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LOEK@YOU - Najaarseditie 2019

Agenda
NOVEMBER

13 november 15.00 - 17.00 uur
LOEK@TALENT: Koken hoofdgerecht

14 november 18.00-20.00 uur
LOEK@TALENT: Toneel (iedere donderdag)

20 november 15.00 - 17.00 uur
LOEK@TALENT: Koken nagerecht

22 november 14.30 - 17.30 uur
LOEK@TALENT: Surprise maken

25 november 09.30 - 11.30 uur
Open inloop

DECEMBER
03 december 19.30 - 21.30 uur

Ouderkamer

07 december
Dag van de vrijwilliger

mede mogelijk gemaakt door LOEK@TALENT

09 december 19.30 - 21.30 uur
Open inloop

13 december 18.00 - 21.00
KERSTIVAL

15 december 13.00 - 16.00 uur
LOEK@TALENT: Kerstmarkt Rundgraafpark

18 december 17.30 - 21.00
Team Avond

JANUARI
2 januari - LOEK@WINTER
3 januari - LOEK@WINTER

 

Welkom April!
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Mijn naam is April Teeuwen, ik ben 28 jaar oud.
Ik ben moeder van 3 heerlijke kinderen en samen met
mijn vriend wonen wij in Veldhoven.

Momenteel ben ik bezig met de opleiding
gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Mijn interesse ligt bij kinderen en jongeren, en ik heb
dan ook een geweldige stageplaats weten te
bemachtigen bij LOEK@YOU, waar ik op dinsdag en
donderdag aanwezig ben.

Als moeder van 3 jonge kinderen is dit best pittig.
Gelukkig heb ik hele leuke, lieve collega's waar ik heel
veel van kan leren en waar ik met al mijn vragen naar
toe kan.

Ik heb al kennis mogen maken met een aantal lieve kinderen bij LOEK@YOU. Ook
mede dankzij hen, gaat dit een heel leuk en leerzaam jaar worden.

Tot ziens bij LOEK@YOU

LOEK@US - Kerstival
Wegens het grote succes van vorig jaar, organiseert LOEK@US op vrijdag 13
december a.s. een super gezellige kerstavond voor het hele gezin. Van 18.00-21.00
heeft de werkgroep voor het hele gezin een leuke avond in elkaar gezet.
Deze avond is voor gezinnen die het zwaar hebben doordat kinderen problemen
ondervinden in het onderwijs of doordat de kinderen op een andere manier beperkt
worden of problemen hebben. Speciaal voor deze gezinnen is Kerstival om samen te
genieten van een gezellige avond in kerstsferen.
Uitgebreide informatie is te vinden op Eventbrite.
Komen jullie ook? Kerstival is gratis. Houd deze datum vrij in je agenda en meld je
aan via de registratieknop, want VOL = VOL

We hopen jullie te zien bij de Bosbender in Veldhoven.
Groetjes, de werkgroep.
 

Aanmelden Kerstival

https://loekyou.email-provider.nl/link/ea2bduiks2/fjygx2edle/7kjg1ts1yj/7oqxa8jemk/3io4si85q0


Voorlichting & Preventie - AFGEWEZEN!
Afgelopen dinsdag 29 oktober was de lezing AFGEWEZEN! georganiseerd door
Stichting LOEK@YOU. Het was een groot succes!

Wij willen iedereen bedanken voor hun komst. Onze speciale dank gaat uit naar
gastspreker Remko Iedema, moeder Cindy en moeder Francoise. 
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Hieronder een overzicht van de komende toffe activiteiten die door LOEK@TALENT
worden organiseerd. 

Toneel door Isa Erhardt
Donderdag 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28
november, 12 december (generale repetitie) en 13 december (uitvoering, tijd nog te
bepalen) MEEDOEN KAN NOG!
18.00-20.00 uur
Winter. Bomen laten hun kroost aan bladeren uitvliegen en komen tot rust. Dieren
trekken zich terug in hun hol om maanden lang te dromen. De natuur valt in slaap.
Maar wij mensen niet. Wij mensen doen daar niet aan.
Druktemakers zijn we. Dat wordt wederom duidelijk in het winterse toneelstuk waar
we aan gaan werken. Het verhaal dat we gaan spelen is voor nu nog even geheim,
maar het belooft een voorstelling vol drama te worden!
Wil je mee doen? Geef je dan zeker op. Ook als je nog geen ervaring hebt met
toneel. De voorstelling wordt gemaakt onder begeleiding van theatermaker
Isa Erhardt. Zij haalt alles uit de kast om het jou zo comfortabel en leuk mogelijk te
maken op de planken!

Koken: Hoofdgerecht
Woensdag 13 november - 15.00-17.00 uur
Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, organiseren we een diner voor alle
vrijwilligers van LOEK@YOU. 
Vandaag gaan we het hoofdgerecht oefenen. We maken verschillende
hoofdgerechten en de lekkerste kiezen we uit voor het diner! 

Koken: Nagerecht
Woensdag 20 november - 15.00-17.00 uur
Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, organiseren we een diner voor alle
vrijwilligers van LOEK@YOU. 
Vandaag gaan we het nagerecht oefenen. We maken verschillende nagerechten en
de lekkerste kiezen we uit voor het diner! 

Surprise maken
Vrijdag 22 november - 14.30-17.30 uur
Leeftijd: vanaf groep 6



Facebook Eventbrite

Ik ben Gertina Bakker en ik heb voor jullie een
workshop mindfulness voor kinderen gegeven. Super
leuk! Ik heb een praktijk in Best waar ik
(hoogbegaafde) kinderen en moeders begeleid op
sociaal en emotioneel gebied. Ook richt ik me op
kinderen en volwassenen die last hebben van
belemmerende overtuigingen in het hoofd. 

Wat is mindfulness voor kinderen?
Veel kinderen zitten tegenwoordig meer in hun hoofd
dan in hun lichaam. Mindfulness helpt je om bewuster
met je lichaam bezig te zijn, zodat jij meer kan
ontspannen en minder hoeft te piekeren.  Dit gebeurt
spelenderwijs door middel van verhalen,
ontspanningsoefeningen en spelletjes.
Ook vind ik het heel belangrijk dat kinderen leren en
voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Deze boodschap
zat dan ook als een rode draad in mijn mindfulness

workshop verweven.

Mochten jullie nog vragen hebben, of meer willen weten over
mindfulness/ontspanning in de maand november en mijn begeleiding, dan kun je
kijken op mijn website www.gertina.nl 

Voel je altijd vrij om een berichtje te sturen als je vragen hebt.

Facebook Website

Goed concentreren en mee kunnen op school kan
lastig zijn voor kinderen die problemen hebben met
het verwerken van prikkels.  
Geluiden en beelden uit de achtergrond komen even
sterk binnen als die uit de voorgrond. Dit maakt het
lastig om je te concentreren op wat van je wordt

Ben jij aan het stoeien met je surprise? Lukt het maar niet om te rijmen? Kom dan
naar de surprise middag van LOEK@TALENT! 
Tijdens deze middag helpen we jou met je surprise zodat je deze helemaal tip top
kan geven aan degene van jouw lotje. 

Diner voor de vrijwilligers
Zaterdag 07 december - 15.00-20.00 uur
Op verschillende woensdagen in november hebben we heerlijke gerechten gekookt,
geprobeerd (en natuurlijk ook vooral geproefd...). De lekkerste gerechten maken
we vandaag nog een keer, maar nu voor alle vrijwilligers van LOEK@YOU. Help jij
mee met de gerechten maken en serveren voor onze speciale gasten?

Kerstmarkt Rundgraafpark
Zondag 15 december - 13.00-16.00 uur
Vandaag staan we dan eindelijk op de kerstmarkt! We gaan de spullen die we de
afgelopen periode hebben gemaakt verkopen. Zet jij jouw verkooptalenten in en
weet jij de kraam binnen no time uit te verkopen? Dan zoeken we jou! 

Wil je ook meedoen aan een activiteit van LOEK@TALENT?
Meld je dan aan via Eventbrite of neem een kijkje op onze Facebookpagina!

Squeeze vest - helpt bij prikkelverwerking
en concentratie op school
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verwacht. 
Als je moeite hebt met prikkelverwerking, kun je veel
baat hebben bij diepe druk. Diepe druk heeft een
regulerend effect op de prikkelverwerking, waardoor
je minder ‘geraakt’ wordt door alle binnenkomende
prikkels en "en het lukt je beter om prikkels te
filteren". Hierdoor ben je minder snel afgeleid en kun
je je beter concentreren. Zo kun je je taken beter

afmaken en misschien zelfs betere resultaten bereiken op school. Het Squease
drukvest is een opblaasbaar lichtgewicht vest wat diepe druk geeft door het op te
pompen met lucht. Je draagt het als kledingstuk onder de normale kleding en het
kind kan het zelf oppompen wanneer de prikkels teveel worden.
Als je wilt proberen of het drukvest jouw kind ook helpt, dan kun je het vest huren
voordat je het eventueel aanschaft. Als het vest na de huurperiode bevalt worden
alle huurkosten van de aanschafprijs gehaald. Bevalt het onverhoopt niet? Dan
stuur je het gewoon terug.

LOEK@WINTER
Op 2 en 3 januari staan leuke vakantie activiteiten
gepland bij LOEK@WINTER . Dit is een prikkelarm
vakantieprogramma. Bij LOEK@WINTER worden een
aantal super leuke activiteiten georganiseerd voor
kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig
hebben, leeftijd 4 t/m 18 jaar.

Wat gaan we doen?
Op donderdag 2 januari starten we om 9.00 uur op de Heuvelstraat 60 en gaan we
met de kleinere kinderen een winterse zeskamp houden. Allemaal spellen die te
maken hebben met het thema winter en waarbij we een echte winnaar krijgen.
Daarna lopen we nog het blotevoetenpad. Met de oudere kinderen gaan we naar
Streetjump Veldhoven om ons lekker uit te leven op de trampoline. Daarna komen
we weer samen op de Heuvelstraat om gezellig, buiten bij de koek en zopie kraam,
iets lekkers te eten.
Ook aan de creatieve kinderen is gedacht. We gaan muziekinstrumenten maken.

Op vrijdag 3 januari moeten de kleinere kids weer vroeg uit de veren want dan
gaan we om 09.00 uur naar de schaatsbaan in Oud-Veldhoven en in de middag
gaan we met de wat oudere kinderen eerst een potje poolen, en daarna
beachvolleyballen, lekker de winterteentjes van de vloer ! Op locatie komt
s'ochtends ook iemand samen met de kids keramiek beschilderen. Voor ieder wat
wils. Ook wordt er nog een echte poppenkast voorstelling gehouden.

Opgeven en meer informatie kunt u via onderstaande link. Bij deelname wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Eten, drinken en lekkernij is inbegrepen.

Voor meer informatie over het Squease drukvest: Klik hier

Speciaal voor kinderen van LOEK@YOU
Kinderen bij LOEK@YOU kunnen nu met een speciale regeling het vest uitproberen
en huren. Elke klant die een vest wil huren krijgt 4 weken als ze 2 weken huren.
Dus 2 = 4

Om het Squease vest te huren: Klik hier

Voor ervaringen van Squease gebruikers: Klik hier

LOEK@WINTER kaartverkoop

Vrijwilligers gezocht
Helpende hand? WE LOEK@YOU!
Vrijwilligerswerk: dat doe je niet alleen omdat je het leuk vind, maar ook om iets
goeds te doen! Iets goeds dat bij je past. Heb jij ambitie om iets te betekenen voor
kinderen met extra (zorg)behoeften? En ben je iemand met een warme
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persoonlijkheid? 

Of je nu graag activiteiten organiseert, in de tuin werkt of gewoon wil
ondersteunen: LOEK@YOU kan jouw hulp altijd gebruiken. Hoe meer helpende
handen, hoe meer aandacht voor onze doelgroep. Waar ligt jouw passie en wat zou
jij willen bijdragen?

Wil je investeren in iets moois?
Kom dan kennis maken!
In een kennismakingsgesprek nemen we de tijd jouw ambities en redenen om
vrijwilligerswerk te doen te bespreken. Samen gaan we op zoek naar werk dat jouw
energie geeft en onze Stichting weer een stukje verder helpt.

Nieuwsgierig? Mailen, bellen of afspreken kan altijd. Neem contact op met
vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl voor meer informatie over onze Stichting en
werkwijze.

Bezoek van de burgemeester!
Op woensdag 30 oktober is de burgemeester van Veldhoven, Marcel Delhez, bij ons
op de koffie geweest. Naderhand schreef hij het volgende op Facebook: 

"In deze drukke week ook nog samen met raadslid Karen Gielis een bezoek
gebracht aan Stichting LOEK@YOU in Zeelst. Zij zorgen ervoor dat de jeugd die
nergens in een onderwijs systeem passen toch verder kunnen in hun leven. Helaas
heel hard nodig maar ook erg gewaardeerd door de jongeren en hun ouders. Keep
up the good work!"
 

Wisten jullie dat....
Leontien en Mandy bij Hoeve de Nachtegaal laatst opgesloten waren. Ze waren
zo hard aan het werk dat het personeel vergeten was, dat ze nog boven zaten.
Zelf waren ze dus ook de tijd vergeten en hadden ze niet in de gaten dat het
allang sluitingstijd was... Uiteindelijk zijn ze toch bevrijd door de eigenaar!
we binnenkort gaan starten met Spectrovita? Via dit systeem zorgen we voor
een optimale communicatie tussen ouders, vakspecialisten en overige
begeleiders!
je zeer eenvoudig kan doneren aan LOEK@YOU zonder dat het jou daadwerkelijk
geld kost? Via onderstaande link van Doel Shoppen kun je gewoon shoppen bij
bijvoorbeeld Bol.com, MediaMarkt en Greetz en een deel van jouw besteede
bedrag gaat dan naar LOEK@YOU. Super toch?! 

 



DoelShoppen.nl

Stichting Severinus - Stille Kermis
Op 14 juni nodigde stichting Severinus de kinderen van LOEK@YOU uit voor de
stille kermis. Dat zijn kermisattracties zonder de scherpe geluiden die normaal op
een kermis te horen zijn.
We gingen met 4 kinderen en hun begeleiders op weg naar dit avontuur.
Daar aangekomen zagen we een draaimolen, een rups, een octopus en diverse
kraampjes met ijs of versnaperingen.
Laevi, Michael, Luuk en Jamie gingen meteen in de rups. Daarna kwamen de
andere attracties aan de beurt. Wat een feest!
Voor de bewoners van de Severinusstichting was het enorme pret. Het plezier
straalde van hun gezichten. Zo mooi om te zien.
Na afloop nog een lekker ijsje wat er goed in ging op deze warme zomerdag en fijn
weer terug naar de lokatie van LOEK@YOU.
 

VIERPLEZIER - Koningsdag 2019

VIERPLEZIER - Sportdag
Op vrijdag 27 september zijn wij met 5 kinderen en 5 begeleiders naar
recreatiepark Ter Spegelt in Eersel geweest om onze door Kim en Joost
georganiseerde sportdag te houden. We hebben ons er erg vermaakt met name op
de pumpbaan. Dit is een cross/hindernisbaan waar je met crossfietsjes over heen
kunt. Onze kinderen begonnen, nadat ze toegerust waren met de bescherming, dan
ook meteen enthousiast de hindernissen te betreden. En al snel volgde de
volwassenen ook. Er waren er een aantal erg bedreven in! Zij vlogen op een
gegeven moment vol vaart over de baan. Het was ook mooi om te zien dat men
elkaar hielp en dat we gedurende de middag er iedereen beter in zagen worden.
Omdat het fietsen veel energie kost was er tussendoor de mogelijkheid om uit te
rusten en aan de kant gezellig te genieten van wat lekkers.

Tussen het crossen door was er ook ruimte om te voetballen op het speciaal
daarvoor aangelegde voetbalcourt. Luuk, Joe, Marianne en Joost hebben daar felle
duels op het scherpst van de snede uitgevochten.

Het was een hele geslaagde middag en jong en oud heeft heeft zich erg vermaak.
We bedanken dan ook Ter Spegelt dat we gebruik hebben kunnen maken van hun
mooie locatie en faciliteiten.

Voor Marianne - Van Jamie
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Een supercheque
van de Ronde Tafel
166 Veldhoven
Vrijdagochtend 22 maart stonden twee
heren op de stoep bij LOEK@YOU met
een cheque waarop een flink geldbedrag
stond.Maar liefst €750. Het bedrag was
bedoeld om LOEK@SUMMER financieel
te ondersteunen.
Nori, Joost en de kleine Michael hebben
de heren ontvangen.
Ze hadden veel belangstelling voor het

werk bij LOEK@YOU en vonden de stichting een geweldig initiatief. Na een kopje
koffie gingen ze er weer snel vandoor naar hun eigen business.
Heel erg bedankt namens alle medewerkers en kinderen van LOEK@YOU!

ROC de Leijgraaf bedankt!
Een tijd geleden zijn we naar de Beursvloer
Meijerijstad geweest. Op een Maatschappelijke
Beursvloer worden bedrijven die maatschappelijk
betrokken zijn en graag iets willen betekenen voor de
lokale samenleving, gekoppeld aan maatschappelijke
organisaties met een hulpvraag. Het aanbod van een
bedrijf kan bestaan uit expertise, materialen,
faciliteiten, netwerk openstellen en helpende handen.
De maatschappelijke organisatie levert op haar beurt
een creatieve, ludieke of gezellige tegenprestatie. Zo
ontstaat er een MATCH waar beide partijen baat bij
hebben.
MBO De Leijgraaf van de richting Hout en Meubel
hebben voor LOEK@YOU een prachtige tafel met
bankjes gemaakt, een kast voor ons buiten biologie

lokaal en een insektenhotel. We willen de studenten en docenten enorm bedanken.
Stichting LOEK@YOU is er enorm blij mee. Wij gaan een gastles aan ROC de
Leijgraaf terug geven. Dank jullie wel.

Donateur - Hypotheekshop Eindhoven
Trouwe donateur Hypotheekshop Eindhoven doneert ieder
jaar een bedrag. Daar is Stichting LOEK@YOU super blij mee. We schaffen voor dit
bedrag altijd iets voor de kinderen aan. Dit jaar hebben we een boksbal met
verschillende bokshandschoenen aangeschaft en een tennispaal. De kinderen die
Stichting LOEK@YOU begeleidt moeten hun prikkels kwijt kunnen en met deze
activiteiten gaat dat zeker lukken. Stichting LOEK@YOU bedankt de Hypotheekshop
Eindhoven.

Twitterbericht van LAKS



Nieuwsitem
Een aantal keer per jaar houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van
Stichting LOEK@YOU. Wanneer u zelf een interessant nieuwsitem heeft voor
de nieuwsbrief, stuur deze dan naar de administratie van Stichting LOEK@YOU.

Klik hier om een e-mail te sturen!

Volg ons

© LOEK@YOU - LEREN OP EIGEN KRACHT
INFO@LERENOPEIGENKRACHT.NL - 040-3046797

Deze e-mail is verstuurd aan Marianne@lerenopeigenkracht.nl. • Als u geen nieuwsbrief
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