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Nieuws van de bestuurstafel

Jaarlijkse familiebijeenkomst
Op zondag 25 november a.s. organiseren we weer de jaarlijkse familiedag. Deze begint om 15.00 uur in de Hofnar.
Traditiegetrouw wordt er gezorgd voor een heerlijk buffet en gezellige muziek, met uiteraard ook de mogelijkheid om
weer eens bij te praten.
Wilt u dit vast in uw agenda noteren? Een officiële uitnodiging volgt
nog.

Samen Sterk dag in Rosmalen
KansPlus organiseert in samenwerking met o.a. Ieder(in) een samensterk-dag op vrijdag 2 november a.s.
voor mensen met een beperking, familie en zorgprofessionals.
Tijdens die dag kun je meedoen aan workshops en lezingen over
onderwerpen als: meepraten over het ondersteuningsplan, verbeteren van medezeggenschap, zelf zeggen wat je wilt in
het leven, je held kiezen als het gaat over vrijheid, in gesprek over je eigen netwerk of over ouder worden en goede
zorg. Het programma ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’ organiseert deze dag, samen met gastorganisatie, zorginstelling Cello.
Kom ook en doe mee!
Tijdens de SamenSterkdag in Rosmalen kunnen mensen elkaar ontmoeten, lezingen bijwonen en meedoen aan
workshops. Het gaat erom dat we met elkaar in gesprek gaan over goede zorg en ondersteuning.
Voor wie
Voor mensen die zorg en ondersteuning krijgen, familie, medewerkers, vrijwilligers, leden van cliëntenraden.
Programma
▪ De SamenSterkdag is van 10:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 9:30 uur).
▪ We openen de dag gezamenlijk.
▪ Daarna zijn er verschillende workshoprondes en lezingen.
▪ Lunch, koffie/ thee en drankjes zijn inbegrepen.
Waar is het
Cello, De Binckhorst Waterleidingstraat 2 5244 PE Rosmalen
Kosten
Meedoen op de SamenSterkdag is gratis.
Nog vragen?
Als je meer wilt weten over deze SamenSterkdag, kun je bellen of mailen met Mieke van Opstal of
Natacha Lijding (030-720 00 00/ m.vanopstal@iederin.nl of n.lijding@iederin.nl)
Aanmelden
Doe je mee aan de SamenSterkdag in Rosmalen? Vul het aanmeldformulier in via:
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/rosmalen of via de link in de agenda op de website.
Gezamenlijk vervoer naar Rosmalen.
Bij voldoende belangstelling wil het bestuur gezamenlijk vervoer regelen naar Rosmalen.
Daarvoor kunt u zich tot 13 oktober a.s. aanmelden bij onze secretaris, Jan Tillemans. E-mail:
jmhatillemans@onsbrabantnet.nl

Workshop Autisme
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering hebben we met elkaar onder
leiding van Martine Schilder-Staals van MEE zuidoost Brabant van gedachten
gewisseld over het thema “autisme”.
Toen is het idee ontstaan om hieraan een vervolg te geven in de vorm van een
uitgebreidere workshop.
Belangstelling?
Als hiervoor voldoende belangstelling is gaan we zo’n bijeenkomst organiseren.
Hebt U belangstelling?
Meldt u deze belangstelling dan bij Ted van den Bosch
(tedvandenbosch@kpnmail.nl) of Jan Tillemans
(jmhatillemans@onsbrabantnet.nl). Bij voldoende belangstelling gaan zij dat
verder regelen.
Nieuws over de activiteiten en vanuit de clubs
De Uitlaat.
Uitlaat bestaat halve eeuw.
Op zaterdag 13 oktober vier de Uitlaat haar vijftig-jarig bestaan. Dit gebeurt met een geweldig
uitstapje naar de Efteling in Kaatsheuvel (een heel lang gekoesterde wens) en wordt afgesloten
met een gezellig samenzijn van de leden met de begeleiders.

Moederreis 2018
Opstappen op het Carillonplein. Ja, maar hoe komt de bus van Van Gompel op het Carillonplein, de prachtig vernieuwde
parkeerplaats achter de Markt in Valkenswaard? Ik zag het gebeuren toen ik vanaf de Dommelseweg het Kerkpaadje in
wilde rijden. Een hevig zwetende buschauffeur reed achteruit vanuit het Kerkpaadje stapvoets terug. Even
verkeersopstopping op de Dommelse weg! In de vernieuwingsdrang van de gemeente zijn namelijk aan het eind van het
weggetje in de kromming een serie paaltjes geplaatst die de toegang om te parkeren, althans voor bussen,
ontoegankelijk maakt.
Uiteindelijk stappen we in op de Markt. En gelukkig leidt Theo, de chauffeur ons veilig naar het heerlijke zuiden, waar de
landstreek gouvernement heet met een Gouverneur aan het hoofd. Via de nieuwe tunnel rijden we Maastricht binnen,
stappen uit aan de Maas en kunnen we gaan genieten van de prachtige stad. In oude steden liggen de mooiste plekjes
vaak verborgen in straatjes en steegjes!
En die heeft de reisleiding een gevonden: ‘De Bisschopsmolen’ in de Stenenbrug. Via een houten trap arriveren we in
een ontvangstzaal boven de oude molen. Bij de koffie of thee worden we niet alleen verrast op heerlijke Limburgse vlaai,
maar ook op een uitgebreide uiteenzetting door een begeesterd bakker/spreker die ons alles vertelt over alle
graansoorten, maar ons vooral inwijdt in ‘de spelt’. Soorten, inhouden, grammen, combinaties, gezondheidsafwegingen
van deze tarwesoort buitelen met hem samen naar ons toe. Ik moet eerlijk bekennen: ik heb wel geluisterd maar al zijn
theorieën niet in me opgenomen. Als we na zijn betoog de houten molentrap afdalen, krijgen we nog een leerzame
uiteenzetting over het bouwjaar, de constructie en de maalmogelijkheden van de molen. Er staat zelfs nog een stuk
muur uit de zevende eeuw. De molen zelf dateert uit de elfde eeuw en is de oudste nog werkende molen met een groot
schoepenrad dat aangedreven wordt door het riviertje De Jeker. De naam Bischopsmolen werd ingevoerd toen Godfried
van Bouillon de molen verpandde aan de Luikse Prinsbisschop van Luik.
Na een bezoek aan de bijbehorende bakkerijwinkel, verspreiden we ons over Maastricht, niet te ver uit de buurt want
om 16.00 uur wacht de bus ons weer op bij de Maas. Maar een wit wijntje of een ander drankje op het Vrijthof in
combinatie met een lunch is voor menigeen niet te versmaden. En wat hebben we elkaar toch altijd veel te vertellen!!
Tegen zessen rijden we weer Valkenswaard binnen waar een heerlijke maaltijd, verzorgd door de Brownies en Downies,
dit gezellige uitstapje tot onvergetelijk maakt.
Ria van den Eijnde-van Amelsvoort

Renovatie zwembad loopt vertraging op
Zoals U wellicht in de lokale krant gelezen hebben is er een stagnatie ontstaan bij
de renovatie van het zwembad. Een stuk van fundering van het instructiebad
(pierenbadje) heeft het begeven waardoor de fundering gedeeltelijk vernieuwd
moet worden.
Dit houdt in dat naar alle waarschijnlijkheid het zwembad pas de tweede week
van november opengaat.
Ondertussen hebben wij en de andere zwemclubs die gebruik maken van de
Wedert, samen met de gemeente naar alternatieven gekeken, maar helaas biedt
dit voor onze zwemmers van De Dolfijnen geen soelaas.
Er zijn contacten geweest met de baden in Eindhoven, Veldhoven, Severinus, Bladel, Eersel, Budel en zelfs in België
onder meer in Overpelt, maar de zaterdag is een probleem en ook de grootte/diepte van de diverse zwembaden.
Jammer dat het zo gelopen is, maar ik neem aan dat de zwemmers en vrijwilligers wel tot november het geduld kunnen
opbrengen.
Als onze secretaris Jan Tillemans meer informatie heeft zal hij meteen alle zwemmers en/of vertegenwoordigers
daarvan op de hoogte brengen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ten alle tijden met hem contact opnemen.
foto: Joost Mandigers
Gymclub De Bengels
Met ingang van het nieuwe seizoen heeft de gymclub vier nieuwe leden mogen verwelkomen. En ook vier vrijwillige
stagiaires om de club mee te begeleiden.
Nieuwe leden blijven welkom!! Melden bij Jan Tillemans.
Open Dartstoernooi
Op zondag 11 november vindt weer het jaarlijkse regionale dartstoernooi plaats voor mensen met een licht
verstandelijke beperking vanaf 14 jaar.
Deze happening vindt plaats in dart café Sint-Joris in Veldhoven, Heuvel 7
Inschrijfformulier aanvragen bij Stanley Franssen, e-mail: stanley@cafezaalsintjoris.nl
Er is ook een mogelijkheid via de agenda op de website.
Schrijf je snel in, want vol = vol. Inschrijfgeld bedraagt € 3,--.
En omdat het die dag 11-11 is, is er een prijsje voor de leukste verklede darters.
Overig nieuws
IQ-test komt vanaf 1 januari a.s. voor rekening van CIZ
DE ACTIVITEITENAGENDA 2018-2019
2 november
25 november
13 december
1 januari
23 februari 2019
11 april 2019
14 april 2019
18 april 2019

samensterk activiteit in Rosmalen (denk aan aanmelden voor vervoer)
familiemiddag in de Hofnar
curlingavond op de ijsbaan (onder voorbehoud)
volgende nieuwsbrief
Carnaval op Geenhoven.
moederreis
regionale verwendag
Algemene ledenvergadering
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