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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 zorg- en welzijnspartners in Veldhoven,

Het moment waar we lang naar uitgekeken hebben, is aangebroken: Nederland gaat weer van 
het slot. De afstand tot elkaar moeten we nog bewaren, maar de overige 
gezondheidsmaatregelen zijn per 26 juni vervallen. Dat zal nog even wennen zijn in het begin.

Het zal ook een fase zijn waarin uitgestelde hulp- en ondersteuningsvragen alsnog op ons af 
komen. Mensen die zich eerder niet gemeld hebben vanwege een kans op besmetting gaan zich 
nu weer melden; groepen die lange tijd stil hebben gelegen, worden opgestart, maar hoe zit 
iedereen erbij? Vragen waar we op dit moment het antwoord nog niet op hebben, maar dat 
moet er wel komen.

Laten we elkaar opzoeken en goed op de hoogte houden van de situatie in Veldhoven. Laten we 
knelpunten delen en kijken hoe we die zo snel mogelijk op kunnen pakken, zodat iedereen een 
fijne zomer kan hebben.

Ik wens u en ons daar veel succes bij!

Mariënne van Dongen-Lamers
wethouder sociaal domein 
Gemeente Veldhoven

NIEUWTJES

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

B uurt en wijk
H et team is blij dat er weer steeds meer open gaat. Dat maakt ook 
dat we steeds meer in de wijken komen. In d'Ekker is de speurtocht 
succesvol uitgezet en gelopen door rond de 100 deelnemers. We 
hebben het uitgewerkte concept ontvangen van de Avans studenten 
en zullen deze activiteit ook in andere wijken gaan uitzetten. Idee is 
om te starten in Cobbeek einde zomer.

Ook het balkondansen tijdens de nationale balkon beweegdag is erg 
geslaagd. Dat vonden ook de bewoners van de Handwijzer waarvan 
we een zelfgemaakt bedankje ontvingen. We zijn blij dat er steeds 
meer open gaat. Dat maakt het makkelijker om met bewoners in 
contact te komen. Voor de week tegen de eenzaamheid zijn we 
gestart met het voorbereiden van een speciale contact activiteit in de 
buitenlucht, hierover volgt in een van de volgende nieuwsbrieven 
meer.

Tenslotte hebben we de intentie om de netwerklunches weer op te 
starten. Momenteel onderzoeken we of partijen weer willen 
deelnemen. Inaebracht door Cordaad Welzijn.

Mí
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Geldfit.nl: hoe financieel fit ben jij?
I nwoners kunnen gebruik maken van de online test 
op Geldfit.nl. Door korte vragen krijgt de inwoner 
inzicht in zijn of haar financiële situatie. De uitslag 
van de test bevat een persoonlijk advies. Je ziet dan 
meteen welke hulp er is. Professionals kunnen deze 
tool gebruiken om met inwoners het gesprek 
hierover aan te gaan.

I n en vlak na de zomerperiode worden er 
verschillende campagne-activiteiten georganiseerd. 
Wilt u meer weten over dit initiatief of de 
campagne? Stel uw vragen dan aan Lisanne 
Schapendonk, beleidsmedewerker bij de gemeente 
Veldhoven. Dit kan via
lisanne.schapendonk@Veldhoven.nl. Ingebracht 
door gemeente Veldhoven.

Meldpunt Zorg en Veiligheid
Het Meldpunt Zorg en Veiligheid van de gemeente is er voor mensen die verward gedrag 
vertonen. Het Meldpunt is onderdeel van het Generalisten- en Specialisten Team. En wordt 
bemenst door medewerkers met expertise op het gebied van verslaving, ggz, ouderen en LVB. 
Het Meldpunt is het centrale aanmeldpunt voor alle meldingen omtrent personen met verward 
gedrag. Als het nodig is, worden meldingen doorgezet naar bijvoorbeeld het CJG, de wijk-GGD, 
de kwartiermaker GGzE, WMO of GST.

Na een melding onderzoeken de meldpuntmedewerkers welke hulpverlening al betrokken is. Is 
er nog geen hulp in beeld? Dan kijken ze of de aangemelde cliënt openstaat voor hulpverlening 
en welke hulpverlening ingezet kan worden. Bij ernstige zorgen over veiligheid voor zichzelf of 
voor een ander, kan het Meldpunt een onderzoek tot aanvraag zorgmachtiging opstarten. Dit in 
het kader van de Wet verplichte GGZ. De medewerkers van het Meldpunt hebben de expertise 
om dit onderzoek zelf uit te voeren.

Het meldpunt heeft een eigen bereikbaarheidsdienst. Zodat melders direct (zonder 
doorschakeling) de juiste medewerkers aan de lijn krijgen. Familie, buren, werkgevers en 
ketenpartners zoals politie, woningbouw, huisartsen en zorgaanbieders, kunnen een melding 
doen bij het Meldpunt. Het Meldpunt is ook bereikbaar voor overleg, advies of om een casus 
door te spreken.

Bereikbaarheid Meldpunt Zorg en Veiligheid:
Telefonisch: (tijdens werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) 06-34444909
Mail: zorgenveiligheid@veldhoven.nl of via het formulier op

www.veldhoven.nl/melding-verward-gedrag 
Buiten kantooruren is de crisisdienst bereikbaar. Ingebracht door gemeente Veldhoven.

♦♦♦4
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Vluchtelingenwerk
Binnen vluchtelingenwerk blijft de 
drukte door een combinatie aan 
plaatsingen en veel andere vragen van 
klanten die buiten onze 
dienstverlening vallen. Omdat deze 
mensen bekend zijn met 
vluchtelingenwerk blijft dit het loket 
waar ze hun vragen in eerste instantie 
veelal stellen.

Samen met de gemeente Veldhoven 
en BSR kijken we naar mogelijkheden 
om deze hulpbehoevende klanten uit 
de problemen te houden. Ingebracht 
door Cordaad Welzijn.
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Fit op jouw manier
Kleine veranderingen in je leefstijl 
dragen bij aan een goede 
weerstand. Gezonder leven is 
makkelijker dan je denkt. Helemaal 
als je keuzes maakt die bij jouw 
leven passen. Want als iets bij jou 
past, hou je het veel langer vol.

Met de nieuwe campagne Tit op 
j ouw manier' kom je er achter dat er 
voor iedereen een manier is om 
fitter te worden. Als professional kun 
j e dit gebruiken om in gesprek te 
gaan met inwoners, cliënten of 
collega's!
Met deze interactieve website knoop 
j e gemakkelijk een gesprek aan.
B innenkort zijn de 
promotiematerialen te downloaden 
via deze pagina. Inbracht door GGD 
Brabant-Zuidoost.

Vrijwilligerswerk Veldhoven
Bij vrijwilligerswerk is het druk, we ontvangen veel 
aanvragen voor bijhouden van tuinen en klussen. 
Daarnaast is de vraag naar chauffeurs nog steeds 
hoog voor vaccinatieritten.

We zien een toenemende vraag naar maatjes en 
kunnen daar vooralsnog ook goed invulling aan 
geven.

De Kiosk wordt zeker bij goede 
weersomstandigheden goed bezocht. Het vergt veel 
inspanning om de bezetting op peil te houden maar 
tot op heden lukt het om bijna alle dagen open te 
zijn. De openingstijden zijn dagelijks tussen 14-17u 
en in het weekend tussen 10-17u.

We zijn blij dat we weer steeds meer open kunnen, 
dat geldt ook voor de taalcafé's. Deze zijn weer 
opgestart en we zijn blij dat we anderstaligen weer 
van dienst kunnen zijn na lange tijd. Ingebracht 
door Cordaad Welzijn.
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'Stií.

Activiteiten

H ier vindt u activiteiten van organisaties die de sociale basis (zorg en welzijnsorganisaties) van Veldhoven 
vormen. Het zijn cursussen, trainingen, bijeenkomsten en dergelijke die toegankelijk zijn voor cliënten, 
kl anten, deelnemers of vrijwilligers van de andere organisaties in de basis.

B rede School
Wij zijn momenteel druk bezig dit bijzondere schooljaar met voldoening af te sluiten. Natuurlijk 
staan de voorbereidingen voor volgend schooljaar ook al in onze agenda. In deze laatste 
periode lopen er nog enkele interessante projecten, namelijk:

Sjors beats Corona!
N atuurlijk is er Sjors beats Corona, waaraan zo'n 700 kinderen deelnemen. Deze sportieve en 
creatieve buitenactiviteiten worden met veel enthousiasme gevolgd. Voor deze activiteiten 
kunnen kinderen en jongeren zich nog steeds aanmelden. Dus snel naar de website: 
www.siorssportief.nl en kies als woonplaats Veldhoven.

I
Alternatief voor het jaarlijkse Art4U-Brede School muziekfestival 
Groepen 1-3: Luilekkerland in Lockdown
De muziekdocenten van Art4U Kunsteducatie hebben een prachtige muziekvoorstelling 
o pgenomen in Theater de Schalm. De voorstelling kunnen de groepen op eigen gekozen 
moment in de eigen groep op het digibord bekijken. Welke avonturen staan prinses Isabella dit 
jaar te wachten? De liedjes uit de voorstelling zijn bij de kinderen bekend en kunnen in de klas 
u it volle borst meegezongen worden.

I
G roepen 4-8: het Grote Chaos Confetti-Festival
Z oals de naam al zegt belooft het een grote vrolijke (georganiseerde) chaos te worden: een 
g root feest! Flitsend, snel en misschien soms een beetje raar. Want: kun jij een liedje zingen 
met 10 beschuiten in je mond terwijl je ukelele speelt en op één been staat? Niets is gek 
g enoeg!!

T ijdens de digitale live show zijn er verschillende challenges waaraan alle groepen 4 t/m 8 
interactief vanuit de klas kunnen deelnemen. Een gegarandeerde topmiddag!

Dit knotsgekke online muziekfestival vol onverwachte wendingen en verrassingen met in elk 
g eval voor alle deelnemers een overdosis confetti gaat plaatsvinden op dinsdag 29 juni 2021 
van 13:00uur - 14:15uur live vanuit Theater de Schalm. Ingebracht door Cordaad Welzijn.
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Online ouderavond: Je kind naar het 
Voortgezet onderwijs

I n opdracht van de gemeente Veldhoven 
hebben Helder Theater, Novadic-Kentron en 
de GGD Brabant-Zuidoost de handen ineen 
geslagen om ouders zo goed mogelijk voor 
te bereiden op de middelbare schooltijd van 
hun kinderen.

Tijdens de online ouderavond 'Daar gaan ze!
J e kind van BO naar VO' laten we door 
middel van komische sketches zien wat 
ouders te wachten staat en hoe zij hier het 
beste mee om kunnen gaan. Niet té snel 
loslaten en niet té laat.

De ouderavond vond plaats op 
dinsdagavond 22 juni, maar zal nog een 
tiidie online terug te kiiken ziin via deze 
link. Live hebben er 100 ouders naar 
gekeken, inmiddels zijn dit er al meer dan
200. Kijkers gaven aan het een waardevolle, 
informatieve en vooral ook leuke avond te 
vinden met veel herkenning. Ingebracht 
door GGD Brabant-Zuidoost.

Tijdcapsule - 100 jaar Veldhoven
In mei 2021 bestaat de gemeente Veldhoven 
100 jaar. Om deze mijlpaal te vieren, wordt 
in september 2021 een tijdcapsule begraven 
op het terrein van Museum 't Oude Slot. Om 
over precies 100 jaar weer te worden 
opgegraven.

Dit initiatief van Karbeel (www.karbeel.nl) en 
de gemeente Veldhoven moet een beeld 
geven van het leven nu. Hiervoor is een 
kant-en-klaar lespakket voor het onderwijs 
ontwikkeld waarin zowel terug als vooruit in 
de tijd gekeken wordt.

Hoe zal het leven er over een eeuw uitzien?
De kinderen doen hierover voorspellingen en 
maken dit beeldend aan de hand van een 
getekend kunstwerk. Per klas worden drie 
tekeningen gekozen die hun reis gaan maken 
in de tijdcapsule.
Leerlingen van het Sondervick college 
hebben hun tijdsdocument middels video 
vormgegeven. Met name hun beleving van 
de coronacrisis en de verkiezingen springen 
er uit. Ingebracht door Cordaad Welzijn.

Training Inside Out
Soms gaat de wereld aan ons voorbij. We hebben het druk en rennen mee met de meute totdat 
we omvallen. Ooit nemen we een paar dagen rust, en dan 'gaat het wel weer'. We vallen vaak 
snel weer terug in oude patronen, en soms nemen de stress- en spanningsklachten zo toe dat 
we in een burn-out of depressie belanden. Ons lichaam heeft vele 'stop' signalen afgegeven, 
maar deze hebben we genegeerd of niet eens gevoeld.

In de training Inside Out staan we stil bij onze persoonlijke verlangens en doelen en gaan we 
bewust kijken naar onder andere onze patronen waar we in vast zitten. Vanuit bewustwording 
kļun je weer keuzes maken en stappen zetten naar verandering. We gaan contact maken met 
ons lijf, en we leren door eenvoudige technieken uit ons hoofd en in ons lijf komen. We krijgen 
regelmatig vragen hoe 'fit' je moet zijn voor deze training. Het is belangrijk dat je fit genoeg 
bent om 3 a 4 km te wandelen. We doen regelmatig een oefening tussendoor.

De training wordt op 8 en 22 juni van 9.30u tot 16.00u gegeven in Best. De training is gratis 
vpor de inwoners uit Veldhoven. Aanmelden kan via Eline Donders, e.donders@lumenswerkt.nl/ 
Ingebracht door Lumens Werkt.

Veldhoven -
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JONGERENWERK (Ingebracht door Cordaad Welzijn)

I nloop Odeon - 
donderdagavond
Elke donderdagavond is er 
inloop in Odeon tussen 18:30u 
tot 22:00u, voor jongeren 
t ussen de 16 en 24 jaar. 
Regelmatig worden er leuke 
dingen georganiseerd, maar er 
is zeker ruimte om te komen 
chillen en een praatje te 
maken. Verder kun je losgaan 
met poolen, airhockey, 
tafelvoetbal en darts. In 
verband met de huidige 
coronamaatregelen, moet je je 
van te voren even melden bij 
I lona. Dit kan door de bellen of 
te appen naar 06 361 41 785. 
Als je spontaan langs wilt 
komen, dan kan dat ook! Als 
er ruimte is, ben je welkom.

Find the Box - zomereditie
In de zomervakantie organiseren we de Find the Box - 
zomereditie! in een week wordt er elke dag in een nog te 
bepalen wijk een mysterie box verstopt. Via Instagram volg 
je de aanwijzingen op. Vind je de box? Dan win je te gekke 
prijzen! Houdt het Instagram account van jongerenwerk 
Veldhoven (jongerenwer^veldhoven) in de gaten voor 
meer info!

Inloop woensdag- en vrijdagmiddag
Voor de jeugd tussen de 12 en 18 jaar is er elke woensdag
en vrijdagmiddag inloop in Odeon tussen 15:00u en 
20:00u. Elke laatste vrijdag van de maand zijn we tot 
21:00u open.

Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd en je 
kan natuurlijk ook gewoon komen chillen en een praatje 
maken. Verder kun je je uitleven met poolen, airhockey, 
tafelvoetbal en darts. Je hoeft je niet van te voren aan te 
melden als je wilt komen.

Sport & buiten
In mei heeft het jongerenwerk samen met de gemeente, handhaving en de buurt een nieuw 
ontwerp met gedragsregels laten maken voor de voetbalkooi op de Europalaan.

Het jongerenwerk is regelmatig te vinden op straat. We maken een praatje met de jeugd maar 
zijn met sportactiviteiten ook actief op straat. Houd onze Instagram in de gaten voor meer info!

Join us
Heb je wel eens het idee dat je nergens bij hoort? Vind je het lastig om vrienden te maken? 
Voel je je eenzaam? Ben je tussen de 18 en 25 jaar? Dan is Join us misschien iets voor jou! 
Om de week op dinsdagavond komen we van 18:30u tot 21:30u bij elkaar en gaan we leuke 
dingen doen waarbij je zelf (in je eigen tempo) aan je persoonlijke challenges werkt.
Kijk voor meer info en aanmelden op www.join-us.nu.
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ACTIVITEITEN

Inloop/dag besteding vanaf juni 2021 (GGzE De Boei Veldhoven)
Maandag 11.00 - 13.00 Inloop Max.12 pers.

13.00 - 16.45 Inloop Max 8 pers.
13.00 - 15.00 Werken met de naaimachine Max 3 pers.
15.00 - 16.45 SkipBo Vol
17.00 - 19.00 Warme maaltijd op locatie Per 28 juni: Max 8 pers.
17.00 - 17.15 Warme maaltijd ophalen Max 4 pers.

Dinsdag 09.45 - 10.45 Yoga Vol
11.00 - 13.00 Inloop Max 12 pers.
13.00 - 16.45 Inloop Max 8 pers.
13.00 - 15.00 Ouderen groep Max.4 pers.
15.00 - 16.45 Risk Nog 2 plekken

Woensdag 10.00 - 12.00 Vrouwengroep Vol: max 7 pers.
12.00 - 13.30 Inloop Max 12 pers.
13.30 - 16.45 Inloop Max 8 pers.
13.30 - 16.45 Skip-bo Nog 1 plek

Donderdag 11.00 - 13.00 Inloop Max 4 pers.
11.00 - 13.00 Muziek activiteit Max 5 pers.
11.00 - 13.00 Kaarten maken Max 3 pers.
13.00 - 16.45 Inloop Max 12 pers.
16.30 - 17.00 Warme maaltijd ophalen Max 12 pers.
12.00 - 14.00 Wandelen

Zaterdag 10.30 - 14.30 Inloop Max 12 pers.
11.00 - 13.30 Per 28 juni

Algemene opmerking
De gemeente brengt eens in de twee maanden 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 'Informatiebrief 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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