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Voorwoord    
Het jaar 2021 is in meerdere opzichten een bijzonder en belangrijk jaar geweest. De 
coronapandemie heerst nog steeds en dat betekent dat ook Welzijn Pro Seniore te maken 
had met de beperkende maatregelen. Gelukkig konden, net als in 2020, de meeste diensten 
doorgaan dankzij de inzet van onze vrijwilligers. 
Binnen de mogelijkheden zijn zo veel mogelijk overleggen, vaak digitaal, doorgegaan.  
Gelukkig konden veel diensten wel doorgaan zoals het plaatsen van apparatuur voor 
personenalarmering, het begeleiden van het vervoer naar de dagopvang, het bezorgen van 
maaltijden en klusjes doen en de ondersteuning door de formulierenbrigade. Ook de 
bijeenkomsten met mantelzorgers zijn grotendeels doorgegaan. Het najaarsoverleg met 
vrijwillige en professionele instellingen heeft weer plaatsgevonden.  
Bij al de diensten die wel geleverd konden worden, zijn de dan geldende RIVM-richtlijnen 
gevolgd. 
Helaas konden het uitje en de maaltijden met de vrijwilligers ook dit jaar niet doorgaan. Met 
nieuwsbrieven en een leuke kerstattentie hebben we de contacten onderhouden. De 
kerstattenties zijn door enkele bestuursleden persoonlijk bezorgd bij de vrijwilligers. Dit 
werd erg gewaardeerd. 
 
In dit jaar heeft Welzijn Pro Seniore de subsidietender aangeleverd, dit was nodig om voor 
de jaren 2022-2024 in aanmerking te kunnen komen voor subsidie vanuit de gemeente 
Altena. Gelukkig kwam er in het najaar groen licht: de subsidie die is aangevraagd, is 
toegekend.  Dat betekent wel dat we hier we extra moeten rapporteren vanzelfsprekend 
binnen de AGV-regels. Dat vraagt vooral meer van de vrijwilligers. De vrijwilligers die hier 
mee te maken krijgen zijn hierover al geïnformeerd. 
 
Missie en visie 
Wij geloven in kleinschaligheid en het kennen en gekend zijn. 
Waar staan wij voor:  

➢ Vertrouwd en dichtbij 
➢ Korte lijnen in zorg en welzijn voor ouderen in ons werkgebied 
➢ Stimuleren en ondersteunen behoud zelfredzaamheid 
➢ Vrijwilligers, naar hun eigen voorkeur, uit de kernen waar wij onze diensten verlenen 
➢ Identiteit in de kernen behouden 
➢ Gedegen kennis van lokale mogelijkheden 
➢ Ondersteunen nieuwe initiatieven 
➢ Koppelen van generaties aan elkaar. 

 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit 5 leden: 

➢ Mevrouw J. F. Lubbers, voorzitter 
➢ Mevrouw M. van Tilborg, vice voorzitter 
➢ Dhr. P. van den Hoven, penningmeester 
➢ Dhr. C.W. van Tilborg, secretaris, 2e penningmeester 
➢ Algemeen lid, vacant. 

Het benoemen van een 5e bestuurslid is in eerste instantie uitgesteld tot na de 
tendergesprekken en zal in 2022 afgerond worden.  
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Vergaderdata van het bestuur in 2021 
Het bestuur heeft zes keer vergaderd: 

➢ 16 februari 
➢ 23 maart 
➢ 30 juni 
➢ 25 augustus 
➢ 19 oktober 
➢ 29 november 

 
Waar heeft het bestuur zich mee bezig gehouden 
Onze voor publicatie belangrijke afwegingen en besluiten  

➢ Hoe gaan we om met de coronamaatregelen en zorgen dat onze vrijwilligers zo veilig 
mogelijk kunnen blijven werken en hoe houden we contact met onze vrijwilligers en 
onze ouderen; 

➢ Subsidie 2021. Gemeente Altena heeft een subsidieregeling gemaakt speciaal voor 
2021. Subsidie 2021 toegekend; 

➢ Aankondiging van gemeente Altena tot het beëindigen van de subsidierelatie per 1 
januari 2022; 

➢ Bezwaar tegen beëindigingsbesluit subsidierelatie per 2022; 
➢ Subsidievaststelling 2020; 
➢ Met Zorg Centrale Noord (ZCN) wordt een overeenkomst aangegaan over de 

alarmopvolging vanaf 1 juli 2021; 
➢ Sleutelkluisjes voor personenalarmering worden op verzoek te huur aangeboden aan 

alle gebruikers; 
➢ Bevestiging subsidieverzoek op ons ingediende plan van aanpak ‘Oog voor Elkaar’ 

(subsidietender); 
➢ Subsidietoekenning 2022-2024; 
➢ Intrekken bezwaar tegen beëindiging subsidie per 2022; 
➢ Inrichten van onze organisatie ten behoeve van nieuwe subsidie-eisen; 
➢ Registratieformulieren ontwikkelen; 
➢ De algemene folder Welzijn Pro Seniore en personenalarmering wordt 

geactualiseerd. Dit zal in begin 2022 zijn beslag krijgen. 
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➢ Bestuur gaat akkoord met de begroting voor de Dag van de mantelzorg 
georganiseerd samen met Trema; 

➢ Welzijn Pro Seniore biedt training signaleren eenzaamheid aan voor 
ouderenadviseurs samen met Trema;  

➢ Er wordt contact gelegd met iPH Academie om mogelijkheden te onderzoeken voor 
deskundigheidsbevordering over Positieve gezondheid.  Deskundigheidsbevordering 
sluit aan bij “Oog voor elkaar”; 

➢ Kerstkaarten worden voor ons gemaakt door “Bijzonder” en met pakketje gebracht 
naar alle vrijwilligers; 

➢ Prijsverhoging en keuzevermindering maaltijden, ingaande 1 maart 2022, 
voorbereiden; 

 
Taken Stichting Welzijn Pro Seniore  
De organisatie en eindverantwoordelijkheid van de stichting liggen bij het bestuur.  
Met behulp van veel vrijwilligers worden welzijnsdiensten aan thuiswonende ouderen 
geboden zoals: 

➢ Personenalarmering (werkgebied gemeente Altena) 
➢ Bezoek van ouderenadviseurs aan ouderen. Onze brieven hiervoor worden vanuit de 

gemeente in ieder geval gestuurd naar ouderen van 75 en 80 jaar 
➢ Klusjesdienst 
➢ Formulierenbrigade 
➢ Maaltijdverstrekking aan huis 
➢ Eetprojecten 
➢ Begeleiding vervoer van en naar dagopvang 
➢ Meer bewegen voor ouderen 
➢ Individuele contacten met cliënten  
➢ Mantelzorgondersteuning, ook individueel 
➢ Koffieochtend (Vlaeshoff) 
➢ Ondersteuning vrijwilligers 
➢ Uitgave Activiteitenkalender 
➢ Samenwerken organisaties, zowel professionele als vrijwilligersorganisatie. (Voor- en 

Najaarsoverleg). 
 
Personenalarmering 
Het team personenalarmering heeft in 2021 zes keer vergaderd: 

➢ 16 februari 
➢ 9 maart 
➢ 6 april 
➢ 2 juni 
➢ 28 september 
➢ 16 november. 
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In overleg met Maaswaarden Ouderenzorg is besloten de alarmopvolging onder te brengen 
bij een professionele organisatie. Per 1 juli is een contract afgesloten met Zorg Centrale 
Noord (ZCN). ZCN schakelt bij alarmering de hulpverlener in. Al het andere werk blijft door 
Welzijn Pro Seniore uitgevoerd worden. Hiermee is een kwaltietsverbetering bereikt omdat 
er snel en adequaat gehandeld wordt bij een alarm. Ook worden sleutelkluisjes te huur 
aangeboden om zo een veilige toegang tot de woning te waarborgen. 
 
Personenalarmering wordt geplaatst in de hele gemeente Altena, en enkele apparaten in 
aangrenzende gemeenten. Na de plaatsing wordt korte tijd later altijd een tweede bezoek 
afgelegd om na te gaan of alles werkt en het gebruik duidelijk is voor de cliënt. 
Per 31 december 2021 waren er 249 aansluitingen, 19 aansluitingen minder dan op 1 januari 
2021. Er waren 67 afmeldingen (in verreweg de meeste gevallen gaat het om een overlijden 
van de cliënt) en 48 nieuwe aansluitingen. Voor de personenalarmering werkt 1 parttime 
medewerker (coördinator) en werken 3 vrijwilligers. Na 40 jaar trouwe dienst hebben we 
afscheid genomen van een vrijwilliger. Deze vrijwilliger blijft echter onze trouwe 
ambassadeur 
 
Ouderenadviseurs 
De ouderenadviseurs hebben 3 keer overleg gehad: 

➢ 1 juni 
➢ 14 september 
➢ 14 december. 

Vanwege de coronamaatregelen is er weinig fysiek overleg geweest. Wel is er regelmatig 
telefonisch contact geweest met de ouderenadviseurs en medewerker. Er zijn nauwelijks 
huisbezoeken afgelegd.  Wel hebben de ouderenadviseurs regelmatig telefonisch contact 
gehad met de ouderen die bij hen bekend waren. 
Inwoners die dit jaar 75 of 80 jaar zijn geworden hebben in september een brief ontvangen 
waarin zij uitgenodigd worden om desgewenst een huisbezoek aan te vragen. Hiervan is 
twee keer gebruik gemaakt. 
De ouderenadviseurs gaan langduriger contact onderhouden met kwetsbare ouderen. 
Trema en Welzijn Pro Seniore willen de lijnen kort houden om ervoor te zorgen dat deze 
ouderen de juiste hulp door de juiste organisatie krijgen. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 
 

 
Er zijn 6 ouderenadviseurs werkzaam, er is een ouderenadviseur gestopt en een nieuwe 
ouderenadviseur is begonnen, dus ons team is weer compleet. 
Er zijn 22 huisbezoeken afgelegd. Met veel cliënten is daarna ook telefonisch contact 
geweest. 
 
Klusjesdienst 
De klusjesdienst bestaat uit 4 vrijwilligers. Allemaal zijn ze handig met bovendien de 
mogelijkheid om een specifieke taak uit te voeren o.a. op tuingebied, digitaal etc. Zij hebben 
2 keer overleg gehad. In 2021 zijn 55 klusjes aangevraagd en uitgevoerd. 
Het project beeldbellen is opgenomen in het reguliere aanbod, maar heeft toch niet het 
gewenste resultaat. 
 
Formulierenbrigade 
Ook in 2021 hebben 2 vrijwilligers, vanwege corona slechts gedeeltelijk, de wekelijkse 
spreekuren in het oude gemeentehuis van Aalburg verzorgd, wel op afspraak dus geen 
inloopspreekuur. Zij helpen mensen met het invullen van formulieren en aanvragen van 
vergoedingen en voorzieningen.  Veel contacten verliepen dit jaar telefonisch of via de mail. 
Op afstand heeft de formulierbrigade toch veel mensen kunnen helpen. 
Zij hebben 56 bezoeken afgelegd bij 28 klanten. Er zijn 327 telefonische contacten geweest 
met 84 klanten. Bij veel klanten is post door de brievenbus gedaan of opgehaald na 
telefonisch overleg. Dit had te maken met de coronamaatregelen. 
Waar nodig hebben zij contact met het Algemeen Maatschappelijk Werk en/of een mentor.  
 
Maaltijdbezorging 
Vijftig vrijwilligers zijn betrokken bij de maaltijdbezorging. De maaltijdbezorgers hebben in 
2021 niet apart vergaderd. 
Totaal zijn er over het gehele jaar 2021 12203 maaltijden door de vrijwilligers bezorgd in de 
diverse kernen waarin Welzijn Pro Seniore werkzaam is. De maaltijden worden dagelijks met 
een aanhangwagen in Almkerk opgehaald en naar het adres in Wijk en Aalburg gebracht 
waar ook de aanhangwagen is gestald.  De distributie vindt verder plaats vanaf dit adres. De 
coördinator van de maaltijden zorgt dat alles op rolletjes loopt. Er gaat nog weleens wat mis 
bij het doorgeven van ziekte e.d. zodat maaltijden er niet zijn of juist te veel worden 
geleverd. De coördinator strijkt dit alles glad. Van belang is ook te vermelden dat dit 
(inclusief het oplossen van fouten) administratief verwerkt wordt door een actieve 
vrijwilliger op ons kantoor.  
In 2021 zijn we 2 keer in Altenahove geweest om problemen te bespreken met de 
locatiemanager en de keuken. Vanaf november zijn er veel meer contacten geweest omdat 
Mijzo met de huidige prijzen niet uitkomt en er veel overleg over kosten en keuze is 
geweest. 
Helaas gaan de prijzen van de maaltijden vanaf maart 2022 flink omhoog. Er is overleg met 
Mijzo (verstrekker maaltijden) en Trema over (on)mogelijkheden zodat iedereen dit dat wil 
een maaltijd bezorgd kan krijgen. Alle vrijwilligers hebben eind december een brief 
ontvangen waarin is uitgelegd dat er mogelijk wijzigingen in de maaltijdverstrekkingen 
komen maar dat nog niet bekend is wat het besluit wordt. Begin 2022 is in overleg met 
Trema en de gemeente een definitief besluit genomen.                                                                  
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De gemeente heeft eind december vervolgens ervoor gezorgd dat mensen met een laag 
inkomen toch van de duurdere maaltijden gebruik kunnen blijven maken. 
Altenahove heeft voor alle vrijwilligers/bezorgers een leuk Sinterklaasattentie verzorgd, zij 
kregen een banketletter met gedicht. 
 
Eetprojecten 
Eetprojecten worden meestal maandelijks georganiseerd in: 

➢ Drongelen 
➢ Eethen 
➢ Genderen 
➢ Meeuwen  

Per eetproject zijn gemiddeld 4 vrijwilligers betrokken.  
Voor zover de mogelijkheden het toelieten, zijn de eetprojecten, soms in aangepaste vorm, 
doorgegaan. De gasten kijken er naar uit, de eetprojecten voorzien duidelijk in een behoefte.  
 

 
 
Begeleiding van het vervoer naar locaties voor dagopvang 
De Vereniging Ouderenvervoer (VOV) verzorgt het vervoer naar en van Wijkestein, 5 dagen 
per week.  Wij zorgen ervoor dat er tweemaal per dag twee begeleiders klaarstaan om het 
vervoer te begeleiden. In totaal zijn hiermee in 2021 18 vrijwilligers actief geweest. 
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Meer Bewegen voor Ouderen 
De gymnastiekgroepen (MBvO) worden georganiseerd in: 

➢ Meeuwen 
➢ Genderen, dorpshuis 

➢ Genderen, Ruiterhof 
➢ Veen 
➢ Wijk en Aalburg. 

Ook voor MBvO geldt dat er regelmatig niet gesport kon worden. De eerste zes maanden 
van 2021 hebben geen lessen plaatsgevonden. In Meeuwen is MBvO in november gestopt 
vanwege te weinig deelnemers. Flyers uitdelen en een wervend artikel in de dorpskrant 
hebben helaas geen nieuwe deelnemers opgeleverd. 
Half juni zijn de lessen weer begonnen in Wijk en Aalburg, Genderen, Meeuwen en Veen. 
Vanaf september kon er in de gymzaal in Genderen weer gestart worden maar moest vanaf 
november vanwege oplopende besmettingen weer gestopt worden. 
Totaal hebben ongeveer 40 ouderen deelgenomen aan MBvO.  
 

 
 
 
Koffieochtend in de Vlaeshoff 
Elke donderdagmorgen is er een gezellige koffieochtend in de Vlaeshoff in Veen. Ook hier 
geldt dat er regelmatig geen koffiebijeenkomst mogelijk was. Soms gaven bezoekers zelf aan 
dat ze het niet veilig vonden. 
Onze twee vrijwilligers zijn elke week hiervoor paraat. Daarnaast zorgen zij er ook voor dat 
het zaaltje in de Vlaeshoff gebruikt kan worden door bewoners (gratis) en door elders 
wonende ouderen (tegen een vergoeding). Er worden feestjes en verjaardagen gevierd maar 
de ruimte biedt ook mogelijkheid voor condoleance bijeenkomsten en vergaderingen. In 
2021 is het zaaltje 76 keer gebruikt.   
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Mantelzorg 
Er waren zes bijeenkomsten gepland, vier ervan zijn doorgegaan. Er is een vaste kleine groep 
mantelzorgers waar deze bijeenkomsten belangrijk voor zijn: even gezellig een ander praatje 
en koffiedrinken, zorgen delen, ervaringen uitwisselen. Ook zijn er individuele contacten 
geweest: een huisbezoek of via mail of telefonisch. 
Samen met de gemeente Altena en Trema heeft Welzijn Pro Seniore 2 projecten uitgevoerd: 

➢ Brede bewustwording en communicatie 
➢ Onderlinge ondersteuning en gezondheid. 

Om mantelzorgers te bereiken zijn we de markten opgegaan en zijn het gesprek met mensen 
over mantelzorg aangegaan. Er zijn 300 goodiebags uitgedeeld aan mantelzorgers. 
Mantelzorgers konden, na opgave, deelnemen aan enkele workshops. 
 
 
De Dag van de Mantelzorg op 10 november is samen met Trema voorbereid. Er waren twee 
datums waarop mantelzorgers zich konden aanmelden voor een bijeenkomst. Helaas 
konden die niet doorgaan. De mantelzorgers die zich hadden aangemeld hebben een leuk 
tasje met inhoud ontvangen. 
 

 
 
Individuele contacten met cliënten 
Ouderen behoren grotendeels tot de kwetsbare groep en zijn meestal zeer voorzichtig in het 
aangaan van contacten. De ouderenadviseurs en de medewerker gaan zo veel als kan in op 
vragen en/of signalen van eenzaamheid. Huisbezoeken werden waar nodig afgelegd. 
Ook zijn er individuele contacten met mensen die daar behoefte aan hebben. 
 
Koffiepraat 
De eerste Koffiepraat hebben we in 2020 georganiseerd op de markten van Wijk en Aalburg 
en Woudrichem in de landelijk week Een Tegen Eenzaamheid. Doel van deze Koffiepraat 
was met mensen, met name 75-plussers, in gesprek te komen over hoe het met hen gaat in 
de tijd waarin er minder gelegenheid is voor sociale contacten.                                                   
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Naast de gesprekken op de markt zijn er flyers verspreid in wooncomplexen waar veel 
ouderen wonen. De flyer bevat een bon voor gratis koffie of thee en een overzicht van 
locaties waar verschillende activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. Daarnaast kan 
iedereen, die behoefte heeft aan een gesprek thuis of telefonisch, zich melden bij de 
ouderenadviseurs of diverse medewerkers.  
Welzijn Pro Seniore werkt hierin samen met Trema en de gemeente Altena. 
De bedoeling is dat wij alle 21 kernen gaan bezoeken. Ook afgelopen jaar konden we niet 
alle activiteiten uitvoeren.  Wij hopen dat we dit voorjaar 2022 weer kunnen oppakken. 

 
Nationale dag van de ouderen 
Welzijn Pro Seniore en Trema hebben aan de Nationale dag van de Ouderen (1 oktober) 
aandacht besteed. In alle 21 kernen van de gemeenste zijn banners opgehangen. 
 
Klachten 
In 2021 zijn 4 klachten ingediend, deze hadden alle betrekking op personenalarmering. Drie 
klachten zij nader onderzocht, samen met ZCN. De telefonische gesprekken zijn terug 
beluisterd en teruggekoppeld met degene die de klacht heeft ingediend. Het is ons duidelijk 
geworden dat ZCN hierin niets te verwijten was. We hebben de resultaten van het 
onderzoek gedeeld met de klagers. De gesprekken hierover hebben de kou uit de lucht 
gehaald. Er was meestal sprake van een misverstand.  Een mevrouw heeft naar aanleiding 
hiervan haar abonnement opgezegd maar dat was zij al van plan.  
De klachten waren niet van dien aard dat zij nadere behandeling noodzakelijke maakten en 
zij hebben daarom niet geleid tot een gegrond of ongegrondheid.  
In 2021 zijn er wat betreft de maaltijdvoorziening ook klachten geweest. Dat waren klachten 
over wel of niet geleverd, de smaak van de maaltijden en dergelijke. Deze klachten zijn direct 
kortgesloten met Altenahove en administratief goed opgelost en hebben niet geleid tot een 
officiële klachtenregistratie. 
 
Deskundigheidsbevordering 
In samenwerking met de gemeente Altena en Trema is een training “signaleren 
eenzaamheid” gestart.  Deze heeft in het najaar plaatsgevonden. Vier vrijwilligers van 
Welzijn Pro Seniore hebben hieraan deelgenomen. Zij waren zeer enthousiast over de 
inhoud. In 2022 wordt de training herhaald met andere vrijwilligers.  
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Eenzaamheid 
Veel mensen hebben zich mogelijk eenzaam gevoeld in het afgelopen jaar. Welzijn Pro 
Seniore heeft daar waar mogelijk aandacht aan besteed. De vrijwillige ouderenadviseurs 
hebben regelmatig de ouderen gebeld waar zij eerder op huisbezoek zijn geweest.  
Regelmatig is een persbericht uitgegaan waarin ouderen uitgenodigd worden contact met 
ons op te nemen als zij daar behoefte aan hebben. 
 
Vrijwillig 
Eén van de hoofdtaken van de stichting is het ondersteunen, begeleiden en als het kan 
verwennen van vrijwilligers en te zorgen voor onkostenvergoedingen en verzekering. Wij 
werken met ongeveer 110 vrijwilligers.  Omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren 
hebben we gezocht naar andere manieren om onze vrijwilligers te bedanken: 

➢ Er zijn regelmatig nieuwsbrieven verstuurd 
➢ Alle vrijwilligers hebben een kerstattentie ontvangen. Dagcentrum Bijzonder heeft 

hiervoor alle kerstkaarten gemaakt. 
Ook dit jaar zijn enkele vrijwilligers gestopt met hun werk. Gelukkig zijn ook weer nieuwe 
vrijwilligers toegetreden. We hebben een bijzondere trouwe groep mensen die alle 
werkzaamheden uitvoert.  
Wij danken de vertrekkende vrijwilligers voor hun jarenlange inzet en verwelkomen de 
nieuwe vrijwilligers met open armen. 
 

 
 
 
Activiteitenkalender 
Ook dit jaar is de activiteitenkalender uitgebracht. Hierin staan veel activiteiten voor 
senioren. De activiteitenkalender kan gedownload worden of er kan een papieren versie 
worden aangevraagd. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn veel activiteiten ook dit jaar helaas niet doorgegaan. 
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Contacten 
Het bestuur of enkele bestuursleden en onze medewerkers hebben volop contacten en 
samenwerkingsrelaties met andere organisaties. 
We noemen er hier een paar. Deze opsomming is zeker niet uitputtend, bovendien in 
willekeurige volgorde: 

➢ Gemeente Altena 
➢ Maaswaarden Ouderenzorg; 
➢ Mijzo ( Altenahove) 
➢ Trema  
➢ Bazalt 
➢ Zorg Centrale Noord 
➢ Dorpshuizen  
➢ VOV (Vereniging Ouderenvervoer) 
➢ Kerkgenootschappen 
➢ Seniorweb 
➢ Seniorenverenigingen  
➢ Stichting Vrienden van Pro Seniore. 

 
In september kon er na twee jaar weer een najaarsoverleg doorgaan. Doel van dit overleg is 
elkaar te informeren, nieuwe ontwikkelingen te bespreken, te zoeken naar verbindingen om 
in gezamenlijkheid diensten verder te ontwikkelen en/of uit te bouwen. 
 
Nawoord/Dank                                                                                                                                        
Het was weer een enerverend jaar waarin veel is gebeurd. Het indienen van de 
subsidietender en de overgang naar Zorg Centrale Noord hebben veel tijd gevraagd.  
Gelukkig konden onze diensten, soms in aangepaste vorm, doorgaan.  
 
Vooruitkijkend naar 2022 zal mede de nadruk liggen op de nieuwe subsidierelatie met de 
gemeente Altena. Twee keer per jaar vindt een accountgesprek met de accountmanager van 
de gemeente plaats waarvoor we voortgangsrapportages moeten aanleveren. Er zijn nog de 
nodige open eindjes en vragen waar we een antwoord op willen geven. We gaan 
deskundigheidsbevordering verder uitbouwen. De maaltijdvoorziening vraagt om besluiten 
over het vervolg. Met enthousiasme gaan we hiermee aan de slag. De samenwerking met 
Trema zal op enkele onderwerpen geïntensiveerd worden. We hopen dat we het voor-en 
najaarsoverleg weer kunnen organiseren. Het is belangrijk om elkaar te kennen en te 
ontmoeten voor afstemming, uitwisseling en signalering. In 2022 werven en benoemen wij 
een nieuw bestuurslid. Kortom: ook in 2022 zitten wij niet stil. 
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Onze dank gaat uit naar alle ouderen in onze kernen die vertrouwen hebben in onze 
organisatie en onze vele vrijwilligers. 
Maar vooral ook dank voor onze vrijwilligers, die ondanks de soms stevige 
coronamaatregelen, actief zijn gebleven. Dit is ook de plaats om onze 2 professionals te 
bedanken voor hun inzet.  
Voor 2022 hopen wij dat de coronabeperkingen grotendeels opgeheven zijn en dat we onze 
vrijwilligers weer “ouderwets” kunnen bedanken met een uitje en diner. Tenslotte zijn zij de 
drijfkracht waarop wij varen. Dank daarvoor! 
 
 
Stichting Welzijn Pro Seniore 
Maart 2022 
 


