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Vergaderingen 
We hebben 10 vergaderingen gehad, de vergadering van oktober is komen te 
vervallen vanwege teveel afmeldingen. (Deze viel samen met de uitreiking 
Rabo clubkasactie). 
Bestuur 
In November treedt Joan af. Nu dus zonder voorzitter. 
Ook Herman treedt af, maar geeft aan de lopende projecten af te maken. Hij 
neemt tijdelijk het voorzitterschap op zich. De taken van de BTBu draagt 
Herman over aan Kees en Ton. 
Martien treedt af en is opnieuw herkozen. 
In december treden Rob en Vincent af. We missen nu de maandelijkse spreuk 
van Rob.  
Ton van de Berg treedt toe tot het bestuur PGSA 

Er wordt besloten een laptop aan te schaffen voor het secretariaat.  
Er wordt een nieuwe website gemaakt door Martien ( de oude is vastgelopen). 
Nieuwe naam: www.pgsa.nl  
Er wordt een abonnement genomen op One-drive (Office 365) om onze 
documenten in de Cloud op te slaan. We hebben 5 accounts. 

Op 1 dec. hebben we het jaarlijkse teambuildingsgebeuren gehad ; 
kerstarrangement of voederkrans maken en workshop intuïtief schilderen o.l.v. 
Mat Arts (oud-voorzitter) en zijn vrouw Gonny. Met tussen de middag een 
heerlijke lunch. 
Iedereen wordt bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar. Corrie bedankt 
voor de organisatie. 
Ondanks opstartproblemen, vanwege stroomuitval, een geslaagde dag. 
 
MFA  
Veiligheid: brief naar bestuur 1. 
Tijdens de danceparty 16 febr. ging opeens de verlichting uit en ging het alarm 
op de deuren. De beheerder (van die avond) ging naar huis, er was toch niets 
meer te doen. Bezoekers (met een beperking) moesten door de donkere 
gangen en door de terrasdeur naar buiten.  Vraag of dit nieuwe beleid is? 



Verbouwing MFA?  Brief naar bestuur MFA 2. 
We hebben vernomen dat er plannen zijn om het MFA te verbouwen en dat er 
na de verbouwing geen ruimte meer is voor ‘de Link’. Aangezien wij de ruimte 
van de link (1 x p. maand) gebruiken voor de danceparty zijn de bezoekers erg 
gedupeerd als de Link zou verdwijnen. Hoe gaan we dit probleem oplossen? 

N.a.v. beide brieven zijn we uitgenodigd door bestuur MFA voor een gesprek.  
* 1. Het afsluiten van MFA en inschakelen van het alarm; er is afgesproken dat 
dit pas gebeurt na sluiting van de danceparty. 

* 2. Het was een verhelderend gesprek. Het bestuur van ‘de Link’ wil -na de 
verbouwing- zelf op zoek naar een andere ruimte voor haar activiteiten. Binnen 
de visie van MFA past de doelgroep van de danceparty heel goed. Wij worden 
betrokken bij de verdere invulling van de renovatieplannen en eventuele 
inrichting van een geschikte ruimte. 

Per mail aangegeven dat we , na de renovatie, gebruik willen maken van een 
van de ruimtes voor de maandelijkse danceparty. 

De infobijeenkomst wordt bezocht door Corrie, Rob, Kees en Herman. 
De presentatie van de renovatieplannen wordt bezocht door Corrie, Eric en 
Herman. 
Een 3e bijeenkomst gaat niet door. 
 
BTBu 

- toets en advies van gemeentehuis 
- schouw Hapje Wanroij; aanbevelingen zijn meegenomen bij de 

renovatie. 
- meedenken met renovatieplannen MFA, er worden adviezen gegeven 

m.n. in geval van calamiteiten 
- Theehuis ‘ons Truuske’ in Stevensbeek; stikker uitgereikt na kleine 

aanpassingen. 
- Poort van Loon Vierlingsbeek; stikker uitgereikt na kleine aanpassingen. 
- in opdracht van de gemeente wordt bekeken of alle 8 stemlokalen 

voldoen aan de toegankelijkheid. 

N602 
Geen vertegenwoordigers van PGSA naar de vergaderingen. Gerrit en/of Inge 
gaan misschien naar de vergaderingen, maar zij hebben geen mandaat. 
In sept. wordt Herman benadert om, namens het PGSA, mee te denken met 



enkele praktische oplossingen in kom Wanroij. 
 
Dementievriendelijke gemeente  (DGV) 
Corrie en Herman zijn de 1e twee vergaderingen als toehoorden gegaan, daarna 
als lid van de projectgroep. Er is gepleit om niet alleen een vriendelijke 
gemeente te zijn (worden) voor mensen met dementie maar voor iedereen! 
Niet alleen beleid maken, maar het gaat er vooral om wat e.e.a. betekent voor 
mensen met een beperking.  

30 jan. Infoavond in Wanroij voor lokale ondernemers. Bezoekersaantal viel 
tegen, inhoudelijk goede bijeenkomst. DVG gaat er verder mee. 

17 september informatieavond voor verenigingen en stichtingen in Oude 
Heerlijkheid in Oploo. Deze avond was erg verhelderend voor de bezoekers 
m.n. doordat enkele ervaringsdeskundigen hun verhaal deden. 

Seminar in Veghel; hier zijn aantal mensen van PGSA naar toe geweest. Het was 
interessant. Wellicht kunnen we in onze gemeente een aantal zaken ook 
aanpakken. We starten met de inventarisatie van de invalidenparkeerplaatsen 
in de gemeente. Eric en Martien pakken dit op. Tekeningen (plattegrond) van 
de gemeente is opgevraagd. Kees Schuurmans neemt de plaats in van Martien 
(hij trekt zich terug vanwege gezondheidsproblemen). Het blijkt dat de 
invalidenparkeerplaatsen (AVG’s) niet op de websites staan. In juni staan ze op 
de website van de gemeente. 
PGSA wil ook klankbord zijn m.b.t. betere bereikbaarheid.  
Er is nu 1 AGP bij het gemeentehuis, dit moeten er 2 worden. We hebben 
bekeken waar de 2e moet komen. Dit wordt meegenomen als de weg voor het 
gemeentehuis opnieuw bestraat wordt. 

Samen aan tafel ( geldzaken, bewind voering e.d.) krijgt een vervolg in andere 
regio’s. Herman en Corrie gaan participeren met de Rabobank. 
Grave  
Milsbeek? 
Vierlingsbeek? 
 
Natuurlijk Sint Anthonis;  
23 jan. Bijeenkomst ‘t Goei Leven’. Corrie en Eric naartoe geweest. Vooral 
interessant om te netwerken. 
 
Infobijeenkomst verzekering vrijwilligers 



Vincent en Rob zijn hier naar toe geweest. 
 
Bankjesproject 
Er zijn vernielingen aangericht rondom MFA Oelbroeck. Ook een van de bankjes 
is vernield. De mensen van houtwerkplaats Bronlaak gaan dit opknappen. 

Danceparty 
Elke maand een gezellige bijeenkomst, vaak met een specifiek thema passend 
bij de tijd van het jaar. 
9 Maart vieren we het 12 ½ jarig bestaan. Het was een geweldig feest. 
Naast de vaste gasten waren er veel genodigden; buurtbuschauffeurs, B&W, 
Joekskapel, Jos v. Raay MFA, carnavalsclub en enkele leden van PGSA. Er was 
een optreden van Twan. Extra vrijwilligers hebben gezorgd voor gebak en 
lekkere hapjes. Er zijn een aantal giften binnen gekomen; hier kan t.z.t. evt. een 
optreden van betaald worden. 
Helaas zijn 2 vrijwilligers van de Danceparty ( Christ en Amber) langdurig niet 
beschikbaar, vanaf sept./okt vanwege gezondheidsproblemen. 
Het nieuwe programma voor Danceparty’s 2019 is klaar, Martien heeft de Flyer 
gemaakt. Corrie zorgt voor verspreiding. 
 
Kerst-in 2017 
Joan heeft gesprekken gevoerd met Karel v. Steenbergen en uiteindelijk is dit 
afgerond.  
 
Vrijwilligers  en /of  bestuursleden 
Herman en Marja hebben een gesprek met Wendy Huijbers 
(vrijwilligerssteunpunt). In eerste instantie een kennismakingsgesprek en 
verder over het werven van vrijwilligers. Wat kunnen zij evt. voor ons 
betekenen?  
Een duidelijke taakbeschrijving voor de (toekomstige) vrijwilligers kan wellicht 
helpen. Als optie wordt ook een informatiemarkt -presentatie van 
verenigingen- genoemd. Wendy neemt dit mee. 
Voor PGSA: eventueel samenwerking zoeken met andere verenigingen, we 
vissen allemaal in dezelfde vijver. 
 
Wandeling over straten rondom de Brink 
Herman heeft in Boxmeer meegelopen met PG Boxmeer en enkele raadsleden 
door centrum van Boxmeer. Wat betekent het als je met een beperking door 



het centrum loopt of rijdt? Tijdens het lopen werd aan den lijve ondervonden 
hoe lastig dit was en werd de problematiek besproken. We vinden het zinvol 
om dit met onze wethouders te doen in Sint Anthonis. Herman maak een 
afspraak. 
De wandeling rondom de Brink wordt uitgesteld door gemeente. Nu eerst het 
gesprek met wethouder Jos Raaymaekers afwachten. Ook dit wordt  uitgesteld 
tot 2019, i.v.m. tijdelijke afwezigheid van 
 
Informatiebijeenkomst rondom vervoer 
Hoe kom ik van A naar B als ik geen vervoer heb? 
Corrie neemt het initiatief en benadert de verschillende vervoerders. 
Gepland 3 nov. bij Wapen v. Wanroij. 
De bijeenkomst wordt uitgesteld naar voorjaar 2019 omdat het niet lukt om 
alle vervoerders te benaderen. Het lukt niet om de juiste persoon aan de lijn te 
krijgen. 
 
PR  
-  Inzameling klein huishoudelijk afval. Kans om als gemeente €1000,- te winnen 
als we bij de 40 gemeentes horen die het meest ingezameld hebben. Dit bedrag  
is door de gemeente toegezegd aan PGSA.  Herman zag dit bericht in een van 
de regionale kranten. Wij als PGSA wisten van niets. 

- Bankjes 
- Uitreiking stikkers Theehuus ‘Ons Truuske’ en Poort van Loon. 
- Rabo clubkasactie 

 
Focus 2019 
N.a.v. een gesprek wat Eric en Herman hadden met gemeenteraadslid Peter 
Verbraak uit Veghel, is het idee ontstaan om  ons te gaan verdiepen in ‘Alles 
Inclusief’. Herman heeft een voorstel gemaakt. Dit wordt de focus voor 2019. 

 

1 febr.  
Marja Thijssen, secretaris PGSA 


