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Beste mensen,
Op 7 december a.s. organiseren we in het kader van ons 40 jarig bestaan het symposium “dementie
en mantelzorg”. Locatie Muzenval Eersel ; aanvang 13.30 uur. Alle mensen die in ons adressenbestand zitten hebben daarvoor inmiddels al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u deze uitnodiging onverhoopt niet ontvangen dan kunt u zich ook telefonisch of per e-mail aanmelden bij de
administratie van het GOW Welzijnswerk.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Arno Heesters,
Directeur GOW Welzijnswerk

Adviserend huisbezoek gemeente
Bladel; goed voorbereid de toekomst
tegemoet
Iedereen die in Bladel woont en dit jaar 75 is
geworden heeft een brief ontvangen van de gemeente met de vraag of zij bezoek willen van
een ouderenadviseur. Ouderenadviseurs geven informatie over welzijn, wonen, zorg. Er
zijn geen kosten aan verbonden, het advies is
gratis en vrijblijvend.
Bent u dit jaar geen 75 jaar geworden maar wilt
u toch informatie, bijvoorbeeld om u voor te bereiden op veranderingen die mogelijk gezien
uw leeftijd gaan komen, dan kunt u natuurlijk
ook altijd een ouderenadviseur raadplegen.
U kunt voor informatie kijken op de website van
de seniorenvereniging Bladel.
Als u meer informatie wilt over het project Adviserend Huisbezoek dan kunt u contact opnemen met Esther de Raad van het GOW Welzijnswerk edraad@gowwelzijnswerk.nl.

Bibliotheek de Kempen maakt je rijker

Informatiebijeenkomst financiën en
bewindvoering bij dementie
Op 14 december organiseert het GOW i.s.m.
de Bibliotheek in Bladel het tweede maatschappelijk café over Financiën en Bewindvoering bij dementie. Deze avond is tevens een initiatief van het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel.

Er komt een moment waarop iemand met dementie zijn geldzaken niet meer zelf kan regelen. Om zijn of haar rechten dan goed te beschermen moeten deze zaken op een goede
manier geregeld worden. Het prettigste is om
dit tijdig te doen, wanneer iemand nog wilsbekwaam is en zelf kan aangeven wat en hoe hij
het wilt.
Maar hoe doe je
dan, want er komt,
om deze zaken
goed te regelen een
hoop bij kijken. Met de juiste informatie over
wie en op wat voor manier hierbij geholpen kan
worden, wordt het een stuk overzichtelijker en
makkelijker.
Naast juridische informatie krijgt u ook veel
praktische tips mee en er is alle ruimte om uw
vragen te stellen.
Notaris Voskuijlen & Koekoek, de Rabobank
en bewindvoerder Alex van Hove vertellen u alles over hoe je geldzaken kunt regelen als je
lijdt aan dementie of voor iemand zorgt met dementie.
De bijeenkomst wordt op donderdag 14 december van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Bibliotheek van Bladel gehouden. U bent welkom
vanaf 19.15 uur. De entree is gratis. Wij hebben graag dat u zich aanmeldt. Dat kan door te
mailen naar
Bladel@bibliotheekdekempen.nl of
info@gowwelzijnswerk.nl

Bibliotheek de Kempen maakt je rijker

Vluchten toen en nu
Op donderdag 23 november organiseren Bibliotheek De Kempen , GOW Welzijnswerk en
Vluchtelingenhulp Bladel het Maatschappelijk
Café Vluchten toen en nu.
Vluchtelingen zijn van alle tijden en het raakt
ons allemaal. Of we ons nu inzetten voor mensen die als vluchteling in Bladel zijn gekomen
of juist onze vraagtekens zetten bij vluchtelingenopvang.
Dagelijks komen de nieuwsberichten over
vluchtelingen onze huiskamers binnen. Hoe zit
dat nu in Bladel? Wie zijn deze mensen? Hoe
en waarom zijn ze hier gekomen, wie mag blijven en wie niet? Hoe gaan we hier in Bladel
met vluchtelingen om en hoe willen we met hen
omgaan.
Tijdens dit Maatschappelijke
Café
worden deze zaken
aan de orde gesteld.
Het Maatschappelijk
Café is een podium waarbij interviews, gesprekken, discussies en lezingen worden gehouden over onderwerpen die leven in onze lokale gemeenschap.
Gasten zijn doorgaans deskundigen uit het
veld. De avonden bieden ruimte om vragen te
stellen en in discussie te gaan.
Dit Maatschappelijk Café in Bladel gaat over
vluchtelingen, een avond met kleurrijke sprekers waarbij het onderwerp veelzijdig als het is,
ook zo behandeld wordt. Er zijn persoonlijke,
emotionele verhalen maar ook harde feiten.
We gaan luisteren naar persoonlijke verhalen.
Zo vertellen twee Syrische vluchtelingen die
hier net zijn komen wonen hun verhaal, maar
ook vertelt John Croese over de vlucht van zijn
gezin uit Indonesië naar Nederland en welke
invloed dit heeft gehad op hem als kind, jongere en de rest van zijn leven.
Jack van de Aa van de Heemkunde kring Pladella Villa legt uit dat vluchtelingen van alle tijden zijn. Ook Nederlanders zijn ooit vluchtelingen zijn geweest. Wat waren hun motieven en
verhalen?
Naast deze persoonlijke vaak ontroerende verhalen doen ook de feiten ertoe. Hoeveel statushouders zijn er eigenlijk in Bladel? Hoe zijn

zaken voor hen geregeld? Hoe zorgt Bladel ervoor dat deze mensen een huis krijgen en ingeburgerd raken? Gaat bijvoorbeeld het krijgen van een huis ten koste van mensen die al
heel lang wachten op een huis? Wethouder
Marko van Dalen kan al deze vragen beantwoorden.
Jan Tegenbosch (advocaat) legt uit hoe het
proces precies verloopt wanneer je hier in Nederland voor het eerst aankomt tot aan het permanent mogen verblijven in bijvoorbeeld Bladel. Wie zijn dat dan die zo’n verblijfsvergunning krijgen? Wat moet er allemaal gebeuren
voordat je hier recht op hebt?
Uiteraard sluiten we de avond niet zomaar af,
en zorgt dorpsdichter Jan Smets voor poëzie.
Het Maatschappelijk Café over vluchtelingen
toen en nu… wordt gehouden op donderdag 23
november van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Bibliotheek van Bladel. Binnenkomst vanaf 19.15
uur. De entree is gratis. Wel graag aanmelden.
Dat kan door te mailen naar Bladel@bibliotheekdekempen.nl.

Tv uitzending woningstichting
De Zaligheden
Op zaterdag 18 november a.s. om 16.00 uur
komt er bij RTL 4 in het programma Woontips
een korte tv uitzending over woningstichting de
Zaligheden. Ook ontmoetingsruimte het
Wiekske in de Koperwiek te Eersel komt daarbij in beeld.

Vrijwilligers gevraagd voor infopunt
zorg en welzijn dorp Bladel
GOW Welzijnswerk zoekt vrijwilligers voor een
nieuw Informatiepunt Zorg en Welzijn.
Het Informatiepunt helpt mensen die hulp nodig hebben van vrijwilligers om deze hulp te
vinden. Zij voert deze niet zelf uit maar bemiddelt naar al bestaande diensten. Bijvoorbeeld
omdat iemand hulp nodig heeft bij vervoer en
boodschappen of hulp bij je administratie of
maken van nieuwe contacten. Bij deze vragen
wordt er gekeken welke (vrijwilligers) organisatie hier kan helpen en er wordt contact gezocht
met de betreffende organisatie om de hulp te
regelen.
Hiermee worden mantelzorgers en ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten ontlast en
geholpen bij het regelen van praktische hulp
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van vrijwilligers. Daarnaast houdt het Informatiepunt 3 maal per week een inloop. Mantelzorgers maar ook anderen die vragen hebben
over zorg en welzijn kunnen hier vrijblijvend
binnenlopen.

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.
Wij zijn is aanwezig van 10.00 – 15.30 uur.

Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden om voor anderen uit te zoeken of er vrijwilligershulp te vinden en te regelen is. Dit zal
veelal telefonisch gebeuren, op de tijden dat de
servicedesk open is, kunnen mensen ook binnenlopen met vragen of om hun verhaal te vertellen. Je komt te werken in een nieuwe organisatie. Dat betekent dat je deze mee vorm
kunt gaan geven.
Uiteraard krijg je sturing en begeleiding van
een medewerker van GOW Welzijnswerk.
Wij vragen van je of je een ochtend beschikbaar bent? Het Informatiepunt is namelijk op
maandag, woensdag en vrijdagochtend open.
Je werkplek is in het Dienstencentrum Bladel.
Eenvoudige werkzaamheden op de computer
worden ook gevraagd maar vooral veel zin om
een nieuwe uitdaging aan te gaan voor een
nieuwe dienst in Bladel.

Facebookpagina
voor en door
jonge mantelzorgers !

Voor meer informatie bel of mail Maria van Engelen van GOW Welzijnswerk
0497-514746 of
mvengelen@gowwelzijnswerk.nl

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 inloopactiviteit. 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

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.
Wat kan het GOW Welzijnswerk voor jonge
mantelzorgers betekenen?
Het GOW Welzijnswerk organiseert maandelijkse activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep
centraal staan, bijvoorbeeld een speurtocht of
een kookworkshop. Daarnaast verzorgen we
voorlichting ; op scholen, aan vrijwilligers, professionals en andere belanghebbenden.
Wil jij ook graag wat betekenen voor deze
jonge mensen?
Neem dan contact op met Dianne Coolen
dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl of
info@gowwelzijnswerk.nl. Het kan ook telefonisch via nummer 0497-514746

Mantelzorginloop in de Koperwiek
Zorg je voor een naaste, je vader, moeder, of
andere familielid, buur of vriend, bijvoorbeeld
omdat hij of zij langdurig ziek is of gehandicapt? Dan ben je een zogenaamde mantelzorgers.
Het kan heel fijn zijn om je anderen te ontmoeten die ook mantelzorger zijn. Daarom zijn er
de maandelijkse bijeenkomst “Even de mantel
uit….”
Deze ochtend hoef je even helemaal niets; is
er aandacht voor je en je ontmoet andere mantelzorgers. We drinken koffie, wisselen ervaringen en tips uit of praten eens over iets heel
anders samen met mensen die uit ervaring weten wat het betekent om voor iemand te zorgen.
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“Even de mantel uit…” is er elke derde donderdag van de maand, van 10.00 tot 11.30 in De
Koperwiek, Stevensstraat 1, in Eersel

voorstelling over de wereld van dementie. Over acceptatie en troost,
over twijfel en houvast.

Je bent van harte welkom om eens binnen te
lopen. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Maria van Engelen, tel. 0497-514746 of
mvengelen@gowwelzijnswerk.nl

Koffie Verkeerd streeft er naar om in haar stukken een thematiek te vinden die (ook) in de huidige tijd speelt. In ‘Het gebroken licht van
Troost’ is die thematiek misschien wel actueler
dan ooit. De mantelzorg van een dementerende (schoon-) vader en echtgenoot zal voor
velen een onderwerp vol herkenning zijn.
Soms pijnlijke herinneringen, soms prachtige.
‘Het gebroken licht van Troost’ is niet alleen het
verhaal van Maarten, maar van velen van ons.
Meer info: toneelkoffieverkeerd.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.

Donderdag 16 november
Waar: MFA Leenhoef, Steenselseweg 8,
Knegsel
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
Entree gratis.
Georganiseerd door GOW Welzijnswerk i.s.m.
Regiegroep Dementie Eersel.
Meer info: Maria van Engelen,
mvengelen@gowwelzijnswerk.

Om te noteren in uw agenda
Toneeluitvoering met thema dementie
en mantelzorg
Koffie Verkeerd brengt een toneelstuk met als
titel “Het gebroken licht van Troost”
“Maarten toch…” verzucht Esther
meer dan eens. De zorg voor haar
dementerende man valt haar steeds
zwaarder. Zelf is ze ook de jongste
niet meer. En dat Maarten verslechtert is niet meer te ontkennen.
Schoondochter Greet is er stellig
over: vader moet naar een verpleeghuis, met precies op tijd zijn natje en
droogje. Dat is het beste voor vader
en ook voor Esther, die eens voor
zichzelf moet kiezen.
Wanneer dochter Lara op bezoek
komt, wordt de waarheid pijnlijk duidelijk. Ze is lang niet meer thuis geweest. En ach, iedereen vergeet toch
wel eens iets? Dat is heel normaal bij
oudere mensen!
Terwijl de vrouwen elkaar met hun
waarheid confronteren, geniet Maarten van zijn Licht van Troost. Een

Bijeenkomst van het Platform Informele Zorg
Bladel wordt op 18 november a.s. gehouden in
het Praktijkhuis van Bladel.
Het exacte programma volgt nog maar zoals
gebruikelijke geven de ambtenaren van de gemeente tijdens het eerste gedeelte van de
avond uitleg over de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van zorg en welzijn. Ook de
nieuwe wethouder Marko van Dalen zal zich
dan voorstellen.
De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn.
Deze organisaties ontvangen een uitnodiging.
Maar mocht u van mening zijn hier ook bij te
horen en heeft u niet eerder een uitnodiging
ontvangen neem dan contact op met Esther de
Raad via edraad@gowwelzijnswerk.nl

Start zelfhulp NAH Reusel de Mierden
Anneke Van Limpt (Reusel) en Jeanne
Boemaars (Hulsel) gaan op 20 okt van start
met een lotgenotengroep voor mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Anneke is hierin de ervaringsdeskundige,
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Jeanne gaat haar als vrijwilligster ondersteunen.
Anneke kreeg 10 jaar geleden haar eerste
tia. Ze kon destijds twee keer korte tijd niet
spreken. Er volgde een doorverwijzing naar
de tia poli, daarna pakte ze haar leven weer
“normaal” op. Haar baan bij het onderwijs,
haar gezin en alle dagelijkse bezigheden en
hobby’s. Toch liep ze 2 jaar later vast en dat
resulteerde in een burn-out. Ook die kwam
ze te boven.
In februari 2016 ging het opnieuw mis. Dit
keer een herseninfarct met alle gevolgen van
dien. Dan begint de molen te draaien. Wat
kan ik nog wel, hoe gaat de omgeving er mee
om, hoe ga ik het proces aan?
In Bladel draaide al een lotgenotengroep
voor mensen met NAH. De toverwoorden
zijn er steeds: erkenning, herkenning en begrip. Op een laagdrempelige manier praten
gelijkgestemden over wat hun bezig houdt,
hoe ze er mee omgaan en waar ze tegenaan
lopen. En echt, het is niet alleen kommer en
Kopij voor de nieuwe nieuwsbrief
s.v.p. voor 1 december aanleveren.

kwel, er wordt ook veel gelachen. Er kwam
vraag vanuit de omliggende dorpen, die niet
kunnen aansluiten in Bladel. Anneke en
Jeanne hebben dit opgepakt en gaan nu dus
in Reusel de Mierden van start.
Waar: in de Hösskoamer van het gemeentehuis in Reusel
Wanneer: 17 november 2017 van 10.00 tot
12.00 uur
Kosten: deelname is gratis, voor koffie of
thee vragen we € 1,50 per bijeenkomst
Denk je nou ook: “dat is iets voor mij, of iemand uit mijn omgeving?” meldt je aan! Ook
de partners/betrokkenen kunnen zich aanmelden. Bij voldoende interesse wordt ook
voor hun een zelfhulpgroep gestart.
Voor meer info of aanmelden: Marion Bloks,
zelfhulpkempenregio, mbloks@gowwelzijnswerk.nl 0640904731
Voor meer informatie over zelfhulp kunt U
alvast een kijkje nemen op: www.hetgow.nl,
www.aquinohuis.nl en www.zelfregietool.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt omstreeks
15 december aanstaande.

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