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Inleiding
Wat ik heel mooi vind aan Valkenswaard, is dat hier zoveel hulp is op sociaal 

gebied. Natuurlijk, als er iets is, willen we dat het liefst zelf oplossen of vragen we 

mensen die we kennen om hulp. Maar soms kom je er even niet meer uit en 

dan is het goed om te weten waar je dan in Valkenswaard terecht kunt. Waar je hulp 

vindt om ingewikkelde formulieren in te vullen bijvoorbeeld, of waar je eens stevig 

je frustratie weg kan boksen. Maar ook waar je lotgenoten kunt ontmoeten of 

iemand die je even ergens naartoe kan brengen. Het is teveel om op te noemen, 

daarom hebben de medewerkers van het sociaal team en het Centrum voor  

Jeugd en Gezin zoveel mogelijk informatie verzameld. Zo ontstond er  

een Activiteitengids vol manieren om een stap vooruit te zetten.  

Dit is een productie van Valkenswaard, oog voor iedereen! Want in Valkenswaard, 

de naam zegt het al, hebben we oog voor iedereen. We helpen elkaar en dat 

bedoel ik heel breed. Dus niet alleen inwoners, maar ook ondernemers,  

professionele zorg- en hulpverleners, verenigingen, onderwijs,  

buurtorganisaties en natuurlijk de gemeente: we zijn er voor elkaar.  

Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen.

In deze Activiteitengids vind je een deel van het aanbod van Combinatie Jeugd-

zorg, Cordaad Welzijn, GGzE, Lumens, Stichting MEE en ZuidZorg/GGD. Ik ben 

daar, als wethouder, enorm trots op. Trots op wat er allemaal is, maar ook trots op 

de samenwerking in Valkenswaard. En dit is nog lang niet alles. 

Kijk voor extra initiatieven, de sociale kaart en nog veel meer op  

www.valkenswaardoogvooriedereen.nl. Veel succes!

Mieke Theus

Wethouder Sociaal Domein
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Alzheimercafé   
Valkenswaard/Waalre
Groep

Het Alzheimercafé is een openbare ontmoetingsplaats waar grote aandacht is 

voor de structuur van de inhoud. In het café heerst een klimaat van openheid en 

respectvol met elkaar omgaan. 

In het eerste half uur is er de ontvangst door het team van gastvrouwen/heren en 

overige medewerkers. Tijdens het tweede half uur is er een interview met de 

inhoudelijke gast(en) over het thema van die avond. Dan is er een half uur pauze 

voor verwerking van het gebodene en ontmoeting. Het laatste half uur is er een 

plenaire, georganiseerde uitwisseling over het onderwerp.

Doelstelling
Met onze ontmoetingsplaats over 

dementie willen we twee dingen 

bereiken:

• Informatie bieden over dementie en 

de invloed daarvan op het persoon-

lijk leven.

•  Ruimte bieden om anderen te 

ontmoeten die ook met het  

onderwerp te maken hebben  

en ervaringen delen.

De avond is primair gericht op mensen 

met dementie of mensen die rekening 

houden met de mogelijkheid dat zelf te 

krijgen, én hun naasten. De secundaire 

doelgroep bestaat uit mensen die een 

professionele of algemene interesse 

hebben in het onderwerp of in de 

activiteit op zich.

Praktisch
Iedere laatste dinsdagavond 

van de maand van 19.00 – 21.00 uur 

(m.u.v. juli en december)  

040 - 204 66 14 

Cafézaal De Dommelstroom 

Bergstraat 32, Dommelen
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ANWB AutoMaatje  
Valkenswaard
Individueel

ANWB AutoMaatje is voor minder mobiele mensen, die niet meer zelf voor vervoer 

kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen 

maken. Het doel is om mensen zo lang mogelijk mobiel te laten blijven en te laten 

deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer.  Bij ANWB AutoMaatje 

vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen, die niet 

meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdien-

sten gebruik kunnen maken. We doen dit tegen een onkostenvergoeding van 

€ 0,30 per kilometer. We willen ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk mobiel 

blijven en kunnen blijven deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer.

Doelstelling 
ANWB AutoMaatje is voor minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer 

kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen 

maken. Het doel is om mensen zo lang mogelijk mobiel te laten blijven en te laten 

deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer.

Praktisch 
Tijdens onderstaande tijden, zijn wij bereikbaar om een rit aan te vragen.  

In de coronaperiode: maandag- en donderdagochtend 09.00 – 12.30 uur 

Buiten de coronaperiode: maandag tot en met vrijdag 09.00 – 12.30 uur 

Locatie: in de Hofnar, in de bibliotheek 

Contact AutoMaatje: 

06 - 20 86 38 03 

automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
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Assertiviteitstraining 
Lumens
Groep

Het gaat hier om groepsbijeenkomsten van acht tot twaalf deelnemers.  

De training zal door twee begeleiders begeleid worden. Daarnaast worden  

diverse vaardigheden uitgelegd en geoefend. Een onderdeel van de training 

bestaat ook uit (nieuwe) vaardigheden oefenen in de eigen privésfeer en het 

maken van huiswerkopdrachten die later in de training behandeld gaan worden. 

Assertief zijn betekent voor jezelf op kunnen/durven komen. Door de assertiviteits-

training leer je in groepsvorm met anderen sterker in je schoenen te staan. Het is 

belangrijk dat je in staat bent om in groepsverband te werken aan je eigen leer-

doel(en). Je moet bereid zijn ervaringen uit te wisselen met anderen. Het is dan ook 

nodig dat je de Nederlandse taal beheerst en alle drie de dagen beschikbaar bent.

Dit zijn de onderwerpen die onder 

andere behandeld worden tijdens de 

training: 

• Zelfvertrouwen

• Luisteren

• Reageren

• Opkomen voor jezelf

• Storende en helpende gedachten

• Kritiek geven en ontvangen

• Nee zeggen

• Grenzen aangeven 

• Gevoelens uiten en reageren op 

gevoelens

• Feedback geven en ontvangen

Doelstelling
Tijdens deze driedaagse training 

willen we jouw zelfvertrouwen 

vergroten, je assertiviteit in 

omgang met anderen versterken 

en je leren omgaan met problemen 

en tegenslagen in het leven.

Praktisch
Duur: twee dagen van 9.00 – 17.00 uur  

en een terugkomdag van 9.00 – 13.00 uur

Aanmelden via 040 - 219 33 00 of 

aanmeldingenvalkenswaard@lumenswerkt.nl

De training wordt meerdere keren per jaar 

gegeven. 
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Bewust bewegen
Groep

Ben bewust van je welzijn, je lichaam en geest en de samenhang met elkaar. 

Bewegen, oefeningen, conditie, actief spel, ontspannen, maar vooral plezier! 

Op een manier waar iedereen aan deel kan nemen, staand of zittend, ieder op 

zijn of haar niveau.

Doelstelling
Bevinden hoe je lichaam en geest 

samenwerken:

• Plezierbeleving aan bewegen

• Fysiek, psychisch en sociaal in 

vorm blijven

• Bewust zijn van je welzijn

Praktisch
De activiteit vindt plaats op de inloop van 

GGzE-De Boei (JIJ).

GGzE De Boei richt zich op mensen met 

een psychische kwetsbaarheid. Samen 

met de bezoekers werken wij aan persoon-

lijke groei, herstel, ontwikkeling en behoud 

van het psychisch welzijn.

Onze activiteiten en groepen zijn gratis. 

De activiteiten zijn vrij toegankelijk, bij 

groepen dien je je wel aan te melden en 

wordt je deelname verwacht.

Donderdag 11.30 – 12.30 uur 

 

Adres:

GGzE- De Boei Valkenswaard inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72
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Boksen ~ “Beat it” 
Kleine groep
De sportcoach van de gemeente gaat in samenwerking met studenten van de 

Fontys  sportopleiding op een laagdrempelige en ongedwongen manier met je aan 

de slag. Na een warming-up leren we wat bokstechnieken en als afsluiting doen we 

een cooling-down. Het leuke hiervan is dat je het met elkaar doet, niet tegen elkaar. 

En mocht iets niet lukken of kunnen dan is dat geen enkel probleem. Iedereen doet 

wat hij of zij kan. Daarom kan iedereen meedoen; jong, oud, lichamelijk beperkt of 

topfit. Iedereen is welkom,  ook als je van buiten Valkenswaard komt!

We weten allemaal wel dat sporten gezond is voor lichaam en geest. In de geeste-

lijke gezondheidszorg wordt zoveel gepraat, nagedacht en nog meer gepraat dat 

het soms heel lekker kan zijn om even niet te praten, niet te denken maar gewoon 

even je hoofd helemaal leeg te maken. In samenwerking met de gemeente heeft 

GGzE De Boei Valkenswaard Beat it opgericht. De naam Beat it is gekozen omdat 

het kracht uitdraagt: je gaat verslaan wat je dwarszit! Wat dat is? Dat is aan jou. 

Doelstelling
• Zelfbeeld verbeteren

• Even geen ruimte voor negatieve 

gedachtes in je hoofd 

• Conditie verbeteren

• Lekkerder in je vel zitten 

Praktisch
Woensdagochtend  

van 11.00 – 12.00 uur.

De activiteit vindt plaats in de sportzaal 

van zwembad de Wedert. 

De eerste twee keer zijn gratis. 

Vind je het leuk? 

Een strippenkaart kost € 10,-  

voor twaalf strippen. 

Aanmelden bij

GGzE- De Boei Valkenswaard 

inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72

10



Boodschappenmand 
Valkenswaard
Individueel, op afspraak

Of iemand recht heeft op de hulp van Boodschappenmand Valkenswaard hangt 

af van hoeveel iemand maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Vrijwilligers 

van het Sociaal Raadsliedenwerk Lumens beoordelen de aanvragen en handelen 

ze af. Ze proberen maatwerk te bieden en hebben altijd oog voor eventuele bijzon-

dere omstandigheden. 

Doelstelling
Boodschappenmand Valkenswaard wil verkregen voedsel gratis verstrekken aan 

mensen die het tijdelijk financieel niet redden. 

Praktisch
Een afspraak duurt maximaal drie kwartier per keer en vindt plaats in het 

gemeentehuis van Valkenswaard. 

Als er sprake is van bewindvoering, kan de bewindvoerder een aanvraag 

via mail indienen en is een fysieke afspraak niet nodig. 
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Burenhulp Centrum
Omdat het centrum geen eigen burenhulprogramma heeft, kunnen bewoners van 

het centrum van Valkenswaard zich aansluiten bij een van de burenhulpprogram-

ma’s in de andere wijken. 

Wat kunnen bewoners betekenen voor hun wijk? En wat hebben ze nodig in hun 

directe omgeving? Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, komen 

bewoners met elkaar in contact. Informele bijeenkomsten en activiteiten als een 

koffieuurtje, versterken dit nog meer.

Doelstelling 
Iedereen heeft talent! Sociale netwerken worden versterkt door het maken van 

waardevolle matches tussen buurtbewoners, ondernemers en sociale partners. 

Praktisch 
Vragen van bewoners komen telefonisch, via mail of via de activiteiten binnen 

bij de wijkondersteuners. Zij gaan ermee aan de slag. Kijk op de websites en 

sociale media van de verschillende wijkcommissies voor meer informatie. 

Deze staan per wijk vermeld op de volgende pagina’s.
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Burenhulp Dommelen
Wijkondersteuners gaan in samenwerking met WeDommelen in gesprek met 

bewoners. Bovendien is Ons Dommels Plèkske open voor een praatje, kop koffie 

of andere leuke activiteit, waarbij iedereen welkom is. Loop eens binnen!

Wat kunnen bewoners betekenen voor hun wijk? En wat hebben ze nodig 

in hun directe omgeving? Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, 

komen bewoners met elkaar in contact. Informele bijeenkomsten en activiteiten 

in ontmoetingsruimte Ons Dommels Plèkske (Achterkant van de Belleman, 

Van Burhezedal) versterken dit nog meer.

Doelstelling
Iedereen heeft talent! Sociale netwerken worden versterkt door het maken van 

waardevolle matches tussen buurtbewoners, ondernemers en sociale partners. 

Praktisch
Vragen van bewoners komen telefonisch, via mail of via de activiteiten binnen 

bij de wijkondersteuners. Zij gaan ermee aan de slag. Kijk voor de activiteiten-

kalender op www.wedommelen.nl of de facebook van WeDommelen of 

Ons Dommels Plèkske.

http://www.wedommelen.nl


Burenhulp Geenhoven
Wijkondersteuners gaan in samenwerking met de wijkcommissie Geenhoven 

in gesprek met bewoners. Bovendien is de ontmoetingsruimte aan de Gelukken 

15a de plek voor een praatje, kop koffie of andere leuke activiteit, waarbij iedereen 

welkom is.

Wat kunnen bewoners betekenen voor hun wijk? En wat hebben ze nodig in hun 

directe omgeving? Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, komen 

bewoners met elkaar in contact. Informele bijeenkomsten en activiteiten als een 

koffieuurtje of  knutselclub, versterken dit nog meer.

Doelstelling
Iedereen heeft talent! Sociale netwerken worden versterkt door het maken van 

waardevolle matches tussen buurtbewoners, ondernemers en sociale partners. 

Praktisch
Vragen van bewoners komen telefonisch, via mail of via de activiteiten 

binnen bij de wijkondersteuners. Zij gaan ermee aan de slag. Kijk voor 

de activiteitenkalender op www.wijkcommissiegeenhoven.nl of de 

facebook van de wijkcommissie Geenhoven.
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Burenhulp ‘t Gegraaf
Wijkondersteuners gaan in samenwerking met de wijkcommissie ‘t Gegraaf in 

gesprek met bewoners. Bovendien is de De Hijskraan de plek voor een praatje, 

kop koffie of andere leuke activiteit, waarbij iedereen welkom is.

Wat kunnen bewoners betekenen voor hun wijk? En wat hebben ze nodig in hun 

directe omgeving? Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, komen 

bewoners met elkaar in contact. Informele bijeenkomsten en activiteiten als  

een koffieuurtje of taalochtend, versterken dit nog meer. Bovendien is via  

Ondernemend ’t Gegraaf snel de link te leggen naar ondernemers in de wijk. 

Doelstelling
Iedereen heeft talent! Sociale 

netwerken worden versterkt door 

het maken van waardevolle matches 

tussen buurtbewoners, ondernemers 

en sociale partners. 

Praktisch
Vragen van bewoners komen 

telefonisch, via mail of via 

de activiteiten binnen bij de 

wijkondersteuner. Zij gaat

ermee aan de slag. Kijk voor 

de activiteitenkalender op  

www.hetgegraaf.nl of de 

facebook van de wijkcommissie 

Het Gegraaf.
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Burenhulp Kerkakkers
We brengen in kaart wat de bewoners willen betekenen voor hun wijk of buiten 

hun wijk. Dit doen we via een persoonlijke benadering:  we gaan in gesprek met 

bewoners. We kijken naar de capaciteiten van de bewoners en hoe we dit in 

kunnen zetten. Zowel het aanbod als de vraag moeten goed in beeld zijn. 

Doelstelling
Als bewoners hun talenten inzetten, 

kunnen ze beter meedoen in de wijk. 

Daarom zetten we de eigen kracht van 

de bewoners in om de wijk verder te 

ontwikkelen en de betrokkenheid van 

bewoners te vergroten.

Praktisch
Vragen van bewoners komen  

telefonisch, via de mail, via het inloophuis 

of via straatcontactpersonen/wijkcom-

missie/partners in de wijk binnen.

Kijk voor meer informatie op 

www.wijkcommissiekerkakkers.nl

http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl
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Burenhulp Turfberg
Wijkondersteuners gaan in samenwerking met wijkcommissie De Turfberg Leeft! 

in gesprek met bewoners. 

Wat kunnen bewoners betekenen 

voor hun wijk? En wat hebben ze 

nodig in hun directe omgeving? Door 

het bij elkaar brengen van vraag en 

aanbod, komen bewoners met elkaar 

in contact. Informele bijeenkomsten 

en activiteiten als een koffieuurtje of  

kookclub, versterken dit nog meer.

Doelstelling 
Iedereen heeft talent! Sociale 

netwerken worden versterkt door 

het maken van waardevolle matches 

tussen buurtbewoners, ondernemers 

en sociale partners. 

Praktisch 
Vragen van bewoners komen telefonisch, via mail of via de activiteiten 

binnen bij de wijkondersteuners. Zij gaan ermee aan de slag. Kijk voor de 

activiteitenkalender op www.deturfbergleeft.nl of de facebook van 

wijkcommissie De Turfberg Leeft!

http://www.deturfbergleeft.nl


Burenhulp Hoge Akkers
Wijkondersteuners gaan in samenwerking met de wijkcommissie Hoge Akkers in 

gesprek met bewoners. Wat kunnen bewoners betekenen voor hun wijk? En wat 

hebben ze nodig in hun directe omgeving? Door het bij elkaar brengen van vraag 

en aanbod, komen bewoners met elkaar in contact. Informele bijeenkomsten en 

activiteiten als een koffieuurtje, versterken dit nog meer.

Doelstelling
Iedereen heeft talent! Sociale netwerken worden versterkt door het maken van 

waardevolle matches tussen buurtbewoners, ondernemers en sociale partners. 

Praktisch
Vragen van bewoners komen telefonisch, via mail of via de activiteiten 

binnen bij de wijkondersteuner. Zij gaat ermee aan de slag. Kijk voor de 

activiteitenkalender op www.hoge-akkers.nl of de facebook van de 

wijkcommissie Hoge Akkers.
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Creatief brein
Groep
Samen met de vrijwilliger en activiteitenbegeleider ga je creatief aan de gang. 

Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan de lopende thema’s of om zelf iets 

te ontwikkelen. Thema’s zijn gericht op seizoenen, persoonlijke ontwikkeling of 

processen die je meemaakt of hebt meegemaakt. Je werkt in de groep maar wel 

aan je eigen werkstuk. 

Doelstelling
• Bewust worden van je eigen creatieve mogelijkheden.

• Een prettige daginvulling vinden.

• Lotgenotencontact.

•  Leren bewust te kijken naar jezelf en de omgeving om je heen.

• Je creatieve vaardigheden vergroten.

Praktisch
De activiteit vindt plaats op de inloop van GGzE-De Boei (JIJ). GGzE De Boei 

richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen met de  

bezoekers werken wij aan persoonlijke groei, herstel, ontwikkeling en behoud 

van het psychisch welzijn. Onze activiteiten en groepen zijn gratis. De activiteiten 

zijn vrij toegankelijk, bij groepen dien je je wel aan te melden en wordt je  

deelname verwacht.

Maandagmiddag 13.00 – 16.00 uur

GGzE- De Boei Valkenswaard inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72

19



Digicafé
Individueel

Vrijwilligers zitten klaar om te helpen met problemen die je kan hebben 

met de laptop, tablet of smartphone.  

Doelstelling
We willen inwoners helpen met digitale vragen en problemen.

Praktisch
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur in de bibliotheek in de Hofnar.

Er zijn geen kosten aan verbonden. De koffie staat klaar.

Informatie en aanvraag van hulp

Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54
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Digitaalhuis  
Valkenswaard
Is afhankelijk van de activiteit, één-op-één, 
in een groep, online

Het Digitaalhuis is een samenwerking 

tussen Gemeente Valkenswaard, 

Bibliotheek De Kempen, Cordaad 

Welzijn, Stichting Lezen en Schrijven 

en het Stercollege. Gezamenlijk orga-

niseren zij activiteiten om Nederlan-

ders en anderstaligen ondersteuning 

te bieden bij het verbeteren van de 

bovengenoemde basisvaardigheden. 

De activiteiten worden veelal uitge-

voerd door de bibliotheek en Cordaad 

Welzijn. Zij zetten daar veelal  

vrijwilligers voor in.

Doelstelling
Inwoners uit Valkenswaard  

ondersteunen bij het beter leren van 

de basisvaardigheden taal, rekenen, 

digivaardigheden.

Denk aan:

• Taalcafé door Cordaad Welzijn en 

Bibliotheek de Kempen

• Digitaalcafé door Cordaad Welzijn 

en Bibliotheek de Kempen

• Klik en tik door Bibliotheek de 

Kempen

• Digisterker door Bibliotheek de 

Kempen

• Taalmaatjes door Cordaad Welzijn

• NT2cursus door Stercollege

• Spreekuur voor informatie over het 

Digitaalhuis door Cordaad Welzijn 

en Bibliotheek de Kempen

• Er is een uitgebreider activiteiten-

aanbod op te vragen bij  

onderstaande medewerkers.

Praktisch
Alle diensten alleen na telefonische afspraak via 

Irene van Roij/Vicky Didden 06 - 45 20 94 53
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Dorpsondersteuning 
Borkel en Schaft
Individueel 

We gaan in gesprek met bewoners. 

We kijken niet alleen naar hoe de buurt 

of het dorp zich ontwikkelt, maar ook 

naar de capaciteiten en talenten van 

bewoners.  Vaak willen bewoners zich 

wel inzetten voor de leefbaarheid in 

hun eigen buurt en dorp, of iets doen 

voor de ander, maar dan moet dit wel 

aansluiten bij hun eigen interesse  

en capaciteiten. Wij brengen deze 

zaken samen.

Doelstelling
Met dorpsondersteuning willen we 

bewoners meer betrekken bij hun 

eigen buurt of dorp. 

Praktisch 
Vragen kunnen via mail gesteld 

worden: info@dorpsinitiatiefbes.nl

Kijk voor meer informatie op de 

website: dorpsinitiatiefbes.nl  

 

Daarnaast is de dorpsondersteuner 

iedere donderdag tussen  

14.00 – 14.15 uur aanwezig in 

Dorpshuis d’n Teut in Borkel en Schaft 

voor vragen. 
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Financiële diensten
Individueel

Vrijwilligers helpen bij problemen met de financiën.

Doelstelling
We willen inwoners helpen die financiële vragen en problemen hebben.

Praktisch
Mogelijkheden zijn:

• Invullen of controleren van belastingaangifte

• Aanvragen of controleren van de toeslagen

• Vragen over het pensioen

Wij doen geen schuldhulpverlening en werken alleen voor 

particulieren die geen andere mogelijkheden hebben.

Informatie en aanvraag van hulp

Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54
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Formulierencafé
Individueel

We helpen mensen bij het invullen van formulieren. Denk aan het aanvragen van 

een uitkering, het invullen van werkbriefjes van het uitzendbureau, het aanvragen 

of stopzetten van toeslagen en het aanvragen van een digicode. 

Doelstelling
Ondersteuning bieden bij het invullen van formulieren en het begrijpen van brieven.

Praktisch
Iedere donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur in de 

bibliotheek in de Hofnar. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

De koffie staat klaar. Een afspraak maken is niet nodig.

Informatie en aanvraag van hulp:

Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54

24

mailto:annekemaas%40cordaadwelzijn.nl?subject=


FutureProof –  
workshop
Groep, max. tien deelnemers

In het FutureProof-project leer je over 

jezelf en ga je op zoek naar je eigen 

identiteit. Dit helpt je te ontdekken 

waar je talenten liggen, wat je moei-

lijk vindt, wat je leuk vindt en waar je 

enthousiast van wordt. Door met al 

deze dingen aan de slag te gaan, krijg 

je een beter beeld van jouw toekomst.

We gaan op een interactieve manier 

op zoek naar antwoorden op de 

volgende vragen: Wie ben ik? Wat wil 

ik? Wat kan ik? We gaan op onder-

zoek uit, lekker aan de slag!

Deelname is gratis en het zal gaan om 

zeven bijeenkomsten van twee uur. 

Data worden nader bekend gemaakt.

Doelstelling
Ontdekken waar jouw talenten liggen, 

beter weten wie je bent en wat jij wilt in 

de toekomst. 

Praktisch
Voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar.

In eerste instantie opgezet om aan 

te bieden op de Were Di Academy, 

vanwege corona zal dit hoogstwaar-

schijnlijk op een andere locatie zijn. 

Voor meer informatie:

britthilliger@cordaadwelzijn.nl 

06 - 51 64 23 36
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GeheugensteuN
Groep

GeheugensteuN is een open inloop 

op de eerste vrijdag van de maand. 

Een plezierige plek voor ontmoeting 

en informatie. Het is bedoeld voor 

mensen die te maken hebben met 

vergeetachtigheid, zoals bij burn-out, 

depressie, niet aangeboren hersen-

letsel of beginnende dementie.  

Maar ook voor mensen om hen 

heen. Zoals familie, buren, vrienden, 

winkeliers enzovoort. Iedereen met 

interesse in dit onderwerp is van 

harte welkom. Het programma bevat 

zowel terugkerende als eenmalige 

activiteiten, verzorgd door deskundige 

medewerkers.

Doelstelling
GeheugensteuN is de Valkenswaardse variant op het concept van café Brein. 

Dat is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 

partners, naasten, familieleden, vrienden en professionals. Wij willen de doelgroep 

echter verbreden tot iedereen die vragen heeft over vergeten en onthouden.

Praktisch
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand 

van 14.00 – 16.00 uur. 

Kooningszaal van Ontmoetingskerk, 

Julianastraat 12, Valkenswaard. 

040 - 204 66 14



Hulp bij  
inkomensvragen
Individueel, op afspraak

Voor mensen die leven op of net boven het sociaal minimum, is het soms lastig 

om rond te komen. Juist voor hen is het belangrijk om te weten welke inkomens-

ondersteuning er is en hoe ze hiervan gebruik kunnen maken. Het Sociaal 

Raadsliedenwerk ondersteunt bij de volgende vragen:

• Is het inkomen op peil? 

• Ligt er beslag op het inkomen en klopt de hoogte hiervan?

• Is er recht op uitbetaling van heffingskortingen van de Belastingdienst?

• Zijn alle toeslagen aangevraagd en klopt de hoogte hiervan bij het inkomen?

• Is er recht op overige gemeentelijke regelingen?

Doelstelling
Het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens wil mensen helpen met inkomens-

ondersteuning. We kennen alle toeslagen en regelingen en checken gratis of 

mensen geld laten liggen. 

Praktisch
Een afspraak duurt maximaal een 

uur per keer en vindt plaats in het 

gemeentehuis van Valkenswaard.

Voor het maken van een afspraak

Bel 040 - 219 33 00 en kies 

optie 2. Bereikbaar van maandag 

tot en met donderdag tussen 

12.30 – 16.30 uur.
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Notities



Inloop de Hijskraan
Groep

Er is voor elk wat wils bij de inloop van de Hijskraan. In een gastvrij klimaat is er 

wekelijks een gevarieerd aanbod in (creatieve) activiteiten. Er is oog voor iedereen 

en er heerst rust en ruimte voor bezigheid en ontspanning.

Doelstelling
We willen een sociale ontmoetingsplaats zijn voor bewoners van de wijk en de 

directe omgeving.

Praktisch 
Woensdagochtend van 

10.00 – 12.00 uur

Wijkcentrum De Hijskraan

Seringenstraat 2 

Valkenswaard 

040 - 201 34 13
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Inloopactiviteit 
jongeren
Groep

Wekelijks hebben jongeren de mogelijkheid om elkaar laagdrempelig te 

ontmoeten. Het is gezellig samenkomen; er wordt gekletst, er worden spelletjes 

gespeeld en er worden activiteiten georganiseerd voor anderen. Dit alles in het 

bijzijn van een jongerenwerker. Gedurende de activiteiten en het samenkomen 

worden onderwerpen besproken die spelen in de leefwereld van de jongeren.  

Het jongerenwerk ondersteunt daarbij en geeft advies als dat nodig is. 

Doelstelling
Jongeren ontmoeten elkaar en organiseren activiteiten voor anderen.

Praktisch
Elke vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur. 

In de Hofnar, zaal 12. Mits er activiteiten 

plaatsvinden die elders uitgevoerd worden.

Voor meer informatie 

britthilliger@cordaadwelzijn.nl 

06 - 51 64 23 36 
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Inzicht
Groep 

Iedere tweede en vierde donderdag van de maand krijgen mensen die blind of 

slechtziend zijn een gezellige middag aangeboden. We starten met koffie en iets 

lekkers, gevolgd door een activiteit naar keuze van de deelnemers.

Doelstelling
Als contactgroep voor blinden en slechtzienden willen wij deze mensen met 

elkaar verbinden. 

Praktisch
Kooningszaal van de PKN 

Julianastraat 12

5554 JC  Valkenswaard 

Tweede en vierde donderdagmiddag van de maand 

van 13.30 – 16.00 uur. Desgewenst worden deelnemers 

opgehaald en na afloop weer thuisgebracht.

Kosten

€ 4,- per middag en € 1,25 per rit. 

Informatie en aanmelding

Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54
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Jonge moeders
Groep

Vanuit het jongerenwerk bieden we jonge moeders de kans om laagdrempelig 

samen te komen en ervaringen uit te wisselen over het moeder zijn op jonge 

leeftijd. 

Doelstelling
Het samenkomen en ervaringen delen van jonge moeders.

Praktisch
Samenkomsten gefaciliteerd vanuit het jongerenwerk.

Voor meer informatie

britthilliger@cordaadwelzijn.nl  

06 - 51 64 23 36
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Jongerencoaching
Individueel

Voordat een situatie rondom een 

jongere tot een ernstig probleem is 

verworden, kan de jongerencoach/

jongerenwerker op voorhand en aan 

de voorkant met de jongere en zijn 

omgeving actie ondernemen.

De jongerencoach/jongerenwerker 

spreekt de ‘taal van de jongeren’, 

werkt vindplaatsgericht en gaat uit van 

de kwaliteiten van de jongere. 

De ondersteuning van de coach leidt 

altijd naar een concreet resultaat, dat 

door de jongere zelf op enig moment 

is geformuleerd. Samen met de 

coach worden stappen bedacht om 

dat resultaat te behalen. Ook wordt 

hier een tijdspanne aan gekoppeld. 

De coach begeleidt het proces en 

houdt het proces voor de jongere 

steeds inzichtelijk, door overzichtelijke 

stappen te formuleren. 

Doelstelling
• Jongeren werken aan de achter-

stand op een van de leefgebieden: 

thuis, onderwijs en werk, financiën, 

justitie en politie, vrije tijd, (gees-

telijke) gezondheid en/of sociale 

omgeving.

• Het door de jongere geformuleerde 

resultaat bereiken. 

• Jongeren praktische ‘gereed-

schappen’ geven om het probleem 

zelf aan te pakken.

• De beschermende factoren uit de 

sociale leefomgeving versterken.

Praktisch
Doorverwijzing vanuit CJG of andere 

netwerkpartners is mogelijk. 

Jongeren kunnen zich melden door 

binnen te lopen op kantoor Cordaad 

Welzijn, een mail te sturen of te bellen 

of te appen naar:

olgavanlierop@cordaadwelzijn.nl 

06 - 19 37 33 70 
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Jongerenwerk
Groep – Aanwezig op onder andere de straat, 
scholen en het verenigingsleven

Het jongerenwerk bevindt zich in de leefwereld van jongeren. Van hieruit leggen 

we de basis van het contact tussen de jongeren en het jongerenwerk. 

Doelstelling
• De jongerenwerker analyseert 

signalen op vindplaatsen en deelt 

deze waar nodig met het netwerk, 

waarna er advies wordt uitgebracht 

of actie wordt ondernomen. 

• De overlastsituaties, waarbij de 

jongerenwerker een actieve rol 

heeft, worden aangepakt. 

• Knelpunten in de ontwikkeling van 

jongeren worden herkend en er 

wordt een aanpak op geformuleerd.

• Vragen vanuit de vindplaatsen zijn 

opgemerkt, aangepakt en/of in het 

netwerk uitgezet.

• Vindplaatsgericht werken geeft 

voeding aan het gemeentelijk 

jeugdbeleid.

• De jongeren, bij wie een hulp-

vraag is geconstateerd, worden 

gecoacht,  doorverwezen of 

worden gemonitord.

Praktisch
Wekelijks op de verschillende 

locaties waar jongeren zich bevinden.



Klussendienst
Individueel

Als er geen andere mogelijkheid is, helpen onze vrijwilligers met kleine klusjes in 

huis. De klusjes die nodig zijn om het zelfstandig wonen mogelijk te maken worden 

door vakkundige vrijwilligers van Cordaad Welzijn gedaan.

Voorwaarden zijn
• De klus moet in twee uur tijd gedaan kunnen worden.

• Er is geen andere mogelijkheid in de eigen sociale kring.

• Kosten zijn € 2,50 per half uur per persoon. Voor sommige klussen is het nodig 

dat er twee mensen zijn, zoals bij het ophangen van grote gordijnen. Ook de 

kosten voor vervoer moeten betaald worden, bijvoorbeeld als een vrijwilliger 

naar de bouwmarkt of naar de milieustraat moet rijden. We doen geen klussen 

als verven, behangen of witgoed repareren. Ook tuinonderhoud is niet mogelijk.

Doelstelling
We willen ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. Daarom helpen vrijwilligers van Cordaad Welzijn mensen met kleine 

klusjes in huis. 

Praktisch 
Informatie en aanvraag van hulp:

Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54
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Mindfulness/ 
compassietraining
Geen druk, niets moet. We bieden oefeningen en onderwerpen aan  om inzicht te 

krijgen in hoe ons brein en onze gedachten werken. Ook helpen we je om meer 

bewust te worden van het leven in het hier en nu, en van je lichaam en geest.

Doelstelling
• Milder kijken naar jezelf

• Minder streng zijn voor jezelf

• Bewust worden van je eigen gedachten en de invloed  

daarvan op je lichamelijk en geestelijk welzijn

• Met oefeningen omgaan met spanning en stress 

• Regie krijgen over je eigen lichaam en geest

Praktisch
De activiteit vindt plaats op de inloop van GGzE-De Boei (JIJ).

GGzE De Boei richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen 

met de bezoekers werken wij aan persoonlijke groei, herstel, ontwikkeling en 

behoud van het psychisch welzijn.

Onze activiteiten en groepen zijn gratis. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, bij 

groepen dien je je wel aan te melden en wordt je deelname verwacht.

Woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur.

GGzE- De Boei Valkenswaard inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72



Muziekstudio
Groep/individueel 

Hierbij kunnen jongeren in de studio werken aan het ontwikkelen van hun talenten 

op het gebied van muziek. Dit alles gebeurt in samenwerking met het jongeren-

werk. Samen met de jongerenwerker wordt gekeken op welk gebied er ondersteu-

ning nodig is, hoe dit vormgegeven gaat worden en wat daarvoor nodig is. Dit wordt 

getoetst, geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is. 

Doelstelling
Talentontwikkeling bij jongeren.

Praktisch
In overleg met jongerenwerk kan er gestart worden in de studio.

Kennismakingsgesprek is een vereiste.

Voor meer informatie of afspraken

quintijnmaas@cordaadwelzijn.nl 

06 - 51 86 50 70 
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Omgaan met  
je puber – workshop 
Groep

Een praktische cursus waarbij we gaan oefenen met diverse alledaagse  

opvoedingssituaties en hoe je daar als ouder of opvoeder mee om kunt gaan. 

Ouders kunnen ervaringen uitwisselen en met elkaar praten. Tijdens de cursus 

houden we rekening met diverse opvoedstijlen. Aan bod komt onder andere: 

veranderingen in de puberteit, opvoedstijlen, communiceren met pubers,  

ruzies voorkomen en oplossen etc.

Doelstelling
We willen ouders en opvoeders helpen beter om te gaan met opvoedingssituaties. 

Praktisch
In eerste instantie opgezet om aan te bieden op de Were Di Academy, 

vanwege corona zal dit hoogstwaarschijnlijk op een andere locatie zijn.  

Cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, data worden nader 

bekend gemaakt. 

Voor meer informatie of aanmelding 

olgavanlierop@cordaadwelzijn.nl 

06 - 19 37 33 70
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Open  
herstelgespreksgroep
Groep

Samen met lotgenoten/deelgenoten 

ga je aan de hand van thema’s met 

elkaar in gesprek. Je zult merken 

dat niets gek of vreemd gevonden 

wordt omdat we allemaal in hetzelfde 

schuitje zitten of gezeten hebben. 

Het kan dan ook heel fijn zijn om te 

ontdekken dat je niet enige bent 

die tegen bepaalde moeilijkheden 

aanloopt in deze hectische en soms 

complexe maatschappij.

De thema’s die besproken worden zijn 

zeer divers en komen vooral vanuit de 

deelnemers zelf. Hierbij kun je denken 

aan thema’s als:

• Grenzen, hoe herken ik ze? En hoe 

kan ik ze bewaken? 

• Herstel, wat is dat eigenlijk? En kan 

iedereen herstellen? 

Geen thema is te gek, alles is 

bespreekbaar. Naast dat we het 

gesprek aangaan, kunnen we elkaar 

ook handvatten en tools bieden die 

mogelijk wat kunnen helpen.

Doelstelling
• Herkenning

• Erkenning

Praktisch
De activiteit vindt plaats op de inloop van 

GGzE-De Boei (JIJ) en wordt geleid door 

onze ervaringsdeskundige.

GGzE De Boei richt zich op mensen met 

een psychische kwetsbaarheid. Samen 

met de bezoekers werken wij aan persoon-

lijke groei, herstel, ontwikkeling en behoud 

van het psychisch welzijn. Onze activiteiten 

en groepen zijn gratis. De activiteiten zijn vrij 

toegankelijk, bij groepen dien je je wel aan 

te melden en wordt deelname verwacht.

Maandag van 14.00 – 16.00 uur

GGzE- De Boei Valkenswaard inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72
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Open inloop
Onder genot van een kopje koffie/thee 

kun je andere mensen (lotgenoten) 

ontmoeten. Je moet hier niets, maar 

van alles is mogelijk. Een spelletje, iets 

creatiefs, inhoudelijke gesprekken. 

Je bent vrij om te komen en te gaan 

wanneer je wilt.

Doelstelling
• Op een laagdrempelige manier 

anderen ontmoeten (lotgenoten-

contact).

• Een nuttige/prettige invulling van 

de dag.

• Sociaal actief worden/blijven.

• Deelnemen aan de maatschappij.

• Psychische conditie verbeteren en/

of in stand houden.

• Ontspanning van psychische 

problemen ervaren.

• Structuur bieden.

Praktisch
De activiteit vindt plaats op de 

inloop van GGzE-De Boei (JIJ).

GGzE De Boei richt zich op mensen 

met een psychische kwetsbaar-

heid. Samen met de bezoekers 

werken wij aan persoonlijke groei, 

herstel, ontwikkeling en behoud van 

het psychisch welzijn.

Maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag van 10.00 – 16.30 uur.

GGzE- De Boei Valkenswaard 

inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1
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Psysalon
Groep

Het gaat hier om een uitnodiging 

aan alle inwoners van de gemeente 

Valkenswaard. Iedereen die iets te 

maken heeft met het thema psychi-

sche kwetsbaarheid is welkom. 

Psysalon wordt ontwikkeld door de 

vereniging Ypsilon, in samenwerking 

met Cordaad Welzijn, MEE, de GGzE 

en Lumens.

Psysalon organiseert bijeenkomsten 

volgens de formule van het Alzheimer- 

en Autismecafé. Hierin worden 

(ervarings-)deskundigen geïnter-

viewd over steeds een ander thema. 

We betrekken onze bezoekers actief 

bij het programma en de interviews 

leveren gespreksstof en tips op. 

Het centrale thema is herstel in alle 

vormen. Herstel als je er zelf mee 

te maken hebt, herstel wanneer je 

iemand erbij ondersteunt en herstel 

wanneer je een steentje wilt bijdragen 

aan een participatiesamenleving.

Dit zijn voorbeelden van mogelijke 

thema’s: 

• Waar kan ik terecht met psychische 

klachten?

• Nieuwe buren, wonen in de wijk

• Help, mijn moeder is gek

• Mantelzorg

• Herstellen doe je zelf maar niet alleen

• Omgaan met rouw en verlies

Doelstelling
Met Psysalon willen we familieleden, 

hulpverleners en betrokkenen bij 

iemand met een psychische kwets-

baarheid ondersteunen. Dat doen we 

met voorlichting en ontmoeting, zodat 

het herstel bevorderd kan worden. 

Tijdens bijeenkomsten willen we inspi-

reren en de uitwisseling van kennis en 

ervaring stimuleren. 

Praktisch
Het streven in 2021 is dat Psysalon vier 

keer per jaar wordt georganiseerd. 

Dit zal plaatsvinden in de avond op een 

locatie in Valkenswaard.

Meer informatie

Patricia van Wegberg 

06 - 83 66 90 37



Rapworkshop  
studio Valkenswaard
Groep, max. zes deelnemers

Het jongerenwerk organiseert samen met enkele lokale talenten een workshop-

reeks rondom rap. 

Tijdens deze reeks van vier workshops leer je o.a. 

1. Raps maken met rijmschema’s.

2. Hoe je de rap het beste kan brengen met flow en delivery.

3. Hoe je het beste je rap kan opnemen.

4. Hoe je een track moet afmixen.

Natuurlijk ga je niet met lege handen naar huis: na workshop vier ga je met je eigen 

track, die je zelf hebt opgenomen en afgemixt, naar huis. Dus van wilde ideeën naar 

een zelfgemaakte track die je kan pompen door je speakers.

De workshops vinden plaats op vier donderdagavonden van 19.00 – 21.00 uur. 

Data worden nader bekendgemaakt. Deelname aan deze vier workshops  

bedraagt € 10,-.

Doelstelling
Kennismaken en ervaring op doen in een studio en leren rappen.

Praktisch
Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

In eerste instantie opgezet om aan te bieden op de Were Di Academy, 

vanwege corona zal dit hoogstwaarschijnlijk op een andere locatie zijn. 

Voor meer informatie

quintijnmaas@cordaadwelzijn.nl of 06 - 51 86 50 70
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Samen aan tafel
Groep

Voor iedereen die het fijn vindt om samen te eten maken onze vrijwilligers een 

lekkere gezonde maaltijd voor je klaar. Dit wordt gezamenlijk genuttigd. 

Doelstelling
• Samen (gezellig) eten en niet alleen

• Goede, verantwoorde maaltijd bieden

Lunch € 1,- à € 2,-  

Diner (3 gangen)  € 3,50.

Tijdig opgeven.

Praktisch
De activiteit vindt plaats op de inloop van GGzE-De Boei (JIJ).

GGzE De Boei richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Samen 

met de bezoekers werken wij aan persoonlijke groei, herstel, ontwikkeling en 

behoud van het psychisch welzijn.

Onze activiteiten en groepen zijn gratis. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, bij 

groepen dien je je wel aan te melden en wordt je deelname verwacht.

Dinsdag diner 17.00 uur

Donderdag en vrijdag lunch 13.00 uur

GGzE- De Boei Valkenswaard inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72
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SOVA 
(sociale vaardigheidstraining voor kinderen tussen 8 en 13 jaar)

Groep, maximaal acht kinderen

Thuis, op school, in een winkel of op straat. Waar je ook bent, overal ontmoet je 

andere mensen. Meestal gaat contact maken vanzelf. Je leert goed om te gaan 

met jezelf en de mensen om je heen en ontwikkelt je sociale vaardigheden op een 

vanzelfsprekende manier.  

Maar niet iedereen vindt het even gemakkelijk. Als je verlegen bent, met pesten te 

maken hebt of als je moeite hebt om met anderen om te gaan, kun je daar onzeker 

of zenuwachtig van worden. Als dat gebeurt, gaat het juist mis.  Gelukkig kun je 

sociale vaardigheden leren. Dit kan door te luisteren naar jezelf, dus naar wat jij 

denkt en voelt. Maar ook door te oefenen met meer voor jezelf op te komen en 

positief over jezelf te denken. 

Tijdens onze training ontdek je wat emoties zijn en hoe je ermee om kunt gaan. 

Ook oefenen we op welke verschillende manieren je kunt reageren in een 

bepaalde situatie. 
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Doelstelling
Met deze sociale vaardigheidstraining willen we jongeren sociaal weerbaarder 

maken.

Praktisch
In 2021 start een SOVA-training in Valkenswaard gegeven door Centrum Jeugd en 

Gezin. De training is gericht op kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 5. De 

groep bestaat uit maximaal acht kinderen en er zijn acht bijeenkomsten met ieder 

een eigen thema. Iedere bijeenkomst duurt anderhalf uur. 

De exacte datums en tijdstippen maken we nader bekend. Vooraf voeren we een 

intakegesprek om te bepalen of de hulpvraag van het kind bij de inhoud van de 

SOVA-training past. We sluiten de trainingreeks af met een oudergesprek.  

Aan de training zijn geen kosten verbonden. Als je belangstelling of vragen hebt,  

kun je contact opnemen met het algemeen nummer van het CJG Valkenswaard 

040 - 208 34 44 of mailen naar cjg@valkenswaard.nl. 
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Sportbuurtwerk
Groep

Iedere maandagavond (m.u.v. schoolvakanties) biedt het Jongerenwerk Valkens-

waard in samenwerking met Sportief Valkenswaard een uurtje sportief bezig zijn 

aan voor alle jongeren van negen tot en met zestien jaar in de wijk ‘t Gegraaf. 

Vanaf 18.45 uur zijn we aanwezig in de speeltuin aan de Gaspeldoornlaan waar 

jongeren gratis kunnen deelnemen aan een toffe, door sportstudenten begeleide, 

sportactiviteit!

Doelstelling
Jongeren op een laagdrempelige, positieve en sportieve manier aanwezig laten zijn 

in de wijk ‘t Gegraaf.

Praktisch
Iedere maandagavond m.u.v. schoolvakanties van 18.45 – 19.45 uur. Het is 

mogelijk dat het tijdstip wordt aangepast als er weinig animo blijkt te zijn. Het 

vindt plaats in de speeltuin aan de Gaspeldoornlaan in Valkenswaard. Gratis 

deelname voor jongeren van 9 t/m 16 jaar oud. Uitwijkmogelijkheden naar 

gymzaal in wintermaanden.

Voor meer informatie

amyvanbogget@cordaadwelzijn.nl

06 - 57 38 46 88
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Spreekuur  
vluchtelingenwerk
Op afspraak

Tijdens dit spreekuur helpen we statushouders met verschillende vragen die ze zelf 

niet op kunnen lossen omdat ze de Nederlandse taal nog niet spreken. Vaak gaat 

het om administratieve vragen die volgen nadat we hen huisvesten in de gemeente 

Valkenswaard. Alle wijzigingen die een verhuizing met zich meebrengt, komen aan 

bod. 

Naast deze administratieve vragen regelen we de juiste scholen voor ouders en 

kinderen. Ook helpen we met kinderopvang, toeslagen, vergunningen en gezins-

herenigingen. De hulpvragen zijn dus zeer divers.

Doelstelling
We willen statushouders administratief ondersteunen tijdens hun inburgeringsperiode.

Praktisch
Vóór corona was er een inloopspreekuur, maar op dit moment vindt het spreekuur 

op maandagochtend van 10.30 – 13.30 uur op afspraak plaats. 

Hulpvragen kunnen via een centraal nummer met WhatsApp worden aangemeld. 

Het nummer is: 06 - 22 53 28 78.
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Supp. Club
Groep

Zit je niet lekker in je vel? Weet je niet zo goed hoe je om moet gaan met een lastige 

situatie? Kun je wat tips en tricks gebruiken in het omgaan met anderen? Wil je 

ergens je verhaal kwijt? Vind je het lastig om vrienden te maken?

Je bent echt niet de enige! Samen met andere jongeren en onder begeleiding van 

het jongerenwerk van Cordaad Welzijn gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt, 

passend en in jouw tempo! 

Doelstelling
Jongeren in de leeftijd van 14 t/m 18 

jaar vinden op een laagdrempelige 

wijze ondersteuning bij leeftijdsge-

noten en ervaren dat ze niet de enige 

zijn met vragen, bepaalde gevoelens 

of problemen. Ze begrijpen dat het 

normaal is om je soms zo te voelen. 

Praktisch
Elke dinsdagavond van  

19.00 – 20.30 uur in de Hofnar, zaal 12

Voor meer informatie of  

aanmelding

olgavanlierop@cordaadwelzijn.nl  

06 - 19 37 33 70
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Thuisadministratie
Individueel

Soms is het voor mensen niet, of niet meer, mogelijk om de administratie op 

orde te brengen of te houden. Onze vrijwilligers kunnen dan ondersteunen met 

bijvoorbeeld:

• Het opzetten van een nieuwe administratie.

• Het bijhouden van een al bestaande administratie.

• Het openen, sorteren en opbergen van de post.

• Het regelen van betalingen.

Als het nodig is, kunnen vrijwilligers de hulp van collega’s inroepen, bijvoorbeeld als 

er belastingaangifte gedaan moet worden. En soms vraagt een andere organisatie 

om onze hulp, bijvoorbeeld wanneer inkomsten en uitgaven in kaart moeten worden 

gebracht of als voorbereiding op schuldhulpverlening. Alles gaat echter altijd in 

overleg met de mensen om wie het gaat. 

Doelstelling
We willen mensen helpen met 

het ordenen of opzetten van hun 

administratie.

Praktisch
Informatie en aanvraag van hulp:

Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54
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Vrijwilligerscentrale 
Valkenswaard
Afhankelijk van de vraag van de klant bezoeken we 
vrijwilligersorganisaties, hebben we afspraken op 
kantoor of gaan we langs bij mensen thuis

Vrijwilligerscentrale Valkenswaard, onderdeel van Cordaad Welzijn, ondersteunt en 

adviseert vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en helpt bij het versterken van de 

lokale samenleving in Valkenswaard.

Wij staan klaar met:

• Informatie en advies voor vrijwilligersorganisaties.

• Digitale nieuwsbrieven voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties om op de 

hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom vrijwilligerswerk.

• Cursussen, workshops en themabijeenkomsten op maat om de deskundigheid 

van vrijwilligers te bevorderen. 

• Digitale of persoonlijke bemiddeling tussen vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

• Promotie van vrijwilligerswerk onder allerlei doelgroepen.
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Doelstelling
We willen potentiële vrijwilligers 

ondersteunen bij het zoeken naar 

vrijwilligerswerk. Ook willen we onder-

steuning bieden aan álle vrijwilligers-

organisaties in Valkenswaard.

Ook voor projecten op maat kunt u bij 

ons terecht.

De digitale spil van Vrijwilligerscen-

trale Valkenswaard is de website 

www.goedbezigvalkenswaard.nu. 

Dit is dé digitale, sociale markplaats 

die vrijwilligerswerk toegankelijk 

maakt voor iedereen die iets wil 

betekenen voor de bewoners van 

Valkenswaard. Vrijwilligers kunnen 

zich bijvoorbeeld inzetten voor 

mantelzorgondersteuning, beweging, 

dementie en eenzaamheidsbestrij-

ding. Ook is dit dé plek  waar vrijwil-

ligers, vrijwilligersorganisaties en 

ondernemers elkaar vinden voor vrij-

willigerswerk, middelen, netwerken, 

sponsoring en kennis. Hulpvragers 

kunnen gemakkelijk een advertentie 

plaatsen en vrijwilligers kunnen snel 

reageren en aan de slag met vrijwilli-

gerswerk.

Praktisch
In verband met corona kunnen 

afspraken telefonisch worden 

gemaakt via Carrie van Hoef:  

06 - 10 20 84 70.
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Wandelen in de Wijk
Groep

Drie keer in de week gaat een groep 

vrijwilligers wandelen met mensen die 

niet zelfstandig naar buiten kunnen. 

Het aantal deelnemers is afhankelijk 

van het aantal vrijwilligers dat er is.

Normaal gesproken wordt er onge-

veer drie kwartier gewandeld, gaan 

we ergens koffiedrinken en lopen we 

weer terug. In deze coronatijd wordt 

er alleen gewandeld. Koffiedrinken 

kan alleen na afloop op de locatie 

van Valkenhof en alleen als we buiten 

kunnen zitten.

Doelstelling
Wandelen met mensen die niet zelf-

standig naar buiten kunnen.

Praktisch
De Bogen

• Oranje Nassaustraat 14,  

Valkenswaard 

• Wandelen op maandagmiddag

• Verzamelen 14.00 uur in de hal  

van de Bogen, vertrek 14.30 uur

Taxandria

• Van de Venstraat 15, Valkenswaard 

• Wandelen op donderdagmiddag

• Verzamelen 13.20 uur in de hal  

van Taxandria, vertrek 14.00 uur

Kempenhof

• Antwerpsebaan, Valkenswaard 

• Wandelen op vrijdagmiddag

• Verzamelen 14.00 uur in de hal  

van Kempenhof, vertrek 14.30 uur

Er zijn geen kosten aan verbonden, 

alleen de koffie is voor eigen rekening.

Informatie
Anneke Maas-van Bommel

annekemaas@cordaadwelzijn.nl

06 - 39 03 54 54
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Weerbaarheidsproject  
Sterk!
Groep

Het weerbaarheidsproject bestaat uit drie of vier lessen en een ouderbijeenkomst 

waarin de kinderen een rol hebben. Er zijn twee basislessen, daarnaast kan elke 

school een derde thema vrij kiezen. Dit is afhankelijk van waar bij deze school en/

of klas behoefte aan is. Voor de vierde les bereiden de kinderen een presentatie 

(liedje, rap, toneelstukje, gedicht, etc.) voor over een van de thema’s, wat ze vervol-

gens tijdens een ouderbijeenkomst aan de ouders presenteren.

1. Pesten en vooroordelen

2. Social media en cyberpesten

3. Groepsdruk/weerbaarheid

4. Geluk

5. Puberteit (wat gebeurt er met je lichaam?)

Doelstelling
Op een laagdrempelige, interactieve 

manier gaan we aan de slag met 

bovenstaande thema’s. Kinderen 

krijgen tips & tricks om sterker in hun 

schoenen te staan en ze ontdekken 

welke weg ze moeten bewandelen 

om hulp te vragen bij problemen die 

zij ervaren tijdens het opgroeien.

Praktisch
In afstemming met school. 

Vier bijeenkomsten van 1,5 uur, 

gedurende het hele schooljaar 

te plannen.

Meer informatie 

olgavanlierop@cordaadwelzijn.nl 

06 - 19 37 33 70
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Zwemmen
In een kleine groep waar psychische kwetsbaarheid 
er mag zijn

We beginnen met zwemmen, 

daarna gaan we oefeningen 

doen in het water. Oefeningen 

zijn gericht op conditie, kracht 

en lenigheid.

Doelstelling
• Plezierbeleving bij bewegen

• Conditie verbeteren en op peil houden

• Fysiek, psychisch en sociaal in vorm blijven

Praktisch
De activiteit vindt plaats in het zwembad de Wedert. De lessen worden  

gegeven door een medewerker van sportief Valkenswaard. Een medewerker  

van GGzE- de Boei is erbij aanwezig om de deelnemers te begeleiden. 

Aanmelden bij

GGzE- De Boei Valkenswaard inloop JIJ

Past. v. Vroonhovenstraat 1

5554 HJ Valkenswaard

040 - 787 97 72

10-rittenkaart € 33,50 

1x € 7,50 zwembadpas
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Notities

55



Meer informatie?
Ga naar www.valkenswaardoogvooriedereen.nl 
en vind meer informatie over de volgende onderdelen:

Oog voor 
jouw sociale omgeving

De sociale kaart van gemeente Valkenswaard
Een overzicht van activiteiten, diensten en organisaties in gemeente  

Valkenswaard. Eén digitale plek met al deze informatie rondom het sociaal  

domein. Je kunt eenvoudig op zoek naar activiteiten, hulpaanbod en  

diensten die passen bij jouw vraag of behoefte.
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Oog voor 
jouw welzijn

Bekijk de welzijnswijzer van gemeente Valkenswaard
Met deze Welzijnswijzer heb je de zorg- en welzijnsvoorzieningen in de gemeente 

Valkenswaard zo bij de hand. Van zelf te regelen activiteiten tot volledige medische 

verzorging.

Oog voor  
jouw netwerk

Inzicht in jouw netwerk met de netwerkkaart
De netwerkkaart helpt je om inzicht te krijgen in jouw netwerk. Makkelijk om te 

weten voor het geval je onverhoopt wat overkomt en hulp kunt gebruiken in het 

huishouden of als je jouw sociale contacten wilt uitbreiden.
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Valkenwaard, oog 
voor iedereen!
Heb oog voor anderen, help elkaar 
en vraag om hulp als dat nodig is

Met Valkenswaard, oog voor iedereen! laten inwoners, buurtorganisaties, 

professionals, verenigingen, scholen, ondernemers en de gemeente samen zien 

dat we oog hebben voor iedereen in Valkenswaard. Want in Valkenswaard geloven 

we in een samenleving waarin iedereen telt en we elkaar kunnen versterken. Dat 

we in onze buurt een oogje in het zeil houden en aan de bel trekken als iemand 

ondersteuning nodig heeft. Dat het gewoon is dat we elkaar als buren, vrienden 

en bekenden helpen en we elkaar om hulp vragen als dat nodig is. 

Neem eens een kijkje op www.valkenswaardoogvooriedereen.nl. 

 

Valkenswaard, oog voor iedereen! is een initiatief van gemeente Valkenswaard in 

nauwe samenwerking met inwoners en professionele organisaties op het gebied 

van zorg en welzijn.
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COLOFON

Uitgave 

Mei 2021

Dit is een uitgave van gemeente 

Valkenswaard in samenwerking met 

Combinatie Jeugdzorg, Cordaad 

Welzijn, GGzE, Lumens, Stichting MEE 

en ZuidZorg/GGD.

Fotografie 

Mantelzorg Verlicht,  Pixabay,

Visit Valkenswaard, Getty Images, 

Jurgen van Hoof 

Vormgeving 

Bonkend. 

Aan deze uitgave kunnen geen 

rechten worden ontleend.
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