
De Hoeksteen in Bladel: een nadere kennismaking 

Dementie: 
resultaten uit het panelonderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost

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

de aandacht te brengen naar: 
redactiewelzijnwijzer@gmail.com

FEBRUARI

5 februari: Iets drinken 18+
(19.00-23.00 uur)
Netwerkborrel voor en door men-
sen met autisme.
Locatie: Café De Mert, Markt 12, 
Eersel (achterliggend zaaltje)
Info: www.ietsdrinken.nl.
Iedere 1e woensdag v.d. maand

6 februari: Iris Trefpunt
(13.30-16.00 uur)
Regionale contactgroep voor 
slechtzienden/blinden
Locatie: De Koperwiek, ’t Wiek-
ske, Stevensstraat 1, Eersel
Info: Wél!zijn de Kempen, 
tel. 0497-514746
Iedere 1e donderdag v.d. maand

7 februari: Inloopochtend 
AIC De Kempen Eersel
(Autisme Info Centrum)
(09.30-11.30 uur).
Locatie: D’n Achterum, 
Voortseweg 9, Eersel.
Info: aic-dekempen@nva-nb.nl 
Iedere 1e vrijdag v.d. maand.

’t Kletscafe (13.00-15.00 uur) 
Een ontmoetingsplek 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.
Info: www.dekempenspecials.nl.

Wegwijzers zorg
Zie de SOCIALE KAART
Overzicht van alle organisaties 
die actief zijn op het gebied van 
zorg, welzijn en leefbaarheid in de 
gemeente Eersel (Duizel, Eersel, 
Knegsel, Steensel, Vessem en 
Wintelre).
www.socialekaarteersel.nl

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 2020

Sinds 1977 staat in Bladel een 
gebouw waar mensen met een 
verstandelijke beperking terecht 
kunnen voor ontspannings-
activiteiten: De Hoeksteen. 
Ontstaan vanuit oudervereni-
gingen die voor hun kinderen 
vrijetijdsbesteding zochten en 
waar sinds jaar en dag door een 
honderdtal vrijwilligers leuke ac-
tiviteiten worden georganiseerd. 
Tijd voor een nadere kennisma-
king.

Iedereen heeft behoefte aan 
ontspanning en een zinvolle in-
vulling van vrije tijd; ook mensen 
met een verstandelijke beper-
king. Alleen heeft deze doel-
groep iets meer moeite om dit 
zelf te organiseren. Daarom is 
jaren geleden De Hoeksteen op-
gericht. Elke avond van de week 
is het ontspanningscentrum vol. 

Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam 
voor ruim vijftig ziektes, waar-
bij hersenen informatie niet 
meer goed kunnen verwerken. 
De meest voorkomende vorm 
is Alzheimer. Eén op de ze-
ven mannen en één op de vijf 
vrouwen krijgt dementie. Door 
toenemende vergrijzing zal het 
aantal inwoners met demen-
tie fors gaan toenemen. Het is 
belangrijk dat de samenleving 
zich voorbereidt op deze toe-
name. De GGD heeft in 2019 
een panelonderzoek uitgevoerd 
waaraan 268 inwoners uit de 
gemeente Eersel hebben deel-
genomen. Onderzocht is onder 

dernomen die passen in een 
bepaald thema.

In de wintermaanden is er één-
maal per maand een zondag-
middagactiviteit. Iedereen met 
een beperking kan dan gewoon 
binnen lopen, koffie/thee drin-
ken en wat bijpraten. Maar men 
kan ook de hele middag blijven, 
een aangeboden activiteit doen 
of er zelf een bedenken.

Zo’n vijftien jaar geleden werd 
het bestaande gebouw uit-
gebreid tot de grootte die De 
Hoeksteen nu heeft. Hartver-
warmend was het om te ervaren 
hoe breed De Hoeksteen gedra-
gen wordt in de samenleving, 
want van alle kanten kwam het 
geld binnen. Het resultaat mag 
er dan ook zeker zijn: een gezel-
lig huiskamer, een ruimte met 
een bar, een sportzaal, een ver-
gaderzaal een keuken en een 
knutselzolder plek genoeg voor 
iedereen.

Ruim honderd vrijwilligers zet-
ten zich wekelijks enthousiast in 
voor zo’n tweehonderd zeventig 
deelnemers.

Wil jij als vrijwilliger ook iets 
betekenen voor de Hoeksteen 
of wil je als deelnemer aan-
sluiten bij de Hoeksteen? 

Je kunt ons bereiken op info@
dehoeksteenbladel.nl 
of kijk op de website www. 
dehoeksteenbladel.nl.
De Hoeksteen, Marktstraat  20, 
5531AT Bladel

ter worden vaak genoemd als 
informatiebron. 
25% van de deelnemers aan 
het panel vindt dat er iets moet 
worden verbeterd in de steun en 
zorg voor mensen met demen-
tie. De meesten vinden dat man-
telzorgers beter ondersteund 
moeten worden. Ook vinden 
deelnemers dat er meer verzor-
gingshuizen moeten komen, zo-
dat beter en eerder (liefst in de 
eigen gemeente) mensen opge-
vangen kunnen worden. 

Meer cijfers over de gemeente 
Eersel en de regio Zuidoost-
Brabant zijn te vinden op www.
ggdkompas.nl. 

Dementievriendelijke gemeente
In een dementievriendelijke ge-
meente kunnen mensen met 
dementie zo lang mogelijk mee 
blijven doen in de samenle-
ving. De gemeente maakt bij-

Even voorstellen: 

Daniëlle Traas, 
sportcoach Uniek 
Sporten

Ik ben Daniëlle Traas, 21 jaar en 
vanaf 1 januari 2020 ga ik be-
ginnen als ’sportcoach Uniek 
Sporten’ in de vier Kempenge-
meenten; Bergeijk, Bladel, Eer-
sel en Reusel de Mierden. 

In juli 2019 ben ik afgestudeerd 
aan de opleiding Sportkunde 
op de Fontys Sporthogeschool 
in Eindhoven. Mijn interesse in 
sport komt vanuit mijn passie 
voor voetbal. Ik voetbal eigenlijk 
al sinds ik kan lopen. De start 
bij de ‘mini’ lag dan ook al snel 
voor de hand. 

Sporten is voor mij heel belang-
rijk. Inmiddels heb ik geleerd dat 
sporten voor iedereen belang-
rijk is, sporten zorgt naast de 
noodzakelijke beweging ook 
voor sociale contacten, ver-
binding en het allerbelangrijk-
ste het plezier van het (samen) 
sporten. Om deze redenen ben 
ik gemotiveerd om iedereen in 
beweging te zetten. 

Dit wil ik bij Uniek Sporten door-
zetten. Iedereen moet de moge-
lijkheid hebben om te kunnen 
bewegen en plezier maken en 
meedoen staan voorop. Be-
nieuwd welke beweegvorm 
bij jou past? Of heb je prakti-
sche vragen? Neem dan con-
tact met mij op via d.traas@ 
kempengemeenten.nl.

Clubs heten de groepen die elk 
een eigen programma draaien. 
Sommige clubs vragen niet 
meer dan elkaar ontmoeten, 
koffie drinken en een praatje 
maken, maar er zijn ook kook-
clubs, zwemclub, dansclub, 
dartclub, instuif en er zijn 
clubs die elke week heel ac-
tief aan de slag gaan met 
knutselen, spelletjes, sport of 
muziekactiviteiten. De vrijwil-
ligers draaien - afgaand op de 
behoefte van hun groep - een 
programma in elkaar. 

Het niveau van de verstandelij-
ke beperking verschilt per deel-
nemer. De groepen zijn zoveel 
mogelijk naar leeftijd en niveau 
ingedeeld. 

Eenmaal per jaar wordt er in de 
zomervakantie in de Hoeksteen 
de Kempendoeweek georgani-
seerd. Dit is een vakantieweek 
voor jongeren met een beper-
king. Van maandag tot vrijdag 
worden allerlei activiteiten on-

andere hoe dementievriendelijk 
inwoners de gemeente ervaren. 

Hoe vaak komt het voor?
Volgens het onderzoek zijn er 
in de gemeente Eersel in 2020 
naar verwachting 370 mensen 
met dementie. Volgens de ge-
gevens van Alzheimer Neder-
land stijgt dit aantal tot 2030 
naar 520 mensen. Ruim drie-
kwart van de deelnemers aan 
het onderzoek kent iemand met 
dementie in zijn of haar omge-
ving. Een op de zes geeft aan op 
dit moment mantelzorg te geven 
aan iemand met dementie. 

Informatie, hulp en onder-
steuning in de gemeente Eer-
sel
Een ruime meerderheid (95%) 
van de deelnemers aan het on-
derzoek vindt dat er voldoende 
informatie beschikbaar is in de 
gemeente. Meer dan een kwart 
heeft wel eens vragen over de-
mentie. De meeste mensen 
gaan met hun vragen naar fa-
milie of vrienden of raadplegen 
het internet. Ook de huisarts, 
het Alzheimercafé en de geria-

voorbeeld begeleiding op maat 
mogelijk voor mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers, 
of zorgt voor een vergroting van 
kennis over dementie.
Volgens negen van de tien deel-
nemers aan het onderzoek is het 
belangrijk dat de gemeente Eer-
sel dementievriendelijk is. Men 
vindt het vooral belangrijk dat 
in hun omgeving zonder taboes 
over dementie en de gevolgen 
daarvan gepraat kan worden. 
Daarnaast is het belangrijk dat 

mensen met dementie deel uit 
maken van en mee tellen in de 
gemeenschap. 

Ook in de gemeente Eersel wordt 
eraan gewerkt dementievrien-
delijk te zijn en te blijven. Elk jaar 
vinden tal van activiteiten plaats 
die er onder meer op zijn gericht 
om de kennis te vergroten en 
het taboe te doorbreken. Publi-
catie over de activiteiten kunt u 
in de Hint lezen of via de website 
www. eerselvoorelkaar.nl.  


