
 

 

 

 Belangrijke data  
 
2 oktober Bijeenkomst in kader 
Week tegen Eenzaamheid 
 
20 november Beursvloer G-M 
 
 Belangrijke data 

18 december     Kerstmarkt 

 25 december   1ste kerstdag 
 26 december   2de kerstdag 
5 december   1ste kerstdag 
 26 december   2de kerstdag 
 25 december   1ste kerstdag 
 26 december   2de kerstdag 
 

Beste bestuursleden en vrijwilligers,      
 
Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers van 2015. 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of de contactgegevens van uw organisatie zijn gewijzigd, wilt u dit 
dan a.u.b. doorgeven aan ons per e-mail:  
 
steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl  
 
 
U kunt ons tevens vinden op de website van de LEVgroep: www.levgroep.nl  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Hilke van der Zanden 
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In deze nieuwsbrief 

 Werkgroep WIJ Geldrop-
Mierlo 

 Workshop Jeugdtrainers 

 Leren met LEV 

 Maatschappelijke Stage 

 Week tegen Eenzaamheid 

 Beursvloer Geldrop-Mierlo 

 Veilige Handen 
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Voorwoord 

Werkgroep WIJ Geldrop-Mierlo 
 
De werkgroep WIJ Geldrop-Mierlo vertegenwoordigt de 
belangen van vrijwilligers (organisaties) en heeft onder 
andere in de afgelopen jaren diverse vrijwilligerscafés 
georganiseerd en recentelijk de succesvolle vrijwilligers-
bijeenkomst in Hofdael op 4 juni jl..  
In deze bijeenkomst heeft de werkgroep veel input  
gekregen om de komende tijd weer mee aan de slag te 
gaan! En dat is uiteraard heel fijn. 
 
Lijkt het je leuk en interessant om hierover mee te  
denken en te praten? Heel graag, de werkgroep zoekt 
versterking! 

Interesse?  
Er wordt van je verwacht dat je zelf (ook) vrijwilliger bent 
en graag wilt meedenken en meepraten over wat er zoal 
binnen de gemeente leeft onder vrijwilligers. Samen met 
de werkgroep organiseer je bijeenkomsten en/of  
activiteiten die bijdragen aan het versterken van het  
lokale vrijwilligerswerk. 
 
De werkgroep komt een aantal keren per jaar samen. 
Neem gerust vrijblijvend contact op of sluit een keertje 
aan bij ons overleg, je bent van harte welkom!! 
De werkgroep wordt ondersteund door het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van de LEVgroep. 

mailto:steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl
http://www.levgroep.nl/


 

 

 

Workshop voor JEUGDTRAINERS 
 
Voor de zomer heb ik een mailing uitgedaan naar sportver-
enigingen en scoutinggroepen met de vraag of er interesse 
is in een workshop voor deskundigheidsbevordering in het 
omgaan met jeugdleden die moeilijk gedrag vertonen of 
bijvoorbeeld ADHD hebben of autistisch zijn. 
 
Dit naar aanleiding van een signaal en verzoek van een 
jeugdtrainer die aangaf in zijn jeugdgroep steeds meer  
lastig en moeilijk gedrag tegen te komen en het niet altijd 
even makkelijk vindt om goed met deze jongeren om te 
gaan. 

 
In reactie op mijn mail heb ik een bevestiging gekregen dat 
meerdere verenigingen tegen dit probleem aanlopen en 
graag deskundigheidsbevordering willen krijgen en ben ik 
momenteel aan het onderzoeken hoe ik dit concreet kan 
organiseren.  
 
Mogelijk heeft deze mail u, onverhoopt niet bereikt maar 
bent u als jeugdtrainer wel geïnteresseerd? In dat geval 
nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen 
door een email te sturen naar: 
 hilke.vanderzanden@levgroep.nl . 

Leren met LEV 
 
Op de website www.lerenmetlev.nl staat een prachtig 
aanbod van cursussen en workshops voor vrijwilligersor-
ganisaties, vrijwilligers en burgers. De meeste workshops 
en cursussen zijn veelal kosteloos te volgen en vrij  
toegankelijk voor inwoners van het werkgebied van de 
LEVgroep.  
Aarzel dus niet om eens rond te kijken op deze website 
en gebruik te maken 
van het aanbod! 

Maatschappelijke Stage: jongeren 
de vrijwilligers van de toekomst! 
 
Ook dit schooljaar zijn de leerlingen van de derde 
klassen van het Strabrecht College naarstig opzoek 
naar stageplekken voor het voldoen van hun maat-
schappelijke stage van totaal 30 uur. Heeft u een 
leuke vacature en kan uw organisatie wel wat hulp 
gebruiken? 
Neem dan snel contact met mij op en ik breng de 
vacature onder de aandacht bij de leerlingen van 
het Strabrecht College. Vacatures zijn erg welkom! 
 
Ook de ideale kans om jongeren te laten kennis-
maken met het doen van vrijwilligerswerk bij uw 
organisatie en wie weet een vrijwilliger voor het 
leven te behouden! 

mailto:hilke.vanderzanden@levgroep.nl
http://www.lerenmetlev.nl


 

 
 

 

Week tegen eenzaamheid 
Informatiebijeenkomst: eenzaamheid, nader beschouwd 

De Week tegen Eenzaamheid vindt plaats van 24  

september t/m 3 oktober 2015 en wordt voor de zesde 

keer georganiseerd door Coalitie Erbij, hét nationale  

samenwerkingsverband rond eenzaamheid. In de Week 

tegen Eenzaamheid organiseren honderden organisaties  

activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En 

dan specifiek mensen die te maken hebben met  

eenzaamheid of voor wie eenzaamheid op de loer ligt.  

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen  
Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. En al loopt de 
één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen 
kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid  
geconfronteerd worden.  
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het signaleren 
en bestrijden van eenzaamheid. Daarom organiseert het 
steunpunt vrijwilligerswerk van de LEVgroep en Coalitie 
Erbij een informatiebijeenkomst over het thema 
“Eenzaamheid” speciaal voor vrijwilligers in Geldrop en 
Mierlo. 

Want wat is eenzaamheid eigenlijk? Is het voor iedereen 
hetzelfde? En hoe kunnen we eenzaamheid aanpakken? 
Kom naar de informatiebijeenkomst “eenzaamheid,  
nader beschouwd” en krijg antwoord op deze vragen (én 
meer). 
 
Deze informatiebijeenkomst voor vrijwilligers vindt plaats 
op: 
 
Vrijdag 2 oktober van 10.00 - 12.00 u. (inloop vanaf 9.30 
uur) 
Locatie: De Lounge, Molenstraat 8, 5664 HV Geldrop. 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze ochtend. 
 
Aanmelden:  
U kunt zich hiervoor aanmelden voor deze bijeenkomst 
door een mail te sturen naar:  
steunpuntvrijwilligerwerk@levgroep.nl  
Bellen mag ook. Het steunpunt vrijwilligerswerk is  
telefonisch bereikbaar op 040-2867525. Maximaal 60 
deelnemers en vol = vol  

Beursvloer Geldrop-Mierlo 
20 november 2015 
 
De enige beurs waar alleen winst te behalen is. 
U komt toch ook? 
 
Vrijdag 20 november a.s. organiseren we de 2e  
Beursvloer Geldrop-Mierlo. Dit wordt het evenement 
waar het bedrijfsleven en de maatschappelijke  
organisaties uit Geldrop en Mierlo elkaar ontmoeten, 
netwerken en handelen in betrokkenheid. Iedere partij 
wordt er beter van. 
 
Hoe ziet de Beursvloer eruit? 
Op één middag sluiten alle aanwezigen deals in de vorm 
van een match met gesloten beurzen. Zo’n samenwer-
king is voor beide partijen een win-win situatie. Iedere 
partij heeft namelijk wel iets te bieden of te vragen. Er 

kan kennis, kunde en materiaal worden uitgewisseld 
waar al lang naar gezocht is , maar er kan ook een leuke 
tegenprestatie gedaan worden, wat wellicht leidt tot 
een blijvende samenwerking. 
 
Schrijf u direct in en ga voor win-win 
Aanmelden kan nu al via 
www.beursvloergeldropmierlo.nl en is mogelijk tot  
zondag 15 november. Op de website kunt u voorbeelden 
zien van matches uit het verleden, uw eigen vraag of 
aanbod kenbaar maken en u inschrijven voor de digitale 
nieuwsbrief voor verdere informatie. 

mailto:steunpuntvrijwilligerwerk@levgroep.nl


 

 
 

Redactie: 
Hilke van der  
Zanden 
 
 

Adres: 
LEVgroep locatie Geldrop-Mierlo 
Mierloseweg 30c 
5666 KA GELDROP 
040 2867525 
E-mail:  

hilke.vanderzanden@levgroep.nl  

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of de  
contactgegevens van uw organisatie zijn gewijzigd, wilt u dit dan 
a.u.b. doorgeven aan ons per e-mail:  
steunpuntvrijwilligerswerk@levgroep.nl   
 
U kunt ons tevens vinden op de website van de LEVgroep: 
www.levgroep.nl  

Nieuwe website In veilige handen 
 
Vanaf 24 juni 2015 is de vernieuwde website www.inveiligehanden.nl  online. Laagdrempeliger en meer  
toegespitst op wat voor uw organisatie of initiatief handig en nodig is om seksueel ongewenst gedrag tegen te 
gaan. Om vrijwilligersorganisaties (klein en groot) goed op weg te helpen, is het stappenplan sterk vereenvoudigd. 
U kunt instappen op het onderwerp waarmee uw organisatie al bezig is. 
Bij elke stap krijgt u tips en kunt u handige materialen downloaden. Op deze manier zult u zien dat het minder 
ingewikkeld en minder werk is om te werken aan veiligheid dan u misschien denkt. Surf naar  
http://www.inveiligehanden.nl/ om te ontdekken hoe de website u ondersteunt. 
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