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Toelichting op de programmaonderdelen
Nieuwjaarsontmoeting
We starten het feestjaar op 7 januari met een speciale editie van de nieuwjaarsontmoeting. De opzet van de nieuwjaarsontmoeting in
haar huidige vorm biedt volop mogelijkheden om Veldhoven100 te belichten. De organisatie van de Jeugd Proms stelt voor om een lied
of muziekstuk te maken dat door het leven kan als hèt lied van Veldhoven. De Jeugd Proms in 2020 worden als opstap gebruikt om
heel Veldhoven bekend te maken met dit muziekstuk, zodat het tijdens de nieuwjaarsontmoeting 2021 ‘staat als een huis’.
Historisch artikelenserie
Heemkundige verenigingen Zeelst Schrijft Geschiedenis en Veldhoven Dorp Historisch Bekeken hebben de krachten gebundeld in een
gezamenlijk initiatief. De verenigingen verzorgen in 2021 in het kader van Veldhoven100 een serie van 20 artikelen over uiteenlopende
onderwerpen in het Veldhovens Weekblad. De artikelen worden gebundeld in boekvorm.
Veldhovense Revue
De Veldhoven100-uitvoering van de revue vindt in een vernieuwde opzet plaats in de maand maart van 2021. Aan de hand van de
Canon van Veldhoven gaat de organisatie een nauwe samenwerking aan met delegaties van bestaande Veldhovense culturele
organisaties en verenigingen met een aantoonbare link naar theater.
Bestuurlijk Veldhoven
De officiële viering van Veldhoven100 vindt plaats in de week van 26 april tot en met 1 mei. De lintjesregen, de oranjemarkt, een
Concilium met een reünie voor oud- en huidige bestuurders, een gemeentelijk cabaret voor medewerkers en een openbare receptie
voor inwoners en relaties zijn onderdelen van het feestprogramma in die week.
Samenloop voor Hoop
In juni 2021 vindt de vijfde editie van Samenloop voor Hoop plaats. Zangkoor Chant’ Oers heeft het plan opgevat om een speciaal
Veldhovens lied voor Samenloop voor Hoop te componeren en ten gehore te brengen ter ondersteuning van alle betrokkenen bij dit
bijzondere evenement.
Veldhoven Proeft in 100 nationaliteiten
In augustus vindt het culinaire evenement Veldhoven Proeft plaats. Koken en samen eten is een smaakvolle manier om mensen uit alle
windstreken met elkaar te verbinden. We grijpen Veldhoven100 aan om een kookboek samen te stellen met daarin 100 recepten van
zo veel mogelijk verschillende nationaliteiten die in Veldhoven woonachtig zijn.

Cityfest
In het laatste weekend van september vindt de derde editie van Cityfest plaats. Het festival is bedoeld voor het gehele gezin met een
focus op internationals. Veldhoven100 biedt een uitgelezen kans om de internationale gemeenschap te betrekken bij dit culturele
festival en deze mensen zich zo meer thuis te laten voelen in Veldhoven.
Fotopresentatie Veldhoven in de 20 e eeuw
Fotograaf Jos Kastelijns en Museum ’t Oude Slot gaan de uitdaging aan om Veldhoven in de 20 e eeuw bijeen te brengen in een
fotocollectie. De foto’s worden opgenomen in de ‘Collectie Veldhoven’ van het museum. De fotopresentatie is geschikt om rond te
reizen en maakt onderdeel uit van de programmaopzet Veldhoven100.
Eindejaarsbijeenkomst
Met de eindejaarsbijeenkomst sluiten we het feestjaar af. In het programma blikken we terug op de high-lights van het afgelopen jaar
en vieren we samen onze verbondenheid.
Programmaoverzicht
Datum
Thema

Wie

Wat
Bij Nieuwjaarsontmoeting ->
- Ontmoeting bestuur en Veldhoven
- Op de bank: mensen met enkele thema’s
- Inpassen: Veldhoven-lied (Fred Dingen) – komt terug bij Jeugd Proms
20 artikelen – eind jaar samenvoegen in boek als afsluiting jaar. Veldhoven
koopt 500 boeken.

7 jan
2021

Bestuur

Gemeente en alle
reeds betrokken
partijen

Hele jaar
door, om
de 2
weken
6 t/m 27
maart
26 april
t/m 1 mei

Geschiedenis

Heemkundekring

Cultuur

Veldhovense Revue

Bestuurlijk
Veldhoven

Gemeente en diverse
betrokken partijen

18 juni

Sport

Samenloop voor de
Hoop (5e editie in
2021)

Voorstelling in teken van 100 jaar Veldhoven. Extra kaarten afnemen voor
bepaalde doelgroepen, bijv. senioren, vrijwilligers, mantelzorgers, enz.
FEESTWEEK
- 26 april: Lintjesregen
- 27 april: Oranjemarkt. Iets doen met 100-jarigen
- 28 april: Concilium – reünie oud en huidige bestuurders
- 29 april: gemeente cabaret voor medewerkers (eind middag) en
genodigden (avond) met aansluitend een receptie
- 30 april: openbare receptie zoals bij Nieuwjaarsontmoeting
- Nb: Gilde Oerle bestaat in 2021 700 jaar
Extra sponsoring van evenement en lied Chant’ Oers ten gehore brengen

27 aug

Economie

Veldhoven Proeft:
Smulti-Culti

24-26
sept

Cultuur

City Fest

Dec.

Eindejaarsbijeenkomst

Nog niet concreet
We zoeken 100 nationaliteiten die elk een recept aanleveren. Of 50 elk 2.
Dit levert een fraai kookboek op.
Veldhoven sponsort 500 boeken, bedrijven ook 500
Nog niet concreet
In overleg met organisatie iets extra doen – nader te bepalen.
NB L’Uf bestaat 125 jaar.
Heemkunde kring, museum ’t Oude Slot en scholen. Laatste halte
rondreizende tentoonstelling over 100 jaar Veldhoven: boek 20 artikelen
presenteren (zie 2e item in deze lijst)
Nog nader in te vullen

