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Beste mensen,
Ook deze keer hebben we voor U weer allerlei informatie verzameld met betrekking tot de welzijnsactiviteiten in ons werkgebied.

Ik wens u veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
directeur GOW Welzijnswerk

IDEEENBUS
Af en toe komen er bij ons ideeën, en suggesties binnen waarmee we onze dienstverlening
naar u kunnen verbeteren. Hierbij nodigen we
u uit om deze ook in te dienen.
Aan het einde van het jaar ontvangt de persoon die het meest
originele idee ingediend heeft
een leuke attentie.
Wilt u deze nieuwsbrief ook graag ontvangen,
meldt u dan aan bij info@gowwelzijnswerk.nl
Heeft u geen mogelijkheid om de nieuwsbrief
digitaal te ontvangen, dan sturen wij u deze per
post toe. Graag onder vermelding van uw
naam en adresgegevens.

INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWE
VRIJWILLIGERS
Op 22 mei was er een bijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers in ’t Stökske in Eersel. De
opkomst was groot, namelijk ruim 20 nieuwe
vrijwilligers die de tropische warmte trotseerden. Er werd m.b.t. de introductieperiode uitgebreid over een aantal onderwerpen gesproken. Al met al kijken we terug op een geslaagde middag. Vanaf 2018 gaan we een
nieuwe opzet hanteren om zoveel mogelijk
nieuwe vrijwilligers te informeren over de

werkwijze en diensten van het GOW Welzijnswerk. In de loop van dit jaar zullen we u hierover nader informeren.
SOCIALE KAART EERSEL
Zoekt u informatie over vrijwilligers- of zorgorganisaties in de gemeente Eersel?
Kijk dan eens op de digitale sociale kaart:
http://socialekaarteersel.nl/
Hier vindt u informatie en kunt u per dorp zien
wat er aan diensten aangeboden wordt.
Heeft u vragen of opmerkingen of aanvulling
op de Sociale kaart Eersel: mail dan even
naar Maria van Engelen:
mvengelen@gowwelzijnswerk.nl
DAGACTIVITEITEN INLOOP KOPERWIEK
EERSEL
Iedere vrijdag is er in de Koperwiek een inloop- activiteit. Vrijwilligers zijn aanwezig om
te zorgen voor een prettige ontvangst en bieden een programma voor een zinvolle invulling van de dag. Men kan ook blijven lunchen.
Alle ouderen uit Eersel zijn welkom, er is geen
indicatie nodig. Ben je GOW-vrijwilliger van
Vrijwillige Thuiszorg of maatjesproject? Misschien is de activiteit ook wel geschikt voor
jouw cliënt! Loop gerust eens binnen op vrijdag voor meer info of om de sfeer te proeven.
Men is aanwezig van 10.00 – 15.30 uur.

FACEBOOKPAGINA VOOR EN DOOR
JONGE MANTELZORGERS !
Vanaf nu kun je ook via facebook op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen op het
gebied van jonge mantelzorgers in de Kempen. Ga naar facebook en zoek pagina ‘Jonge
mantelzorgers GOW Welzijnswerk’ en blijf op
de hoogte. Maar stel ook vragen en ga in gesprek, want de pagina wordt beheert door de
jongeren zelf! Liken en delen dus.
GEZOCHT BESTUURSLID VRIENDEN VAN
HET GOW
Het GOW Welzijnswerk is bezig met de oprichting van de stichting “vrienden van het
GOW”. bedoeling is dat alle giften en legaten
die geschonken worden ondergebracht worden onder deze stichting. De middelen komen
dan ten goede aan de ondersteuning van het
vrijwilligerswerk. De financiële middelen worden beheerd door een bestuur (3 personen).
Voor deze stichting in oprichting zijn we nog
op zoek naar een bestuurslid. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met Arno
Heesters. In een persoonlijk gesprek zal hij u
uitleggen wat er van u wordt verwacht. De
vergaderfrequentie zal ongeveer 3 keer per
jaar zijn.
FILM IRIS
Een indrukwekkende film over Alzheimer”
Waar: Gemeenschapshuis d’n Boogerd in
Vessem
Wanneer: donderdag 22 juni 2017
Aanvang: inloop (koffie en thee) om 19.30
uur. Start film: 20.00 uur

De film 'Iris' vertelt het verhaal van de Britse
filosofe en schrijfster Iris Murdoch. Als jonge

professor aan Oxford krijgt ze een relatie met
professor John Bayley. Bayley vertelt hoe hij
Iris veertig jaar geleden ontmoette, hoe hun
leven er uit zag en welke verwoestende effecten de ziekte van Alzheimer op haar hadden.
De gereputeerde schrijfster Iris Murdoch (Judi
Dench) raakt tijdens een televisie-interview
over haar nieuwe boek even de kluts kwijt en
druipt met de staart tussen de benen af. Haar
man John Bayley (Jim Broadbent) vermoedt
dat er iets mis is met haar, maar doet zijn best
om haar geniale brein, dat zo graag met taal
bezig is, aandachtig te houden. Na onderzoek vellen de dokters het oordeel: Iris lijdt
aan de ziekte van Alzheimer. De dementie
neemt haar steeds meer in zijn greep en John
lijdt onder het feit dat zijn ooit zo intelligente
en welbespraakte vrouw langzaam maar zeker aftakelt.
'Iris' is in de eerste plaats een prachtig liefdesverhaal over twee mensen die ondanks hun
tegenstellingen er toch voor kiezen om samen
oud te worden. Daarnaast schetst regisseur
Richard Eyre een indringend portret van een
ooit briljante vrouw die door de slepende dementie langzaam in een wrak verandert. Wie
de ziekte Alzheimer ooit van dichtbij heeft
meegemaakt zal de situaties waarin Iris terechtkomt zeker herkennen.
Toegang is gratis
VERVANGER DORPSONDERSTEUNER
LUYKSGESTEL
Wegens zwangerschapsverlof zal er de komende tijd een vervanger zijn voor Kristel Visser, dorpsondersteuner in Luyksgestel.

De vervanger is Janny Stevens, wellicht bekend al als dorpsondersteuner in Riethoven.
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Janny neemt alle taken m.b.t. dorpsondersteuning over van Kristel voor de maanden
dat ze er niet is. Je kan haar bereiken via:
Mail: jstevens@gowwelzijnswerk.nl
Telefoon: 06 55 22 58 56.

TAALCAFE BERGEIJK
Wethouder Stef Luijten op bezoek in het Taalcafé in Aquinohuis in Bergeijk. Elke woensdagmiddag (uitgezonderd schoolvakanties)
van 14.00 tot 15.30 uur zijn die mensen welkom die extra de Nederlandse taal willen oefenen. Ook kinderen zijn van harte welkom.

Training voor vrijwillige coaches,
(taal)maatjes, vrijwillige thuiszorg, thuisadministratie vrijwilligers en Iristrefpunt vrijwilligers van het GOW Welzijnswerk
Training eigen regie: Hoe zorg je ervoor dat
de hulpvrager zijn eigen regie neemt en houdt
over zijn hulpvraag en hoe zorg je er als vrijwilliger voor dat je je eigen regie houdt over
de hulp die je geeft?
Data: donderdag 22 juni van 14.00 -17.00 of
18.30 tot 21.30 uur.
Training netwerkversterking: hoe help je de
ander bij het versterken/uitbreiden van zijn
netwerk? Hoe belangrijk is dit? En wat als er
factoren zijn die het haast onmogelijk lijken te
maken om hieraan te werken? Ook de betekenis van eenzaamheid en sociaal isolement
wordt hierin behandeld.

Data: donderdag 31 augustus van 14.00 17.00 uur of 18.30 -21.30 uur.
Locatie voor alle trainingen is:
De Eikenburg, Eikenburg 10, Eersel.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan
kan dit nog tot uiterlijk 20 juni a.s.

JAARVERSLAG 2016 GOW
WELZIJNSWERK

Met trots kan ik u ons nieuwe jaarverslag aanbieden met als titel
“De participatiesamenleving in de Kempen is
op stoom”.
Het jaarverslag is te downloaden via onze
website. Indien u liever de papieren versie in
handen heeft dan kunt u die afhalen op het
kantoor van het GOW Welzijnswerk of bestellen via een van onze medewerkers.

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks
15 juli aanstaande

Kopij voor de nieuwe nieuwsbrief s.v.p.
voor 1 juli aanleveren.

Vertrouwenspersoon van het GOW Welzijnswerk is Rozita van Schadewijk tel: 06-55364404 /
mail: rozita@psyom.nl

Nieuws van het GOW Welzijnswerk mei 2017
3

