Wat hierna gaat gebeuren is nog onzeker, maar waarschijnlijk zullen we een alternatief 
moeten zoeken voor de stroomvoorziening ten behoeve van de beregeningspomp en het 
koffiezetten. 
Of het perceel een andere bestemming gaat krijgen is nog ongewis. 
Opsomming activiteiten: 
Febr. 2021           Aanvoer stalmest  
6 Juli 2021           Afscheid van de familie 
18 Juli 2021        Dorpstuin Borrel 
15 Okt. 2021      Openstelling dorpstuin voor de kleuters van Triangel 
13 Nov. 2021      Groot onderhoud dorpstuin 

 
Nieuwsbrief: 
In 2021 zijn er 3 nieuwsbrieven verstuurd per mail.  
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. Zij gaat op 
aanvraag of proactief op huisbezoek. 
 

 
 
 
 



Externe en interne bijeenkomsten: 
In totaal zijn er in 2021 onderstaande bestuursactiviteiten geweest: 
 
Overleg met de gemeente, wethouders, ambtenaren, over MFA, 
Automaatje, subsidie WZC, etc.     6x 
Overleg Platform ZC’s       5x 
Overleg over activiteiten van ZC zoals dorpstuin, dorpsauto, 
huiskamer etc.        13x 
Diverse malen overleg met bestuursleden of 
coördinatoren        17x 
Overleg/besprekingen projecten als Zorg Alert                  12x 
Overleg/besprekingen projecten als Zoem II    17x 
Overleg Leenderhof       4x 
Projectontwikkelaar (pand Vogels)     7x 

Bestuursvergaderingen                            8x 
Andere overlegmomenten met het bestuur  
zonder verslaglegging       5x 
Overleg met Raad van Advies                                                                 3x 
Contacten pers       4x 


