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Beste mensen,
Het is te merken dat de zomerperiode weer ten einde loopt. Dat merken we bij het GOW Welzijnswerk ook. Er komen meer mensen binnengelopen en de telefoontjes en e-mailverkeer nemen weer
toe. Dat betekent ook een toename van de nieuwsberichten. Ik wens u dan ook veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
directeur GOW Welzijnswerk

Dagactiviteit Muzenval Eersel

Na een lange zomerstop starten we op donderdag 8 september weer met creatieve en
culturele activiteiten. Dit gebeurt één keer in
de twee weken op donderdag in de
Muzenval van 13:30 tot 16:30 uur.
Onder begeleiding van een activiteitenbegeleidster en vrijwilligers kunnen inwoners deelnemen aan activiteiten zoals fotograferen,
boetseren, kleien, schilderen, tekenen.
Verder kan men kan praten over kunst, luisteren naar klassieke muziek en discussiëren
over actuele onderwerpen. Uiteraard is het
sociale aspect van deze activiteit zeer belangrijk.
Er is geen indicatie nodig om deel te nemen.
Bij vragen kunt u contact opnemen met GOW
Welzijnswerk, of mailen naar
pterhell@gowwelzijnswerk.nl

Uitnodiging inloopmiddag dagactiviteiten de koperwiek Eersel

Personen die woonachtig zijn in de gemeente
Eersel en die graag deel willen nemen aan
leuke activiteiten zijn van harte welkom op de
inloopmiddag!
We ontvangen deze mensen graag op maandagmiddag 26 september tussen 14.00 en
15.30 uur in de Koperwiek in de Gebroeders
Hoekstraat 8 in Eersel.
Onder het genot van een kopje koffie/thee
kunt u horen wat de dagactiviteiten inhouden.
Als het u wat lijkt dan kunt u zich tijdens deze
middag meteen inschrijven voor de activiteiten. Die vinden daarna op de maandagen en
vrijdagen plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Petra Terhell, GOW Welzijnswerk,
pterhell@gowwelzijnswerk.nl

Gemeente Reusel De Mierden zoekt
leden voor adviescommissie

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe subsidie beschikbaar de aanjaagsubsidie. Een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere,
vernieuwende projecten en activiteiten. Alle
aanvragen worden beoordeeld door een Adviescommissie Subsidies bestaande uit inwoners uit de gemeente. Het is een mooie manier om invloed uit te oefenen op initiatieven
binnen de gemeenschap. Met de subsidie
krijgen de initiatieven een zetje in de rug, bijvoorbeeld een initiatief als het huiskamerproject. We zijn nog op zoek naar mensen die
deze adviescommissie willen deelnemen.

Mensen die weten wat er speelt in onze gemeente, graag over de grens het eigen dorp
heen kijken en weten wat een nieuw initiatief
op de lange termijn succesvol maakt. Wil jij
meedenken over welke initiatief subsidie moet
krijgen? Word dan lid van de adviescommissie subsidies. Je adviseert burgemeester en
wethouders over waar het subsidiegeld het
beste aan besteed kan worden. Je geeft advies over de aanvragen voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die een
zetje in de rug nodig hebben. Het is een
mooie manier om invloed uit te oefenen op
ideeën binnen de gemeenschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Aniëlla van den Heuvel
www.reuseldemierden.nl/adviescommissiesub
sidies

Bericht gemeente Waalre

Onderstaande brief is door het Summacollege
Zorg en het Wijkleerbedrijf Lokaal+ aan de
inwoners van de gemeente Waalre gericht.

Beste inwoners van Waalre,
Samen met de gemeente Waalre willen we u
op de hoogte brengen van een nieuwe samenwerking. Ouderen blijven steeds langer
thuis wonen, ook als het lichamelijk en/of
geestelijk wat minder goed gaat. Een helpende hand kan dan heel waardevol zijn. Ook
gezinnen kunnen soms wat extra hulp gebruiken.
In het schooljaar 2016/2017 start de gemeente een samenwerking met het Wijkleerbedrijf
Lokaal+. Het wijkleerbedrijf Lokaal+ gaat over
ontmoeten en leren in de wijk en werkt samen
met Summa Zorg

Ouderen en jongeren helpen elkaar
Het project gaat uit van de wederkerigheid
tussen jongeren en ouderen. Beiden kunnen
iets voor elkaar betekenen, de student ondersteunt de senior (of het gezin) in zijn of haar
hulpvraag en de senior of de ouders kunnen
vanuit hun levenswijsheid veel betekenen
voor de student. Op deze wijze is het een
leerzame stageplek voor onze studenten.

Vanuit het Wijkleerbedrijf (WLB) gaan stagiaires hulp bieden aan ouderen of gezinnen in
de wijken. Met ingang van het schooljaar
2016/2017 is dit ook mogelijk in Waalre.
Hoe kan een student u helpen?
Studenten komen bij ouderen en gezinnen
thuis en zetten zich bijvoorbeeld in voor:
 Samen koken, afwassen, poetsen( als extra ondersteuning bij professionele hulp)
 De krant lezen, spelletjes doen
 Wandelen
 De hond uitlaten
 Boodschappen doen
 Het gebruik van tablet of smartphone oefenen
 Een musea bezoeken
 De markt bezoeken
 De bibliotheek bezoeken
 Voorlezen ( gezinnen met kleine kinderen)

De opleiding Dienstverlener Niveau 2
Dit alles staat in het teken van de opleiding
van de studenten, zij volgen de opleiding
dienstverlener niveau 2. Tijdens deze opleiding staat de cliënt centraal, uitgangspunten
zijn o.a. wat kan ik leren van de cliënt, waar
hebben ze behoefte aan, waar kan ik ze bij
ondersteunen, hoe kan ik een gesprek voeren
met de cliënt etc. Dit alles als voorbereiding
op hun toekomstige beroep.
Een kleine vergoeding
Voor deze ondersteuning vragen wij een vergoeding van 5 euro per dagdeel.

Contact
Voor de inzetbaarheid van een student aan
huis of vragen kunt u contact opnemen met
een begeleider van het Wijkleerbedrijf, telefoon; 040-2694306 of kijk op de website
www.lokaal-plus.nl . Zij maken dan een afspraak met u om een intakegesprek te plannen.
Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Bersselaar,
Projectleider Wijkleerbedrijf lokaal+, Summa
Zorg. Telefoon: 06 31667783

Scholing dementie

In september organiseert het GOW Welzijnswerk in samenwerking met de zorgtrajectbegeleiders twee scholingsbijeenkomsten voor
de vrijwilligers van GOW Welzijnswerk. De
scholing gaat over dementie en over de hulpmiddelen er zijn om het dagelijks leven voor
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hen die aan dementie lijden makkelijker te
maken. Er wordt aandacht besteed aan zaken
die ondernomen kunnen worden en aan gespreksvaardigheden met dementerenden.
De scholingsmomenten zijn:
 Dinsdag 20 september 14.00 – 16.00 in
Eersel
 Donderdag 22 september 19.00 – 21.00 in
Bladel
De precieze locatie wordt tegen die tijd bekend gemaakt.
Als u Interesse heeft, laat het dan weten via
info@gowwelzijnswerk.nl

Burendag Eersel

Op 24 september is het burendag in Eersel.
De acties rond burendag vinden plaats aan de
Eikenburg.
Tijdens de burendag wordt o.a.het St. Josephbeeld uit 1945 en bijbehorend hofje opgeknapt. Er is open huis in ontmoetingsruimte
“De Eikenburg” met vele activiteiten zowel
binnen als buiten, waaronder koersbal, sjoelen, volksdansen, puzzelen,
breiwerk. Tijdens de bijeenkomst is er levende
muziek.
Senioren
met
(klein)kinderen zijn van harte
welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Het adres
is Eikenburg 10 in Eersel. Voor vragen kunt u
terecht bij Hans Das tel nr. 06-83789772

Muzikant zoekt vrijwilliger om te musiceren

Voor een meneer in Steensel zijn wij op zoek
naar een vrijwilliger die een keer per week
samen met hem muziek wilt maken. Meneer
lijdt aan dementie en is een begaafde pianist.
Door zijn aandoening is het wel moeilijk voor
hem om zelf initiatief te nemen om tot spelen
te komen. Samen musiceren is een van de
grootste hobby’s van meneer. Hier klaart hij
van op en vervliegen zijn zorgen. Wie zou er
een maal per week samen met hem muziek
willen maken?
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Esther de Raad van GOW Welzijnswerk

Wilt u als vrijwilliger mantelzorgers
ondersteunen?

Alleen in Noord-Brabant zijn er al tienduizenden overbelaste mantelzorgers, geven zorgorganisaties aan. De druk op mantelzorgers
neemt toe door de bezuinigingen. Het GOW
Welzijnswerk zet zich samen met vele vrijwilligers in om deze mantelzorgers te ondersteunen.
GOW Welzijnswerk biedt onder andere mantelzorgondersteuning door vrijwilligers een
dagdeel in de week in te zetten bij mensen
thuis. De vrijwilliger blijft op die momenten 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. Dit verschilt per situatie. Ook kunnen
vrijwilligers ingezet worden in terminale situaties. 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 contact op met het GOW Welzijnswerk. De contactpersoon is Kristel Visser.
U kunt haar bereiken op
kvisser@gowwelzijnswerk.nl.

Jonge mantelzorgers “een op 365”

Een dag onbezorgd genieten voor jonge mantelzorgers en jongeren die opgroeien met zorg
Op 8 oktober 2016 vindt de tweede Jonge
Mantelzorg dag plaats onder de naam
‘Eén op 365’. Deze dag wordt georganiseerd
door Cordaad Welzijn, Onis Welzijn en GOW
Welzijnswerk.
Kinderen en jongeren tussen de 8 en 23 jaar
mogen gratis deelnemen aan een middag met
leuke activiteiten. Zo is er een zeskamp en
een speurtocht. Naderhand kan iedereen genieten van een frietje en een snack. De dag
duurt ongeveer van 14:00 uur tot 18:00 uur.
Plaats van actie is de blokhut van scouting St.
Stefanus in Valkenswaard.
Vervoer wordt geregeld. Ook zijn we altijd op
zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen.

Naast deze dag organiseert het GOW Welzijnswerk ook een nachtje weg voor jonge
mantelzorger van 16 op 17 september, in
Hapert. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Als je belangstelling hebt, mail dan naar:
k.visser@gowwelzijnswerk.nl
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Nieuwe stagiaire GOW Welzijnswerk

Mijn naam is Anneloes Verhoeven en ik volg
de opleiding Persoonlijk Begeleidster Specifieke Doelgroepen, een MBO 4 opleiding die
verzorgd wordt door het Summa college in
Eindhoven. Ik wil graag een steentje wil bijdragen aan het welzijn van mensen die door
omstandigheden minder makkelijk kunnen
deelnemen
aan
onze
maatschappij.
Ik heb bewust gekozen voor deze opleiding. Ik
kan de mensen die minder kansen hebben
helpen hun kwaliteiten te ontdekken en die in
te zetten. Ik wil ze helpen in hun kracht te komen zodat ze optimaal en met voldoening
participeren in onze samenleving.
Ik mag dit schooljaar drie
dagen per week stage lopen
bij GOW Welzijnswerk. Stage
lopen is kennis maken met
en leren in de praktijk. Ik ben
me bewust dat ik leerling ben
die nog veel moet leren
voordat ik een professioneel
hulpverleenster ben. Mijn
hoop is dat u gedurende het komende jaar
mijn ontwikkeling op dit gebied zult zien en ik
mijn stage in juni 2017 als beginnend professional kan afsluiten. Ik zal er zeker mijn uiterste best voor doen.
In mijn vrije tijd ben ik een fanatiek sportster.
Ik doe met grote regelmaat aan fitness en heb
veel voldoening van hard lopen. Ik ben een
800 meter loopster.
Naast deze sportieve tijdsbesteding maak ik
ook met regelmaat tijd vrij voor minder inspannende activiteiten zoals het bezoeken
van terrasjes of het bezoeken van kledingwinkels, ook daar heb ik veel plezier in.
Mogelijk ontmoet ik u de komende weken of
ga ik met u samenwerken. Graag stel ik me
dan, indien gewenst, verder aan u voor.
Ik wil u nu al hartelijk bedanken voor de kans
die ik krijg om ervaring en kennis op te doen
bij GOW Welzijnswerk. Ik heb er veel zin in!

25 jarig bestaan vluchtelingenhulp
Bergeijk

Wij feliciteren bestuur en medewerkers met
deze mijlpaal en wensen hen het allerbeste
toe.

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.
Kijk verder op de volgende websites
www.gowwelzijnswerk.nl
www.mantelzorgdekempen.nl
www.wonenopleeftijd.nl

Breiteuten in Aquinohuis

Elke dinsdagmorgen is het een gezellige boel
in de Huyskamer in het Aquinohuis. Er wordt
druk gebreid maar vooral ook veel gepraat
onder het genot van een kopje koffie/thee.
Kent u personen die mee zouden willen
doen? Zij zijn elke dinsdagmorgen van 10 tot
12 uur van harte welkom. Aanmelden hoeft
niet, iedereen kan gewoon naar binnen lopen
met het brei- of haakwerk.

Vrijwilligersorganisatie Bergeijk VOB

De vakantie is weer voorbij! Bent u op zoek
naar vrijwilligerswerk of kent u anderen die
dat zijn? Bij het VOB kunt u terecht voor leuke
vacatures. Zo hebben we diverse functies in
de zorg, sportverenigingen, klussen op een
school.
Kortom voor ieder wat wils! Belangstellende
kunnen contact opnemen met via vobergeijk@gowwelzijnswerk.nl of bekijk ons vacatureoverzicht online op www.vobergeijk.nl.
U kunt ons vinden in het Aquinohuis op
maandagmiddag van 14:00-16:00 en op dinsdagochtend van 09:00-11:00.
Janneke Hoeks / Vrijwilligers Organisatie Bergeijk/ Dr. Rauppstraat 52 5571 CH Bergeijk /
Tel: 06-13519450 / Openingstijden Ma. van
14:00-16:00 uur/ di. van 9:00-11:00 uur

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks 15 oktober aanstaande
Kopij voor de nieuwe nieuwsbrief
s.v.p. voor 1 oktober aanleveren.

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