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mededeling redactie Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2019 verschenen

Zojuist is een nieuwe Nieuwsbrief van de PVGE Aalst-

Waalre en Valkenswaard verschenen.

De Nieuwsbrief wordt dit weekend door ruim 30

vrijwilligers binnen Aalst-Waalre en Valkenswaard bij u in

de bus bezorgd.

U kunt de nieuwsbrief nu al via de website lezen door te

klikken op de volgende link:

https://www.pvge-awv.nl/nieuws/2019-04-sep.pdf

Wist u dat u via de website ook alle vorige Nieuwsbrieven en NieuwsFLITS!en

kunt lezen? Kijk maar eens op:

https://aalstwaalre-valkenswaard.pvge.nl/aalst-waalre-afdeling/archief-van-

nieuwsbrieven-en-nieuwsflits-en

Reserve-bezorgers gezocht

Soms valt er een bezorger uit en dan doen we graag beroep op reserve-
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bezorgers. Bent u bereid om ons dan uit de brand te helpen? Meld u zich dan

aan bij Paul Compen (040-2216087). Het gaat om een beperkt gebied en het

bezorgen kost u niet meer dan 1 of 2 uur.

mededeling Wél!zijn de Kempen

Informatiemiddag over hulpmiddelen

Op maandag 16 september organiseert werkgroep

Dementie Vriendelijk Waalre in het Huis van Waalre een

informatiemiddag over hulpmiddelen. Zorgwinkel

“Zorgcomfort De Kempen”  uit Valkenswaard zal deze

middag verzorgen. De deskundige zal een korte inleiding

houden over de enorme hoeveelheid verschillende hulp- en

gemaksmiddelen in het assortiment.

Zij zullen een selectie van die hulpmiddelen meebrengen en tentoonstellen. Het

betreft hulp- en gemaksmiddelen voor persoonlijke zorg, slapen, zitten,

communicatie en mobiliteit. Er is voldoende gelegenheid voor de aanwezigen

om gerichte vragen te kunnen stellen over die hulpmiddelen die patiënten met

bijvoorbeeld dementie of Parkinson mogelijkerwijs (in de toekomst) nodig

zouden kunnen hebben. Daarbij kunt u denken aan pillendoosjes (met

instelbare tijdstippen), aangepast bestek, kalenderklokken, bedhulpmiddelen,

bedtextiel, glijlakens, toiletsteunen, loophulpen, rollators, opstapstoelen en nog

veel meer. Zorgcomfort De Kempen is een specialist op het gebied van zitten,

slapen en bewegen. Zij bieden uitleen, verhuur of verkoop van hulpmiddelen.

De informatiemiddag begint om 14.00 uur maar de zaal is open vanaf 13.45

uur. Toegang is gratis. Aanmelden niet verplicht maar wij zouden het op prijs

stellen als u even laat weten of u aanwezig zult zijn.

Aanmelden of meer informatie over deze middag bij Maria van Engelen, tel.

0497-514746 mvengelen@welzijndekempen.nl

mededeling Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre
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Het vaststellen van dementie gebeurt niet van de een op de

andere dag. Vermoedt de huisarts dat er daadwerkelijk sprake is

van dementie, dan verwijst hij door naar een specialist. De

specialist stelt uiteindelijk vast of er sprake is van dementie.

Waar kunt u terecht voor de noodzakelijke zorg na de diagnose?

Een onafhankelijk casemanager dementie kan helpen om de juiste keuzes te

maken. Soms heet dit een zorgtraject begeleider of dementieconsulent.

Gastspreker is zorgtrajectbegeleider Dick Lambermont.

De locatie van de bijeenkomst is café-zaal de Dommelstroom in Dommelen

(Bergstraat 32). Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De

zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten van Alzheimer Nederland? Kijk dan

op hun website:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-

valkenswaardwaalre

Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet

meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.

De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle afdelingsleden van wie wij een e-mailadres hebben.

Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via

secretariaat@pvge-awv.nl.

facebook PVGE koepel Website PVGE Aalst-Waalre & Valkenswaard
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Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via

ledenadministratie@pvge-awv.nl

Contact gegevens:

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Eric Ideler, secretariaat PVGE-AWV

De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre

e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl

e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl
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