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Jongeren mogen zelfstandig gebruik maken van BeeJee
Sinds begin november er een groepje jongeren dat op woensdag en vrijdag zelfstandig gebruik mag maken van een
ruimte in BeeJee. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de ruimte en houden een logboek bij. Op
deze manier weten de jongerenwerkers wanneer zij binnen zijn geweest en wie er aanwezig waren. Op de foto’s de
ondertekening van de papieren en de sleuteloverdracht. Meer info: Leonie Schoester, l.schoester@clup.nl
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Verbindingsnetwerk Purmerend
Begin november was er weer een bijeenkomst van het Verbindingsnetwerk
Purmerend. Hierbij waren vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke
organisaties aanwezig, waaronder burgemeester Don Bijl. De bijeenkomst werd
dit keer georganiseerd door Multi Cultureel Centrum Waterland, het thema was
‘verbondenheid’. Het was een geslaagde avond die eindigde met de afspraak om
over drie maanden weer bij elkaar te komen en dan bij de Marokkaanse organisatie Taluf. Meer info: Mehmet Uygun, m.uygun@clup.nl

Kerst 2016
Ook dit jaar werd er weer op verschillende plekken in Purmerend samen kerst gevierd. In de Inval was er een
bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Het was erg gezellig.

Ook in de Weidevenne werd er gezellig samen gegeten.
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Brijder op bezoek bij Columbuzz
Regelmatig komt de Brijder verslavingszorg op bezoek in Columbuzz om voorlichting te geven
over het gebruik van diverse middelen. Het thema van de bijeenkomst in december was: Ik
weet van Nix! Het ging deze avond vooral over het gebruik en misbruik van alcohol onder de
jeugd. Er werden verschillende filmpjes vertoond en overheerlijke alcoholvrije cocktails geschonken. Daarnaast kreeg iedere jongere een fel gekleurd armbandje voorzien van de tekst:
ikweetvannix.nl. Meer info: d.karsten@clup.nl

Voedingsworkshop bij Moving Moms

In januari vond een voedingsworkshop plaats bij moving moms in het Kinderparadijs. Vanuit JOGG (jeugd op gezond
gewicht) is er extra aandacht voor dit soort activiteiten. Daarom is, in samenwerking met de JOGG-regisseur van
SPURD en de diëtiste Melanie Klinkhamer, een vraag neergelegd in de groep van moving moms op facebook. Er werd
gevraagd welke vragen ouders hebben omtrent voeding voor hun kinderen, of voor henzelf. Er kwamen vragen over
multivitaminen, over dingen in een bepaalde volgorde eten, de hoeveelheid suiker in drankjes, omgaan met smoothies,
kinderen die niet alles lusten en hoe om te gaan met de omgeving, die het kind vaak geen gezonde dingen geeft. Met
deze vragen zijn we aan de slag gegaan en 15 januari was het zover. Eerst een gezellige workshop groentedip maken
met de kinderen en daarna de gelegenheid om al die vragen te stellen. Het was gezellig en iedereen heeft, ondanks dat
er al veel kennis was over voeding, toch weer goede, nieuwe tips meegekregen. Aan het einde van de middag waren
alle groenten op. Het was een succes... Meer info: Edith Merks, e.merks@clup.nl

Kranten voor het Kinderparadijs
Op het Kinderparadijs hebben we weer een tekort aan kranten om de vuurtjes aan te krijgen. Dus heb je kranten over
(geen folders), wij willen ze heel graag hebben. Je kunt ze afgeven op het kinderparadijs. Tot de voorjaarsvakantie zijn
wij open op woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 open. De kinderen kunnen dan
weer lekker aan de slag! Meer info: Kinderparadijs, kinderparadijs@clup.nl
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Inspireer anderen en laat je inspireren
Tijdens de Expo-markt voor en door vrouwen kun je zien, én laten
zien wat vrouwen ontwerpen en/of creëren.
Op 8 maart is het Internationale vrouwendag. Zoals ieder jaar laten we dit ook
in Purmerend niet zomaar aan ons voorbij gaan. We hebben een prachtige
locatie gevonden in het Cultuurhuis Wherelant. Van 16.00 tot 19.00 uur is het
voor vrouwen mogelijk om hun werk in één van de verschillende ruimten, op
een tafel te tonen, of te showen op de catwalk. Zo kunnen we elkaar inspireren.
We haken, tekenen, knutselen, naaien, brouwen, bakken, koken, breien, schilderen, ontwerpen immers wat af…. Maar
wie ziet het? Dit is jouw kans om te tonen wat je doet, waar je goed in bent en waar je zoveel plezier in hebt!
Wil je deze kans niet laten lopen, schrijf je in voor de catwalk en/of een tafel. Er zijn verschillende tafels waaruit je een
keuze kan maken, echter op=op. Vraag een inschrijfformulier aan bij: Ilze Bekebrede i.Bekebrede@clup.nl
Natuurlijk kun je op 8 maart ook gewoon komen kijken en je laten inspireren. Wie weet ontdek je wat je zelf zou
kunnen, of willen doen! Ontmoet andere vrouwen, zing met elkaar het inmiddels vertrouwde 8 maart lied, kijk naar de
show op de catwalk, krijg een voorproefje van het optreden van theatergroep Flexibel, of volg een workshop….
Kijk voor meer informatie op onze Facebookpagina: Internationale Vrouwendag Purmerend of op www.clup.nl
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Soroptimisten Waterland, Clup Welzijn en Humanitas Home-Start. Mogelijk
gemaakt met de hulp van Cultuurhuis Wherelant, Drukkerij Rijser, Rodi media, Kekke Kiek fotografie

Kom mozaïeken in Woonstate Pastoors!
Intermaris, Zorgcirkel en Clup Welzijn werken samen in het mozaïekproject.
Een project dat is gestart op initiatief van de bewonerscommissie Woonstate
Pastoors aan de Karavaanstraat. Aan de hand van tekeningen van één van
bewoners is er een drieluik gemaakt, met als thema de jaargetijden. Deze drie
grote panelen zullen uiteindelijk in de hal van de entree komen te hangen. Eve
mozaïek gaf onlangs de aftrap voor het project met een kleine workshop. Maar
ook zonder deze workshop bent u van harte welkom om te komen mozaïeken.
Iedereen is welkom om mee te doen! De een puzzelt de stukjes bij elkaar, een
ander smeert ze in met lijm, iedereen kan wel wat. Elke dinsdag rond 13.00 uur verzamelen alle liefhebbers zich in de
koffieruimte van de Zorgcirkel in Woonstate Pastoors (Karavaanstraat 6, Purmerend). Met zijn allen zorgen we voor een
gezellige sfeer. De eerste stenen zijn gelegd en dat ziet er veel belovend uit. In de wintermaanden kan er door bewoners en omwonenden volop worden meegedaan. Meer info: Joke Boszhart (bewonerscommissie) en/ of Beatrix Klein
Goldewijk, b.kleingoldewijk@clup.nl
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Disco zonder drempels groot succes!
In Pop– en Cultuurpodium P3 vond op zondag 18 december een wel heel bijzondere disco plaats. Namelijk ‘Disco zonder drempels’. Deze disco werd georganiseerd door DJ Cripple X en was bedoeld voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking. Met optredens van Ouwe Jongens Krentebrood, John Le
Maire, Jeffrey Stappers, Cap65 De Clip Club en natuurlijk DJ Cripple X kon het
niet anders dan een groot succes worden. En dat werd het ook: Het dak ging eraf
en zelfs SBS6 kwam er opnames van maken. Klik hier voor het fragment van Hart
van Nederland. Meer info: Kelsey Hooi, k.hooi@clup.nl

Trampolines op het Kinderparadijs
De gemeente Purmerend heeft geld beschikbaar gesteld om het gezond leven in
de stad te bevorderen. Het gaat om de zogeheten GIDS-gelden (Gezond in de
Stad). Hiermee zijn diverse voorzieningen gerealiseerd. Bij het Kinderparadijs
was er bijvoorbeeld behoefte aan trampolines en in overleg met de vrijwilligers
hebben we een keuze gemaakt voor drie trampolines. Op de foto kun je zien dat
ze zelfs in deze wintertijd enthousiast gebruikt worden. Meer info: Kinderparadijs, kinderparadijs@clup.nl

Party in Columbuzz
Onlangs vond er in Columbuzz een super gezellige party plaats, dit keer
georganiseerd door Dariël (zie foto: vooraan op de de grond, zwart/rood shirt).
Hij had bij de jongerenwerker van Columbuzz aangegeven dat hij een feest
wilde organiseren voor zijn leeftijdsgenoten. Hij was zelf verantwoordelijk voor
de uitnodigingen, de aankleding, de boodschappen, de bar en de muziek. Daarbij
kreeg hij uitstekende hulp uit allerlei hoeken! De avond stond in het teken van
het thema: Glow in the dark. Er werd de hele avond volop gedanst op allerlei
nummers die bij dit stoere thema passen. De Dance-battles, waarbij iedereen zijn
beste moves kon showen, maakten het feest helemaal compleet! Wil jij ook een feestje voor andere jongeren
organiseren? Meer informatie: d.karsten@clup.nl

Gespot
Het krijtbord in Heel Europa was een aantal weken ‘leeg’, inmiddels
is ie weer in ere hersteld. Wat zijn er toch een boel leuke dingen in Heel Europa. Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom in Heel Europa en klik hier voor
de activiteiten. Meer informatie: Judith Kruit, j.kruit@clup.nl
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Speel-o-theek in Bibliotheek is een schot in de roos!
Afgelopen juni is de speel-o-theek verhuisd naar de bibliotheek aan de Waterlandlaan. Het was voor ons vrijwilligers
best even wennen, maar het wende snel. Iedere dag kunnen ouders met hun kinderen, met hun bibliotheekpas, gratis
speelgoed lenen. Dat werkt goed! Zo goed zelfs, dat de planken regelmatig bijna leeg zijn! We hebben het afgelopen
half jaar al ruim 400 uitleningen gehad! Nu is het tijd om een stapje verder te gaan. We hebben een gift gekregen van
de bibliotheek om nieuw speelgoed aan te schaffen. Daarnaast gaan we binnenkort de speel o theek met een groot
feest openen. Hoe en wanneer hoort u zeker nog van ons. Hieronder een aantal foto's van de speel o theek in de
bibliotheek.

O ja, en weet u dat u sinds 1 januari ook elke week op dinsdagochtend van 9.00—11.00 uur bij de Speel o theek in
Wijkplein Where terecht kunt! U vindt ons daar in de ruimte van het CJG!. Meer info: info@bibliotheekwaterland.nl

Cursus ‘Omgaan met dementie voor partners’
Op 6 maart start de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor partners. De leiding
is in handen van een casemanager dementie van de Zorgcirkel en een
mantelzorgconsulent van Clup Welzijn.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst op
maandagmiddag 6, 13, 20, 27 maart en 3 en 10 april van 13.00-15.00 uur.
De locatie is het Jaap van Praaghuis, Rietgorsplein 1 in Purmerend. De cursuskosten bedragen € 15,00 per persoon. Aanmelden graag voor 20 februari
bij Clup Welzijn telefoon: 0299 480 630, of via p.viereck@clup.nl

Clup in de pers
De afgelopen maand hebben bijna alle lokale media aandacht besteed aan de overgang van de maatschappelijke
dienstverlening naar Clup Welzijn. We hebben er eentje uitgepikt… een leuk interview in het magazine ‘Alle Mensen’. Zie
bladzijde 31 in deze link. Overigens in dit magazine vind je Clup op nog veel meer plekken terug! Meer info: Miranda
van den Berge, m.berge@clup.nl
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Start cursus Kunstgeschiedenis
In het voorjaar van 2017 wordt er op 2 locaties de cursus kunstgeschiedenis
georganiseerd: in Wijkcentrum De Inval, Karekietpark 16 op
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. De start hier is op vrijdag 10 februari.
De andere locatie is Heel Europa, Genuahaven 52 in de Weidevenne. Hier is het
om de week op woensdagavond, start op 15 februari. De cursus wordt gegeven
door kunsthistorica Saskia Douma en kost € 60.-. Dit is inclusief een
geïllustreerde informatiemap. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder
andere Vikingen, Theo van Doesburg en moderne kunst. Voor info of aanmelden: Saskia Douma, 0299 421735/0642087097, email douma621@live.nl

Schrijf je nu in voor het zaalvoetbaltoernooi in de Beukenkamp!
In samenwerking met de gemeente Purmerend, Sport2000, Spurd, Clup Welzijn en een aantal jongeren uit Purmerend
wordt er een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 18 februari van 17:00 22:30 uur in de Beukenkamp (Van ijsendijkstraat 365, Purmerend).



Er kunnen zich maximaal 12 teams inschrijven voor dit toernooi, met een
minimum van 5 spelers per team (1 extra wissel is mogelijk).





Ieder team betaalt 25 euro inschrijfgeld
Prijzen: 1ste plaats krijgt 50% van het inschrijfgeld (kan meer worden).
2de plaats krijgt een tegoedbon van Sport2000 t.w.v. 25 euro per
persoon.






3de plaats krijgt inschrijfgeld terug.
Topscorer van het toernooit ontvangt 25 euro.
Een wedstrijd duurt 15minuten.
Leeftijd: 16+

De zaal is vanaf 16:45 uur geopend en het toernooi begint om 17:00 uur, dus
wees op tijd!! Inschrijven kan via Khalid of Xander door een mailtje te sturen
naar k.elbelkasmi@clup.nl of x.greuter@clup.nl
BELANGRIJK: inschrijfgeld dient voor 11 februari betaald te worden!
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Vacatures van het Vrijwilligerspunt

Conciërge op obs De
Boemerang
Obs De Boemerang is een kleinschalige school
voor primair basisonderwijs met een warm
pedagogisch klimaat en toekomst- en
ontwikkelingsgericht onderwijs. De school ligt
in de wijk Purmer-Noord in Purmerend.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een
aantal ochtenden en/of dagen per week
binnen de school conciërgetaken willen
verrichten. Werkzaamheden zijn: gastheer/vrouw bij gelegenheden, koffie/thee zetten,
aannemen telefoon, kopieerwerkzaamheden,
kleine opruimwerkzaamheden, kleine schoonmaakwerkzaamheden, klein onderhoud en

Voedselbank zoekt Uitdeel
-ondersteuner
De Purmerendse Voedselbank heeft als doel het
gratis verstrekken van voedsel en levensmiddelen aan personen en gezinnen in de regio
Waterland die onder een bepaald bestaansminimum leven om daarmee de “verborgen”
armoede tegen te gaan.
Wij zoeken een uitdeel-ondersteuner, die vrijdagmiddag mee wil helpen om het uitdeelproces op
de vrijdagmiddag te ondersteunen.
Meer info: www.vrijwilligerspunt.nu,
0299-454400

licht administratieve werkzaamheden.
Meer info: www.vrijwilligerspunt.nu,
0299-454400

Heeft u interesse in deze of andere vrijwilligersvacatures? Kijk voor het complete overzicht op www.vrijwilligerspunt.nu
of kom langs voor een gesprek met één van onze consulenten. Wij helpen u graag bij het vinden van passend
vrijwilligerswerk.

Wijkplein Where | Triton 73 | Purmerend | 0299 454 400
Open: maandag t/m donderdag van 13.00 - 16.00 uur en
vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

