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Jungle concert voor de jeugd door Harmonie St. Lucia
Op zondag 12 november vindt een bijzonder concert plaats in het Patronaat.
Harmonie St. Lucia en het opleidingsorkest spelen samen in de grote zaal, die voor de gelegenheid
helemaal omgetoverd wordt in jungle sferen. Er is een verteller met een spannend verhaal en er
wordt passende jungle-muziek gespeeld.
Het verhaal is speciaal gemaakt voor de jeugd van Mierlo. Maar ook ouders, opa’s en oma’s zijn
natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
De muzikanten hopen op een grote opkomst van publiek. De toegang is gratis.

Na afloop van dit bijzondere concert is er een instrumentenkennismakings markt. Hier kunnen belangstellenden diverse
blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten uitproberen en
kan men informatie krijgen over de harmonie.
Ook is er de mogelijkheid om in te schrijven voor twee gratis
proeflessen op een instrument naar keuze.
Hou je van muziek, heb je altijd al een instrument willen
bespelen? Kom dan zondag zeker naar dit verrassende
concert. En zie dan met eigen ogen hoe leuk en spannend
muziek maken is.
Het Patronaat, gelegen aan de Heer van Scherpenzeelweg 14,
is om 14.00 uur open. Het concert zal rond 14.30 uur
beginnen.
Op zondag 19 november gaat de harmonie Sinterklaas weer
naar de sporthal brengen en op zondag 26 november spelen
ze in de jaarlijkse Luciamis in de kerk. Kortom genoeg
gelegenheden om te genieten van deze bijzondere vereniging.
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Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) informeren we jou graag over lokaal nieuws
rondom het thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wil jij
meer weten over het aanbod van het CMD? Kijk dan op onze website.

Nationaal schoolontbijt
Van 6 tot en met 10 november vindt voor de 15de keer het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het
thema dit jaar is: Gezond ontbijten is geen kunst! Scholen kunnen zich hiervoor inschrijven om
samen met de kinderen gezellig en gezond te ontbijten op school. Ook jij als ouder kunt ervoor
zorgen dat je kind een gezonde start van de dag heeft. Lees meer tips op www.voedingscentrum.nl.
Sjors sportief én Sjors creatief van start
Met Sjors Sportief kunnen kinderen heel veel sporten uitproberen. Met Sjors Creatief kunnen ze
kijken welke creatieve activiteiten ze leuk vinden. Kinderen kunnen kiezen uit ruim 60 activiteiten.
Vorig schooljaar werden alle records gebroken: kinderen hebben zich ruim 1000 keer ingeschreven
voor een activiteit. In de laatste week van september hebben de kinderen van alle basisscholen uit
de gemeente dit boekje ontvangen via school. Inschrijven kan via www.sjorssportief.nl.
Via de regeling Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds is het in bepaalde situaties mogelijk om een
bijdrage of vergoeding aan te vragen in de tegemoetkoming van de kosten. Lees meer over de
voorwaarden op www.geldrop-mierlo.nl.
Week van de mediawijsheid

Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema is
‘Generatie Media: samen mediawijs’. De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een
wereld vol media. Een wereld waarin je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op
ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren.
Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden, zijn er ook risico’s. Van cyberpesten tot nepnieuws en
radicalisering. Ga daarom met je kind in gesprek over het online gedrag en mediawijze
vaardigheden, zodat je elkaars leefwerelden beter leert begrijpen en je kind klaar is voor een
mediawijze toekomst.
Lees meer hierover op www.mediawijsheid.nl.
Week tegen kindermishandeling
Van 20 tot en met 26 november is de ‘Week tegen kindermishandeling’. Tijdens deze week wordt er
een beroep gedaan op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.
Veel mensen vinden het lastig om bij een vermoeden van kindermishandeling in actie te komen. Zie
ik het wel goed? Vererger ik de onveiligheid van een kind niet als ik me ermee bemoei? Allemaal
logische vragen, maar er is maar één helder antwoord op te geven. Zelfs bij het geringste
vermoeden van kindermishandeling kom je in actie. Neem het zekere voor het onzekere en bel met
Veilig Thuis via 0800 2000. Voor meer informatie zie ook www.vooreenveiligthuis.nl.
Villa Pinedo
Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen,
elkaar adviseren en steunen. Zo geven jongeren via het forum advies aan kinderen en schrijven ze
blogs om hun ervaringen met lotgenoten te delen.
Ben je net gescheiden, van plan om te scheiden of al jaren gescheiden? Ook jij kunt als volwassene
terecht op www.villapinedo.nl. Zo kun je advies vragen aan jongeren, om meer bewust te worden
van wat er in het hoofd en hart van je kinderen met gescheiden ouders omgaat. Daarnaast heb je
ook de mogelijkheid online modules of een workshop te volgen, om te leren hoe je kind zo min
mogelijk last heeft van een scheiding.
Ontmoetingsgroep ouders van kinderen met autisme
Het CMD en het Plusteam organiseren op woensdag 15 november een ontmoetingsbijeenkomst
voor ouders van kinderen met autisme. Deze bijeenkomst staat in het teken van
‘Verslavingsgevoeligheid’. De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Geldrop. Wil je ook graag
deelnemen of meer informatie? Stuur een e-mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl.
Taalcafé
Een op de tien Nederlanders kan niet goed lezen en schrijven. Dat is een probleem van ons allemaal.
Want wie niet kan lezen of schrijven kan ook niet meedoen in onze samenleving. Kom in actie!
Moedig jouw buurman, ouder, vriend of collega aan om naar het Taalcafé te gaan, of kom samen.
Het Taalcafé is speciaal voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Taalcafé
is elke maandagmiddag van 14 – 15 uur in de Bibliotheek Geldrop en de toegang is gratis.
Agenda

5 november
7 november
11 november
15 november
15 november

Kindercollege over de natuurkundige eigenschappen van vloeistoffen
Bibliotheek Dommeldal Mierlo
Informatieavond bedplassen GGD Brabant- Zuidoost
Baby’s en buiken St. Anna Ziekenhuis
‘Kraaknacht’ jeugdactiviteit Bibliotheek Dommeldal Mierlo
Ontmoetingsgroep ouders van kinderen met autisme Bibliotheek Geldrop

Heb je nog ideeën en / of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl.

