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Thema:
0 Levensmomenten (geboorte, alleen gaan wonen, trouwen, …)

0 Ziektes in de nabije kring

0 Werkgerelateerde problemen (burn-out, ontslag, …)

0 voorbereidende zaken in het eigen leven (testament, pensioen, tijdelijk verblijf in het buitenland, enz.)

Rond welk onderdeel in het voorgaande thema zou het interessant zijn om een info-moment te organiseren?

Wil je graag van dit specifiek project op de hoogte gehouden worden?

Mailadres:

ONDERSTEUNING

VOOR JONG

EN OUD

Maria (74 jaar) kreeg vorig
jaar een zware ziekte. Opeens
doken er vele vragen op die
voor haar en haar familie
onduidelijk waren. Welke
ondersteuning wordt er
voorzien? Waar moet je dit
aanvragen? Welke
familieleden mogen deze
aanvragen doen? Komen ze
aan huis met verzorging en is
dit te betalen? Gelukkig had
ze familie die hier enorm veel
tijd heeft ingestoken maar
daar kan niet iedereen op
rekenen ...

Wie van ons heeft het nog niet meegemaakt? Een plotse wending in de nabije
omgeving die ook ons eigen leven door elkaar gooit. Waar kan je terecht voor
ondersteuning, waar kan je info vinden en hoe ga je ermee om? Allemaal vragen
die als vanzelf naar voor komen maar het antwoord blijft vaak verstopt. Vaak hoor
je pas achteraf wat je had kunnen doen of welke hulp je had kunnen aanvragen,
maar dan is het te laat of je moet de pech hebben om hetzelfde tweemaal mee te
maken.

Met beweging.net Essen willen we hier iets aan doen. Maar daar hebben we jullie
hulp voor nodig. Rond welke problematieken zou je meer info willen verzamelen of
zou je graag van naaldje tot draadje weten wat er qua ondersteuning bestaat? Wij
verzamelen deze info, bekijken welke vragen het vaakst naar voor komen en willen
hiermee het volgende werkjaar aan de slag gaan. Samen met onze
partnerorganisaties willen we antwoorden verzamelen die duidelijk en helder zijn.

Vandaar dat we willen vragen om onderstaande anonieme enquête in te
vullen, uit te knippen en terug te bezorgen op het volgende adres: Monique
Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen, moniquever@hotmail.com

Waar krijg jij graag
meer info over?
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Samana Horendonk ging naar
Meersel-Dreef

Op maandag 19 augustus gingen we op uitstap bedevaart naar Meersel-Dreef. De
autobus was met 46 aanwezigen goed gevuld. Deze vertrok aan de kerk om 14 uur.
Om 15 uur hadden we de misviering, opgedragen door onze proost,. Nadien was er
een verzorgde koffietafel in de taverne (bij de paters), waar we met 50 personen
aan deelnamen. Om half 6 vertrok de bus richting Horendonk, waar we veilig zijn
toegekomen, wat ook heel belangrijk is.

Het was een geslaagde namiddag, voor herhaling vatbaar dus. We zijn blij dat we
onze leden een aangename namiddag hebben kunnen aanbieden.

Sociale ietstocht Essen

Zaterdag 21 september vertrekt beweging.net Essen op sociale fietstocht doorheen de gemeente. Ze zullen de
nieuwe turnhal bezoeken, gaan langs Kempengoud om de sterke bio-werking te bewonderen en fietsen ten slotte
via de site van de NMBS-loods die in volle ontwikkeling is.

Wil je nog deelnemen?
Neem dan snel contact op met Monique Versmissen op 0499 25 36 83
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AGENDA Er valt altijd iets te beleven in ESSEN

Wandelen in Zandhoven

Diamantmuseum

Sint-Hubertusviering

Kerstfeestje

OKTOBER

FEMMA HEIKANT

Rondleiding kerkhoven Heide
Juiste datum nog te bepalen

KWB HEIKANT

Zondag 27 oktober 2019 van 9.45 uur tot 11.30 uur
KUBB + Mölkky, sportpark Hemelrijk

PASAR

Zondag 27 oktober 2019
Wandeling Schoutvorstpad in Zandhoven
Afstand 8 km. Vertrek Heuvelplein Essen om 12.45 uur (carpooling)
Meer info: André Jacobs 0478 59 49 25
en op www.pasar.be/essen

NOVEMBER

FEMMA HEIKANT

Bezoek aan diva-diamantmuseum te Antwerpen
Juiste datum nog te bepalen

KWB HEIKANT

Zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 november 2019)
Bouwweekend Clicformers in zaal Heikant

SAMANA HORENDONK

Zondag 10 november 2019
Sint-Hubertviering: dierenzegening, wild verkoop

PASAR

Zaterdag 16 november 2019
Bezoek aan museum van de Dorpsdokter en museum Dansant, draaiorgelmuseum in
Hilvarenbeek (NL)
Vertrek Heuvelplein Essen om 9.30uur (carpooling)
Meer info: André Jacobs 0478 59 49 25
en op www.pasar.be/essen

KWB-HEIKANT

Zondag 24 november 2019 van 9.45 uur tot 11.30 uur
KUBB + Môlkky, sportpark Hemelrijk

DECEMBER

PASAR

Zaterdag 7 december 2019
Eindejaarafsluiter in de Nieuwe Berk.
Feestmaal met presentatie jaarprogramma van 2020 en bingo.
Aanvang om 18.30 uur, De Nieuwe Berk, Oude Baan 110, 2910 Essen
Meer info: André Jacobs 0478 59 49 25
en op www.pasar.be/essen

FEMMA HEIKANT

Donderdag 18 december 2019
Kerstfeestje , start om 19.30 uur, zaaltje Heikant

KWB-HEIKANT

Zondag 26 december 2019 van 9.45 uur tot 11.30 uur
KUBB + Mölkky, sportpark Hemelrijk
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Colofon
Info over beweging.net Essen:
Monique Versmissen, Moerkantsebaan 252, 2910 Essen
Jan Konings, Sint-Antoniusplein 15, 2910 Essen

Een bloemeke voor

Gert Paulussen

Gert zette zich vol enthousiasme in
voor de ondersteuning van onze
afdeling. Graag zetten we hem hier
eens even in de spotlight!

Loopbaan met verantwoordelijkheid
Na een opleiding psychologie begon Gert zijn
loopbaan in de vormingswereld als coördinator van
Acebe, voorloper van Syntra. Op jaarbasis gaven hier
zowat 350 docenten aan een 1200 cursisten een
ondernemingsopleiding in een 40-tal
beroepssectoren. Daarna kon hij zijn ‘oude roeping’
van vrijwilliger in de speelpleinwerking ombouwen
naar een professionele status. Gert werd coördinator
van de grote katholieke speelpleinorganisatie
Speelpleinen voor Groot Antwerpen (vandaag Koraal
genoemd). Tot die laatste behoorde Speelplein Horst,
waar jaarlijks 6.000 kinderen uit 40 gemeenten,
waarvan 300 à 400 uit Brasschaat, zich konden
uitleven.

Gert was tevens verantwoordelijk voor het
domeinbeheer en moest het ook buiten de vakanties
laten renderen. Voor zijn kinderen was het een
onvergetelijke ervaring daar te wonen.

Vervolgens werd Gert educatief medewerker bij KWB,
waar hij instond voor de begeleiding van een 40-tal
afdelingen en voor de cursussen via vrije begeleiding
voor het behalen van het rijbewijs. Dit leidde naar
beweging.net, waar de begeleiding van eerst zes
gaandeweg evolueerde naar zestien gemeenten. De
uitbouw van beweging.academie, met als
droombeeld de ideologie beter te verspreiden,
behoorde eveneens tot zijn taken.

De Kringwinkel
Begin 2019 kreeg Gert het aanbod directeur te
worden van De Kringwinkel De Cirkel, met
vestigingen in Brecht, Malle, Wuustwezel en
Zandhoven. Deze vzw werd 20 jaar geleden opgericht
en telt nu 85 medewerkers. De opdracht hier is door
meer structuur de groei te verzekeren. Dit is een
enorme uitdaging, want het werk met verschillende
categorieën doelgroep-medewerkers verloopt dikwijls
niet efficiënt, maar de winkel moet draaien, hoewel
winst maken niet bovenaan staat. Wel is er meer en
meer interesse voor de wereld van hergebruik en
neemt het ‘geven’ toe. Daardoor is uitbreiding op
andere locaties evenals van het klantenpotentieel

beslist mogelijk. Sociale tewerkstelling in een
onderneming met een gemeenschappelijk
uithangbord geeft aan De Kringwinkel een uniek
karakter.

Vrijwilligers
Bij beweging.net heeft Gert als meest positieve punt
ervaren dat sociaal engagement niet uitsterft: in
zoveel gemeenten zijn er nog zoveel mensen die
bereid zijn zich te engageren en te organiseren, als
men hun enthousiasme kan aanwakkeren. Nieuwe
vrijwilligers op de juiste manier inschakelen is een
werkpunt. Werken aan cohesie tussen bewoners door
de buurt levendiger te maken dankzij beweging.net,
zoals met het project ‘samentuinen’, is een
voorbeeld. Het is belangrijk in te spelen op de
diverse soorten vrijwilligers, want ook de klassieke
werking heeft nog steeds verdiensten. In Sint-Job
blijft Gert in elk geval zelf vrijwilliger, ook voor de
contacten met beweging.net.

Politiek engagement
Breder politiek meent Gert dat het nodig is de
partnerorganisaties uit het netwerk dichter bij elkaar
te brengen en meer te praten in de politiek, want
schimpen verbreekt de kracht om te wegen op het
beleid. Als actief gemeenteraadslid ondervindt hij dat
er veel geduld nodig is en er een massa werk wacht
om een sociaal beleid te vrijwaren. Zijn drijfveer
daarbij is te waken over het sociale en het
duurzame.

Gert roept de mensen op deel te nemen aan de
activiteiten van beweging.net, omdat deze dikwijls
heel gezellig en bijzonder leerzaam zijn: een mooi
orgelpunt en hoopvolle boodschap!

"Inspelen op diverse
soorten vrijwilligers"

"Sociaal engagement
sterft niet uit"
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