
Wat is dementie? En hoe ga je er-
mee om als iemand in jouw om-
geving dementie blijkt te hebben? 
Helder Theater zoomt met haar 
scenes in op thema’s als het 
doorbreken van het taboe, man-
telzorg en liefde voor je partner of 
naaste. Tussendoor komen lokale 
professionals zoals zorgtrajectbe-
geleiders en de mantelzorgonder-
steuner van CordaadWelzijn aan 
het woord om tekst en uitleg te 
geven over de hulpverlening in de 
gemeente Eersel. 
Voor wie is deze voorstelling be-
doeld?: Voor iedereen die meer 
wil weten over dementie

Waar vindt de voorstelling plaats: 
Gemeenschapshuis D’n Boogerd
Servatiusstraat 6 in Vessem
Datum: donderdag 10 november 
Tijd: 19.30 uur (inloop met kof-
fie en thee vanaf 19.00 uur) tot 
21.00 uur. 
Napraten met een drankje kan in 
de foyer. 
Kosten: De voorstelling is gratis te 
bezoeken

De organisatie is in handen van 
de werkgroep Dementievriendelij-
ke gemeente Eersel. De voorstel-
ling wordt verzorgd door Helder 
Theater uit Geldrop. Deze thea-
tergroep speelt al vanaf 2005 in-
teractieve voorstellingen. 
Noteer de datum alvast in uw 
agenda!!

Interactieve bijeenkomst over 
dementie in Gemeenschapshuis 
D’n Boogerd Vessem

E-mail uw activiteiten, 
vergaderingen e.d. om deze onder 

de aandacht te brengen naar: 
redactiewelzijnwijzer@gmail.com

‘t Kletscafe (13.00-15.00 uur) 
Elke maandagmiddag een ontmoe-
tingsplek voor alle inwoners van 
het dorp
Locatie: Zitruimte Fit Factory, 
Dreef 31, Eersel
Tel.: 0497-515152
Info: tKletscafé@Molenakkers.nl
Elke maandagmiddag

Stichting De Kempen Specials 
KIDS (7 t/m 12 jr) TEENS (13 t/m 
19 jr) 
De leukste club voor kinderen en 
jongeren met ASS en een normale 
begaafdheid. Voor een overzicht 
van de activiteiten zie: 
www.dekempenspecials.nl

CordaadWelzijn
Inloopspreekuur 10.00-11.30 uur
Bibliotheek Eersel elke eerste 
woensdag van de maand. 
Info: eefjeheesterbeek@cordaad-
welzijn.nl 

Introductiebijeenkomst (nieuwe) 
vrijwilligers
11 oktober a.s. in De Eikenburg in 
Eersel 14.00-16.00 uur
info: carrievanhoef@cordaadwel-
zijn.nl

Gespreksgroep rouw
Bij Cordaad Welzijn kun je gratis 
deelnemen aan de gespreksgroep 
’rouwen doen we samen’.
Info: ivonnemegens@cordaadwel-
zijn.nl

Alzheimercafé : Dementie, de-
pressie en onbegrepen gedrag
13 oktober in De Eikenburg 10 in 
Eersel
Ontmoetingsplek voor mensen met 
dementie, mantelzorgers, partners, 
familie, vrienden, hulpverlening 
etc. Elke tweede donderdag van 
de maand 19.30-21.00 uur

VRIJWILLIGERSWERK

Voor vraag en aanbod van vrijwil-
ligerswerk, individuele hulp en 
maatjes in en om gemeente Eersel
www.eerselvoorelkaar.nl
Meer info of persoonlijk advies 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar: 0497-531304
info@eerselvoorelkaar.nl

Activiteiten 
Agenda 2022

Vragen over of problemen rondom geldzaken? 

Als er vragen of problemen rond-
om geldzaken zijn is het handig 
te weten waar je daarmee te-
recht kunt. Onderstaand is een 
overzicht opgenomen van orga-
nisaties waarvan u gebruik kunt 
maken. 

Afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening Kempenge-
meenten
Heeft u een uitkering of een laag 
inkomen en komt u voor nood-
zakelijke extra kosten te staan? 
Mogelijk heeft u recht op Bijzon-
dere Bijstand. Of wilt u meer in-
formatie over Minimaregelingen 
zoals de Participatieregeling 18+, 
de Collectieve Zorgverzekering 
of Individuele Inkomenstoeslag? 
U kunt (juridisch) advies vragen 
over uitkeringen, schulden en 
toeslagen aan de Sociaal Raads-
lieden. Kunt u maandelijks moei-
lijk rondkomen met uw inkomen 
en heeft u schulden of dreigen 
er betalingsachterstanden te 
ontstaan? Neem contact op met 
onze consulenten schuldhulp-
verlening. 
Elke dag is er een telefonisch 
spreekuur tussen 9.00 uur en 
11.00 uur waar u met al uw vra-
gen terecht kunt. Op basis van 
uw vraag wordt u doorverwezen 
naar de juiste hulpverlener bin-

nen de afdeling maatschappe-
lijke dienstverlening. 
Telefoonnummer: 0497-745544
E-mailadres: 
md@kempengemeenten.nl
Website: www.kempengemeen-
ten.nl/geldzaken  

Kempenenergie
Kempenergie kan u helpen bij 
het besparen van energie. Bij het 
energieloket kunt u binnenlopen 
voor advies over hoe u energie 
kunt besparen. Ook zijn er ener-
giecafés en online energie work-
shops. Kijk voor het totale aan-
bod op: www.kempenenergie.nl/
diensten/ of stuur een mail naar 
www.kempenenergie.nl/con-
tact/. 
Als u wilt weten of u uw huidige 
energiecontract aan moet hou-
den of toch moet overstappen 
naar een andere energieleveran-
cier, kijk dan op www.gezond-
verzekerd.nl/goedkope-energie/ 
voor een persoonlijk advies.  

Voedselbank
De voedselbank helpt mensen 
die tijdelijk niet over voldoende 
leefgeld beschikken door het 
verstrekken van een gratis voed-
selpakket. Bent u benieuwd of 
de Voedselbank iets voor u kan 
betekenen?

Gemeente Bergeijk: 
www.voedselbankbergeijk.nl
Gemeente Bladel, Eersel, Reu-
sel-De Mierden: www.voedsel-
bankdekempenzuid.nl/ 
Gemeente Oirschot: 
www.voedselbankbest.nl/ 

Thuisadministratie Cordaad 
Welzijn
Het kan best lastig zijn om uw 
eigen geldzaken en administra-
tie bij te houden. Al die brieven 
en formulieren, soms per post, 
soms digitaal. Bij vragen over 
brieven, formulieren of rekenin-
gen die betaald moeten worden, 
kun je bij de ervaren vrijwilligers 
van thuisadministratie terecht.
Telefoonnummer: 06-40991542 
E-mailadres: 
ta@welzijndekempen.nl

Stichting Leergeld Veldhoven 
en de Kempen
Leergeld helpt kinderen van 0 tot 
18 jaar o.a. op het gebied van 
sport, onderwijs, cultuur en wel-
zijn zodat zij mee kunnen blijven 
doen met hun leeftijdsgenoten, 
ook al zijn daar thuis niet altijd 
de middelen voor. U kunt bij 
Leergeld terecht voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een 
fiets, sportvereniging contributie, 
zwem lessen, mobiele telefoon, 
school benodigdheden of het 
aan vragen van een verwijsbrief 
voor de speelgoed- en kleding-
bank. 
Telefoonnummer: 06-12880601
Website: www.leergeldveldho-
vendekempen.nl 

Startpunt Geldzaken
Wilt u graag inzicht krijgen in 
uw geldzaken? Met Geldplan-
nen vanuit het Nibud kunt u een 
advies op maat krijgen. Bijvoor-
beeld over rondkomen met klei-
ne kinderen, pensioen, 18  jaar 
worden, werkloosheid of om 
uit de geldzorgen te komen. De 
Geldplannen kunnen anoniem 
worden gebruikt. 
Website: 
www.startpuntgeldzaken.nl 

Nederlandse Schuldhulproute
Waar kunt u terecht voor hulp 
bij geldzorgen? Doe de test op 
Geldfit.nl. Door korte vragen 
krijgt u inzicht in uw financiële si-
tuatie en een persoonlijk advies 
met beschikbare hulp. 
Telefoonnummer: 0800- 8115. 
Website: www.nederlandse-
schuldhulproute.nl 

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen
Als u de gemeentelijke belastin-
gen niet kunt betalen, kunt u uw 
gemeente vragen om kwijtschel-
ding. U komt in aanmerking als 
u een laag inkomen en weinig 
vermogen heeft. U kunt hierover 
contact opnemen met uw ge-
meente.

Participatiebedrijf Kempenplus 
Vragen over (het vinden van) 
werk, vrijwilligerswerk of een uit-
kering? Neem contact op met 
KempenPlus: 
Telefoonnummer: 0497-331200
Website: www.kempenplus.com 

Kopij: 
redactiewelzijnwijzer@ 

gmail.com

Ieder ervaart wel eens stress of 
spanningen. Het is logisch dat 
de rek er dan soms uit gaat en 
je het even niet meer trekt. In 
de gemeenten Eersel, Bladel, 
Bergeijk en Reusel-de Mierden 
zijn vijf maatschappelijk werkers 
beschikbaar voor alle inwoners 
van 18 jaar en ouder. Zij gaan 
met mensen in gesprek die een 
tijdelijk steuntje in de rug nodig 
hebben. 

Wat doet maatschappelijk 
werk? 
Iedereen loopt wel eens vast. 
Door een ingrijpende gebeurte-
nis, door onrust thuis of op het 
werk of veranderingen in je leef-
situatie. Soms kom je hier zelf uit 
of met hulp van familie of vrien-
den. Wanneer dat niet lukt kun je 
terecht bij maatschappelijk werk. 
Bijvoorbeeld wanneer je gaat 
scheiden en niet goed weet waar 
je allemaal rekening mee moet 
houden. Het kan zijn dat je stress 
ervaart op je werk of thuis. Je in-
komen kan  weg vallen. Of je hebt 
iemand in je omgeving verloren. 
Het vraagt energie en inspanning 

Maatschappelijk werk in de Kempen
om dan weer de balans te vin-
den in je leven. Maatschappelijk 
werk ondersteunt bij het zoeken 
naar die balans door gesprek-
ken en door praktische hulp. Dat 
doen ze op kantoor of bij je thuis. 
Door informatie en advies te ge-
ven. Bemiddeling en coaching. 
Trainingen en groepen; assertivi-
teitstraining, training omgaan met 
verlies & rouw en de sterke vrou-
wen groep. 

Hoe kun je je aanmelden? 
Hulp vanuit maatschappelijk werk 
is gratis georganiseerd vanuit de 
gemeente. Maak een afspraak 
door te bellen of een e-mail te 
sturen. Een van de maatschap-
pelijk werkers neemt dan zo snel 
mogelijk contact met je op. Aan-
melden kan via 040-2193300 of 
aanmeldingenkempen@lumens-
werkt.nl. Kijk ook eens op www.
lumenswerkt.nl voor meer infor-
matie. 

Redactielid 
gevraagd!!
De redactie van de Welzijnwijzer is op zoek 
naar versterking! Vind je schrijven leuk en 
wil je samen met ons de pagina Welzijn-
wijzer in de Hint driewekelijks vullen met informatieve en nuttige 
informatie over onderwerpen welzijn en zorg, meld je dan aan! Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Trudy van Hoef, te-
lefoonnummer 06-21880300 of Clara Corstens, tel. 06-23249285.


