Gestel gaat voor
versobering zorg
door Geert van der Star
SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel
stemde donderdagavond in met
een sobere begroting voor 2014,
die opnieuw sterk in het teken
stond van zware bezuinigingen. De
gemeente, die de afgelopen raadsperiode al zes miljoen euro moest
snijden in een jaarlijks budget van
60 miljoen, hikt opnieuw aan tegen
een fors tekort.

De gemeente gaat daarom snijden
in de zorgwet wmo, de maatschappelijke ondersteuning die
de afgelopen jaren juist buiten
schot werd gehouden. Er wordt
zo 200.000 euro bezuinigd op
hulp in de huishouding. Dat bedrag kan in theorie gehaald worden door alle huidige ontvangers
van hulp van in de huishouding
een kwartiertje minder te geven.
In de praktijk zal het aantal uren
bij sommige inwoners sterker gekort worden, dan bij anderen.
Wethouder van financiën Ed Mathijsen wees ook op de ‘positieve
zaken voor inwoners’ in de begroting. De ozb stijgt weliswaar met
3,5 procent, maar door een daling
van de afvalstoffenheffing zou de
belastingdruk zelf stabiel blijven.
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Hij oogstte grote kritiek van Gestels Belang. Raadslid Frans den
Otter stelde dat de gemeente de
afgelopen jaren ‘grote financiële
missers’ had begaan. Hij wees op
de inkomsten uit de grondexploitatie, die de gemeente met 1,8 miljoen euro naar beneden moest bijstellen.
Het ‘educatief cluster’ kostte de
gemeente bovendien 850.000 euro meer dan gepland. De wethouder antwoordde dat een hogere rekening niet meteen wil zeggen
dat er fouten zijn gemaakt.
De begroting werd zonder grote
wijzigingen aangenomen. Zo
kreeg de stichting Hartwacht
geen vaste subsidie van 5000 euro, een wens van de Plaatselijke
Politieke Alliantie. De partij wilde de hiervoor de zogenoemde
‘stimuleringssubsidie’ voor nieuwe initiatieven van verenigingen
in de gemeente verlagen. Het gemeentebestuur wees erop dat een
groot deel van dit potje al op is.

䊳 De wethouder antwoordde
dat een hogere rekening
niet meteen wil zeggen
dat er fouten zijn gemaakt
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Kleinschaligheid is kracht hospice Acacia
Hospice Acacia in Boxtel kan slechts
drie gasten onderdak bieden. En dat
is ook meteen de kracht van het huis.
door Ron Magnée
BOXTEL – Zomaar een ochtend in
hospice Acacia in Boxtel, het huis
waar mensen de eindfase van
hun leven in een rustige en
respectvolle omgeving kunnen
slijten. De ene bewoonster krijgt
bezoek van de dokter. Een andere
bewoner heeft in de tuin de grootste lol met de vrijwilligsters van
het hospice. En die schenken op
hun beurt weer vrolijk een glaasje chocolademelk in voor de een.
En herschikken bij de ander weer
liefdevol de kussens. De sfeer is
huiselijk, ontspannen en gemoedelijk. Eentje die doet denken aan
een rustig, middelgroot huishouden. Maar dan wel met de kanttekening dat hier regelmatig een
uitvaartondernemer langs komt
om een bewoner op te halen voor
de laatste rit.
Hoe gek het ook klinkt, maar het
hospice draait goed. En daar zijn
ze best trots op. ,,Binnen de tien
maanden dat we nu open zijn,
hebben we al veel kunnen betekenen voor onze gasten’’, zegt Marja
Verhagen, teamleider van het
hospice. ,,En ook voor hun familieleden. Die kunnen sinds de
opening van dit hospice per fiets
of te voet naar hun dierbare
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De poll van deze week:
Goed dat Gestel bezuinigt
op hulp in de huishouding
Reageren? Op de internetpoll:
bd.nl/sint-michielsgestel

DEN DUNGEN

LIEMPDE

Vlooienmarkt

Dienstenveiling

In Manege Jacoba aan de Hooidonksestraat 11 in Den Dungen
wordt morgen, zondag 27 oktober, een grote vlooienmarkt
met 110 kramen gehouden. De
opbrengst is voor de verbouwing van de manege voor klasse z-rijders.

䡵 Wim Jennissen

In aanloop naar het 140-jarig
jubileum houdt de Liempdse
Fanfare zaterdag 26 oktober
een goederen- en dienstenveiling. De opbrengst gaat naar
de jeugdopleiding. Vanaf 20.00
uur in De Serenade aan de
Oude Dijk 117.
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SCHIJNDEL

Herfstwandeling

Jennissen prins carnaval Toer Glazen Boerderij

Wandelsportvereniging De Keistampers houdt morgen, 27 oktober, een Herfstkleurentocht.
Afstanden 7 of 12 kilometer
(vertrek vanaf 09.00 uur) en 20
en 30 kilometer (vanaf 08.00
uur). Verzamelpunt is het Jacob
Roelandslyceum, Grote Beemd.

De Liempdse melkveehouder en
speltboer Wim Jennissen is gisteravond in zaal De Punder geïnstalleerd als nieuwe prins van Ploegersland. Hij zal komende carnaval als Prins Willem Oranje de
scepter zwaaien, gesteund door
adjudant François Legius.

VVV Schijndel verzorgt morgen, zondag 27 oktober, vanaf
14.00 uur een rondleiding door
de Glazen Boerderij op de
Markt in Schijndel. Deelname
kost 10 euro per persoon. Vooraf reserveren kan bij de VVV of
via 073-5492279.
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Hospice Acacia is onderdeel van
verpleeghuis Liduina en daarmee
onderdeel van Zorggroep Elde.
Het hospice kan maximaal drie
gasten tegelijk onderdak bieden.
De gasten beschikken ieder over
een kamer van 5 bij 6 meter met
eigen sanitair.
De opname wordt vergoed door
het AWBZ. Wel betalen gasten
een inkomensbijdrage via het
Centraal Administratie Kantoor.
In principe is de maximale
verblijfsduur drie maanden.

komen. Terwijl ze vroeger misschien niet eens de mogelijkheid
hadden om dat te doen.”
Trots zijn ze bij Acacia ook om de
naamsbekendheid, die na driekwart jaar al heel behoorlijk is. En
dat ondanks de kleine schaal. Het
hospice kan drie bewoners onderdak bieden. Die hebben elk een
kamer van dertig vierkante meter
met eigen sanitair en zicht op de
smaakvolle binnentuin. Dat kleinschalige maakt het hospice knus
en huiselijk, maar ook kwetsbaar.
Bij de start kampte Acacia nog
wel eens met een wisselende be-

zetting. En ondertussen blijft het,
in meerdere opzichten, hard werken. ,,Vooral in het begin’’, blikt
Verhagen terug. ,,Toen stierven
hier veel gasten binnen een paar
dagen. Als het zo hard gaat, is het
ook hard werken. Nu zijn gasten
hier vaak weken, of maanden. Dat
geeft meer rust. En bouw je met
de gasten ook een band op.’’
De bewoners verblijven in principe niet langer dan drie maanden
in het hospice. ,,Veel gasten knappen hier eerst op, door alle rust
en aandacht’’, zegt Verhagen.
,,Maar gaan daarna bijna altijd
weer achteruit. Bijna altijd, want
we hebben drie mensen kunnen
ontslaan. Twee konden terug naar
huis, een derde is naar een verpleeghuis gegaan.’’
Ondanks de kleinschaligheid kan
Acacia buigen over een ruime
schare aan medewerkers. Zo telt
het hospice tien verpleegkundigen en verzorgenden, evenals
twee specialisten ouderengeneeskunde. De stichting Nabij zorgt
vervolgens voor de 28 vrijwilligers die meedraaien met het
hospice. ,,We groeien door tot
maximaal dertig vrijwilligers’’,
zegt Verhagen. „Daarmee is het
rooster goed rond te krijgen.
Dertig, dat zijn al heel veel gezichten voor de drie gasten van hier.’’
De vrijwilligers krijgen een gedegen cursus voordat ze aan de slag
gaan. ,,Met veel aandacht voor
ethiek en communicatie.’’
,,In de praktijk zijn de vrijwilligers de gastvrouwen van het
hospice. Ze doen de voordeur
open, zetten koffie, maken een

wandeling met bewoners of ruimen wat op. Uitdrukkelijk is het
niet de bedoeling dat de vrijwilligers ‘handen aan het bed’ zijn.
Wel wordt hen af en toe gevraagd
om te helpen tillen van een gast.’’
Het wordt allemaal enorm gewaardeerd. Dat blijkt wel uit het
relaas van de 84-jarige mevrouw
Kok, bewoonster van het hospice.
,,Naar omstandigheden maak ik
het goed. Want zonder al die zorg
en aandacht had ik het niet gered.
Mijn man is 24 jaar geleden overleden. Sindsdien ben ik alleen, en
ik heb geen kinderen.’’
Tot anderhalf jaar geleden deed
ze alles nog zelf, tot fietsen en tennissen aan toe. Zes, zeven weken
geleden trok mevrouw het hospice in en kon bij wijze van spreken
nog zó het bed in springen. Maar
nu heeft de kanker razendsnel
toegeslagen. Drinken gaat moeilijk, eten lukt al helemaal niet
meer. ,,Ik kan niks meer oprapen.
Voor 1001 dingen moet ik bellen.
In het begin voelde ik me nog wel
eens bezwaard. Inmiddels ben ik
er wel aan gewend. Het is heel
lastig voor iemand die altijd voor
zichzelf heeft weten te zorgen. Ik
ben 84 jaar, en ik ben ook dankbaar. En met al die zorg, liefde en
aandacht hier om me heen. Dit is
echt een prachtige oplossing.’’

“

Voor 1001 dingen moet ik
bellen. In het begin voelde
ik me wel eens bezwaard
Mevrouw Kok, bewoonster
䡵 In de tuin van het hospice wordt meneer Schepens bijgestaan door (vlnr) Adrienne Lenglet, Marja Verhagen en Irene Hendriks. foto Marie-Thérèse Kierkels/PvE

‘Vrijwilligers via
Stichting Nabij’

‘Geen werk, maar
een voorrecht’

‘Ontkennende
fase gepasseerd’

‘Elke dag wordt
hier gelachen’

Adriënne Lenglet, coördinator
van de vrijwilligers: „De stichting
Nabij levert de vrijwilligers. Een
aantal heeft eerder in de verpleging of verzorging gewerkt. Maar
veel ook niet. Die stonden bijvoorbeeld hun hele leven voor de klas.
En vergeet onze hovenier niet,
die de tuin bijhoudt. Erg belangrijk voor onze gasten.”

Irene Hendriks uit Vught: „Vanaf
de start ben ik hier al vrijwilligster. Het voelt niet als werk, maar
als een voorrecht om hier te zijn.
Mijn man is zelf aan kanker
overleden. Andere mensen
hebben me in die tijd enorm
geholpen en gesteund. Dat wil ik
hier met de gasten doen, ook al is
het soms voor korte tijd.”

Teamleidster Marja Verhagen:
„We voegen hier geen dagen
meer aan het leven toe, maar wel
leven aan de dagen. De mensen
die hier komen, zijn de fase van
ongeloof en ontkennen al gepasseerd. Dat heeft plaats gemaakt
voor acceptatie. Ze weten dat het
onomkeerbaar is. En dat dit het
laatste stukje van het leven is.”

Meneer Schepens (79), bewoner:
,,Drie weken ben ik hier nu. En
het is hier prima. Het kan niet beter.’’ Hij gaat even in de binnentuin van het hospice zitten. En
ondanks dat hij lijdt aan kanker
in een terminaal stadium, is zijn
vrolijke karakter ongebroken. ,,Ik
word in de watten gelegd. En elke
dag wordt hier wel gelachen.’’
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De Koninklijke Harmonie St. Cecilia
bedankt alle bezoekers, sponsors,
muzikanten, koorleden, solisten,
dansers en medewerkers voor
het geweldige Promconcert 2013!

www.promsschijndel.nl

Bellebloasfestijn naar Kafmolen
SCHIJNDEL – Het Schorsbosse Bellebloasfestijn verhuist na twintig
jaar van zalencentrum De Boerenhofstede naar café-zaal De Kafmolen. Het opwarmertje naar het
Schijndelse carnaval vindt plaats
op zondag 3 november. De Boeren-

hofstede is inmiddels omgebouwd tot Pannenkoekenhuis
Fabula maar is tijdens carnaval
wel open. „Wij richten ons op
publiek met kinderen”, aldus eigenaar Ewald van Gennip. „We ontplooien geen extra activiteiten.”

Showweekend
in Oosterhout

Zaterdag van 10 tot 17 uur
Zondag van 12 tot 17 uur

PVC VLOEREN AKTIE
Pvc vloeren 16 mooie kleuren nu voor f 39.95m2*
Incl. egaliseren, schuren, lijm en leggen.
Kijk ook op www.victorboeren.nl

Leijsenhoek 34, Oosterhout, 0162-454438, eigen parkeerterrein

