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Mei 2016
Beste mensen,
De lente zit in de lucht
De lente is bij uitstek de periode van groei en bloei. De natuur ontwaakt uit
haar winterslaap; we genieten van de eerste warme zonnestralen, bloemen
groeien in de tuin en lammetjes en koeien staan huppelend in de wei. Al met
al geeft dat een heerlijk gevoel. Ook binnen het GOW Welzijnswerk groeit
en bloeit er van alles. Onlangs hebben we de jaarrekening 2015 afgesloten
en zijn druk doende met het jaarverslag 2015.
Eind mei zal het meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 openbaar gemaakt worden op onze website. U kunt daarin lezen wat onze plannen zijn
voor de toekomst. Mocht u daar vragen, opmerkingen, suggesties of aanbevelingen over hebben dan horen wij dat graag.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
directeur GOW Welzijnswerk

GOW Welzijnswerk 40 jaar

Mantelzorgondersteuning
Het GOW Welzijnswerk biedt onder andere
mantelzorgondersteuning door vrijwilligers een
dagdeel in de week in te zetten bij mensen
thuis. De vrijwilliger blijft dan bij het zieke gezinslid zodat de mantelzorger even met een
gerust hart weg kan gaan en iets kan gaan
doen waar hij of zij behoefte aan heeft. De vrijwilliger biedt aanwezigheidshulp dus geen verzorging of huishoudelijke hulp. Denk bijvoorbeeld aan wandelen met de cliënt, een spelletje spelen of een kop koffie drinken. Dit verschilt per situatie. Vrijwilligers kunnen ook in
terminale situaties ingezet worden.
Informatie
Lijkt het u fijn om ook iets te kunnen betekenen
voor de grote groep mantelzorgers en heeft u
een dagdeel in de week over? Neem dan eens
contact op met het GOW Welzijnswerk, contactpersoon Kristel Visser. U kunt haar bereiken op 0497-514746 of via
kvisser@gowwelzijnswerk.nl.

Op 28 januari 2017 bestaat het GOW Welzijnswerk 40 jaar. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd. Die ontwikkeld plannen om in 2017
allerlei activiteiten te gaan organiseren.

Notulist gezocht
Sinds enkele maanden is er binnen het GOW
Welzijnswerk een klankbordgroep cliënten opgericht. Deze groep zoekt nog een vrijwillige
notulist die bereid is om 5 a 6 keer per jaar de
vergaderingen te notuleren. De tijdsinvestering
is ongeveer 20 uur per jaar. Als u interesse
heeft neem dan contact op met Arno Heesters,
directeur GOW Welzijnswerk, tel.
0497514746

Wilt u als vrijwilliger mantelzorgers
ondersteunen? Dan zoeken wij u!
De druk op mantelzorgers neemt door de bezuinigingen toe. Zorgorganisaties geven aan
dat er alleen al in Noord-Brabant tienduizenden overbelaste mantelzorgers zijn. Het GOW
Welzijnswerk zet zich samen met vele vrijwilligers in om deze mantelzorgers te ondersteunen. Hoe doen we dat?
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dementie te maken heeft, zich thuis voelt en
onderdeel kan blijven uitmaken van de samenleving.

Ideeënbus
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.

Eén van de belangrijkste doelen is taboedoorbreking. De film “Still Alice” laat aan jong en
oud op een fraaie manier zien hoe dementie
bespreekbaar kan worden gemaakt. Een
mooie en gevoelige film, waarvoor hoofdrolspeelster Julianne Moore zelfs een Oscar
kreeg. Een verhaal dat zoveel indruk maakt dat
je er nog dagen aan terugdenkt.

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.

Beschrijving van de film: Alice Howland is
hoogleraar taalkunde en ze kan er aanvankelijk nog wel de humor van inzien dat uitgerekend zij tijdens een gastcollege niet op een
woord kan komen. Maar het gebeurt steeds vaker en wanneer ze ook nog de weg kwijtraakt
tijdens haar vast rondje hardlopen gaat ze
maar naar de dokter. Een hersentumor, vreest
ze - maar het blijkt een zeldzame vorm van
vroege Alzheimer. Pas wanneer de eerste testen in die richting wijzen durft ze haar angsten
te delen met haar man. Regisseurs Richard
Glatzer en Wash Westmoreland weten in deze
film Alzheimer bespreekbaar te maken, zonder
de gebeurtenissen te dramatiseren.

Like de facebook-pagina van het GOW
Welzijnswerk
Like deze pagina om op de hoogte te blijven
van alle nieuwtjes en ontwikkelingen.
Hierbij de link:
https://www.facebook.com/gowwelzijnswerk
WIST U DAT er 17500 bezoekers per jaar
een website van het GOW Welzijnswerk bezoeken
 8000 bezoeker per jaar de algemene website van het GOW Welzijnswerk ;
 6500 bezoekers per jaar de site van mantelzorg de kempen
 3000 bezoekers per jaar de site van Wonen op leeftijd
Is uw nieuwsgierigheid ook gewekt?
www.gowwelzijnswerk.nl
www.mantelzorgdekempen.nl
www.wonenopleeftijd.nl

Vertoning film “Still Alice” in Eersel
De film richt zich zeker niet alleen op de mensen die Alzheimer hebben of daarmee in aanraking komen. Iedereen die belangstelling
heeft voor dit onderwerp is van harte welkom,
ook jongeren. Kom met je ouders of een
vriend/vriendin naar deze film! De film is een

Waar: In SCC de Muzenval in Eersel
Wanneer: dinsdag 24 mei 2016
Aanvang: 19.30 uur
Toegang is gratis
De gemeente Eersel is een dementievriendelijke gemeente. Een gemeente waar iedereen
die dementie heeft of op een andere wijze met
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aansprekende wijze om over dementie in gesprek te gaan.

Koninklijke onderscheiding vrijwilliger GOW Welzijnswerk

Wij nodigen u allen dan ook graag uit voor deze
filmavond

Chauffeurs maaltijdbezorgers
zocht in Bergeijk en Eersel

John Smaling uit Bergeijk, sinds 2006 vrijwilliger maaltijdbezorging bij
het GOW Welzijnswerk,
ontving afgelopen week
een koninklijke onderscheiding voor al zijn vrijwilligersactiviteiten binnen de tafeltennisvereniging Bergeijk en het
GOW Welzijnswerk.
Langs deze weg willen
wij John nog van harte
feliciteren.

ge-

In de gemeentes Bergeijk en Eersel bezorgen
vrijwilligers dagelijks warme maaltijden aan
huis bij ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De mensen die zij hiermee helpen zijn
zeer tevreden over de maaltijden en de service
van de vrijwilligers.
De vraag naar warme maaltijden blijft dan ook
groeien. Op zich is dit positief, maar dat betekent ook dat we op zoek moeten naar nieuwe
vrijwillige bezorgers.

Willem Corbijn uit Waalre, voormalig bestuurslid van het GOW Welzijnswerk ontving eveneens een koninklijke onderscheiding. Ook Willem willen we via deze weg van harte feliciteren.

Wilt u vrijwilliger worden?
Wij zijn op korte termijn op zoek naar mensen
die ons vrijwilligersteam komen versterken.
Vrijwilliger zijn bij de warme Maaltijddienst Bergeijk en Eersel betekent dat u komt te werken
in een gezellig team. Jaarlijks krijgen de vrijwilligers een feest aangeboden. Vrijwilligers zijn
verzekerd en ontvangen een kilometervergoeding.
Van de vrijwilliger vragen wij maaltijden te bezorgen in de gemeente Bergeijk of Eersel. De
vrijwilliger moet een eigen auto hebben.
De rijdiensten worden in overleg vastgesteld.
Gevraagd wordt om bij voorkeur om de 3-4 weken gedurende één week maaltijden te bezorgen. De bezorgtijden zijn tussen ca. 11.00 uur
en 13.00 uur
Heeft u belangstelling of kent u iemand in uw
omgeving die belangstelling heeft om dit leuke
en belangrijke vrijwilligerswerk te doen of wilt u
meer informatie, neem dan contact op met Esther de Raad. Haar telefoonnummer is 0497514746. Het kan ook per e-mail:
edraad@gowwelzijnswerk.nl.
Het is ook mogelijk om een keer vrijblijvend
met een van de vrijwilligers mee te rijden. Zo
ervaart u wat dit vrijwilligerswerk inhoudt en of
het b ij u past.

Huyskamer Aquinohuis
Speciaal voor Bergeijkse senioren vinden er iedere maandag en woensdag verschillende
leuke activiteiten plaats in de Huyskamer in het
Aquinohuis. GOW Welzijnswerk en ZuidZorg
Extra organiseren die. Voor deelname is geen
indicatie nodig.
Deelnemers zijn op maandag en woensdag
van 10.00 uur tot 15.30 uur van harte welkom.
Als vervoer een probleem is kan daar een oplossing voor worden gevonden.
Het programma houdt rekening met de wensen
en mogelijkheden van de deelnemers. De activiteiten kunnen bestaan uit schilderen, naar
muziek luisteren, gezelschapsspelen, knutselen, bewegen, wandelen en dergelijke. De bedoeling is dat de bezoekers elkaar ontmoeten
en daardoor een fijne en gezellige dag beleven. Tussen de middag is er, tegen betaling,
een gezamenlijke lunch mogelijk.
Meer informatie:
mheesterbeek@gowwelzijnswerk.nl
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voorstelling was hoog, een teken dat het onderwerp in Bergeijk leeft.
De werkgroep streeft ernaar om inwoners van
Bergeijk meer bewust te maken van de ziekte:
wat is het precies, hoe herken je het en hoe ga
je ermee om? Het einddoel is zoeken naar manieren waarop je mensen met dementie in alle
kernen van Bergeijk blijft betrekken bij het sociale leven.
Na de algemene introductie door middel van de
filmvoorstelling is de volgende stap een workshop dementie. U hoeft de film niet gezien te
hebben om aan de workshop deel te nemen,
iedereen is van harte welkom. Er zijn er twee,
te weten:
 Dinsdag 17 mei 2016 van 19.00 uur tot
21.00 uur in gemeenschapshuis De Buitengaander in Westerhoven
 Maandag 23 mei 2016 van 19.00 uur tot
21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Bergeijk

Drie jarig jubileum “DeGoeiPlak”
Bladel
DeGoeiPlak” in Bladel viert haar 3 jarig bestaan.
“DeGoeiPlak” is een extra huiskamer voor
kwetsbare ouderen in het dorp Bladel.
Het feest is op 25 mei van 11.00 tot 14.00 uur.
Alle gasten en vrijwilligers worden dan hartelijk
onthaald bij Restaurant De Verwennerij in Bladel.
Bij voorbaat danken wij De Verwennerij voor
haar gastvrijheid en ook alle andere sponsors
die het dienstencentrum op tal van manieren
ondersteunen door kortingen of gratis producten.
Mocht u interesse hebben in vrijwilligerswerk
bij “DeGoeiPLak”, of iemand kennen die dit
leuk zou vinden?
Neem dan vrijblijvend contact op met Esther de
Raad edraad@gowwelzijnswerk.nl.

KBO Bladel viert 60 jarig bestaan

Voorafgaand aan de workshop van 23 mei
wordt door wethouder Frank van der Meijden
met de aanwezigheid van de pers de intentieverklaring voor de dementievriendelijke gemeente getekend.

Het zal maar weinigen in Bladel zijn ontgaan,
maar de KBO viert op 21 mei haar 60 jarig bestaan.
Een van de activiteiten die zij organiseren is
een interessant symposium met als thema
“Ontmoeten en verbinden” .
Het GOW Welzijnswerk feliciteert hierbij de
KBO Bladel en wenst haar een vruchtbaar
symposium en een gezellig feest.

Het programma is als volgt: Eerst is er de ontvangst met koffie en thee. Dan volgt er een introductiefilm van circa 20 minuten en daarna
de workshop. Maria Heesterbeek van het
GOW Welzijnswerk en een Zorgtrajectbegeleider leiden de workshop. Tenslotte is er gelegenheid om na te praten.

Workshop dementie Bergeijk
De workshop is bedoeld voor iedereen die op
straat, in de winkel of bij de vereniging mensen
tegenkomt die dementie kunnen hebben.

U kunt zich aanmelden via
www.bergeijk.nl/workshopdementie of telefonisch via het algemene nummer 0497-551455.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er kunnen per workshop
maximaal 20 personen deelnemen. Indien er
teveel aanmeldingen zijn, kunnen extra workshops worden georganiseerd.

De gemeente Bergeijk heeft onlangs een werkgroep opgericht om meer aandacht te vragen
voor dementie. In een team met huisartsen,
GOW Welzijnswerk, beleidsambtenaren en andere specialisten is een plan van aanpak geschreven om de gemeenschap meer bewust te
maken van de ziekte dementie.
Als aftrap organiseerde de werkgroep in december een filmvoorstelling ‘Still Alice’ in de
Kattendans, waarin een jonge vrouw wordt getroffen door de ziekte. De opkomst tijdens deze
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Alzheimer Café Eersel zoekt versterking

Vorst
of
stuur
een
berichtje
naar
martvorst@hotmail.com. Wij zien een reactie
graag voor 1 juni 2016 tegemoet.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie,
hun naasten, zorgverleners en belangstellenden. Voor de bijeenkomsten wordt een gastspreker uitgenodigd die een thema over dementie behandelt. Daarna kunnen de bezoekers met de gastspreker informatie en ervaringen uitwisselen. Er bestaat gelegenheid voor
lotgenotencontact.
De bijeenkomsten vinden elke tweede donderdagavond van de maand in De Eikenburg in
Eersel plaats, behalve in juli en augustus.
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en professionele zorgverleners. Het
Alzheimer Café is al meer dan tien jaar actief.

Workshop Verlies
Het GOW Welzijnswerk organiseert in juni 2
workshops voor haar eigen vrijwilligers over
Verlies. Denk hierbij aan verlies in de brede zin
van het woord: verlies van een partner of
vriend, verlies van een woning, verlies van mobiliteit, en zelfstandigheid. We gaan hier over
in gesprek, beluisteren welke facetten hierbij
komen kijken en gaan in op de communicatie
rondom verlies; hoe ga je hierover als vrijwilliger in gesprek. De workshop wordt gegeven
door Marc Stoop.
De workshops zijn gratis en worden gegeven
op het kantoor van GOW Welzijnswerk. Na afloop is er ruimte voor een drankje en informeel
contact.
De data zijn:
 Maandag 13 juni van 14.00 – 17.00
 Woensdag 15 juni van 19.00 – 22.00

De werkgroep zoekt een vrijwillige gespreksleider die samen met de huidige gespreksleider
de rol van presentator vervult. De vrijwillige gespreksleider waar wij naar op zoek zijn, is tijdens de café bijeenkomsten verantwoordelijk
voor de begeleiding en opvang van de gasten.
Dit alles samen met de vaste groep vrijwilligers.
De gespreksleider zorgt ervoor dat de gasten
tijdens het café antwoord krijgen op hun vragen. Het gaat om vragen over het thema van
de bijeenkomst, maar zeker ook om vragen als
“Waar en bij wie kan ik voor hulp, zorg en steun
terecht?”.
De gespreksleider beschikt over humor en invoelingsvermogen voor problemen van mensen met dementie en hun familie. De benodigde tijd bedraagt ongeveer 8 uur per maand.
Heeft u belangstelling? Neem voor informatie
over het Alzheimer Café of taakomschrijving
van de functie, contact op met Mart van de

Mocht je geïnteresseerd zijn in de workshop,
meld je dan aan bij Ank Heimeriks:
info@gowwelzijnswerk.nl of 0497-514746. Er
is plaats voor maximaal 12 personen per workshop. Bij veel interesse stellen we nieuwe data
vast.

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 15 juni aanstaande

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

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