
INFORMATIEBRIEF SOCIAAL DOMEIN
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LOKALE INITIATIEVEN, VRAGEN ŭ BEHOEFTEN TEN TIJDE VAN DE CORONACRISIS -
DECEMBER - EDITIE 17.

Leden van de Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal (VVV), participatieraad Veldhoven aan Tafel 
(VAT) en de gemeente brengen deze informatiebrief uit om informatie, vragen en aanbod in het sociaal 
domein (specifiek zorg en welzijn in de basis) te verbinden tijdens de coronacrisis. Hopelijk draagt dit bij 
aan goede zorg voor inwoners van Veldhoven in deze moeilijke tijden.

Beste partners in het sociaal domein,
We naderen de laatste maand van het jaar, traditioneel een tijd van feesten én enorme 
eindejaarsdrukte. Hoe anders zal dat voor ons allemaal dit jaar zijn, nu we nog steeds vanuit de 
gedeeltelijke lockdown proberen de inwoners te blijven ondersteunen die ons hard nodig 
hebben. Wij realiseren ons dat nu niet alles kan, maar het is juist daaróm extra belangrijk om 
goed oog te houden op wie er tussen wal en schip dreigen te vallen. Ik noem een paar 
voorbeelden die in de afgelopen week bij mij voorbij zijn gekomen:
•I mensen met een laag inkomen die altijd al lastig mee kunnen doen aan de (commerciële) 

feestvreugd en dat in de decembermaand extra voelen;
•I gezinnen die op elkaar teruggeworpen zijn en waarbinnen vaak hele mooie, maar soms ook 

minder mooie ontwikkelingen plaatshebben;
•I jongeren die het al zo lange tijd zonder uitjes hebben moeten stellen;
^ mensen zonder werk;
•I ouderen in verzorgingstehuizen die deze kerst met familie aan zich voorbij zien gaan;
•I expats die niet terug kunnen naar hun familie in het thuisland en daardoor noodgedwongen 

in Nederland moeten blijven.
H et is groot en klein leed door elkaar, maar erg van belang om te proberen de negatieve 
kanten hiervan samen om te buigen.

Gelukkig gebeurt er al veel, maar in deze tijd vraagt het absoluut om een tandje erbij. Ik vraag 
u allemaal te kijken naar welke doelgroep extra aandacht van u kan gebruiken en daar voor de 
feestdagen nog extra op in te zetten. Zodat we met een oprecht warm gevoel bij de kerstboom 
kunnen zitten in Veldhoven, allemaal!

Mariënne van Dongen-Lamers
Wethouder sociaal domein gemeente Veldhoven

NIEUWTJES

In de rubriek 'Nieuwtjes' treft u allerlei interessante weetjes, nieuwtjes uit de sociale basis van Veldhoven, 
van landelijke en provinciale kenniscentra, belangenorganisaties et cetera.

Oproep: Kerstactie
Vanuit Cordaad Welzijn starten we een 
kerstactie op. Deze kerstactie heeft als doel 
Veldhovenaren uit te nodigen oog te hebben 
voor kwetsbaren in hun omgeving in de 
d ecembermaand. Kerstactie is de werknaam, 
we bedenken nog specifieke naam voor de actie.

Dit doen we door een campagne op te zetten, ondersteunt door zo veel mogelijkpartners uit 
Veldhoven. Aan de campagne kunnen losse acties gekoppeld worden. Wil je de kerstactie 
ondersteunen? Stuur dan voor 1 december een logo van je organisatie naar 
marcverberk@cordaadwelziin.nl en meldt decemberacties van je organisatie aan. Dan worden 
deze in de communicatie meegenomen.

Heb je nog andere mooie ideeën? Laat het dan weten aan Marc Verberk op het eerdergenoemde 
e-mailadres of 06-57707060. Ingebracht door Cordaad Welzijn.
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DAAR DOE IK HET VOOR.
Mariënne van Dongen, wethouder in Veldhoven

AFSTANP
6IJ KLACHTEN: BLIJF THUIS ft LAAT JE TESTEN

In het kader van de landelijke 
campagne #daardoeikhetvoor 
hebben in Veldhoven een aantal 
partners de handen in één 
geslagen om een mooie clip te 
maken. In deze clip komen 
verschillende bekende en minder 
bekende Veldhovenaren aan het 
woord met een boodschap voor 
iedereen. Het filmpje is te zien 
door op bijgevoegde link te 
klikken:
https://youtu.be/JEi7-mwQcGY
Ingebracht door de gemeente 
Veldhoven.

Ommetje in de wijk
Wilt u graag lekker wandelen, nergens aan vastzitten en 
gezellig (nieuwe) sociale contacten op doen? Loop dan 
eens mee met het ommetje in de wijk. Wekelijks wordt 
er vanuit het wijkgebouw ongeveer driekwartier tot uur 
gewandeld. Elke week wordt er een andere route gelopen 
naar het wijkcentrum blijft het begin- en eindpunt. Wilt u 
deelnemen aan een wandelgroep? Stuur dan een mailtje 
naar activiteiten@cordaadwelzijn.nl. Ingebracht door 
Cordaad Welzijn.

Dag Tíjd Locatie Leeftijd

Maandag 14.00 uur Veldhoven dorp - D* n Bond Alle leeftijden

Dinsdag 10.00 uur Zeelst - ‘ t Patronaat Alle leeftijden

Woensdag 10.00 uur Heikant - de Erikant Alle leeftijden

Woensdag 19.00 uur Zonderwijk - * t Tweespan 35 tot 65jaar

Vrijdag 10.00 uur Oerle - D’ Ouwe school Alle leeftijden

Aangepast sporten
Wanneer je op zoek bent naar sportmogelijkheden voor 
inwoners met een beperking, kun je hiervoor bij Roy 
Frederiks. In principe bestaat er voor elke sport een 
aangepast alternatief. Zo kunnen mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking toch van het 
sporten en bewegen genieten.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je terecht bij Roy Frederiks, 
sportcoördinator van gemeente Veldhoven: 
royfrederiks@bredeschoolveldhoven.nl 
Ingebracht door Cordaad Welzijn.

De beweegwijzer 55+!
Dat sport en bewegen goed is voor de gezondheid weten we allemaal. Daarnaast biedt het ook 
mogelijkheid voor ontspanning, ontmoeting en plezier voor alle leeftijden. Met trots 
presenteren wij u de beweegwijzer 554. Dit boekje geeft inzicht in de vele mogelijkheden die 
de gemeente Veldhoven te bieden heeft op het gebied van sport. In Veldhoven is er een 
veelzijdig en gevarieerd sportaanbod, dankzij de vele sport- en beweegaanbieders. Meer dan 
40 aanbieders, die in totaal bijna 150 activiteiten aanbieden, hebben hard gewerkt om deze 
beweegwijze mogelijk te maken. De beweegwijzer is digitaal te bekijken via 
www.cultuurensportstimulering.nl/veldhoven-maxvitaal-2020. Deel deze gerust met uw 
cliënten en netwerk! Ingebracht door gemeente Veldhoven.
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Binnenkort lokaal aanbod fitcoin app
Wij zijn druk bezig met het werven van lokaal 
aanbod voor in de fitcoin app. Met dit 
hulpmiddel zijn leuke producten en diensten te 
verdienen via fitcoins. Dit doe je door te 
wandelen of te fietsen. De eerste 3 
ondernemers hebben toegezegd. De actie loopt 
nog door en we verwachten binnenkort meer 
Veldhovens aanbod te kunnen laten zien. Meld 
j e gratis aan als gebruiker bij de It's My Life- 
app met community code FITVELDHOVEN2025. 
Ingebracht door Cordaad Welzijn

14 december: Psysalon Autisme
De GGzE, Cordaad en MEE organiseren een 
p sysalon met het thema ^utime'. Heb je te 
maken met een familielid, vriend, kennis of 
collega met autisme? Wat zijn jouw ervaringen? 
Hoe reageer je? Wil je meer weten? Bezoek dan 
de Psysalon. De Psysalon vindt plaats op 14 
december in Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2, 
Veldhoven. De toegang is gratis.

Psysalon is voor iedereen die geïnteresseerd is 
in het thema, maar in het bijzonder voor 
mensen die te maken hebben met mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Bij de Psysalon 
mag iedereen aansluiten en iedereen heeft recht 
van spreken.

Meer weten?
Voor meer informatie neem dan contact op met 
Henk van Hugten via 06-27364650.
Ingebracht door Cordaad Welzijn.

Veldhovense nieuwtjes 
gezocht! Waar is jouw 
organisatie mee bezig? Welke 
initiatieven en ontwikkelingen 
zie je in de gemeente 
Veldhoven? Deel deze gerust!

#alleensamen
#extrahandenvoordezorg
Kom jij de zorgmedewerkers helpen?
Vanwege personeelstekort loopt de zorg in 
onze regio vast. Daarom zijn de 21 
zorgwethouders uit Brabant-Zuidoost een 
actie gestart om medewerkers in de zorg te 
helpen. Zij zijn op zoek naar inwoners die 
een helpende hand willen bieden. Iedereen 
die iets wil en kan doen voor de zorg is 
welkom.

Om welke hulp gaat het?
Alle hulp is welkom: ondersteunen bij 
dagbesteding, helpen bij eetmomenten, 
maar ook een bemoedigend praatje of een 
wandeling met een cliënt. Hoe klein ook, 
jouw bijdrage is heel belangrijk. Want door 
dit soort werk uit handen te nemen, 
kunnen de zorgmedewerkers zich richten 
op andere taken.

Waar kun je je aanmelden?
^ Werk je op dit moment in een andere 

branche (bijvoorbeeld de horeca) die nu 
even stil ligt? Ontvang je op dit moment 
een uitkering? Of ben je scholier die nu 
even geen stageplek kan vinden? Dan 
kun je je aanmelden bij Transvorm; zij 
coördineren de vraag en aanbod van 
betaald werk voor personeel uit andere 
sectoren, uitkeringsgerechtigden en 
stageplekken. Aanmelden kan via de 
website Extrahandenvoordezorg.nl.

^ Ben je al actief als vrijwilliger in 
Veldhoven of ben jij die inwoner die 
graag iets voor de zorg wil doen? Dan 
kun je je aanmelden bij het 
Vrijwilligersbureau van Cordaad. Stuur 
een mail naar
info@veldhovenvoorelkaar.nl of ga naar 
de website www.veldhovenvoorelkaar.nl.

Ingebracht door gemeente Veldhoven.
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Coronacrisis maakt aandacht voor eenzaamheid onder jongeren nog urgenter!
Eind 2019 heeft de GGD Brabant-Zuidoost onderzocht hoe het gaat met onze jongeren. Bijna 
8.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar vulden een vragenlijst in. Opvallend is dat het -nog 
vóór de coronacrisis- met veel jongeren minder goed gaat op het gebied van het mentaal 
welzijn dan enkele jaren geleden. GGD Brabant-Zuidoost vraagt dan ook extra aandacht 
hiervoor. Maak eenzaamheid bespreekbaar en biedt jongeren mogelijkheden

Erkenning van eenzame gevoelens is belangrijk, zeker in deze onzekere tijden van Corona. Het 
is belangrijk dat jongeren zich vrij voelen om er over te praten en dat hulpverleners het ook 
bespreekbaar maken. Een mooi voorbeeld van een manier om dat te doen is het project Join 
Us! Dit biedt jongeren de kans om elkaar te ontmoeten, 
samen leuke activiteiten te bedenken en te doen en om 
nieuwe vrienden te maken. In onze regio hebben 
Eindhoven en Son en Breugel al goede ervaringen met 
dit project! In Veldhoven gaat in november ook een 
groep van start.

Meer informatie?
Meer informatie over dit onderwerp en tips zijn te 
lezen in onze infographic. Bron: GGD Brabant-Zuidoost.
Ingebracht door gemeente Veldhoven.

Algemene opmerking
De gemeente brengt elke maand een Informatiebrief uit bij voldoende copy. U kunt deze 
verspreiden binnen uw eigen organisatie, bij andere professionals binnen het sociaal domein en 
uw directe achterban. Zo worden ook zij op de hoogte gehouden van wat er speelt in 
Veldhoven. Stel uzelf hierbij vragen als: wat levert het een ander op om de infobrief te hebben 
én zorgt dit niet voor onnodige onrust bij de ontvanger?

Aanleveren copy en juistheid daarvan
Wilt u copy aanleveren voor de volgende Informatiebrief? U kunt deze mailen naar 
Lisanne.Schapendonk@Veldhoven.nl of Rian.vandenbergh@Veldhoven.nl onder vermelding 
van Tnformatiebrief sociaal domein'. Betrokken organisaties en personen dragen zelf zorg voor 
de juistheid van ingebrachte informatie.

Dank u wel!
Voor het leveren van de informatie voor deze brief. Wij hopen dat deze Informatiebrief bijdraagt 
aan verbinding in het sociaal domein van Veldhoven.
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