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inleiding
In dit beeldverslag kun je een inpressie vinden van het jongerenwerk Geldrop - Mierlo in 2021. Het jongerenwerk is volop
in de maak! We zijn dit jaar vol enthousiasme begonnen met
een gehele nieuwe opdracht en nieuwe werkwijze:

•nieuw team,
•nieuwe blik,
•nieuwe expertises,
•nieuwe mindset,
•nieuw uiterlijk,
•nieuwe identiteit,
•nieuwe samenwerking(en)

en nieuw programma.
We hebben de aanbesteding (opnieuw) gewonnen vanuit een
leuke en vooral nieuwe vraag vanuit de gemeente.
De gemeente had een nieuwe vraag, voor een nieuwe
doelgroep en werkwijze.
Voorheen legde het jongerenwerk de focus op het bestrijden
van overlast en hulp bieden bij het oplossen van problemen
van jongeren. In de nieuwe werkwijze gaan we focussen op
positiviteit en jongeren motiveren om aan de slag te gaan
met hun passie en talenten. Op die manier kunnen we op
de lange(re) termijn problemen en overlast voorkomen i.p.v.
aanpakken.

Bij deze nieuwe werkwijze hoort ook een nieuw team! Het
nieuwe team jongerenwerk bestaat uit: jongerenwerkers,
ontwerper en programmeur. Daarnaast wordt het team
versterkt door onze getalenteerde stagiaires en vrijwilligers.
Wij gaan intensief onderzoek doen naar en met jongeren
binnen het sociaal culturele aanbod in Geldrop-Mierlo.
Wij bereiken deze nieuwe doelgroep, door een nieuwe
benadering en werkwijze. De hele werkwijze ontwikkelen wij
met de doelgroep, stakeholders en gemeente samen.
Wij laten de passie en talenten van jongeren uit GeldropMierlo tot bloei komen en dagen ze ui nieuwe talenten te
onderzoeken. Zoals: tekenen, gitaar spelen, vloggen, gamen,
koken, maar ook organiseren en plannen behoort tot deze
kwaliteiten. We stimuleren jongeren om zelf cultuurmaker te
zijn binnen hun eigen gemeente. We gaan samen het aanbod
voor jongeren in Geldrop - Mierlo een flinke boost geven!
We hopen samen met jongeren een sterke jongerencultuur in
Geldrop-Mierlo te ontwikkelen.
We zijn op zoek naar talent van eigen bodem. Wat is jouw
talent?

visie & missie
jongerenwerk
Het ervaren van succes bij jongeren
is een belangrijke factor die bijdraagt
aan het toekomstperspectief van de
individu.
Team jongerenwerk Geldrop-Mierlo
zet zich in om de persoonlijke groei
van jongeren te stimuleren door zich te
richten op talentontwikkeling. Het team
komt echt tot leven door samen met
jongeren vindplaatsgerichtonderzoek
te doen naar beweegredenen.
De resultaten zetten we om naar
activiteiten die door de jongeren zelf
georganiseerd worden.
De inzet van het team wordt kenmerkt
door zich flexibel op te stellen met als
doel kansen te signaleren, creëren en
versterken. We werkend in co-creatie
met lokale partners toe naar een fijn
opgroeiklimaat voor jongeren.
• We richten ons op talantontwikkeling
en persoonlijke groei van jongeren
• We werken vindplaats gericht

De visie:
We zetten ons in voor een samenleving
waarin jongeren mee doen, gehoord
worden, een plek hebben, kansen krijgen en verantwoordelijkheid nemen,
ongeacht hun uitgangspositie. Voor,
door en samen met jongeren! In relatie
tot onze opdrachtgever stemmen wij
regelmatig af en denken wij proactief
mee in verbeteringen en oplossingen. In
het werken met jongeren zíjn we verbindend met en tussen jongeren, hun sociale omgeving en ketenpartners. Onze
inzet speelt flexibel in op de vraag met
als doel kansen voor jongeren te creëren en te versterken. We richten ons op
actieve participatie bij activiteiten voor
en door jongeren. We geloven dat het
ervaren van succes bij jongeren een
belangrijke factor is, die bijdraagt aan
hun toekomstperspectief.
Missie: We richten ons op talentontwikkeling en persoonlijke groei van jongeren

nieuwe blik
MALOU
VAN DIJCK

social designer

RONALD
VAN LITSENBURG

LEV netwerker

VIC VAN DIJCK

jongerenwerker

HASSAN YAHIAOUI

jongerenwerker

social designer
&
stagiaires + vrijwilligers

ANOUK
BOSMAN

stagiaire

programmeur

SAM
KLIJSEN

stagiaire

+

+

TIKA
DANKERS

stagiaire

jongerenwerkers

SHARIF
LOPEZ

stagiaire

nieuw team

KOERT
VAN LIESHOUT

programmeur

MAHAN
BAGHERZADEH

doelstellingen
Wij hebben een
persoonlijke aanpak

JONGERE
ZELF

WELZIJN, GELUK &
AUTONOMIE
OPGROELOMGEVING
Alle jongeren krijgen kansen zich te ontwikkelen
en naar vermogen deel te nemen en bij te
dragen aan de gemeenschap en samenleving in Geldrop Mierlo.

Wij staan
dichtbij

Wij zorgen voor
verbinding

JONGEREN
SAMEN

JONGEREN
IN DE
GEMEENSCHAP

STERKE JONGERENCULTUUR CREËREN
Recreatie, educatie, kunst,
cultuur.

THUISVOELEN BINNEN EEN
HECHTE
GEMEENSCHAP IN GELDROP
& MIERLO
Er is sprake van een sterke en hechte
Geldrop-Mierlose gemeenschap waar
ook jongeren zich thuis voelen.

nieuwe
werkwijze

EMPATHISEREN

DEFINIEREN

we hebben de
aanpak van social designers
het ontwerpproces

IDEEËN
BEDENKEN

TEST

EVALUAREN

kernwaardes
1 // Beleving

2 // Actieve particitpatie

3 // Talentontwikkeling

4 // Succes ervaren

Wij maken programma voor jongeren, hun beleving en behoeftes
staat voorop.

Ons programma wordt ontwikkeld voor, door én samen met
jongeren.

Wij willen de passies en talenten van jongeren laten groeien.
Iedereen heeft talent. De focus
op talent (in plaats van een probleem) is een postivieve manier
voor jongeren om het beste uit
zichzelf te halen.

Wij maken groei zichtbaar en
iets om op trots op te zijn! We
bieden (toekomst)perspectief
en gaan samen ontdekken hoe
jongeren persoonlijk tot hun recht
komen.

5 // Inclusief

6 // Persoonlijk & gelijkwaardig

7 // Uitnodigend

8 // Samenwerken

Iedereen is anders maar toch
gelijk.

Ons programma is open, laagdrempelig en uitnodigend. Het
past bij jongeren en spreekt ze
aan.

Wij werken samen aan een gemeenschap waarin jongeren zich
thuisvoelen. Een opvoedklimaat
en plek om te groeien maak je
samen. Wij werken samen met
jongeren, opvoeders, verenigingen, partners en bedrijven.

9 // Welzijn en geluk

10 // Aantrekkelijk

11 // Fantasie

12 // Inspirerend

Het programma draagt bij aan
het welzijn en geluk van jongeren.

De beleving moet positief zijn.
Wij voegen waarde en plezier toe.
Lachen is gezond en we doen
dingen om (samen) trots op te zijn!

In het programma is ruimte voor
verbeelding, dromen en fantasie.
Sky = limit

Wij gebruiken sport, kunst, cultuur,
recreatie en techniek als middel.

Het progamma is voor álle
jongeren uit Geldrop en Mierlo.

2021
Het was een uitdagend jaar met vele kansen en
onverwachte wendingen. Een jaar waarin we flexibel
moesten reageren op veranderende omstandigdheden.
Corona en de bijbehorende maartregelen en de grote
impact die het heeft op het leven en welzijn van jongeren.
Ze krijgen er mee te maken in hun (bij)banen, op school,
thuis en het maakt grote impact in hun sociale leven. Voor
ons als jongerenwerkers een uitdagingen om daar op in
te spelen en er voor ze te zijn maar ook een uitdagingen
voor het programmeren van activiteiten natuurlijk. We
hebben dit jaar toch veel relaties kunnen versterken.
Ondanks dat ook wij vaak teleurstellingen hebben moeten
verwerken en verkopen door programma wat geen
doorgang heeft kunnen vinden.
Jongeren wisten ons gelukkig goed te vinden. Samen
met (nieuwe) samenwerkingspartners hebben we een
heel divers aanbod kunnen bieden. Van klusactiviteiten,
kookworkshops, (online) gamewedstrijden tot aan
een festival. We hebben activiteiten voor jongeren
georganiseerd maar vooral samen met jongeren.
Inmiddels hebben we diverse werkgroepen en jongeren
(vrijwilligers) die een steeds meer activere rol krijgen om
zo gezamelijk van Geldrop en Mierlo een fijn plek te

jongeren in

Geldrop - Mierlo
Ondanks COVID hebben we veel dingen ondernomen om in contact te blijven
met de jongeren. Offline en online resulteerde in overwegend korte lijnen, die we
konden borgen binnen een aanbod op maat(afhankelijk van de maatregelen).
We zagen begin vorig jaar vooral veel frustratie bij jongeren over alles wat er
niet kon of niet leek te kunnen. Het perspectief werd kleiner en veel jongeren waren boos op de overheid, de gemeente, de school en soms zelf hun ouders over
wat ze wel en vooral niet mochten. Een voorbeeld waarin deze frustraties hoog
opliepen zagen we tijdens de rellen. Gelukkig waren we er door de korte lijnen
vroeg bij en wisten wij deze te voorkomen voor onze mooie gemeente. Maar
de angel was er nog niet uit. Jongeren raakten in sociaal isolement, zochten
hun heil bij elkaar en probeerden op allerlei manier de restricties te omzeilen of
“hun leed” te verdoven: (illegale)feesten in binnen en buitenland, veel alcohol en
drugsgebruik, fake QR codes of testbewijzen, veel schoolverzuim of zelf verzuim
op het werk. Jongeren maakten er gebruik en geregeld misbruik van, gezien het
moeilijk te controleren viel. De rode draad: jongeren zijn eenzaam geworden en
trekken zich steeds meer terug in de digitale wereld. Een dynamische wereld die
gevoed wordt door donkere gedachten, ophitsgedrag van derden, angst, onzekerheid.
Maar, we hebben ook veel moois zien ontstaan in deze bijzondere tijd. Jongeren
zijn steeds meer het gezin gaan waarderen en zoeken naar ludieke manieren
om het gezelliger te maken thuis. Wat soms lastig is, als er druk vanuit de ouders
komt, gezien ook zij geregeld thuis zaten(quarantaine, thuiswerken etc), maar
zeker opvallend. Jongeren worden creatiever in denken en doen en weten dat ze
geregeld hun boontjes zelf moeten doppen. Wij boden hier een mooi platform
voor binnen onze programmering en zijn met hen op zoek gegaan naar de (onzichtbare) talenten van deze jongeren.

samenwerken
& partners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek Dommeldal
Hechte band
Leef
PSV foundation
Downtown Promotions
De Wiele Creatief
Kunstkwartier
Gemeente Gelrop-Mierlo
Gebiedsregisseurs en CMD
Wijkverenigingen
Politie
Strabregt College Geldrop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braakhuizen Voetbalclub
Hofdael
Wijkvereniging Braakhuizen
Theatervereniging Helder
Kommus Radio
Mifano Voetbalclub Mierlo
Aloysius College
Plein College Nuenen
Overige scholen
Voetbalvereniging Geldrop
Wijkvereniging 6 gehuchten
GARAGE2020

Wij werken samen een gemeenschap waarin jongeren zich thuisvoelen.
Een opvoedklimaat en plek om te groeien maak je samen. Tijdens het
ontwikkelen van ons dynamische programma, zijn wij op zoek gegaan naar like-minded people. Culturele samenwerkingspartners in
Geldrop-Mierlo, die iets moois willen ontwikkelen voor de jonge burgers
van onze gemeente. We zijn co-creaties aangegaan met Hofdael, Downtown Promotions, de Wiele, Kunstkwartier, bibliotheek Dommeldal, de
Hechte Band en velen anderen die met ons begonnen zijn aan een cultureel jongeren platform waar jongeren kunnen ontdekken, leren en op basis
van hun (verborgen) talenten kunnen ontwikkelen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volwassenwerk LEVgroep
Vluchtelingenwerk LEVgroep
Fontys Eindhoven
Patronaat/Loesje
Basisschool De Vlinder
GGD
‘t Saam
Het Goed Kringloop
Andere zorg & welzijn
bordspellenclub
Bedrijven GM
Brainport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnavalsverenigingen
Hockeyclub Mierlo
Hockeyclub Geldrop
Kunst Atelier Riel
Overige sprotclubs
Overige fitness
Weverijmuseum
Wijkgebouw Twern
Wijkvereniging De Coevering
Wijkverenigingen overig

veldonderzoek
Hoe kom je er achter
wat jongeren nou echt
leuk vinden?
Ontwikkelen, innoveren en realiseren van creatief veldonderzoek. De belevingswereld van
jongeren is constant in beweging en verandering. Goed op de hoogte zijn en inzicht krijgen in de jongeren(cultuur) in onze gemeente
is daardoor van groot belang. Onderzoek
naar de doelgroep of zoals wij het noemen:
veldonderzoek is daarom een belangrijk
onderdeel van onze (nieuwe) werkwijze. Wij
zijn ervan overtuigd dat programma maken
wat aansluit bij jongeren begint bij het inleven, bevragen en prikkelen van jongeren.
We zijn constant op zoek naar creatieve,
outof-the-box, fantasierijke en verassende
(kwalitatieve) onderzoeksmethodes. Kortom
onderzoek wat zowel leuk is om uit te voeren
als om aan deel te nemen door jongeren.

We gaan samen als ontwerpers aan de slag
op basis van design thinking en echt concepten verzinnen, prototypes & modellen bouwen
met verschillende materialen en natuurlijk
testen met jongeren! Denk bijvoorbeeld aan
straatinterviews als “supergaande” of interviews in een mobiel biechthok op straat.
Veldonderzoek is een belngrijke basis van ons
werk. De resultaten uit het onderzoek moeten
leiden naar inspiratie en advies over het huidige en te ontwikkelen activiteitenprogramma
voor het jongerenwerk in Geldrop-Mierlo.

experimenten /onderzoeken / testen
interview maar
dan anders

beleving
sunny bergman

open badges
Hoe kun je talentontwikkeling meetbaar
maken en groei belonen?
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BADGE 5:
ARDUINO
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PILOT 1: BADGES

OPEN BADGES
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BADGE 3:
PROGRAMMEREN HTML/CSS
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BADGE 2:
VERDIEPING PROGRAMMEREN PYTHON
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BADGE 1:
BASIS PROGRAMMEREN PYTHON
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Ter inspiratie is het ook leuk om in andere
aangesloten steden een kijkje te nemen zoals tilburg: https://tilburg.cityoflearning.eu/
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Dit is de link naar het PILOT-platform in
geldrop-mierlo : https://geldrop-mierlo.
cityoflearning.eu/nl/about
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Open badges is een innovatie ontwikkeling
waar wij als gemeentes zo actief aan deel
gaan nemen. Het bied vele mogelijkheden
die we nog volop aan het ontdekken zijn!
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Naast de badges zijn we aangesloten bij
een europees platvorm: cities of learning.
Dit platform is voor Geldrop-Mierlo net in de
pilotvorm online! Hier kunnen jongeren activiteiten vinden waar ze kunnen werken aan
hun talenten en het ontwikkelen van skills. We
bieden ook partners alle ruimte om het gezamelijk en eigen aanbod voor jongeren aan te
bieden op het platform. We gaan met deze
pilot testen of we ook gezamelijk badges toe
kunnen voor activiteiten. Het is denken wij
een mooie kans om zo gezamlijk met partners
op te trekken in het activiteitenprogramma en
communicatie naar jongeren.

jo

Open badges zijn digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of
vaardigheden beheerst. Ze worden steeds
populairder en vaker gebruikt en erkend. Je
kunt een open badge halen in het onderwijs,
voor trainingen en cursussen maar ze worden
ook steeds meer ingezet in informele leeromgevinden. Jongeren verwerven kennis en
compenteties op allerlei verschillende plekken
ook buiten (formele) leeromgevingen. Door
het aan te bieden van badges kunnen jongeren ook buiten de schoolomgeving die groei
en ontwikkeling inzichtelijk maken voor bijvoorbeeld werkgevers maar natuurlijk vooral
zichzelf. Jongerenwerk is volop bezig met het
ontwikkelen van dit badge-systeem zodat het
door zowel het jongerenwerk als de samenwerkende partners gebruikt kan worden.

BADGE 6:
GEHELE CURSUS AFGEROND

activiteitenprogramma

doorlopende activiteiten
TRUE FRIEND

MDT/ JEUGD
AAN ZET

JONGERENRAAD
ACTIVITEITEN

BINGO

In het afgelopen jaar hebben we samen
met (nieuwe) samenwerkingspartners
een heel divers aanbod kunnen bieden.
We hebben samen kunnen testen en
experimenteren met veel verschillende
manieren van ontwerpen van
activiteiten bijvoorbeeld: vraaggericht,
in co-creatie met jongeren, als coach
van jongeren, online en offline, als
festivalprogrammeurs etc. Door de
uitdagingen die corona(maatregelen)
met zich mee heeft gebracht konden
we onze flexibiliteit en creativiteit goed
trainen.
We hebben uiteenlopende
activiteiten georganiseerd: van
klusactiviteiten, kookworkshops,
(online) gamewedstrijden tot aan een
openingsfestival. In dit beeldverslag
brengen we een kleine selectie in
beeld van wat we hebben kunnen
programmeren voor de jongeren in
Geldrop en Mierlo. We hebben het
acitiviteitenprogramma onderverdeeld
in: doorlopende activiteiten,
werkgroepen en evenementen/
incidentele activiteiten.

JOP
URBAN
SPORTS
PARK

ROTS &
WATER

KICK
CHANGE

BRAAKHUIZEN
UNITED

IN DE
PAN MET
HASSAN

MATCH
MENTOR

INSPIRATIESESSIE

FIT & PIT

SKILLS
MOJODOJO
MUZIEKSTUDIO

OPEN
BADGES

LICHT/
GELUID

KIDS WITH
TRICKS

werkgroepen

BAR/BEHEER

MEIDENWERK
MIERLO

JONGERENRAAD

VELD
ONDERZOEK

MEIDENWERK
GELDROP

KLUSSENDE
BENNIES

evenementen en
incidentele activiteiten
BOSNIËREIS

UNBOXXED

THEATER
IN DE KLAS

verplaatst naar 2022

THE HUNTED

STUNSTEP
EVENT

WINTER
SFEER

FRISSA
FEEST

URBAN
DANCE

OPENINGSFESTIVAL

FIFATOURNOOI

EPIC
YOUTH

meidenwerk
mierlo
Elke week vind er een meidenactiviteit
plaats in ‘t Loesje in Mierlo. Het is
een diverse club meiden die steeds
hechter wordt. Iedere week is er wel
weer een vriendinnetje of zus mee wat
voor ons een teken is dat de meiden
erg enthousiast zijn. De gehele groep
bestaat nu uit zo’n 25 á 30 meiden.
Een groot gedeelte is zijn ‘vaste
bezoekers’ maar de samenstelling van
de groep wisselt een beetje door de het
jaar heen. Gemiddeld zijn er 16/17
meiden per week aanwezig.
Elke week is er een nieuwe activiteit
die wordt georganiseerd door
team meidenwerk in samenspraak
met de meiden. Het enthousiaste
meidenwerkteam bestaat uit stagiaires
van het jongerenwerk (Tika, Quaali
& Anouk), vrijwilligers (Maya) en
begeleid door het jongerenwerk.
Het programma is heel divers en
creatief de thema’s die centraal staan
zijn:
ONTMOETEN, EMANCIPATIE,
SOCIALE VAARDIGDHEDEN,
TALENTONTWIKKELING, VEILIGHEID,
VERTROUWEN, INSPIREREN,
CREATIVITEIT, JEZELF ZIJN, PLEZIER &
ONTSPANNING

doorlopende activiteiten

meidenwerk
geldrop
ONLINE EN OFFLINE
HOE GROEP SAMEN
HOUDEN IN
CORONATIJDEN

SPECIALE
ACTIVITEITEN
BUITEN

MEIDENWERKTEAM
STAGIAIRES EN JW-ERS
VERDIEPING IN
ACTIVITEITEN EN THEMA’S

TEAM IS GEGEROEID SAMEN MET
(MEIDEN)VRIJWILLIGERS

MEIDEN HEBBEN INSPRAAK
EN INZET
IN ACTIVITEITEN

doorlopende activiteiten

FIT en PIT
FIT en PIT op de markt(en)
Initiatief om het lokale preventie
akkoord onder de aandacht te
brengen. Een stukje bewustwording
van een gezonde leeftijl: gezond
lichaam, met een gezonde geest.
Sporten, eten, liefde. Samen met de
gebiedsregiseurs van Geldrop-Mierlo
Harold en Karen en Budovereniging
De Hechte Band sloegen wij de
handen ineen op de markten van
Geldrop en van Mierlo. Lekker
sporten met jong en oud en met jong
en oud lekker smikkelen van gezonde
salades met lokale producten.
Gezond leven, met een gezonde
geest en lichaam.
Jongerenwerk doet actief mee aan het
lokaal preventie akkoord FIT en PIT.
Mentale en fysieke gezondheid is een
thema wat in de meeste van onze
activiteiten terug te vinden is.

doorlopende activiteiten

bingomiddag
De bingomiddag is een activiteit in
samenwerking met het ouderenwerk
van LEVgroep. Jongeren organiseren
samen met het jongerenwerk, 1 keer
in maand een bingomiddag voor
ouderen. Deze wordt gehouden in
de theaterzaal van Hofdael en er
zijn heuze prijzen te winnen. De
activiteit zorgt voor ontmoeting en
ontspanning op een beetje gezonde
wedstrijdspanning na!

doorlopende activiteiten

SPORT en SPELACTIVITEITEN
met LEEF
Jongerenwerk doet actief mee aan
het lokaal preventie akkoord FIT en
PIT.
Mentale en fysieke gezondheid is
een thema wat in de meeste van
onze activiteiten terug te vinden is.
Een belangrijke
samenwerkingspartner van het
jongerenwerk in sport en spel is
LEEF. Hier een klein beeldoverzicht
van de acitiviteiten in 2021.

doorlopende activiteiten

In de pan met
Hassan
Hoe bereik je jongeren in een
lockdown? 2021 heeft bijzondere
challenges met zich mee gebracht.
Één van de (online) activitieten
die we samen met jongeren voor
jongeren georganiseerd hebben
is: In de pan met Hassan. Wat
begon als een kookactviteit in het
jongerencentrum werd als snel een
online kookactiviteit waarin jongeren
vanuit hun eigen keuken thuis deel
konden nemen. Al snel deden niet
alleen jongeren uit Geldrop-Mierlo
mee maar ook uit verschillende
andere gemeentes!

IN DE PAN MET
HASSAN

Er komt best veel kijken bij het
organiseren van online activiteit.
Er is een heel team actief geweest
van (jongeren) vrijwilligers die
de (creatieve!)recepten mee
samenstelden, boodschappen doen,
audio en beeld verzorgen, de
vragen in de chat beantwoorden,
technische onderstuening boden etc.

OP VERSCHILLENDE LOCATIES & MET VERSCHILLENDE
GASTEN

ONLINE EN OFFLINE

kluswerkgroep
de klussende bennies

SAMEN WERKEN, KOKEN EN
ETEN

EEN TEAM WAT GROEIT!

doorlopende activiteiten
GM HELPT MEE

INTERIEURONTWERP IN
CO-CREATIE

JONGEREN GAAN ZELF MEE
FANTASEREN, VERZINNEN
EN VERBOUWEN

ADVIESRAAD DIE PLANNEN
MEE GAAT BEKIJKEN

jongerenraad

JONGEREN EEN STEM GEVEN

JONGEREN GEVEN
GEVRAAGD EN
ONGEVRAAGD ADVIES

braakhuizen united

mojododo
MojoDojo is een basiscursus ICT
en programmeren. Het doel is
jongeren zo vroeg mogelijk kennis
te laten maken en inspireren over
de mogelijkheden in programmeren.
Er worden verschillende computer
programma’s en hardware gebruikt
in de cursus zoals: HTML, Python,
Arduino’s, Raspberry-pi’s etc.
Onderbegeleiding leren jongeren
de basisvaardigheden van ICT en
programmeren. Het doel is dat
jongeren betrokken raken met het IT
programma-aanbod en zij op een
interactieve manier kunnen werken
aan het vinden van hun eigen
interesses en intrinsieke motivaties
voor het IT vak.

De training wordt gegeven aan
jongeren van 13 tot 23 jaar in
groepen van max. 15.
De training bestaat uit: verschillende
bijeenkomsten elk van 1 uur en
30 minuten. En vind plaats in
Bibliotheek Dommeldal Geldrop
en in het jongerencentrum LUUK in
Geldrop.
Mojodojo is een samenwerking
tussen Bibliotheek Dommeldal
Geldrop en het jongerenwerk
LEVgroep. De cursus wordt mogelijk
gemaakt door de enthousiaste inzet
van vrijwilligers met grote expertise
uit het werkveld.

in samenwerking met wim cuijten en bibliotheek Dommeldal

openingsfestival
jongerencentrum Luuk
Wat een feest was het 9 oktober
in en rondom het vernieuwde
jongerencentrum in Geldrop-Mierlo!
Samen met jongeren, vrijwilligers en
vele partners hebben we een heus
festival georganiseerd. Er waren
meerdere locaties en een overvol
programma. We hebben laten zien wat
samenwerking op kan leveren en dat
smaakt naar meer! Samen met partners
hebben we de ambitie uitgesproken
om dit te herhalen en misschien wel
een jaarlijks event te maken!
Na een maandenlange voorbereiding
met flink wat klusuren, veel
enthousaisme en hulp van bijna 80
jongeren met geweldige ideeën was
het eindelijk zover: ons vernieuwde
jongerencentrum werd met veel confetti
geopend door burgemeester Van Bree.
Het jongerencentrum heeft de naam
Luuk gekregen.

“Luuk staat voor je beste vriend, je
buurjongen, de maat waarmee je
afspreekt. Luuk is een persoon. Hij
inspireert en is er als je een probleem
hebt. We hebben deze naam ook
gekozen omdat hij aansluit bij Loesje,
het jongerencentrum in Mierlo. Luuk en
Loesje hebben we nu in de gemeente.”
Luuk is ‘geboren’ vanuit de
samenwerking tussen onze
jongerenwerkers LEVgroep GeldropMierlo met jongeren. Samen met hen
en iedereen die met ons mee wil doen
gaan we van Luuk een bijzondere en
bruisende plek maken!

Klik op de afbeelding voor een
video-sfeerimpressie van het openingsfestival

openingsfestival

VOOR EN DOOR JONGEREN

HOFDAEL

IN SAMENWERKING MET PARTNERS

jongerencentrum Luuk

DOWNTOWN
PROMOTIONS

DE HECHTE
BAND

BIBLIOTHEEK

DE
WIELE
KUNSTKWARTIER

HOFDAEL

LEEF

COMMIT
040

