
Gerard Groot (73) is weer blij in Veghel. 
Lange tijd was hij beleidsmedewerker/
projectleider bij verzorgingshuizen in 
de gemeente Den Haag, maar na een 
reorganisatie keerde hij met zijn vrouw 
een oud-Udenaar naar Brabant. Het 
PieterBrueghelHuis is inmiddels het 
middelpunt van zijn sociale leven.

Gerard leidt in zijn eigen beleving een 
ietwat eenzaam bestaan. Na zijn pen-
sionering was hij een tijdje taxichauf-
feur ij het gehandicapvervoer. Tijdens 
zijn ritten passeerde hij geregeld het 
gerenoveerde PieterBrueghelHuis. Zijn 
nieuwsgierigheid was gewekt en op 
een dag wandelde hij naar binnen.

“Ik werd vriendelijk ontvangen en er 
ontstond eigenlijk direct een praatje”, 
vertelt Gerard. “Een heel fijne sfeer! 
“Inmiddels kom ik vaak in het Pieter-
BrueghelHuis. Vanwege de fijne con-
tacten, de leuke activiteiten, maar ook 
hulpvaardigheid en informatieservice 
vind ik top.” Inmiddels is Gerard en-
thousiast deelnemer aan gespreks-
groepen, doet hij mee aan creatieve 
activiteiten en geniet hij geregeld van 
de maaltijden.

Ik zie het PieterBrueghelHuis als een 
formidabele voorziening voor met 
name ouderen, die een zinvolle dagin-
vulling zoeken en contact willen mak-
en. Sinds Gerard het PieterBrueghel-
Huis bezoekt, waardeert hij zijn leven
inmiddels met een dikke 8 of zelfs een 
9. Voor Veghelaren die het Pieter-
BrueghelHuis kennen, maar twijfelen 
om erheen te gaan, heeft Gerard een 
duidelijke boodschap: “Stap over je 
drempels heen en kom gewoon. Je 
kunt hier zonder verplichtingen in alle 
vrijheid prettig en zinvol je tijd door-
brengen. Het PieterBrueghelHuis is 
het middelpunt van mijn sociale leven 
geworden.”

Het PieterBrueghelHuis is een 
bruisende plek om geluk te halen, te 
brengen en waar je door ontmoeting 
en activiteiten een fijne tijd hebt. Met 
deze rubriek wordt een beeld gegeven 
van de diverse bezoekers en vrijwil-
ligers van het PieterBrueghelHuis 
Meer weten? Kijk op pieterbrueghel-
huis.nl.

Heeft u geen vervoer?
Bel dan naar:
0413 35 22 32
Hulpdienst Diakonie Veghel

‘Ik hoor er helemaal bij’


