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Vrijwilligerscentrale Drimmelen 
in oprichting
Met steun van de gemeente 
Drimmelen gaat SWO van start 
met het optuigen van een vrij-
willigerscentrale.  

De gemeenteraad stemde op 
30 augustus jongstleden in met 
dit voorstel.  U begrijpt dat het 

oprichten van een vrijwilligers-
centrale  de nodige voorberei-
dingen vergt. Het SWO-team 
is daar hard mee aan de slag.  
Wij houden u graag op de 
hoogte van onze vorderingen. 

SWO start vanaf oktober maan-

delijks met het plaatsen van een 
vrijwilligersvacaturebank op 
onze website en op de SWO-
pagina in ’t Carillon.  Bent u zelf 
op zoek naar vrijwilligerswerk 
of zoekt u als organisatie vrij-
willigers? Laat het ons weten via 
vip@swodrimmelen.nl

Onze klussers zoeken versterking!
Veel mensen hebben al ge-
bruik gemaakt van de Klus-
sendienst. Om iedereen te 
kunnen blijven helpen zijn 
we op zoek naar mensen 
die het leuk vinden het klus-
senteam te versterken. 

Bent u nu zo iemand met twee 
rechterhanden en bereid eens 
een klusje voor een ander te 
doen? Dan kan de Klussen-
dienst u goed gebruiken! SWO 
is op zoek naar klussers uit alle 
kernen van de gemeente Drim-
melen! Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
SWO, T 0162-451894 of via 
info@swodrimmelen.nl. 

Sinds een maand is de Klussen-
dienst actief in de gemeente. 
De vrijwillige klussers verzor-
gen kleine klusjes voor mensen 
vanaf 55 jaar met een minimum 

inkomen en mensen met een 
beperking. De klussendienst 
is een samenwerkingsverband 
tussen SWO Drimmelen en 
Surplus Zorg.

Geslaagde 
vakantieperiode 
alfahulpbemiddeling

Tijdens de vakantieperiode 
genieten veel alfahulpen 
van een welverdiende va-
kantie. 

Voor SWO betekende dit dat 
er gedurende de periode 2 juli 
tot 13 augustus voor 107 cliën-
ten een vervangende alfahulp 
gezocht moest worden. Door 
een adequate planning en orga-
nisatie is het SWO ook dit jaar 
gelukt voorde meeste cliënten 
dit te realiseren.

Dit was ons niet gelukt zonder 
de steun van vakantiekrach-
ten en vaste alfahulpen die ex-
tra uren wilden werken.  “Ons 
streven is geweest om zo min 
mogelijk verschillende hulpen 

per cliënt in te zetten”, zegt 
Frank Weterings, bemiddelaar 
alfahulp, die samen met haar 
collega Ton Broos dit project 
begeleid. “Want er is niets zo 
vervelend dan iedere week ie-
mand anders over de vloer te 
krijgen, die niet precies weet 
wat er op dat moment verlangt 
wordt. Zowel de cliënt als de al-
fahulp willen graag weten waar 
zij aan toe zijn en met wie zij te 
maken hebben.” 

Bij navraag is gebleken dat de 
meeste cliënten erg tevreden 
waren over de vervangende 
hulp.

SWO kan terugkijken op een 
geslaagde dienstverlening.

AGENDA

DONDERDAG 4 OKTOBER
Cafe Brein, ontmoetingscentrum 
voor mantelzorgers en 
betrokkenen van mensen 
met NAH (Niet Aangeboren 
Hersenletsel, zoals beroerte, 
ongeval of tumor).
Adres: Zorghotel Merlinde, 
Schorsemolenstraat 6, Breda
Vanaf 19.30 Thema: 
Hulpmiddelen bij NAH

DINSDAG 9 OKTOBER
Informatiecafe Dementie te 
Made, ontmoetingsplaats voor 
familie en vrienden van mensen 
met dementie.
Adres: de Wijngaerd, 
Cyclaamstraat 2a, Made
Vanaf 19.30 uur. Thema 
“Valgevaar bij dementie” door 
fysiotherapeute Jose van de Laar

WOENSDAG 17 OKTOBER
Viering Dag van de Ouderen, 
Adres: Zorgcentrum de 
Ganshoek Lage Zwaluwe
Informatie volgt

DONDERDAG 
8 NOVEMBER
Dag van de Mantelzorg 
Adres: Lage Zwaluwe
Informatie volgt.

SPREEKUREN VAN ONZE 
(OUDEREN)ADVISEURS
U kunt hier terecht met al uw 
vragen op het gebied van Wonen, 
Zorg en Welzijn.

MADE
Patrijspoort (Patrijsflat, Made): 
iedere dinsdag van 10-11 uur

Servicepunt Made (SWO 
kantoor):  
alle werkdagen van 9-17 uur

TERhEIjDEN
Servicepunt Terheijden in de 
centrale hal van Zorgcentrum 
Antonius Abt: iedere 
dinsdagochtend van 10-11 uur

LAGE ZWALUWE
Zorgcentrum de Ganshoek : 
iedere woensdag van 10-11 uur
hOOGE ZWALUWE
Servicepunt in het Project 
Langstraat (Burg. Godwaldtstraat 
8a): iedere donderdagmiddag 
van 13.30 - 14.30 uur.

bij overlijden
Ook zonder verzekering of als u ergens anders verzekerd bent. 

Cecile van Schie - Tel. 06 345 50 680
www.uitvaartzorgdrimmelen.nl

Wilt u op deze pagina adverteren?

Mail dan naar uitgeverij@emdejong.nl
o.v.v. SWO-pagina

Uitgeverij
Em. de Jong

Opa heeft 
het goed 
voor elkaar!

TESTAMENT
Regel het op tijd!

www.notariskantoorterheijden.nl

Opening
Gagelveld 4, 4844 RG Terheijden

Telefoon (0162) 68 0234
info@geriafi t.nl    www.geriafi t.nl

GeriaFit Fysiotherapie

heet u van harte welkom op dinsdag 
9 oktober tussen 15:00 en 17:00 uur. 

Bezoek onze nieuwe (tweede) praktijkruimte
en maak kennis met ons team.

Officiële opening om 15:15 uur
door Dr. van de Noort, voormalig huisarts  

Eerste Hulp Bij Dementie: informatiekoffer

EhBD koffer te leen bij SWO
De EHBD koffer is te leen voor 
iedereen die te maken heeft 
met (beginnende) dementie. 
Voor inwoners van de gemeen-
te Drimmelen is de koffer te 
leen bij SWO. De koffer wordt 
voor een periode van vijf weken 
kosteloos uitgeleend. In de kof-
fer vindt u veel informatie over 
dementie: (kinder)boeken, bro-
chures, een DVD en een spel. 
Mensen met dementie en diens 
mantelzorgers zijn vaak onvol-
doende geïnformeerd over de 
gevolgen van dementie. De diag-
nose komt hard aan en de aan-
vullende informatie die door de 
professional tijdens het uitslag-
gesprek wordt gegeven, dringt 
niet volledig door.  Een betere 
voorbereiding op het ziekte-
verloop en de gevolgen van 
dementie kan de mantelzorgers 
helpen om beter en langer voor 
hun naaste te zorgen. 

het dementiepunt 
Heeft u vragen of zorgen over 
dementie?

Bij SWO kunt u tijdens kan-
tooruren terecht voor infor-
matie over dementie en onder-
steuning.

Contactpersoon is Ria van Spijk, 
T 0162-451894 of ria.vanspijk@
swodrimmelen.nl

Dementieconsulent Jos Goris-
sen is telefonisch te bereiken: 
06- 23790364

Tien signalen 
van dementie
1.  Vergeetachtigheid
2.  Problemen met dagelijkse 

handelingen
3.  Vergissingen met tijd en 

plaats
4.  Taalproblemen 
5.  Kwijtraken van spullen
6.  Slecht beoordelingsvermogen
7.  Terugtrekken uit sociale 

activiteiten
8.  Veranderingen in gedrag en 

karakter
9.  Onrust 
10.  Visuele problemen. 

Dementie meer uit taboesfeer
Veel belangstellenden vonden 
afgelopen weekend de weg 
naar de zorgboerderijen  ‘Le-
vensvreugde’ in Den Hout en 
de ‘Poolse Dreef’ in Terheijden,  
SWO organiseerde deze open 
dagen in het kader van Wereld 
Alzheimer Dag.
Na een lekker stukje cake bij de 
koffie konden bezoekers ken-
nismaken met de veelheid aan 

activiteiten die dementerenden 
als dagbesteding verrichten.
Naast familie en bekenden kwa-
men ook veel belangstellenden 
om een kijkje te nemen en 
zich te laten informeren over 
dementie. Consulenten Daan 
van Delden en Jos Gorissen 
van Surplus gaven doorlopend 
informatie en advies over dit 
onderwerp.   


