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Oktober 2016
Beste mensen,
Vooraankondiging week van de mantelzorg
In de week van maandag 7 november tot en met zondag 13 november staat in de Kempen de mantelzorger centraal in de Week van de Mantelzorger.
De zorg die familieleden voor elkaar hebben is onmisbaar. Door het veranderende overheidsbeleid
komen er steeds meer taken bij de mantelzorger te liggen. Gelukkig is er ook aandacht voor de mantelzorger, en wordt hun inzet enorm gewaardeerd.
In de Week van de Mantelzorg gaat het om de mantelzorger en organiseren we leuke, ontspannende
activiteiten. Tevens is het de gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit
te wisselen.
Binnenkort publiceren wij het volledige programma. Mantelzorgers die bekend zijn bij het Steunpunt
Mantelzorg krijgen een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd. Deelname is gratis.
Wilt u ook graag een persoonlijke uitnodiging en programma ontvangen, of heeft u vragen? Bel het
GOW of stuur een mail naar info@gowwelzijnswerk.nl
Hierbij de nieuwsbrief van oktober
Ik wens u veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
directeur GOW Welzijnswerk

Dienstencentrum DeGOeiPLak in Bladel verwelkomt stagiaires van
Summa College en Pius-x College
Ook dit jaar zijn de stagiaires van beide scholengemeenschappen van harte welkom bij DeGOeiPLak.
Er zullen dit jaar drie leerlingen van het Summa
College stage lopen. De leerlingen van het
Pius x-college komen elke veertien dagen hun
snuffelstage doen.
Inmiddels is het bij DeGOeiPLak een traditie
dat we veel leerlingen verwelkomen. Buiten dat
ze een aardig handje meehelpen is het vooral
fijn dat deze leerlingen met nieuwe ideeën komen. Daarnaast geeft vooral het contact tussen jongeren en ouderen veel plezier. Wij wensen de leerlingen een fijne en leerzame tijd.

20 Oktober bijeenkomst nieuwe vrijwilligers
Op 20 oktober organiseert het GOW wederom
een bijeenkomst voor de vrijwilligers die zich in

het afgelopen half jaar hebben aangesloten bij
het GOW Welzijnswerk.
U ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Mocht u die onverhoopt niet ontvangen
hebben neem dan even contact op met het secretariaat van het GOW.

Bijeenkomst Platform Informele Zorg
Bladel
Op woensdag avond 19 oktober 2016 is er van
19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst van het
Platform Informele Zorg Bladel. De bijeenkomst is in het Cultureel Centrum Den Herd,
Emmaplein 4.
Tijdens de bijeenkomst van het Platform Informele Zorg Bladel krijgt u uitleg en informatie
over diverse onderwerpen. Het tweede deel
van de avond staat in het teken van Dagactiviteiten in Bladel. Hiermee willen we meer bekendheid geven aan deze activiteiten zodat
een ieder die in aanraking komt met mensen
die mogelijk behoefte hebben aan een zinvolle
tijdsbesteding hen kan wijzen op de mogelijkheden. Aanmelden kan bij Esther de Raad via
edraad@gowwelzijnswerk.nl

Boeiende gespreksmiddag over
vluchtelingen in Hoogeloon
De KBO Hoogeloon organiseerde op 30 september een gespreksmiddag over de komst
van vluchtelingen in dorpen.
John Croese, voorzitter KBO Hoogeloon,
leidde de middag in met een persoonlijk verhaal; hoe hij als 3 jarige met zijn gezin van Indonesië naar Nederland vluchtte. Hij vertelde
onder ander
over de impact die dit
op hem had
en hoe het
zijn
jeugd
beïnvloedde. Hij
vertelde over de problemen waar hij tegenaan
liep en hoe hij deze heeft overwonnen. Hij
sprak de wens uit dat vluchtelingenkinderen
hier goed opgevangen mogen worden. Kinderen zijn kwetsbaar en treft immers nooit
schuld. Gaat het met de kinderen goed dan
hebben hun ouders het ook goed.
Esther de Raad van GOW Welzijnswerk leidde
de gesprekken die volgde op het verhaal van
John. De deelnemers bespraken in groepen
een aantal stellingen. Samenvattend kwam het
er op neer dat iedereen vond dat mensen die

vluchten omdat hun veiligheid bedreigd wordt
opgevangen moeten worden, ook in Hoogeloon. Daarbij werd wel de aantekening gemaakt dat de deelnemers geen hele grote
groepen willen opvangen maar wel gezinnen of
families. Als deze zelf graag willen inburgeren
was iedereen bereid om deze mensen hierbij
te helpen. Van de gemeente wordt verwacht
dat die voorwaarden schept. Eén van de voorwaarden was dat deze nieuwe mensen zich

aan de Nederlandse regels moeten houden.
Hoe men gekleed gaat maakte in wezen niet
uit. Het dragen van een boerka gaat volgens
de deelnemers te ver.
Er werd stevig gediscussieerd en de middag
werd afgesloten met de opmerking dat een
eventueel achterkleinkind met niet Nederlands
bloed de ultieme vorm van integratie zou zijn.

Adviserend Huisbezoek gemeente
Eersel, Bladel en Waalre dorp
In de gemeente Eersel, Bladel en Waalre gaat
het project Adviserend Huisbezoek weer van
start. Het Adviserend Huisbezoek is een gezamenlijk project van de gemeenten en GOW
Welzijnswerk. Tijdens dit project wordt aan oudere inwoners de mogelijkheid geboden om
een afspraak te maken met een vrijwillige ouderenadviseur. Deze vrijwilligers zijn opgeleid
door KBO of GOW Welzijnswerk en zullen tijdens een huisbezoek voorlichting geven over
veranderingen in regelgeving rondom zorg en
welzijn. Zij informeren betrokkenen ook over
wat men zelf kan doen om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Vanuit de gemeente zijn inmiddels de brieven
verstuurd naar de doelgroep.
Indien u vragen heeft over het project adviserend huisbezoek dan kunt u contact opnemen
• Voor Eersel met Maria van Engelen
• Voor Bladel met Esther de Raad
• Voor Waalre met Ad van der Heijden

Nieuws van het GOW Welzijnswerk oktober 2016
2

Overzicht Dagbesteding/ Ontmoetingsgroep Eersel September 2016
Doelgroep: Voor (kwetsbare) ouderen, zelfstandig wonend, zonder indicatie.
Wel zal bij aanmelding een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Meer info bij GOW Welzijnswerk
tel. 0497 – 514746.
Dag
Maandag

Tijd
10.00 – 15.30

Naam activiteit
Inloop-activiteit

Dinsdag

9.30 – 11.30

Dagopvang

Woensdag

1 x per maand
19.30 – 21.00

Contactgroep
Jong Demen-terenden

Consumpties voor eigen rekening.

De Boei
Voortseweg 9
Eersel

Donderdag

13.30 – 16.30
1 x per twee
Weken.

Culturele activiteit

€ 6,00 (incl. koffie/thee/materialen)

Donderdag

1 x per
maand!
1e donderdag
v.d. maand
13.30 – 16.00
1 x per
maand!
3e donderdag
v.d. maand
10.00 – 11.30
10.00 – 15.30

Iristrefpunt
Voor blinden en
slechtzienden

€ 5,00 (incl. koffie/thee/materialen)

Muzenval
Cursuslokaal
Dijk 7
Eersel
Koperwiek
Stevensstraat 1
Eersel

Even de mantel
uit.
Voor mantelzorgers

Geen

Kerkebogten
Gebint
Eersel

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

Inloop-activiteit

Koperwiek
Stevensstraat 1
Eersel

1 x per
maand!
Laatste zondag v.d.
maand
10.30-12.30

Zondags Uitje
Voor mensen
met dementie en
hun mz-ers

€ 10,00 incl. lunch
€ 6,00 halve dag, incl.
lunch
€ 4,00 per dagdeel
Consumpties voor eigen rekening.

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

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Kosten
€ 10,00 incl. lunch
€ 6,00 halve dag, incl.
lunch
€ 4,00 per dagdeel

Locatie
Koperwiek
Stevensstraat 1
Eersel
Ontmoetingscentrum
Eikenburg

Lancering online marktplaats “website goed voor mekaar Waalre”
Op 20 oktober a.s. wordt in Waalre de website
gelanceerd “goed voor mekaar Waalre”.
De website is bedoeld voor inwoners van
Waalre die zich willen inzetten voor andere inwoners in Waalre. Ook helpt de website bij

Tinteltuin
Hoogstraat 5
Eersel

Aanmelden / Informatie
GOW Welzijnswerk tel.
0497 - 514746
Maria van Engelen
info@gowwelzijnswerk.nl
Corrie Leenaars tel.0497
– 512166
GOW Welzijnswerk tel.
0497-514746
info@gowwelzijnswerk.nl
Vooraf aanmelden!
GOW Welzijnswerk tel.
0497 - 514746
Maria van Engelen
GOW Welzijnswerk tel.
0497 - 514746
Maria van Engelen
info@gowwelzijnswerk.nl
GOW Welzijnswerk tel.
0497 - 514746
Maria van Engelen
info@gowwelzijnswerk.nl

het zoeken van vrijwilligers voor een vereniging of organisatie. Men kan dan terecht voor
vraag en aanbod van hulp, klusjes of vrijwilligerswerk
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Boek ‘Ma’ van Hugo Borst te leen
In
september
heeft bibliotheek
De Kempen met
Hugo Borst een
lezing gehouden
over zijn ervaringen met zijn
moeder die aan
dementie
lijdt.
Hugo is al drie jaar mantelzorger voor zijn moeder en hij heeft hier een mooi boek over geschreven. Het GOW heeft dit boek aangeschaft en is voor de vrijwilligers
te leen. Er staat een persoonlijke noot voor onze vrijwilligers
in.
Heb je hier belangstelling voor
meldt dit dan bij het secretariaat. Indien nodig werken we met
een intekenlijst. Maria van Engelen kan meer
informatie
leveren
(mvengelen@gowwelzijnswerk.nl)

Inloopactiviteiten voor mantelzorgers
Eersel en Bergeijk
Wij verzorgen inloopactiviteiten voor mantelzorgers. Zij zijn bedoeld voor mantelzorgers
die andere mz-ers willen ontmoeten , even willen uitblazen of een advies willen. De inloopbijeenkomsten zijn gratis en vinden maandelijks
plaats.
In Bergeijk op elke eerste vrijdag van de
maand van 10.00 tot 11.30 uur in het Aquinohuis. Voor dit jaar is dat nog op vrijdag 4 november en vrijdag 2 december. De gastvrouwen zijn Yvonne en Marjon.
In Eersel elke derde donderdag van de maand
van 10.00 – 11.30 uur in de Kerkebogten. Voor
dit jaar is dat nog op donderdag 20 oktober,
donderdag 17 november en donderdag 15 december. De gastvrouwen zijn Erica en Toinette.
Aanmelden hoeft niet, loop gerust eens binnen
en “doe uw mantel even uit…”
Voor meer info over de inloopbijeenkomsten
kunt u bij Maria van Engelen terecht
(mvengelen@gowwelzijnswerk.nl)

Iristrefpunt
Het Iristrefpunt is een regionale contactgroep
voor mensen met oogproblemen, mensen die
slechtziend zijn of misschien wel blind. De leef-

tijdsindicatie: 40 jaar en ouder. De groep is opgezet om deze mensen met elkaar in contact
te brengen en samen een ontspannen middag
door te brengen. Iedere eerste donderdag van
de maand komt de groep van 13.30 tot 16.00
uur bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de
Koperwiek, Stevensstraat 1 in Eersel.
De kosten zijn € 5,00 per keer inclusief koffie
en thee. Er zijn vrijwillige gastvrouwen die voor
een gevarieerd programma zorgen. Voor meer
informatie:
Maria van Engelen mvengelen@gowwelzijnswerk.nl

Voorlichting brandveiligheid in
Luyksgestel
Op woensdag 19 oktober van 19.00 – 21.30
geeft Brandweer Brabant-Zuidoost in samenwerking met de dorpsondersteuner Kristel Visser, de KBO en Vrouwen van Nu, een voorlichting over brandveiligheid in Den Eijkholt in
Luyksgestel.
Jaarlijks zijn er zo’n 100.000 woningbranden.
Dat is één brand in 1 op iedere 76 woningen.
De belangrijkste oorzakenzijn defecte apparaten, roken in bed en koken.
Brand is meestal goed te voorkomen is.
Mocht er tóch een keer brand ontstaan, dan is
het van levensbelang om brand snel te ontdekken en zo schade en leed te voorkomen. De
brandweer vertelt er alles over en geeft praktische tips.
Iedereen is welkom deze avond, jong en oud.
De toegang is gratis. Voor vragen kunt u terecht bij Kristel Visser 06-40991542.

Pensionering Jacqueline Willems
Op 29 september hebben we
afscheid genomen van Jacqueline
Willems. Na een
dienstverband
van meer dan
26 jaar gaat
Jacqueline nu genieten van haar welverdiende
pensioen. Jacqueline heeft in al die jaren het
kantoor van het GOW met verve schoongemaakt. We hebben haar in een gezellige bijeenkomst heel hartelijk bedankt voor haar inzet en betrokkenheid.
We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
Jacqueline bedankt!
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Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers
2016
Omdat wij als GOW Welzijnswerk graag willen
weten hoe tevreden onze vrijwilligers zijn over
onze organisatie voeren we dit jaar voor de
tweede maal een tevredenheidsonderzoek uit.
In de tweede helft van oktober zullen we
daarom 250 vrijwilligers aanschrijven. Zij ontvangen van ons een vragenlijst over de volgende onderwerpen:
• Bereikbaarheid
• Informatievoorziening
• Ondersteuning en waardering vanuit de organisatie
• Samenwerking met cliënten
• Resultaat
• Algehele tevredenheid
We zijn erg benieuwd naar de ervaringen en
mening van onze vrijwilligers. Wij stellen het
daarom erg op prijs als u bij ontvangst van de
vragenlijst deze in wilt vullen. Uw antwoorden
helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening en ondersteuning, zodat we nog beter kunnen aansluiten op uw behoeften.
De vragenlijsten zijn anoniem. We vragen alleen geslacht, leeftijd en de eerste vier letters
van de postcode en gaan via een antwoordenveloppe naar een extern bureau, wij ontvangen
een samenvattende rapportage. Het externe
bureau is ingehuurd door Mezzo, de belangenbehartiger voor mantelzorgers en is contractueel tot geheimhouding verplicht.

Hebt u na ontvangst van de lijst nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met onze vrijwilliger kwaliteitsbeleid Wil van Rooij via het nummer 0497-514746. Ontvangt u geen vragenlijst? U kunt uw opmerkingen, suggesties of
ideeën altijd direct bij ons kwijt.

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.

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

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