En Henk den Hoed, de initiatiefnemer: bedankt
voor je vasthoudendheid en inzet. Jij mag
zeker trots zijn op het bereikte resultaat!
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Beste mensen.
Door familieomstandigheden heb ik de
maandelijkse nieuwsbrief niet eerder kunnen
versturen. Toch wil ik jullie, bij deze, graag
informeren over een aantal belangrijke
ontwikkelingen binnen Cordaad Welzijn
Valkenswaard.
Vlag in top bij ANWB AutoMaatje!

Afgelopen maandag hebben we met zijn allen
de 4000ste rit gerealiseerd en dat binnen één
jaar. Nogmaals een unieke prestatie die we
niet hadden kunnen bereiken zonder onze
chauffeurs en planners. We zijn trots op jullie
en op Nikki, de coördinator van ANWB
AutoMaatje Valkenswaard.
Met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat
veel inwoners van Valkenswaard, van jong tot
oud, gebracht zijn naar hun afspraken en
activiteiten. En dat is van de kapper tot de
fysiotherapeut, van het ziekenhuis tot het
crematorium maar ook gewoon om familie of
vrienden te bezoeken of een boodschap te
doen. Wij durven te beweren dat ANWB
AutoMaatje een middel is wat bevordert dat
mensen zich minder eenzaam voelen en weer
gaan deelnemen aan de samenleving! Ik ben,
op z’n Brabants, bijzonder gruts op jullie en de
geleverde prestatie.

Het aantal deelnemers stijgt nog steeds met
tientallen per maand en we gaan nu naar en
zelfs over de 400 deelnemers. Duidelijk mag
zijn dat we geen reclame hoeven te maken, de
deelnemers maken via mond-op-mond
reclame voor ANWB Automaatje Valkenswaard.
Betere ambassadeurs kun je niet wensen.
Met gemeente Cranendonck en Heeze- Leende
zijn we in gesprek over het ook daar van start
gaan met ANWB AutoMaatje en dat als
aanvulling op de daar al bestaande
initiatieven.
Seniorenmarkt 2019:
Op zaterdag 21 september was de jaarlijkse
seniorenmarkt in De Hofnar. Ook Cordaad
Welzijn deed mee met enkele diensten zoals
praktische ondersteuning, ANWB AutoMaatje
en bewonersondersteuning. Ook hebben we,
samen met vrijwilligers en partners,
activiteiten gepresenteerd zoals het
Formulierencafé, Inzicht, GeheugensteuN en
het Alzheimercafé en Dementievriendelijke
Gemeenschap Valkenswaard, Veel inwoners
van Valkenswaard hebben ons kantoor
bezocht. Toch zouden wij graag in de komende
jaren samen met SBV en andere partners
komen tot een markt, die nog meer uitgaat van
de samenwerking tussen de verschillende
generaties. Kijkend naar de uitgangspunten
van de overheid, zoals zolang als mogelijk
zelfstandig blijven wonen, zullen we voor
elkaar moeten opkomen als netwerk maar ook
als buren in een straat of wijk.
Certificering Cordaad Welzijn.

Als eerste welzijnsinstelling in Oost-Brabant
heeft Cordaad Welzijn het kwaliteitslabel van
Sociaal Werk Nederland behaald en zijn we
Governance gecertificeerd in het register van

Sociaal Werk Nederland. Wij zijn hier bijzonder
trots op.
Rabo Clubsupport 2019

Vide bibliotheek.
In de afgelopen weken is er samen met
medewerkers van Centrum Muziek en Dans, De
Hofnar, Bibliotheek De Kempen en Cordaad
Welzijn een programma uitgewerkt voor de
vide. Een creatief en inspirerend programma
wat in november en december wordt
aangeboden aan jongeren, volwassenen en
ouderen.
Vriiwilligers gezocht.

Het project Dementievriendelijke
Gemeenschap Valkenswaard, door Cordaad
Welzijn ondersteund, heeft tijdens het
Vogelverschrikkersfestival een cheque
ontvangen van Rabo Clubsupport. De leden van
Rabo-bank De Kempen hebben € 270.000 euro
verdeeld over de bijna 800 aangemelde
organisaties.
Op het project Dementievriendelijke
Gemeenschap Valkenswaard werd door een
groot aantal leden vgestemd en wordt dus zeer
gewaardeerd. We kregen een cheque van €
465,06. De projectgroep kan met dit geld haar
doelstellingen nog beter waarmaken. Wij
bedanken alle leden van- en de Rabobank.
Jongerenwerk.
Het jongerenwerk heeft binnenkort de
beschikking over een Vespa Piaggo Ape.

We zijn op nog steeds (dringend) op zoek naar
vrijwilligers die als Maatje aan de slag willen
maar ook voor activiteiten als de
klussendienst, Taalmaatje, gastvrouw of -man
voor onze balie, chauffeur of planner bij ANWB
AutoMaatje zoeken wij mensen. Heb je
interesse of ken je mensen, die aan de slag
willen, laat het ons en vooral onze
vrijwilligerscentrale weten.
’t Cursushuys.

Voor het aanbod aan cursussen, workshops
voor vrijwilligers en mantelzorgers zie ons
aanbod op www.cursushuys.nl
Het wagentje wordt in de komende weken
opgepimpt en dan gaan onze jongerenwerkers
ermee de straat op en bezoeken ze Were Di en
activiteiten.
Lindy Akkerman, een van onze
jongerenwerkers, gaat per 1 januari Cordaad
Welzijn verlaten en gaat aan de slag bij de
politie in Oost-Brabant.

Mantelzorgcompliment Valkenswaard.
Zorg je binnen de gemeente Valkenswaard
intensief voor je partner, ouder, kind of vriend,
die ernstig of langdurig ziek, of hulpbehoevend
is? Dan ben je een mantelzorger.
Als blijk van waardering voor de zorg die veel
mensen verlenen, biedt de gemeente
Valkenswaard graag alle mantelzorgers een
fijne dag aan. Op zondag 10 november, tijdens
de landelijke Dag van de Mantelzorg, ben je
van harte welkom in Theater De Hofnar.

Ontvangst is vanaf 13.00 uur met koffie of
thee met iets lekkers. Tussen 13.30 en 15.30
uur zijn er ontspannende activiteiten waaraan
je kunt deelnemen, de keuze is uit max. twee
activiteiten uit een aanbod van vijf.
Aansluitend is er om 15.30 uur een feestelijk
optreden van ‘The Wieners’. Deze band speelt
bekende muziek uit de jaren ‘50 en ‘60. Na
afloop kun je nog gezellig napraten, onder het
genot van een drankje en hapje. Om 17.30
uur eindigt deze middag.
Aanmelden en info
Wil je erbij zijn op 10 november? Meld je dan
aan via www.mantelzorg-valkenswaard.nl.
Daar vind je ook meer informatie over het
programma. Of bel: 088 003 11 68.
Bereikbaarheid Cordaad Welzijn:
Iedere ochtend, van ma. t/m vrij, is van 8.30 –
12.30 uur spreekuur in de bibliotheek. Bij de
spreekuren worden we ondersteund door
vrijwilligers. Telefonisch zijn we bereikbaar via
040 2046614 van ma. – do. tot 16.00 uur en op
vr. tot 12.30 uur. Ons mailadres is:
contact@cordaadwelzijn.nl en onze website
vind je via: www.cordaadwelzijn.nl
Informatie:
Wil je meer informatie over onderwerpen uit
deze nieuwsbrief of over Cordaad Welzijn of
heb je ideeën, suggesties, etc, waar wij je bij
kunnen ondersteunen bij de uitwerking of
waar wij als organisatie iets mee kunnen,
neem dan even contact op.
Namens het team,
Léon van Dijck
Teammanager Valkenswaard

