Samen Sterk in de Wijk is een netwerk van 13 organisaties, zowel vrijwillig als beroepsmatig, die samen
willen zorgen dat iedereen in Vught, mensen met én zonder beperking, gewoon mee kan doen. Heeft u
tips voor deze nieuwsbrief mail dan naar: info@samensterkindewijk.nl

Samen Sterk in de Wijk:
2018, het jaar van doen!

waar staan we?
Dit jaar werken we aan de thema's Meedoen voor iedereen, Informatie en
advies en Samenwerken en vernieuwen. Ieder thema wordt door een werkgroep
uitgewerkt. Een werkgroep bestaat uit een aantal leden ( professionals en vrijwilligers)
met een kartrekker. We zien dat er steeds meer kortdurende werkgroepen ontstaan
waarvan de leden zich gedurende drie à 4 maanden verdiepen in een onderwerp.
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Meedoen voor iedereen:
De werkgroep “ Iedereen doet mee" is gestart. We hebben het voornemen om in de
Week van de Toegankelijkheid in oktober weer een informatieve activiteit te
organiseren.
De werkgroep Avondvierdaagse heeft contact gezocht met de Vughtse vereniging
Avondvierdaagse. Vorig jaar hebben al enkele mensen met een visuele beperking
meegelopen, dit jaar werken we eraan dat meer mensen met een beperking of
kwetsbaarheid mee kunnen doen aan dit fantastische evenement.
Vervoer is een belangrijk thema. Twee werkgroepen starten in april 2018. Een
werkgroep gaat kijken wat er beter kan met het vervoer in Vught. Een tweede groep
bekijkt of de verschillende busjes van de organisaties op het Zorgpark efficiënter
kunnen worden ingezet.
Informatie en advies:
Een nieuwe werkgroep wordt opgestart om een dekkend netwerk van informatie in
Vught te realiseren. Tot aan de zomervakantie wordt geïnventariseerd welke
behoefte er is aan informatie.
De werkgroep Financieel misbruik: deze werkgroep heeft vorig jaar twee
iinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar komen er enkele artikelen in het
Klaverblad over hetzelfde onderwerp. Het eerste artikel verschijnt binnenkort.
Samenwerken en vernieuwen:
Er zijn veel zorgvragers die zorg ontvangen van verschillende zorgaanbieders. Dit
betekent dat er vaak meerdere plannen in omloop zijn en dat de persoon waar het
om draait de regie kwijt is. We willen graag kijken of het mogelijk is om te gaan

werken met één dossier/ één plan waarbij de zorgvrager de regie zoveel mogelijk in
handen houdt. Daarvoor zijn we van start gegaan met het opzetten van een
werkgroep. We zijn echter nog op zoek naar leden die in deze werkgroep mee
kunnen denken en werken.roep "Vervoer" is gevormd
er wordt nagedacht over het opzetten van een werkgroep, die onderzoekt of het mogelijk om met
verschillende zorgaanbieders één plan voor iedere

Workshop valpreventie en veiligheid in huis
24 april 19.00 - 21.00 uur

Op dinsdag 24 april organiseert Vivent de workshop "Valpreventie en veiligheid in huis"
gegeven voor mantelzorgers en inwoners bij Fysiofit aan de Industrieweg 26 A in Vught.
Je leert bewuster omgaan met de risico's van het vallen. Tthema's zoals omgevings- en
persoonsgebonden risicofactoren, medicijngebruik en slecht zicht worden behandeld. U
krijgt meer informatie over woonadvies in relatie tot veiligheid en comfort. Aanmelden
kan tot en met 20 april, er zijn 40 plekken beschikbaar. Klik op de button voor meer
informatie en aanmeldgegevens

Meer informatie

De Petrus geopend

Met een flashmob door Vught Vocaal, verschillende toespraken en de onthulling van een
plaquette is vrijdagavond "De Petrus" officieel geopend. Vanaf zaterdag is ontmoetingscentrum
De Petrus toegankelijk voor het publiek en vinden diverse activiteiten plaats.

Vijf partijen zijn de nieuwe ‘bewoners’ van de monumentale Petruskerk. De bibliotheek, het
Vughts Museum, ABZ, de Wereldwinkel en Welzijn Vught. De vele vrijwilligers van de
verschillende organisaties vormen volgens Jan Slegers, voorzitter van Stichting
Ontmoetingscentrum DePetrus, de kurk waarop het ontmoetingscentrum gaat draaien. ,,Het
heeft veel geld en energie gekost maar het resultaat is prachtig”, aldus Slegers. ,,Hiermee zetten
we Vught op de kaart. Meerdere kerken in het land krijgen een andere bestemming maar ik durf
gerust te zeggen dat wij de enige zijn die zo multifunctioneel zijn ingevuld en met respect voor
de kerk. De doopvont is bijvoorbeeld nog steeds aanwezig. Een teken van nieuw leven. Dit wordt
de huiskamer van Vught, een plek waar men volop maatschappelijk activiteiten kan ontplooien.
Het paradepaardje van Vught.”
Bron: Brabants Dagblad

Nieuwe wet Privacy
Welzijn Vught organiseert informatie avond over AVG

De nieuwe Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming )
komt eraan. Alle verenigingen en stichtingen moeten nadenken over welke persoonsgegevens
van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De
nieuwe wet verlangt van verenigingen en stichtingen dat ze vastleggen in een plan wat ze aan
persoonsgegevens registreren en hoe ze die data beschermen. Daarom organiseert Welzijn
Vught op maandag 14 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatieavond voor iedereen die
geïnteresseerd is in de nieuwe privacywet. U bent van harte welkom in DePetrus. Aanmelden
kan door een mail te sturen naar: info@welzijnvught.nl

Samen Sterk in de Wijk bij de Uitmarkt

Op 28 februari presenteerden de Vughtse verenigingen zich tijdens de eerste Uitmarkt.
Ook de programmamanagers Anja de Jonge en Caroline Douwes waren daarbij aanwezig.
Zij willen graag Samen Sterk in de Wijk extra onder de aandacht brengen. Wethouder
Saskia Heijboer opende de avond. Verschillende deelnemers betraden ook het podium en
dansten of maakten muziek waar de vonken vanaf vlogen.Ook al werd de markt niet echt
druk bezocht, het was wel heel waardevol om vrijwilligers van andere organisaties te
ontmoeten.

Overleg Kartrekkers
Bij Samen Sterk in de Wijk werken we in groepen aan doelen. Enkele voorbeelden van
werkgroepen zijn: werkgroep Financieel Misbruik, Oliebollenveldloop en Vervoer. Iedere
werkgroep bestaat uit een aantal deelnemers. Dit kunnen medewerkers van Vughtse
organisaties of bedrijven zijn of vrijwilligers. Iedere werkgroep heeft een kartrekker
benoemd. De kartrekker is verantwoordelijk voor de organisatie van de werkgroep.
Omdat we het belangrijk vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen organiseren we
regelmatig overleg met de kartrekkers. Op 6 maart was het eerste overleg dit jaar.
Onderwerp van gesprek was onder andere de samenstelling van de werkgroepen en het
streven om meer Vughtse inwoners hierbij te betrekken. Zou u het leuk vinden om mee
te denken en mee te werken? U kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen
naar: info@samensterkindewijk.nl

Wijkpunten geopend
Ontmoet elkaar in de wijk

De eerste wijkpunten in Vught zijn van start gegaan. Bij De Vlasborch, Prins Hendrik, Huize
Ellisabeth, Huize Theresia en natuurlijk De Rode Rik kan iedereen terecht. Elk wijkpunt heeft zijn
eigen invulling, met als uitgangspunt: je komt elkaar daar tegen. Voor een kop koffie, een keer
samen eten tegen een schappelijke prijs, een activiteit. De wijkpunten zijn allemaal herkenbaar
aan dit logo. Op www.socialekaartvught.nl kunt u in de agenda kijken en eventueel doorklikken
naar de websites van de wijkpunten, zo kunt u zien wat er wanneer te doen is.

Communicatie
Wie helpt mee om de communicatie te verbeteren?

Graag willen we alle informatie over Samen Sterk in de Wijk delen met alle
geïnteresseerden. Dat doen we bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief. Ook een website
waarop iedereen gemakkelijk alle informatie kan vinden is al langere tijd een wens van de
programmamanagers van Samen Sterk in de Wijk. Twee cliënten van Reinier van Arkel
vonden het een uitdaging om hiermee aan de slag te gaan. Hoewel ze geen ervaring
hebben met deze materie, hebben ze goede vorderingen gemaakt. en daar zijn we heel
blij mee. Omdat nu één van hen ander vrijwilligerswerk gaat doen zoeken we vrijwilligers
die het leuk vinden om te helpen bij de communicatie activiteiten van Samen Sterk in de
Wijk. Vind jij het leuk om mee te werken om de website tot een succes te maken of wil je
graag meewerken aan de nieuwsbrief? Meld je dan aan door te mailen
naar: info@samensterkindewijk.nl

Huiskamer van Vught
Laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen

"De Huiskamer" is een fijne ontmoetingsplek in de Marktveldpassage waar koffie, thee en
aandacht geschonken worden. Dankzij zestien enthousiaste vrijwilligers is De Huiskamer
van dinsdag t/m vrijdag geopend.. Tijd om de geweldige samenwerking tussen Welzijn
Vught, Reinier van Arkel, Ondernemersvereniging Marktveld en Woonwijze te
onderstrepen met een "damesakkoord"

Training rolstoelvaardigheid en sport
een initiatief van Uniek Sporten

Op 12, 19, 26 mei en 9 en 16 juni start een 5-daagse training rolstoelvaardigheid en sport
voor iedereen die afhankelijk is van een rolstoel en graag beweegt. De trainingen worden
gegeven in Sportzaal Churchill, Churchilllaan 81, te ’s-Hertogenbosch, en is helemaal
gratis Je kunt je direct inschrijven via denbosch@unieksporten.nl
Uniek Sporten is een landelijke organisatie waaronder verschillende regionale
samenwerkingsverbanden vallen die zich inzetten om sport en bewegen voor mensen met
een beperking mogelijk te maken. Ook Move Vught werkt samen met andere gemeenten
mee om vraag en aanbod beter op elkaar te laten sluiten. Hierdoor kunnen mensen met
een beperking ook sporten. Wil je meer informatie over Uniek Sporten en wat MOVE voor
jou kan betekenen, kijk dan op hun website

Meer informatie

Nieuwe flyer Vught voor Elkaar

Vught voor Elkaar is een online platform waar vraag en aanbod voor onderlinge
(buren)hulp en vrijwilligerswerk elkaar kunnen vinden..Inmiddels begint deze website
onder Vughtenaren redelijk bekend te worden en ook veel vrijwilligers- en
zorgorganisaties maken gebruik van deze website. Sinds kort is er een nieuwe flyer om

Vught voor Elkaar nog meer te promoten in Vught. De flyer is af te halen bij Welzijn Vught
of in de bibliotheek. Klik voor de instructie op onderstaande button.

Meer informatie
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