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!
De komende maanden gaat er weer veel gebeuren binnen Samen Sterk in de Wijk.
Daarover vertellen we u graag in deze nieuwsbrief.
Steeds meer mensen die in Vught wonen of werken zijn actief betrokken bij Samen
Sterk in de Wijk. De nieuwsbrief is een mooi middel om iedereen te informeren over
alle activiteiten. We zijn er trots op dat binnenkort ook de website van Samen Sterk
in de Wijk gelanceerd wordt. De nieuwsbrief zal daarop aangepast worden.
Nu nog één keer een nieuwsbrief "oude stijl"
We wensen jullie veel leesplezier!
Anja de Jonge en Caroline Douwes
Programmamanagers

Nieuwe website

Op 24 september wordt de website van Samen Sterk in de Wijk gelanceerd.
Een website vol nieuws en informatie over dit Vughtse netwerk. Hieraan nemen
dertien zorg- welzijns- en vrijwilligersorganisaties deel die samen met de
gemeente Vught ervoor willen zorgen dat iedereen mee kan doen.
Medewerkers van deze organisaties werken samen met inwoners van Vught in
werkgroepen en zoeken naar praktische oplossingen om belemmeringen weg
te nemen. De ene keer wordt een activiteit georganiseerd, zoals de Week van
de Gastvrijheid. Een andere keer wordt samengewerkt met bestaande
initiatieven en kunnen door kleine aanpassingen ook mensen met een
beperking deelnemen.
Om alles goed te laten lopen, dubbelingen te voorkomen en te zorgen dat
iedereen van elkaars activiteiten op de hoogte is, krijgt Samen Sterk in de Wijk
een website. De volgende nieuwsbrief zal daarop aansluiten en er anders uit
zien.
Nieuwsgierig? Vanaf 25 september kunt u kijken op de
website: www.samensterkindewijk.nl

Avondvierdaagse groot succes!

De eenentwintigste editie van de Vughtse avondvierdaagse ging op dinsdag 12
juni van start. Het was weer een sportief, gezond en vooral gezellig evenement!
Dit jaar werkte de Vughtse Avondvierdaagse samen met Samen Sterk in de
Wijk. De tweede avond startte de wandeling vanaf de ontmoetingscentrum De
Stenen Hut op het Zorgpark Voorburg. En voor het eerst dit jaar konden
mensen die fysiek niet in staat zijn alle avonden deel te nemen één avond mee
lopen. Vierenvijftig mensen hebben van dit aanbod gebruik gemaakt en gingen
na afloop naar huis met een dag medaille. Veel bewoners en gebruikers van
het Zorgpark hebben genoten van dit evenement. Bewoners van woongroepen
deelden bekertjes water uit aan de lopers en ruim veertig bewoners hebben
zich als vrijwilliger ingezet. Sportief ontmoeten was op deze manier voor
iedereen mogelijk. Leuk om te vermelden is ook dat een aantal bewoners zo de
smaak te pakken heeft gekregen dat zij een eigen wandelgroep hebben
opgericht. Deze wandelgroep heeft, naar aanleiding van deze deelname, ter
stimulering een bedrag voor de aanschaf van geschikte wandelkleding van
Uniek Sporten gesponsord gekregen. Zo kunnen ze aan diverse wandel
evenementen in Brabant deel gaan nemen. Wij zien hen vast en zeker terug bij
de volgende editie van de Vughtse Avondvierdaagse!

Week van de toegankelijkheid

Ook in 2018 willen we tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe
belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen
doen. De Week van de Toegankelijkheid is in 2018 van 1 t/m 6 oktober. Het
motto van de Week is dit jaar 'Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’
Een werkgroep is hard bezig met de voorbereidingen van deze week. Zij
maken een film met daarin aandacht voor alle activiteiten in Vught waaraan
mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij zonder hulpmiddelen
kunnen recreëren kunnen deelnemen. Zo brengt de atletiekvereniging
bijvoorbeeld running blind onder de aandacht en zien we wat digitaal fietsen
betekent. De film wordt in de Wek van de Toegankelijkheid uitgezonden door
AVULO.
Het thema toegankelijk recreëren past ook goed bij de uitgangspunten van het
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het VN-verdrag
staat dat de samenleving - dat zijn mensen mét en zonder beperkingen - er
voor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren
om mee te kunnen doen. Daarom is er op 4 oktober in de middag een
themabijeenkomst voor maatschappelijke organisaties over inclusie. Details
volgen nog. In de week daarna zijn er workshops voor ervaringsdeskundigen.
Deze workshops zijn gepland op 8 oktober van 19.30 uur tot 21.30 en 11
oktober van 13.00 tot 15 uur. Meer informatie kunt u na 25 september vinden
op de website van Samen Sterk in de Wijk: www.samensterkindewijk.nl en in
Het Klaverblad.

Vervoer: wat kan er beter in Vught?

Jozef Kok heeft met een kleine werkgroep in kaart gebracht welke
vervoersmogelijkheden er in Vught zijn met name voor mensen die geen eigen
vervoer hebben, en wat er mogelijk ontbreekt. Hij vertelt: “We hebben eerst
bekeken wat er al bekend is. Dat blijkt veel te zijn. Er zijn allerlei onderzoeken,
waarin de behoefte aan en de waardering van bestaand vervoer is opgenomen.
Daaruit blijkt, dat er overdag binnen kantoortijden al heel veel is. Het zijn vooral
de avonden en de weekenden, waarin mensen het lastig vinden om, zeker als
ze een beperking hebben, gemakkelijk op pad te gaan. Wat er is sluit niet altijd
aan bij die behoefte.”
De werkgroep heeft daarom een paar aanbevelingen gedaan:
1. Verbeter de informatie over wat er al is aan regulier en bijzonder
vervoer. Alle bushaltes en bussen in Vught zijn inmiddels zo aangepast,
dat het makkelijk in- en uitstappen is. Daarnaast zijn er tal van andere
mogelijkheden. De werkgroep doet de aanbeveling om continu aandacht
aan te blijven besteden aan actuele informatie, vooral over het
bijzondere vervoer voor mensen die geen eigen vervoer (meer) hebben.
2. Rondom het station vinden aankomende reizigers het nog wel eens
lastig om de weg te vinden. Waar kun je overstappen op de buslijnen
naar Vught-Zuid en hoe kom je naar het centrum? Daar zijn simpele
verbeteringen mogelijk door bordjes te plaatsen richting centrum en naar

de aansluitende bushaltes.
3. Omdat er veel vraag is naar individueel vervoer buiten kantoortijden en
in de weekenden, ook naar bestemmingen in de regio of verder, beveelt
de werkgroep aan om te onderzoeken of het concept Automaatje van de
ANWB zou kunnen bijdragen aan een oplossing voor die behoefte. Dat
zou een aanvulling kunnen zijn op de Seniorenbus. .
Met deze aanbevelingen gaat Samen Sterk in de Wijk graag aan de slag. En
als er ontwikkelingen zijn, zullen we die melden.

Vandaag, 19.30: bedenk je droom voor het
Centrum van Vught
Ideeën voor de Week van de Gastvrijheid

Van 26 oktober t/m 4 november vindt de volgende Week van de Gastvrijheid
plaats, deze keer in Vught Centrum. Organisaties en bewoners organiseren in
deze week activiteiten voor jong en oud om met elkaar in contact te komen op
verschillende plekken in de buurt. Heb je ideeën voor deze week? Doe dan
mee. Verras je buurtgenoten, jezelf en de organisatie met jou droom. Vertel je
ideeën voor sport of spel, muziek of cultuur, samen eten, of iets met natuur. Wil
je meedenken over het programma? Of mee helpen met de organisatie? Dat
kan op donderdagavond 23 augustus, vanaf 19.30 uur, in de Vlasborch,
Vlasmeersestraat 99 in Vught. Te laat het bericht gezien of verhinderd? Mailen
kan ook naar info@welzijnvught.nl of bel naar Welzijn Vught, 073-6565350.
Ideeën en suggesties zijn welkom tot twee weken na de bijeenkomst van 23

augustus!
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