
Maak kennis met de WLG: 

gezelligheid, betrokkenheid, 

activiteiten en aandacht voor 

elkaar in Gerwen.



Bij de WLG zorgen we voor elkaar 
De WLG, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, is er voor Gerwense inwoners en 
mensen die binding hebben met Gerwen.

In verschillende omstandigheden kunnen mensen wel eens wat hulp, steun 
of gezelschap gebruiken. De WLG is een kleinschalige, vrijwillige organisatie 
in Gerwen. De mensen uit ons prachtige dorp hebben aangegeven behoefte 
te hebben aan verbinding, elkaar ontmoeten en om samen activiteiten te 
ondernemen. En dat is precies wat de WLG te bieden heeft. De WLG is er voor 
iedere leeftijd en is makkelijk toegankelijk. 

De WLG verbindt ons dorp.



Wat kan de WLG voor mensen betekenen?
• Mensen die graag contact zoeken kunnen bij de WLG terecht voor een kopje 

koffie met een praatje, een workshop, een uitje, een lezing of samen eten.
• De WLG kan een mantelzorger ontlasten door een stukje zorg over te nemen.
• Mensen die graag actief bezig zijn, kunnen samen met de WLG wekelijks 

wandelen of fietsen.
• Vrijwilligers van de WLG komen graag in contact met mensen die gezelschap 

of hulp nodig hebben.

De WLG weet wat er speelt en springt hierop in. En kan er mede voor zorgen dat 
mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit door hulp te bieden als 
men wat ouder wordt en dagelijkse handelingen wat moeizamer gaan. 



Huiskamer Gerwen
De huiskamer is een initiatief van de WLG om mantelzorgers één dag per week 
te ontlasten. Mensen, die thuis mantelzorg nodig hebben, komen iedere week 
naar de huiskamer en beleven een gezellige dag. Tijdens deze dag wordt er 
goed voor ze gezorgd. Er wordt samen koffie gedronken met iets lekkers erbij 
en iedere keer wordt iets leuks bedacht om te doen. 
Deze bezigheden bestaan uit puzzelen, een spelletje doen, creatieve activiteiten 
of luisteren naar een gastspreker. Er zijn ook genoeg mogelijkheden om even te 
rusten of bij te praten met elkaar. Gezamenlijk geniet men van een uitgebreide 
lunch. De gasten worden ’s morgens opgehaald door vrijwilligers van de WLG 
en ’s middags weer thuisgebracht. Huiskamer Gerwen biedt gezelligheid, rust 
en veiligheid.
 

De vrijwilligers hier worden betaald met gezelligheid. Hier mag alles,  
niks moet en alles met respect voor elkaar. De sfeer is altijd goed,  
iedere keer echte Brabantse gezelligheid.



Inloopmiddag
De WLG verzorgt wekelijks een inloopmiddag. Hier kunnen mensen elkaar 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Er is ruimte om elkaar 
weer even te zien en te spreken. Regelmatig wordt er deze middag iets georga-
niseerd. Denk daarbij aan een workshop, waar kleine kunstwerken worden 
gemaakt, of een lezing over mooie reizen of interessante onderwerpen. 

Ik vind het heerlijk om te zien dat mensen genieten van de wekelijkse 
ontmoetingen en de verhalen die daar verteld worden. Mooi is om te zien 
dat daar nieuwe vriendschappen door ontstaan. De betrokkenheid en de 
interesse in elkaar is groot.



Wandelingen
Iedere week wordt er gewandeld met de wandelgroep. In de mooie omgeving 
van Gerwen worden verschillende routes gelopen. Het tempo en de afstand 
wordt per keer bekeken zodat het passend is bij de groep. De wandelaars 
kunnen na de tocht aanschuiven bij de inloopmiddag voor een heerlijk kopje koffie. 

Fietstochten
Zodra het in het voorjaar weer wat mooier weer 
wordt, begint de WLG met de wekelijkse fietstochten. 
Iedere week wordt er een andere route uitgezocht. 
De fietsgroep komt op deze manier op de mooiste 
plekken. Soms zijn deze plekjes verrassend en nog niet 
eerder door iedereen ontdekt.

Museum bezoeken
In de winter, als er niet gefietst kan worden, organiseert de WLG een aantal 
museum bezoeken. Met auto’s of een bus worden musea bezocht die 
zorgvuldig door de organisatoren zijn uitgezocht. Tijdens deze bezoeken wordt 
er door de tijd gereisd, er komen herinneringen boven en er worden nieuwe 
dingen geleerd. 

De WLG biedt mogelijkheden voor mensen die graag actief zijn.





Ittemee
Eén keer per maand wordt er door vrijwilligers van de WLG een driegangen 
maaltijd gekookt en geserveerd. De gasten hoeven alleen maar aan te schuiven. 
Er kunnen maximaal 25 mensen mee-eten aan de mooi gedekte tafel. Samen 
eten is heel gezellig. Men maakt een praatje en ondertussen geniet iedereen 
van drie gangen heerlijk vers bereid eten.

Het is fantastisch om te zien hoe vrijwilligers van de WLG 
met veel activiteiten de leefbaarheid in Gerwen bevorderen.



Creatieve markt
Eén keer per jaar organiseert de WLG de Creatieve markt, ondertussen een 
begrip in de regio. Creatieve mensen uit Gerwen en omgeving laten hier hun 
hobby’s zien en verkopen hun zelfgemaakte creaties. Er zijn vele kraampjes 
waar oude ambachten en nieuwe technieken worden getoond op het gebied 
van creatieve hobby’s. Dit kan heel uiteenlopend zijn, van schilderijen tot vilten 
creaties en van sieraden tot beelden. Mensen met een creatieve hobby kunnen 
een kraam huren. Iedereen kan komen als bezoeker, het is zeker de moeite waard. 



Opschoondag
In Nederland is een jaarlijkse landelijke opschoondag. De WLG, in samen-
werking met de dorpsraad, sluit hierop aan. Eén keer per jaar organiseren zij 
samen ‘de André van der Maat dag’. Genoemd naar de in 2011 overleden André 
van der Maat, die zijn leven wijdde aan het schoonhouden van de bermen 
rondom Gerwen. Tijdens deze dag steken veel vrijwilligers uit Gerwen de 
handen uit de mouwen om Gerwen en omgeving te ontdoen van zwerfvuil.  
De actie wordt die dag gezamenlijk afgesloten.

De WLG doet meer
Naast al deze leuke activiteiten doet de WLG nog meer. Zo kan er hulp 
ingeroepen worden wanneer dit nodig is. Denk aan een klusje dat moet 
gebeuren in of om het huis.

Iemand die eenzaam is, ziek is of het even niet meer zo ziet zitten: de WLG is 
er voor iedereen in Gerwen. De WLG hoort graag of iemand bezoek van een 
vrijwilliger wil ontvangen bij ziekte of in moeilijke tijden. Ook bij mensen die 
zich wat eenzaam voelen, komt er graag een vrijwilliger langs of belt even op. 
Bij de WLG zorgen we voor elkaar. 

Samen houden we Gerwen schoon.



De WLG is van ons allemaal
De WLG is een stichting die bestaat uit vrijwil-
ligers en een bestuur. Er wordt samengewerkt 
met diverse lokale verenigingen en stichtingen, 
met de dorpsraad van Gerwen, de gemeente 
Nuenen c.a. en lokale ondernemers. De WLG is 
kleinschalig en laagdrempelig. 

De WLG zorgt voor Gerwense inwoners, waar 
het nodig is. Maar ook voor mensen die buiten 
Gerwen wonen, maar een binding hebben 
met het dorp. Misschien omdat ze er gewoond 
hebben of een familielid hebben wonen. Of 
voor mensen die zich aangetrokken voelen tot 
de activiteiten van de WLG en daar gebruik van 
willen maken. 

De WLG denkt mee en handelt 
Veel activiteiten van de WLG zijn kosteloos om 
aan deel te nemen, soms wordt er een bijdrage 
gevraagd. 

Op de website van de WLG staat alle informatie 
en worden de activiteiten in een maandagenda 
vermeld. Voor sommige activiteiten moet men 
zich even aanmelden, dit wordt aangegeven 
per activiteit. Voor meer informatie, vragen of 
aanmelden verwijzen we naar de website, maar 
mailen of bellen kan ook.

De WLG kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, 
stuur een mailtje voor meer informatie.

De WLG draagt alle 
inwoners van Gerwen 
een warm hart toe.

Contactgegevens WLG

www.wlg-gerwen.nl

info@wlg-gerwen.nl

Tel: 06 41 10 26 25

Zie onze website voor het 

postadres van de WLG.

Colofon

Deze brochure is met zorg 

samengesteld op basis 

van aangeleverd (beeld-)

materiaal door vrijwilligers 

van de WLG. Via deze weg 

wil de WLG iedereen hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage! 

Mocht u vragen hebben 

naar aanleiding van deze 

brochure, aarzel niet om 

contact met de WLG op te 

nemen via bovenstaande 

informatie.
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