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Beste mensen,
Binnen het GOW zijn we met allerlei mooie ontwikkelingen bezig. Onlangs hebben we de jaarrekening
2017 met een positief resultaat afgesloten. Ook hebben we de huurovereenkomst aan de Eikenburg
2 met de gemeente Eersel voor 5 jaar verlengd.
We zijn nu druk bezig met het maken van een jaarverslag. Dat zal een speciale uitgave worden die
ook in het teken komt te staan van de viering van ons 40 jarig bestaan.
Tevens gaan we u dit jaar nog met iets speciaals verrassen, daar loop ik nog niet op vooruit, dat komt
nog wel!
In de afgelopen jaren waren de vrijwilligers gewend dat er per groep elk jaar iets speciaals gedaan
werd. De ene keer was dat in de vorm van een etentje, bijeenkomst of een klein presentje. We hebben
nu besloten om vanaf dit jaar daar verandering in te brengen en alle vrijwilligers op een zelfde manier
tegelijk te bedanken. Hoe we dat gaan doen daar hoort u te zijner tijd meer over.
Hierbij de nieuwsbrief van mei , ik wens u veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
Directeur GOW Welzijnswerk

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 Esther de
Raad: edraad@gowwelzijnswerk.nl

Atelier “Samen Creatief”
Een leuke, creatieve ochtend voor ouderen en mantelzorgers, uit de gemeente Eersel, die er graag
even uit willen. Met diepgang in verschillende kunstdisciplines. Zoals bijvoorbeeld schilderen,
beeldhouwen, vilten, mozaïeken, etc. Geheel verzorgd door een ervaren kunstenares, Dionne Willemse en vrijwilligers van GOW Welzijnswerk.

'Kunst is een fijn middel om je te uiten en om
met anderen in contact te komen. Kunstzinnig
bezig zijn geeft op iedere leeftijd voldoening.'
Waar vind de activiteit plaats?
Atelier stARTup, Kerkstraat 26a in Eersel.
Wat zijn de tijden en wat kost het?
U bent van harte welkom, iedere donderdag in de even weken van de maand. Van 10.30 tot
12.30 uur bij Atelier stARTup, Kerkstraat 26a in Eersel.
De kosten voor deelname zijn €7,50 inclusief koffie/thee en materialen.
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Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij: Dianne Coolen – van Gisbergen
E-mail: dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl
Tevens zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers.

Goed voor mekaar Waalre zoekt vrijwilligers voor de “vrijwillige vacature bank”
De voormalige vrijwillige vacaturebank “Vrijwilligers Waalre” is per januari samen met het voormalige LIAC en de servicedesk Mantelzorg verder gegaan onder de naam Goed voor Mekaar Waalre.
Mensen, die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en zich willen oriënteren
op de mogelijkheden kunnen bij Goed voor Mekaar Waalre terecht voor
een persoonlijk gesprek en hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.
Op dit moment zijn we deze dienst opnieuw aan het ontwikkelen en daarvoor zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen deze dienstverlening mee te ontwikkelen en uit te voeren. We zoeken
vrijwilligers van alle leeftijden. We nodigen met name jongeren uit om te reageren.
Omdat deze dienstverlening opnieuw moet worden opgezet vragen we van vrijwilligers creativiteit,
flexibiliteit en organisatievermogen. Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen om
te gaan en empathisch bent.
Je krijgt er een fijne werkplek met leuke collega’s en veel vrijheid voor eigen ideeën voor terug.
In eerste instantie zullen de werkzaamheden gericht zijn op het opbouwen van een goed contact met
organisaties die vrijwilligers vragen. En hun wensen en behoeften aan vrijwilligers in beeld brengen.
Wanneer dit in beeld is gebracht zijn de activiteiten gericht op het actief benaderen van potentiele
vrijwilligers, bijvoorbeeld door voorlichtingen te geven en het ondersteunen van mensen met persoonlijke vragen.
Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met GOW Welzijnswerk.

Donderdag 14 juni Alzheimer Café De Kempen
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee
Dementie. Je zal het maar hebben!
En dan krijg je de diagnose; je hebt dementie. En jij en je omgeving weten dat het
vanaf nu de toekomst anders zal verlopen dan vooraf bedacht.
Hoe is het om deze ziekte te hebben? Hoe ga je daarmee om? En hoe wil je dat
anderen met jou omgaan? Vandaag is onze gast iemand die hierover uit eigen
ervaring kan vertellen. Tevens de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.
U bent van harte welkom.
In juli en augustus is er geen Alzheimer Cafe.
Wij verwachten u weer op donderdag 6 september.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gowwelzijnswerk.nl of bellen naar 0497-514746

Bent u op zoek naar uitdagend vrijwilligerswerk?
Dan bent u bij DeGoeiPlak aan het juiste adres!
Wat is DeGoeiPlak
DeGoeiPlak is een Bladels initiatief waar kwetsbare ouderen elkaar op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen ontmoeten. Samen de dag door brengen, gezelligheid, en aandacht voor elkaar staat
centraal. Tussen de middag wordt er gezamenlijk gegeten. DeGoeiPlak wordt gerund door een team
van enthousiaste vrijwilligers.
Naar wie zijn we op zoek?
Het team heeft nog plaats voor vrijwilligers voor de volgende functies: gastvrouw/ gastheer op de
woensdag en donderdag. En een vrijwillige chauffeur voor woensdag.
Wat bieden we u?
Heeft u interesse? Dan komt u te werken in een gezellig team waar u veel vrijheid heeft en waar u
dankbaarheid van de bezoekers ontvangt.
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Wat vragen we van u?
We vragen van u affiniteit met ouderen te hebben, goed te kunnen luisteren en zelfstandig te kunnen
werken. Maar ook samenwerken in een team van vrijwilligers is belangrijk. Als gastvrouw/gastheer
dient u op de woensdag (van 09.30 uur tot 14.30 uur) beschikbaar te zijn.
Informatie
Wilt u een indruk krijgen van DeGoeiPlak? Kijk dan op www.degoeiplak.nl
Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een vrijwilligersbaan bij DeGOeiPlak? Neem dan contact
op met Esther de Raad, edraad@gowwelzijnswerk of via telefoonnummer 0497-514746.

Wij Waalre Openingsevenement Het Huis van Waalre
Het Huis van Waalre wordt officieel geopend en u bent uitgenodigd! Tijdens het Wij Waalre Openingsevenement op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
bruist het in en rond Het Huis van Waalre van activiteiten voor jong en
oud. Iedereen is welkom. Het Huis van Waalre is er voor alle inwoners
van Waalre: wij zijn samen Waalre. Deze verbinding staat ook centraal
tijdens het openingsevenement: vandaar de naam Wij Waalre Openingsevenement. De opening is van, voor en met alle Waalrenaren.
Vrijdagmiddag 8 juni verricht Commissaris van de Koning Van de Donk
de officiële opening en vieren we samen met u dit feestelijke moment.
De Wij Waalre Opening van Het Huis van Waalre.
Wij Waalre Dorpsquiz
Het Huis van Waalre is een plek van ontmoeting en verbinding. Inwoners, verenigingen en bestuur
delen samen Het Huis van Waalre. Dit gevoel versterken we nog extra tijdens het openingsevenement
door het organiseren van een Wij Waalre Dorpsquiz op vrijdagavond 8 juni. Voor, door en met u!
Teams voeren samen opdrachten uit thuis aan de keukentafel, in het dorp en in en rond Het Huis van
Waalre. Zo kunnen we samen plezier hebben en ook nog een mooi bedrag voor goed doel winnen.
Een dag later, op zaterdagavond 9 juni, is er voor de deelnemers van de Wij Waalre Dorpsquiz en
alle inwoners van de gemeente Waalre een mooie feestavond in de tuin van Het Huis van Waalre:
Wij Waalre in de Wij.
Beleving en ontmoeting
Zaterdag 9 juni kunt u overdag in Het Huis van Waalre van diverse activiteiten genieten en beleven.
Er zijn verschillende workshops, belevenissen en lekker eten in een relaxte sfeer. Dat wilt u niet missen. Verenigingen die huizen in Het Huis van Waalre, maar ook andere partners, zoals de bieb verzorgen een gevarieerd programma in festivalstijl. Wij beloven een mooie dag vol beleving en ontmoeting. Speciaal voor hulpbehoevende ouderen in Waalre organiseren wij die dag samen met de Stichting Zonnebloem en Eet met je hart mailook de activiteit Wij van Vruuger. Even terug naar hoe het
ooit was. Een gezellig samenzijn in Het Huis van Waalre met een feestelijk tintje. Ook voor de kinderen
zijn er die dag leuke activiteiten.
Wij vieren samen de opening van Het Huis van Waalre: Wij Waalre openingsevenement. We nodigen
u van harte uit! Binnenkort volgt er meer informatie over het programma. Kijk op www.hethuisvanwaalre.nl/wijwaalre voor de laatste updates. Voor de Wij Waalre Dorpsquiz kunt u zich vanaf vandaag
al aanmelden op: www.wijwaalredorpsquiz.nl

Sociale kaart Bladel
Zoekt u informatie over vrijwilligers- of zorgorganisaties in de gemeente Bladel?
Kijk dan eens op de digitale sociale kaar: www.izbladel.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 Bladel: mail dan even naar Esther
de Raad: edraad@gowwelzijnswerk.nl

Zelfhulpgroepen in de Kempen
o.a. in Eersel, Bergeijk, Reusel- de Mierden en Oirschot
Zelfhulp is een erkende vorm van laagdrempelige, duurzame en kostenbesparende (na)zorg geworden om zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten bij uiteenlopende ziektes, beperkingen en levensvragen.
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De zelfhulpgroepen vormen daarmee een belangrijke ‘tool’ in
onze moderne samenleving, waarbij de inzet van ervaringsdeskundigen toeneemt. Mensen die een belangrijke of ingrijpende ervaring in hun leven hebben (doorgemaakt) weten
als geen ander hoe iemand zich voelt en zij kunnen tips en
ervaringen delen waarbij de formele hulp ontoereikend is.
De zelfhulpgroep wordt ondersteund door een contactpersoon/mede-ervaringsdeskundigen; er is dus geen professionele begeleiding. Deelname is anoniem en kosteloos met eigen identiteit.
Wil jij zelf iets veranderen of verbeteren in jouw leven ?
Samen hieraan werken met anderen, dat gaat gemakkelijker dan alleen.
Via GOW Welzijnswerk kunt je direct in contact komen met de zelfhulpgroep die bij jou past b.v. bipolaire stoornis groep, NAH groep,
mantelzorgers groep etc. bij jou in de buurt!
Meer weten over de groepen? Wij helpen je graag verder.
Er zijn altijd nieuwe groepen in oprichting en anders kunnen wij je helpen met het opstarten van een nieuwe zelfhulpgroep.
GOW Welzijnswerk
Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel, tel. 0497-514746, info@gowwelzijnswerk.nl
www.gowwelzijnswerk.nl
www.facebook.com/gowwelzijnswerk.

Zondags uitje in tinteltuin Eersel
Vanaf zondag 27 mei vinden de bijeenkomsten van het Zondags Uitje weer plaats in de Tinteltuin in
Eersel. Adres is Hoogstraat 5. Tijd van 10.30 – 12.30 uur
Het Zondags Uitje is een ontmoetingspunt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Iedere
laatste zondag van de maand kan men elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Ervaringen
delen, elkaar steunen, tips krijgen, zo maar gezellig koffie drinken, het kan allemaal. Aanmelden is
niet nodig.
De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrijwillige gastvrouwen Jeannette, An en Marjolein zijn aanwezig om de bezoekers te ontvangen.
Meer info over het Zondags Uitje: Maria van Engelen mvengelen@gowwelzijnswerk.nl

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.
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.

Overzicht dagactiviteiten
Doelgroep: Voor (kwetsbare) ouderen, zelfstandig wonend, zonder indicatie. Mits anders vermeld bij
de activiteit. Bij aanmelding zal een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Meer info bij GOW Welzijnswerk
tel. 0497 – 514746.
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Dinsdag

9.30–11.20u.

Dagopvang

Dinsdag

10.00–14.00

Huiskamer de Goei Plak

Dinsdag

9.30-015.30u.

Neffe de kerk

Woensdag

1xpermaand
19.30–21.00

Woensdag

Ontmoetingscentrum
Eikenburg

Corrie Leenaars
tel.0497 – 512166
GOW Welzijnswerk tel.
0497 - 514746
info@gowwelzijnswerk.nl
Dianne Coolen

Kloostertuin 2,
Bladel

Esther de Raad
info@gowwelzijnswerk.nl

€12,00 hele dag, incl.
lunch, koffie, mat.en
€8,00 euro voor een
dagdeel.

Naast de kerk
in Waalre

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Dianne Coolen
dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl

Contactgroep
Jong Demen-terenden

Consumpties voor eigen rekening.

De Boei
Voortseweg 9
Eersel

Vooraf aanmelden!
GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Maria van Engelen

10.00–14.00u..

Huiskamer Lucia

€4,00 hele dag, incl.
lunch, koffie, mat.

Kerkstraat 56,
Luijksgestel

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Dianne Coolen
dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl

Woensdag

10.00–14.00

Huiskamer de Goei Plak

Kloostertuin 2
Bladel

Esther de Raad
info@gowwelzijnswerk.nl

Donderdag

1xpermaand!
1edonderdag
v.d.maand
13.30–16.00
1xpermaand!
3edonderdag
v.d.maand
10.00–11.30

Iristrefpunt Voor blinden
en slechtzienden

€ 5,00 (incl. koffie/thee/materialen)

Koperwiek
Stevensstr.1
Eersel

Even de mantel uit.
Voor mantel zorgers

Geen

Kerkebogten
Gebint
Eersel

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Dianne Coolen
info@gowwelzijnswerk.nl
GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Maria van Engelen
info@gowwelzijnswerk.nl

Donderdag

2xpermaand
1een3edonderdagvandemaand

Samen creatief.

€ 7,50 (incl. koffie/thee/materialen)

Atelier Start
Up
Eersel

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Dianne Coolen
info@gowwelzijnswerk.nl

Donderdag

10.00–14.00

Huiskamer de Goei Plak

Kloostertuin 2,
Bladel

Esther de Raad
info@gowwelzijnswerk.nl

Vrijdag

10.00–15.30

Dagactiviteit

€ 10,00 hele dag, incl.
lunch, koffie, mat.
€ 6,00 halve dag, incl.
lunch, koffie, mat.
€ 4,00 per dagdeel

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Dianne Coolen
info@gowwelzijnswerk.nl

Vrijdag

9.30-015.30u.

Neffe de kerk

€12,00 hele dag, incl.
lunch, koffie, mat.en
€8,00 euro voor een
dagdeel.

Koperwiek
Stevensstr.1
Eersel
Ingang:
Gebr.Hoeksstraat.8
Naast de kerk
in Waalre

Zondag

1xpermaand!
Laatste zondag
v.d.maand
10.30-12.30u.

Zondags Uitje
Voor mensen met dementie en hun mz-ers

Consumpties voor eigen rekening.

Tinteltuin
Hoogstraat 5
Eersel

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Maria van Engelen
info@gowwelzijnswerk.nl

Donderdag

€ 5,00 per maand,
Excl. koffie/thee

GOW Welzijnswerk
tel. 0497 - 514746
Dianne Coolen
dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl

Nieuwe privacy wetgeving.
Zoals jullie weten wordt op 25 mei a.s. de nieuwe privacy wetgeving van kracht. Ons in 2017 opgesteld
privacy beleid is al gebaseerd op de nieuwe wetgeving. Dat wil niet zeggen dat we niets hoeven te
doen. Op de eerste plaats gaan we per proces aangeven welke gegevens van cliënten, medewerkers
en vrijwilligers we verwerken, bewaren en wanneer we deze gegevens vernietigen.
Daarbij zullen we steeds vaststellen welke grondslag we hebben om de gegevens te verwerken, (zonder grondslag mag je niets verwerken). De belangrijkste grondslagen zijn voor ons wettelijk, bij overeenkomst of met toestemming. Toestemming mag ook mondeling, als we het maar vastleggen.
Wat betreft de vrijwilligers betekent dit dat we mogelijk de overeenkomsten wat aan gaan passen.
Verder gaan we een korte samenvatting maken van de rechten van mensen waarvan we gegevens
vastleggen, zodat niet iedereen het hele privacy beleid door hoeft te worstelen (mag wel uiteraard).
Of alles op 25 mei klaar is weten we niet, wettelijk staat er nog een jaar voor invoering van de nieuwe
privacy wetgeving. Daarnaast zijn er nog wat grijze gebieden. Maar u mag er, net zoals in het verleden, op rekenen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
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Kopij voor de nieuwe nieuwsbrief s.v.p. voor 1 juni aanleveren.
De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 15 juni aanstaande.
Vertrouwenspersoon van het GOW Welzijnswerk is Rozita van Schadewijk tel: 06-55364404 /
mail: rozita@psyom.nl
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