
De Nieuwsbrief  Najaar 2016

In de sfeer van toen en nu? 

Je krijgt er niet gauw nog de handen voor op 
elkaar: alsmaar verhalen over het verleden, 
over vroeger. Je wordt geacht je bezig te 
houden met het nu en de toekomst. En dat 
liefst actief! Daar heb je nauwelijks nog keu-
ze in.  
Participatie! 
Toch wordt voor ons, senioren, het volume 
“vroeger” alsmaar groter en de verleiding 
dus ook. In je mijmeringen kan het overi-
gens voor jezelf zeker geen kwaad, en is het 
met terugwerkende kracht soms nog leer-
zaam ook, stil te staan bij dat vroeger en er 
energie uit te putten. Vroeger vormt immers 
de context van het nu. 
Alhoewel? 
Vroeger, zo dacht ik vanmorgen nog, zag ik 
het als lonkend perspectief ’s morgens rustig 
op te staan en mijn krantje te lezen bij een 
heerlijk bakje leut. De krant lezen moest 
voor mij zijn: rustige nieuwsgaring en ver-
wondering. Nu het moment van dat lonkend 
perspectief bereikt is, is het verworden tot 
nieuwsgaring en irritatie. Irritatie ook omdat 
ik vaak de indruk krijg dat ons een mening, 
de mening van de schrijver, opgedrongen 
wordt. 
Dat vroeger, denk ik dan,  moeten we mis-
schien door de bril van het heden heel an-
ders en realistischer beoordelen. Normen en 
waarden zijn geëvolueerd. 
Met mijn kleindochter ging ik onlangs bij 
Sinterklaas op bezoek. Toen hij binnenkwam 
gaf hij haar een hand en zij deed dat met 
haar linkerhandje dus mijn opmerking “nee, 
niet dat handje maar het andere handje”. 
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Overleg met de ge-
meente Waalre 

Representativiteit 

Wim Becker 
Veel dank gaat uit naar 
Wim Becker die zoveel 
jaren de moeite heeft ge-
nomen om onze Nieuws-
brief en ook onze website 
te verzorgen. 

Wij wensen Wim alle 
goeds toe.  

Gehoord 

In de Klankbordgroepen 
van november. 

Adviserend Huisbezoek 
In de Gemeente Waalre 
gaat het project weer van 
start. 

40 jaar GOW 

In januari 2017 bestaat 
het GOW Welzijnswerk 40 
jaar.

  

  

Is er voor ouderen in Aalst én Waalre
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Echt een opa-opmerking zei de Sinterklaas. Jij mag zelf kiezen met welk 
handje je Sinterklaas een hand geeft. Ik berustte en dacht, maar niet echt, 
het zal aan mij liggen. Bij leven en welzijn zal ik de goedheilig man (geb.-
jaar 270 na Chr.) volgend jaar het beroemde goede-manierenboek van de 
Italiaanse schrijver Baldassare Castiglione “Il libro del cortegiano” van 1558 
ter leeringh ende vermaeck aanbieden. 
Dus toch maar het heden. 
Ik begon over dat vroeger omdat we inmiddels in de maand december van 
dit jaar beland zijn. En de decembermaand is altijd een uiterst vreemde 
maand. Er ligt in deze maand heel veel dat we nog willen en moeten afwer-
ken voor het einde van het jaar, we moeten vaak, zo lijkt het, het jaar nog 
even goedmaken op velerlei gebied. Maar het is ook een maand die omge-
ven wordt met een waas van melancholie.  
En dat bij het feest van de Zonnewende, van licht en vrede!  
We ontdekken en vieren, exhibitionistisch-uitbundig, dat het ons goed gaat 
maar we beseffen tevens dat dat niet voor iedereen geldt. Dus worden, 
voor even, vele doelgroepen ontdekt waar we iets aan kunnen geven. 
En het klopt. Niet iedereen is gezegend met een goede gezondheid en er is 
armoede, eenzaamheid, misbruik, gebrek aan vertrouwen, onzekerheid, fy-
siek en psychisch geweld. Heel veel mensen zijn daarvan de dupe en wat 
het nog triester maakt ook heel veel kinderen. 
Soms wens ik mij dat wij de oude Weeldewetten van Nicolaas Tulp, burge-
meester van Amsterdam in 1654, tijdelijk maar weer eens van stal halen. 
Die wetten gaven een verbod op al te uitbundige “grootsheyd, overdaet 
ende onnutte verquistinge van middelen”. Ik zou er wel aan willen toevoe-
gen die overdaad dan niet op te potten maar te verdelen. 
Maar, met financiële middelen alleen zijn we er niet. 
Het zou toch niet zo gek zijn, al zullen daar de meningen over verschillen, 
om er het verhaal dat Jan Terlouw onlangs hield in “de wereld draait door” 
er voor wat de kern betreft maar eens op na te lezen en er iets mee te 
doen: respect, vertrouwen, solidariteit en toekomstgericht! 

In die sfeer wens ik u mede namens de Seniorenraad Waalre 
*voor wat betreft het Kerstfeest, ongeacht welke betekenis u er aan geeft, 
inspirerende, zinvolle en gezellige dagen 
*voor wat betreft de jaarwisseling, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, 
een “guten Rutsch ins neue Jahr” 
*en wat betreft het nieuwe jaar sluit ik me graag aan bij alle wensen die u 
ontvangt van familie en vrienden. Die weten wat u nodig hebt en wat u 
wenst. 
Een algemene wens voeg ik daar graag aan toe en wel dat het fantastische 
initiatief van de gemeente Waalre “Goed voor mekaar”  in 2017 geen pro-
ject blijft van en voor enkelingen maar van en voor de hele Waalrese ge-
meenschap! 

Ton Friesen, Voorzitter 
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Halfjaarlijks gesprek Seniorenraad en Gemeente Waalre 

Eenmaal per half jaar vindt er regulier overleg plaats tussen de gemeente 
Waalre en de Seniorenraad.  
De gemeente wordt daarbij vertegenwoordigd door wethouder mevr. H.Balk 
en beleidsmedewerker mevr. Y.Schouten. Vanuit de Seniorenraad is het da-
gelijks bestuur daarbij aanwezig (momenteel: dhr.Piet van Hoof, mevr.Maria 
van der Sar en dhr.Ton Friesen) 
Het jongste gesprek heeft plaatsgevonden op 14 oktober 2016. 

De belangrijkste onderwerpen bij dat gesprek waren: 

*actualisering convenant Seniorenraad-Gemeente Waalre 
De relatie gemeente Waalre – Seniorenraad berust op een convenant dat 
gesloten is in 2005. 
Partijen vinden het belangrijk dat convenant aan te passen aan de ontwik-
kelingen sedertdien en aan de bestuurlijke situatie/organisatie van dit mo-
ment. 
Afgesproken is dat de Seniorenraad uitgangspunten op papier zet en aan-
reikt. Het nieuwe convenant zou dan per 1 januari 2017 in moeten gaan. 

*representativiteit Seniorenraad 
Bij “representativiteit” gaat het om de vraag of en in hoeverre de Senioren-
raad senioren in de gemeente Waalre vertegenwoordigt. 
De gemeente erkent de Seniorenraad als het aanspreekpunt over aangele-
genheden met betrekking tot het Seniorenbeleid. Over en weer wordt on-
derkend dat wel vereist wordt dat de Seniorenraad dan ook invulling geeft 
aan die representativiteit. Goede communicatie en afstemming met o.a. de 
seniorenverenigingen is een noodzaak. De Klankbordgroepen kunnen 
voorts ook een belangrijke rol hebben. 
De wethouder adviseerde te komen tot een krachtige stem vanuit de senio-
ren Waalre. 

*openbaar vervoer 
In de laatste Nieuwsbrief van de Seniorenraad was, min of meer door een 
misverstand, een verkeerde mededeling opgenomen voor wat betreft de 
huidige buslijnen 7 en 17. 
De werkelijkheid is dat per 11 december 2016 lijn 7 voor wat betreft de 
route in Aalst-Waalre ongewijzigd blijft. In Eindhoven volgt ze de HOV-baan 
en rijdt dus niet meer via de Roosten.  
Lijn 17 vervalt. Bezien wordt door de gemeente hoe het gemis aan open-
baar vervoer in de Voldijn opgevangen kan worden. 

*agenda 22 
In de vorige Nieuwsbrief is dit punt (toegankelijkheid) uitvoerig aan de orde 
geweest. De Seniorenraad had dit belangrijke agendapunt opgevoerd om-
dat gemeenten verplicht zijn een notitie hierover op te stellen. 
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De Seniorenraad heeft er op gewezen dat er in het recente verleden al twee 
uitvoerige rapporten over dit onderwerp zijn uitgebracht t.w. 
“Waalre ouderen- en gehandicaptenproof?” opgesteld o.a. door de Senio-
renraad en tot tweemaal toe geactualiseerd. 
“Wijk van waarde” 
In het overleg hebben we tussen de regels door gemeend te moeten be-
grijpen dat als we dit onderwerp op korte termijn op de gemeentelijke be-
leidstafel willen hebben wij dat het beste via de Gemeenteraad kunnen 
aankaarten. 
Aldus geschied! 

*verkeersveiligheid 
Het ging vooral om de verkeersveiligheid rondom “Brabantia” in verband 
met het vele bouwverkeer. 
Duidelijk werd ons dat de bestaande wegen bewust erg smal aangelegd zijn 
om de snelheid uit het verkeer te halen. 
Overwogen wordt, aldus de gemeente, om tijdelijk een aparte route aan te 
leggen voor het bouwverkeer. 

*fysiek en psychisch geweld jegens ouderen 
De Seniorenraad wil in het voorjaar een vervolg geven aan bespreking van 
dit belangrijke onderwerp. De Seniorenraad zou graag zien dat de gemeen-
te daarin participeert. De wethouder merkte daarbij op dat het vooralsnog 
haar voorkeur heeft dat de Seniorenraad zich voor deelname wendt tot de 
Seniorenverenigingen. 

*netwerkbijeenkomst voor welzijnsinstellingen 
De gemeente wil een Sociale Kaart Welzijnsinstellingen opstellen. Ze streeft  
naar eenzelfde soort plenaire bijeenkomst te beleggen als op initiatief van 
de Seniorenraad belegd is voor bespreking van “Armoede”. 
De Seniorenraad heeft zijn medewerking toegezegd. 

*mantelzorgwaardering 2016 
De gemeente geeft aan dat dit gebeurt volgens eenzelfde concept als vori-
ge jaar. In het keuzemenu is dit jaar extra opgenomen het boek van Maria 
Grijpma uit Waalre “Klein geluk voor de mantelzorger”. 
Kort is er nog van gedachten gewisseld over reacties van mantelzorgers bij 
de waardering vorig jaar. 

*communicatie CMD-consulent 
Gevraagd is door de Seniorenraad om tijdens de z.g. keukentafelgesprek-
ken omzichtig tewerk te gaan en vragen van de consulent aan de zorgvra-
ger af te stemmen op diens mogelijkheden. 
Als voorbeeld werd gegeven dat een vraag als  “waar heeft u zelf aan ge-
dacht” erg verwarrend kan overkomen. 
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Gehoord in de Klankbordgroepen 

Begin November zijn weer de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Klank-
bordgroepen van de Seniorenraad gehouden. Belangrijke bijeenkomsten 
omdat ze basis geven aan de beleidsactiviteiten van de Seniorenraad. 
Er zijn vier Klankbordgroepen t.w. een uit Waalre, een uit de Voldijn, een 
uit Aalst-centrum en een uit Ekenrooi. Omdat de beschikbaarheid van de 
heer Arno Heesters, directeur van het GOW die in de groepen een presen-
tatie gaf, beperkt was, zijn eenmalig de Klankbordgroepen uit Aalst-cen-
trum en de Voldijn samengevoegd. 
In totaal bezochten 31 personen de bijeenkomsten. 
De belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld waren: 

*openbaar vervoer 
In alle bijeenkomsten was er gemor over de voortdurende onduidelijkheid 
over wat er met de buslijnen 7 en 17 gebeurt. Tegenstrijdige berichten. 
Inmiddels heeft er nogmaals een publicatie plaatsgevonden: buslijn 7 blijft 
voor wat de route in Aalst-Waalre betreft ongewijzigd. Richting Eindhoven 
volgt hij daarna de HOV route en rijdt niet meer via de Roosten. 
Buslijn 17 wordt opgeheven. Bekeken wordt nog hoe het gemis aan open-
baar vervoer in met name de Voldijn wordt opgevangen. De buurtbus is een 
van de overwegingen. 

*mantelzorgwaardering 
De waardering dit jaar in de gemeente Waalre is vrijwel gelijk aan die van 
vorig jaar. Ook toen al was er protest tegen de hoogte van de waardering 
die in geen verhouding zou staan tot het bedrag dat de gemeente er voor 
krijgt. Waren ook bezwaren tegen de moeite die mantelzorgers er voor 
moeten doen om de waardering in ontvangst te kunnen nemen. De Senio-
renraad heeft het punt besproken met de wethouder. De gemeente heeft 
daarop diverse keren duidelijk het beleid verwoord dat zij (het College van 
burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad) in deze voert. 
Andere opmerkingen: 
-waardering uniformeren met omliggende gemeenten 
-de verwendag destijds was een geslaagde uiting van waardering 

*controles in 30 km zones 
In het overleg van de Seniorenraad met de gemeente is gesproken over de 
verkeersveiligheid in de 30 km. zones. De wethouder heeft daarop geant-
woord dat niet gecontroleerd wordt op de overschrijding van de 30 km. Le-
den van de Klankbordgroepen vinden dit zeer opmerkelijk en stellen voor 
dat er dan camera’s geplaatst worden. Het is niet voor niks dat er in die 
straten een 30 km-zone aangegeven wordt. 
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*agenda 22 (toegankelijkheid voor mensen met een beperking) 
In een Klankbordgroep is opgemerkt dat er van de Seniorenraad geen res-
pons komt op de eerdere opmerkingen over dit onderwerp in de Klankbord-
groepen. 
De Seniorenraad heeft dit punt al eerder als agendapunt opgevoerd in het 
periodiek overleg met de gemeente. Ook in de vorige Nieuwsbrief is een ar-
tikel aan dit onderwerp gewijd. In het laatste overleg met de gemeente 
heeft de Seniorenraad gewezen op twee rapporten die al voorhanden zijn 
t.w.  
-Notitie “wijk van waarde” (uitgebracht in 2010) 
-het rapport “Waalre, ouderen- en gehandicapten proof?” (uitgebracht in 
2007) 
Het laatstgenoemde rapport is tot tweemaal toe geactualiseerd. 
Het onderwerp wordt beleidsmatig opgepakt vanuit de Gemeenteraad. 

*online platform GoedvoormekaarWaalre.nl 
Waardering wordt geuit voor dit initiatief. 

*dementie-vriendelijke gemeente 
Vanuit de Klankbordgroepen wordt gevraagd wat dit precies inhoudt. Bete-
kent het dat er voorzieningen komen voor dementerenden?  
De Seniorenraad vraagt overigens bij herhaling aandacht voor een preven-
tieve aanpak voorzover al mogelijk. 

*sluiting verzorgingshuizen 
Een aantal aanwezigen noemt het sluiten van verzorgingshuizen schanda-
lig. Er blijft behoefte aan een dergelijke voorziening ook als je niet demen-
terend bent, je niet meer voor jezelf kunt zorgen en de lokale zorg onvol-
doende is. 

*gevaarlijke en onduidelijke verkeerssituaties 
Enkele leden vinden dat er voortdurend aandacht moet blijven voor gevaar-
lijke en onduidelijke verkeerssituaties. 
Genoemd worden nog weer eens: 
-slecht onderhouden weg juist voor op-/afrit Flat Eeckenrhode. Gevaarlijke 
situatie voor o.m. mensen in een rolstoel. Is de gemeente al herhaaldelijk 
op aangesproken maar er gebeurt niets. 
-het doortrekken van zebrapaden op de fietspaden bijvoorbeeld de Mollaan 
en op Den Hof 

*mantelzorg 
Onduidelijk is wie mantelzorger is en wie niet. Dit punt is in de presentatie 
van de heer Heesters, directeur GOW, nader uiteengezet. Zie ook verder in 
deze Nieuwsbrief maar toch al even hier aangegeven wie als mantelzorger 
aangemerkt wordt: 
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Mantelzorgers verzorgen en ondersteunen meer dan 8 uur per week, onbe-
taald en langer dan drie maanden een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. 
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners maar geven zorg 
omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. 
Het gaat hierbij om zorg die voortkomt uit onderlinge relaties. De zorg kan 
variëren van huishoudelijke hulp tot persoonlijke verzorging of begeleiding. 

  
 

     (Ingezonden stuk) 

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. Bei-
den 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 in voor: Sa-
men koken, afwassen, poetsen( als extra ondersteuning bij professionele 
hulp), De krant lezen, spelletjes doen, Wandelen, De hond uitlaten, Bood-
schappen doen, Het gebruik van tablet of smartphone oefenen,Een musea be-
zoeken, De markt bezoeken, De bibliotheek bezoeken,Voorlezen ( gezinnen 
met kleine kinderen) Etc, etc. 

De opleiding Dienstverlener Niveau 2 
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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 cen-
traal; “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. 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 op-
nemen  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 intake gesprek te plannen. 

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met mevrouw van den 
Bersselaar, Projectleider Wijkleerbedrijf lokaal+,  Summa Zorg. Telefoon: 06- 
31667783     

     (Ingezonden stuk) 

	Een	jaar	Kring	KBO	Waalre.	
Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Kring KBO Waalre werd op-
gericht. Het wordt tijd om u te informeren wat de Kring in het eerste jaar 
van haar bestaan aan activiteiten heeft ontplooit. 

Allereerst dient te worden gezegd dat de Kring als eerste doel heeft de be-
langenbehartiging op gemeentelijk niveau te organiseren tbv alle leden zo-
wel in Aalst als in Waalre. 

En daar is in het afgelopen jaar een start mee gemaakt.  

Nadat het bestuur bestaande uit bestuursleden van Aalst en Waalre met 
haar voorzitter Jan van Zon was ingericht hebben er gesprekken en verga-
deringen plaatsgevonden met ambtenaren en wethouders van de gemeente 
Waalre. Daarin komen aan de orde punten als organisatie van de zorg in 
Waalre en ook zorgpunten met betrekking tot deze zorg. 

Om een goed beeld te krijgen wat er Waalre aan ondersteuningsorganisa-
ties zijn is er nader kennis gemaakt met de Seniorenraad, het LIAC, de 
PVGE en wordt zo langzamerhand duidelijk hoe de sociale kaart van Waalre 
eruit ziet. Ook blijken er diverse instanties te zijn waar mensen die tijdelijk 
in financiéle nood dreigen te komen middelen beschikbaar te zijn. Ook op 
dit punt worden nadere initiatieven genomen om dit bij u bekend te maken. 

Seniorenraad Waalre  �8

http://ww


De Nieuwsbrief  Najaar 2016

Samen met de gemeente is een informatiemarkt georganiseerd in het Haz-
zo over Dementie en Mantelzorg. Conclusie: veel onderling contact tussen 
de aanwezigen maar te weinig bezoekers. 

Het Kringbestuur vertegenwoordigt de twee afdelingen bij de vergaderingen 
met KBO Brabant. Zij behartigt daar de belangen van de afdelingen. Ook 
hier is in het eerste jaar van het bestaan aandacht voor geweest. 

Om wat concreter te worden zal de Kring in het voorjaar van 2017 zich 
voorstellen aan alle leden dmv een te organiseren bijeenkomst voor alle le-
den van Aalst en Waalre. Zij zal daar ingaan op de nauwere samenwerking 
tussen Aalst en Waalre omlijst met een educatief en gezellig programma . 

U hoort nog nader van ons. 

Presentatiebijeenkomst Eeckenrhode  
Op 19 oktober j.l. heeft de Seniorenraad op uitnodiging van het management 
van Eeckenrhode een presentatiebijeenkomst gehouden op Eeckenrhode. Be-
langrijkste onderwerpen van bespreking waren de antwoorden op de vragen: 
wat is de Seniorenraad, waar zet hij zich voor in, wat is het draagvlak, zijn er 

samenwerkingsverbanden, wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit mo-
ment en wat is de positie in de gemeente Waalre. De opkomst was redelijk. 
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De locatiemanager van Eeckenrhode, mevrouw Pascalle Jacobs, verzorgde 
een slotwoord. Vooral tijdens het informele gedeelte van de bijeenkomst ont-
stond er een levendige discussie. Toegezegd is volgend jaar oktober een ver-
volg te geven op deze presentatie. 

Steunbetuiging Serviceflat Eeckenrhode 
De Serviceflat Eeckenrhode is al jarenlang een begrip in Waalre. Dat even-
wel niet altijd in de meest gunstige zin. Veel inwoners van Waalre keken er 
tegenaan als een behoorlijk elitaire, nauwelijks toegankelijke, oubollige en 
gesloten instelling. 
Gemeenschappelijke betrokkenheid was er dan ook volstrekt niet! Jammer 
voor zo’n fraai gelegen voorziening met vele potenties voor senioren. 

Onder invloed van wijzigingen in het beleid en door toedoen van de nieuwe 
leiding is er een behoorlijke kentering in die beeldvorming. Er is een reno-
vatietraject gestart en vooral de voorgenomen vernieuwingen en aanpas-
singen van de min of meer openbare ruimten is een zeer gunstige ontwik-
keling voor het seniorenbeleid in Waalre. De instelling heeft zijn geïsoleerde 
positie rigoureus opgegeven en initieert gaandeweg steeds meer zinvolle 
activiteiten niet alleen voor de bewoners maar mede en zelfs vooral ook 
voor senioren in de wijk en eigenlijk in heel Waalre. 
Het belang van deze beleidswijziging is groot en wel voor: 
*de bewoners (een levendig centrum met bereikbare mogelijkheden voor 
participatie) 
*de instelling (welkome ontwikkelingsmogelijkheden, gewenste uitstraling) 
*de senioren in de wijk (voorzieningen voor senioren op loopafstand) 
*het seniorenbeleid in Waalre (o.m. gespreid accommodatiebeleid) 

Naar de mening van de Seniorenraad vraagt dat om ondersteuning bij de 
ontwikkelingen. Beleidsondersteuning maar ook financiële ondersteuning. 
De Seniorenraad Waalre roept op om bestuur en management van de ser-
viceflat Eeckenrhode in die zin in staat te stellen de in gang gezette ontwik-
kelingen mogelijk te maken. 
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Gemeente Waalre       (Ingezonden stuk) 

In Waalre is door de Gemeente met o.a. het Liac, CMD (Centrum voor Maat- 
schappelijke Deelname), De Pracht, Zuidzorg, het GOW en de Vrijwilligers Waalre 
in oktober een website opgericht. Niet zo maar een website, maar Goedvoorme-
kaarWaalre is meer dan een website. Véél meer zelfs. Naast digi- tale bemidde-
ling is persoonlijk contact altijd mogelijk. Men helpt je graag op weg met het ge-
bruik van de website. Je kunt ervoor terecht bij:  

Hulp bij het gebruik van onze website  

 • Hulp bij het vinden van een hulpvrager of hulpaanbieder  

 • Hulp bij het vinden van een geschikte vrijwilliger of passend vrijwilli- gers-
werk.  
Hulp bij het gebruik van GoedvoormekaarWaalre gebruik van de computer? 
Neem dan met ons contact op. Wij helpen je graag op weg. Voor de websi-
te: www.goedvoormekaarwaalre.nl  
Hulp bij het vinden van een geschikte vrijwilliger of passend vrijwilligers-
werk Vind je het moeilijk om een keuze te maken uit het aanbod van vrij-
willigers of hulpvragen op onze website? Of heb je via Goedvoormekaar-
Waalre contact gelegd met een vrijwilliger of hulpvrager, maar vind je het 
fijn als er iemand bij het kennismakingsgesprek aanwezig is? Ook dat be-
hoort tot de mogelijk- heden. Neem voor meer informatie contact met ons 
op.  

40 Jaar GOW Welzijnswerk         (Ingezonden stuk) 

Het GOW Welzijnswerk bestaat op 28 januari 2017 veer- tig jaar. Het 
jubileumjaar zal opgeluisterd worden met een aantal 
activiteiten verdeeld over het jaar. Deze activiteiten zijn 
vooral bedoeld voor de hulpvragers, mantelzorgers en 
vrijwilligers. 40 jaar waarin het GOW Welzijnswerk zich verder 
doorontwikkeld heeft. Lag de focus voorheen op de oude- ren nu wil 
het GOW Welzijnswerk met haar inzet het zelfstandig wonen/functioneren, de 
maatschappelijke integratie en het welzijn van kwetsbare mensen bevorde-
ren. Dit kunnen ouderen of mensen met een functiebeperking zijn, maar ook 
jonggehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers. Hulpbehoevendheid is 
niet gebonden aan leeftijd of specifieke groep. Ieder mens kan in een situatie 
terecht komen dat (tijdelijke) hulp of ondersteuning noodzakelijk is.  
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Het GOW Welzijnswerk is werkzaam voor de gemeenten Waalre, Bladel, Berg-
eijk, Eersel en Reusel-De Mierden, in totaal zijn dat 23 kerkdorpen in een 
werkgebied van 68000 inwoners.  

Wij vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de sa-
menleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoon-
lijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs. 
We doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun 
keuzes kunnen maken. Het gaat erom dat ieder mens meetelt (erbij hoort), 
meedoet (participeert) en meemaakt (beïnvloedt) en dat de (sociale) omge-
ving dit mogelijk maakt.  

De vraag van mensen staat centraal en is bepalend voor het aanbod van acti-
viteiten en ondersteuning. Wij zijn kleinschalig en staan dicht bij mensen. 
Onze expertise ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die in-
formele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening 
verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, en ondersteunende voorzieningen en activi-
teiten.  

Mantelzorg overkomt je!  

Omdat je kind een beperking heeft, je partner chronisch ziek is geworden of 
je buurvrouw slecht ter been raakt. Een zorgtaak kan soms zwaar zijn. Het 
blijkt vaak langduriger en ingrijpender dan verwacht. Ook moeten velen het 
combineren met werk, gezin en hobby’s. Om te voorkomen dat je eigen we-
reldje steeds kleiner wordt, is het belangrijk dat je zowel goed voor de ander 
als voor jezelf zorgt. Je kunt bij het kenniscentrum Mantelzorg terecht met al 
je vragen en verzoeken om informatie. Er bestaan veel ondersteuningsmoge-
lijkheden in de regio. Hoe graag je het ook zou willen, soms red je het als 
mantelzorger niet (meer) alleen. Dan is het goed om te weten dat er binnen 
het GOW Welzijnswerk medewerkers en vrijwilligers klaarstaan die je kunnen 
helpen, een luisterend oor bieden en jouw zorgtaken verlichten. Ook hiervoor 
kunt u terecht bij het Liac.  

Wat kan het GOW Welzijnswerk voor u betekenen?  
We zijn een organisatie die zich inzet voor uw welzijn. Maar dat doen we niet 
alleen;om werkelijk iets te bereiken is samenwerken heel belangrijk. Samen 
met onze 450 vrijwilligers staan we voor u klaar. Onze medewerkers signale-
ren uw behoeften en creëren samenhang tussen diverse activiteiten. Het gaat 
vaak om praktische ondersteuning zoals vragen op gebied van klussendienst, 
begeleid vervoer, boodschappendienst, thuisadministratie, informatie en ad-
vies, woonverberteradviezen en vrijwillige thuiszorg.  

Bent u woonachtig in de gemeente Waalre? En heeft u hulp nodig? Dan kunt u 
een beroep doen op het GOW Welzijnswerk. Dat kunt u doen via het Liac ge-
vestigd in het Hazzo te Waalre. Ze zijn te bereiken via telefoon 040-2221194 
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of e-mail liac.waalre@inter.nl.net .Het Liac is geopend op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur .  

Sinds kort is de website GoedvoormekaarWaalre in de lucht. Het is een online 
marktplaats voor hulp geven en hulp vragen wanneer u dat uitkomt. De vrij-
willigers van het Liac ondersteunen u bij uw aanvraag. De website is te berei-
ken via www.goedvoormekaarwaalre.nl  

Nieuwsbrief  

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het 
GOW Welzijnswerk en de feestelijke activiteiten in 2017 dan kunt u zich 
abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Stuurt u dan een mailtje 
naar info@gowwelzijnswerk.nl 

Contactpersoon Waalre  

De contactpersoon vanuit het GOW Welzijnswerk voor Waalre is Ad van der 
Heijden. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website; www.gowwel-
zijnswerk.nl , stuurt u een e-mail naar info@gowwelzijnswerk.nl of kunt u bel-
len met ons kantoor in Eersel te bereiken op 
0497-514746.  

Graag tot ziens, 

Arno Heesters 
Directeur GOW Welzijnswerk  

Adviserend Huisbezoek in Waalre     (Ingezonden stuk) 

In de Gemeente Waalre gaat het project Adviserend Huisbezoek weer van 
start. Het Adviserend Huisbezoek is een gezamenlijk project van de gemeente 
en GOW Welzijnswerk. Tijdens dit project wordt aan oudere inwoners de mo-
gelijkheid geboden om een afspraak te maken met een vrijwillige ouderenad-
viseur. Deze vrijwilligers zijn opgeleid door KBO of GOW Welzijnswerk en zul-
len tijdens een huisbezoek voorlichting geven over veranderingen in regelge-
ving rondom zorg en welzijn. Zij informeren betrokkenen ook over wat men 
zelf kan doen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Van-
uit de gemeente zijn inmiddels brieven gestuurd naar de doelgroep.  
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Indien u vragen heeft over het project Adviserend Huisbezoek dan kunt u het 
beste contact opnemen met de Ad van der Heijden, tel 040 -22 21 194  

Verspreiding Nieuwsbrief 

Indien u graag de Nieuwsbrief van de Seniorenraad Waalre wilt 
ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor de toezending per e-
mail. 

Dat kan via het menu Contact op onze website:  

www.seniorenraadwaalre.nl of bij het Secretariaat:                      
p/a Klaprooslaan 11, 5582 GN Waalre, tel: 2214873

Seniorenraad Waalre  �14

http://www.seniorenraadwaalre.nl

