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1. Onze voorzitter heet de 45 aanwezige inwoners van harte welkom en natuurlijk is er een 

bijzonder woord van welkom voor Ad Pijnenborg die deze avond de zorgcoöperatie zoals 
die in Hoogeloon is opgericht nader zal belichten. 

2. Welzijn, zorg en voorzieningen in kleine kernen. Hoe regelen we dat? 
In Hoogeloon bleek uit het leefbaarheidsonderzoek in 2002 dat er onvrede was bij met 
name de ouderen. Er was geen 24 uurs zorg. Er was geen mogelijkheid om in het dorp te 
blijven wonen. De zorginstellingen wilden hieraan niet meewerken. Het antwoord was: 
 “ Het dorp is te klein”. 
De ouderen werden zich door deze reacties bewust dat als ze iets wilden veranderen dat ze 
het dan zelf dienden te regelen. In samenwerking met het PON is een onderzoek opgestart 
om het wonen, de zorg, welzijn en de bestaande en benodigde infrastructuur in beeld te 
krijgen. In kleine groepen heeft men hieraan gewerkt. Vanuit het roepen van kreten naar 
een rapport. Na een voorbereiding van twee jaar is gekozen voor de oprichting van een 
zorgcoöperatie. 
In Zweden zijn voorbeelden van soortgelijke coöperaties. 
Een coöperatie is niet alleen een vereniging van leden maar kan ook een onderneming 
zijn. Een coöperatie is een privaatrechtelijke organisatie. Een coöperatieve vereniging is 
de meest democratische organisatievorm. In de algemene ledenvergadering stellen de 
leden het beleid vast en kiezen de bestuursleden. In de vereniging ontstaat solidariteit en 
samenwerking tussen de leden die door en voor elkaar werken. Men staat achter hetzelfde 
doel, dit geeft energie en betrokkenheid. Het doel daarbij is om de leefbaarheid in het dorp 
in stand te houden. 
In de onderzoekfase zijn 20 senioren met een fototoestel op pad gegaan om allerlei 
situaties vast te leggen van wat belangrijk is of wat men belangrijk vindt. En alle 
aanwezige zorg is op een rij gezet. De uitkomst en het motto van het onderzoeksrapport 
waren: Zorge(n)loos wonen in Hoogeloon. 
 
Uit een rapport van de Rabobank blijkt dat 35 % van de Kempische mensen in de kleine 
kernen woont. De zorg is echter geconcentreerd in de grote kernen Bladel, Reusel en 
Eersel. 
Wat heeft de zorgcoöperatie Hoogeloon inmiddels bereikt: 
Er is een Eetgroep – eenmaal per week koken vrijwilligers een maaltijd. 
Informatieverstrekking via ledenvergaderingen en 3 keer per jaar een nieuwsbrief. 
Spreekuur coördinator – een maal per week vrijwilliger in samenwerking met wijkzuster. 
Dagverzorging in het steunpunt – dit is een AWBZ verstrekking. 
Bouw van 14 seniorenwoningen met een dienstencentrum. 
De zorgcoöperatie is met het bestuur van het steunpunt gesprekspartner geworden. 
Er is een uitleen van rolstoelen en scootmobiel. 
Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 



Er is mantelzorgoverleg, overleg met familieleden van de deelnemers van de 
dagverzorging.. 
Er is ondersteuning voor leden die gebruik gaan maken van het Persoons Gebonden 
Budget (PGB). 
Uitdrukkelijk is dit alles niet alleen bedoeld voor ouderen maar ook voor mensen met een 
beperking. En de zorgcoöperatie richt zich ook op mantelzorgondersteuning. 
 
Hoogeloon werd in een artikel van Volkskrant-Magazine in juni 2007 bestempeld als een 
Doe-het-Zelfdorp. 
Het is niet belangrijk wie iets doet als het maar gebeurt. Zo is er een samenwerking tussen 
de KBO het steunpunt en de zorgcoöperatie. In de werkgroep WoZoZo vindt overleg en 
afstemming plaats. 
Voor 2007 heeft men nog plannen om te komen tot bemiddelingshulp zodat de zorg thuis 
anders en wellicht beter kan worden georganiseerd. 
 
De zorgcoöperatie wil de inwoners een alternatief bieden voor de zorg door thuiszorg. 
Zorg voor mensen uit Hoogeloon door mensen uit Hoogeloon. Dit gaan we doen met 
behulp van het Persoonsgebonden Budget (PGB) en samenwerken met een zorgaanbieder 
die volgens onze voorwaarden wil werken. (start 2008). 
De zorgcoöperatie is samen met de gemeente en De Plaatse een haalbaarheidsstudie 
gestart naar de mogelijkheid een woning te bouwen voor 6 mensen met dementie en 6 
mensen met een verstandelijke beperking en verpleegkundige behoeften. 
 

Wat is de betekenis van de zorgcoöperatie voor de leefbaarheid van het dorp? 
Er is samenwerking met en door alle betrokkenen. 
Burgerparticipatie wordt hierdoor gestimuleerd. 
Er is een organisatorisch kader. 
Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en op de zelfredzaamheid. 
En de solidariteit krijgt een stevige impuls. 
Inmiddels zij er ook initiatieven te melden vanuit Elsendorp. ( Zorg voor en door mensen uit 
Elsendorp). 
Na een korte pauze was er een afronding met een aantal vragen die nu en vooral in de 
toekomst in Wintelre beantwoord zullen moeten worden. 
 
. Kunnen ouderen in Wintelre oud worden?  
. Zijn mensen met een beperking beter af in grotere gemeenten? 
. Als ouderen meer zorg nodig hebben kan men dan in Wintelre blijven wonen? 
. Hoe belangrijk is het voor de leefbaarheid van Wintelre? 
 
Enkele korte opmerkingen over de daarover ontstane discussie. 
Ouderen kunnen blijven wonen als ze kunnen blijven fietsen tot ze dood gaan. 
Met andere woorden: op dit moment niet want als er beperkingen komen zijn de 
voorzieningen ontoereikend. 
24 uur zorg is in Wintelre onmogelijk wordt gesteld. Toch wordt hierop gereageerd dat er veel 
mogelijk is met een alarmsysteem bij buren.   
Zorg is onplanbaar. 
Mensen kunnen er niet op vertrouwen dat er zorg blijft of komt. Uit voorzorg schrijft men in 
bij verzorgingshuizen.  
Als er dan een indicatie komt verdwijnen de mensen uit het dorp.       



Voor de leefbaarheid van een dorp zijn ook oude mensen nodig. Net zo goed dient er plaats te 
zijn voor mensen met een gebrek oud en jong. 
 
Ad Pijnenborg raad aan om de weg richting Zorge(n)loos Wintelre in kleine stappen te 
nemen. Veel overleg te plegen met alle geledingen van het dorp. De bewustwording is het 
begin. 
Aan de aanwezigen de opdracht om daar aan te werken.  
En vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat initiatieven zeker op steun kunnen rekenen. 
 
Onze voorzitter dank Ad voor de interessante uiteenzetting en geeft ook aan dat er vanuit 
Leefbaar Wintelre blijvend aandacht aan zal worden besteed. Want ook bij ons willen we in 
ons eigen dorp blijven wonen. Dat geldt zowel voor starters als voor ouderen. Hoogeloon 
geeft aan dat er mogelijkheden zijn. Goed voorbeeld doet volgen. 
 
3. De voorzitter sluit de vergadering af  met mededelingen over de verkeerssituatie in 

Wintelre. Er is inmiddels het een en ander veranderd. Er is en 30 km zone ingevoerd die 
overigens niet in het hele dorp de voorrangsituatie heeft veranderd. Omdat er nog 
onvoldoende geld is zijn er nog enkele voorrangskruisingen niet aangepast. Dat is iets 
voor komende jaren. De situatie bij d´n Draai is niet geheel volgens plan uitgevoerd. En 
zeker is nu duidelijk dat hier iets gewijzigd moet worden. Men is daar mee bezig. 
(Inmiddels is d’n Draai helemaal aangepast.) 

4. Hierna sluit de voorzitter met een dankwoord voor de inbreng de vergadering. 
 

Notulist. 
Jan Heuveling(29-11-2007). 
  
 
 
   

 
 

 


