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Clup Nieuws in je mailbox
Door de komst van de nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming), waren wij genoodzaakt om alle
bestaande abonnees te vragen zich op nieuw aan te melden. Wij konden namelijk niet ‘bewijzen’ dat mensen zich
vrijwillig voor de nieuwsbrief hadden aangemeld. Veel mensen hebben inmiddels gereageerd, maar een groot aantal
ook nog niet. Dus mocht je het Clup Nieuws voortaan gewoon (weer) in je mailbox willen ontvangen, stuur dan een
email naar m.berge@clup.nl onder vermelding van ‘Aanmelden Clup Nieuws’.
Afmelden kan uiteraard ook, stuur een mailtje naar hetzelfde emailadres, maar dan onder vermelding van
‘Afmelden Clup Nieuws. Meer info: Miranda van den Berge, m.berge@clup.nl

Meld je nu aan als vrijwilliger voor Reuring!
Het Reuring Festival heeft Clup Welzijn gevraagd om dit jaar te helpen bij het coördineren van
de vrijwilligers. En dat doen we graag! We willen er net als voorgaande jaren een
topfestival van maken en dan kan niet zonder vrijwilligers. Er zijn tijdens het festival van
donderdag 21 juni t/m zondag 24 juni zo'n 250 vrijwilligers nodig! Er zijn mensen nodig die in
het park Host willen zijn, dat houdt in dat je de bezoekers te woord staat die vragen hebben
en zorgt dat het park schoon blijft. Verder zijn er mensen nodig voor de kassa's en voor achter de bar. Dus ben je minimaal twee dagdelen en minimaal 4 uur per dagdeel beschikbaar?
Meld je dan aan via deze link: https://www.festivalroosters.nl/app/reuring/aanmelden/1
Heb je nog vragen? Je kunt contact opnemen met Judith Kruit, 0623587027 of mailen
naar vrijwilligers@reuring.com
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Purmerend aan Zee wordt Pret in Purmerend
Pret in Purmerend, voorheen Purmerend aan Zee, is een vakantieweek voor
kinderen van 9 - 12 jaar die, vanwege hun thuissituatie niet (of maar heel
kort), op vakantie gaan, of weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben.
Op het ruige terrein van het Kinderparadijs gaat een groep van ongeveer 50
kinderen zelf bedenken hoe hun vakantieparadijs eruit gaat zien. Dit jaar is het
thema ‘Jungle: alles is mogelijk, er is nog niets! Een touwbrug, fantasiedieren,
of een waanzinnig klimparcours? De kinderen bepalen, hun fantasie is leidend!
Er zijn kunstenaars, sportdocenten en vrijwilligers aanwezig die de kinderen
kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun ideeën.
Helpt u mee deze week tot een succes te maken?
Pret in Purmerend is nog op zoek naar lokale ondernemers die dit mooie project willen ondersteunen, bijvoorbeeld met
materiaal, zoals hout, pvc buizen, tonnen, touwen, gereedschap, spijkers en schroeven, balken, bamboe, wilgentakken
en riet. Daarnaast zijn we op zoek naar bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de lunch, denk aan broodjes,
drinken, fruit etc. Ook vrijwilligers die mee willen helpen tijdens deze week zijn van harte welkom!
Pret in Purmerend wordt georganiseerd door Clup Welzijn, Cultuurhuis Wherelant en Spurd. Contactpersoon: Sylvia
Plas: s.plas@wherelant.nl / 0299-434777

Website van het Vrijwilligerspunt in een nieuw jasje!
De website van het Vrijwilligerspunt www.vrijwilligerspunt.nu is onlangs
helemaal vernieuwd. Zo kunt u zich vanaf nu online inschrijven als vrijwilliger
en/ of als vrijwilligersorganisatie.
Als u zich inschrijft als vrijwilliger, kunt u zoeken in het aanbod van vacatures
en direct reageren op een vacature. Ook kunt u, als u daarvoor kiest, uw
profiel zichtbaar maken op de website, zodat organisaties u kunnen vinden als
zij op zoek zijn naar een vrijwilliger.
Als u zich inschrijft als medewerker van een organisatie kunt u uw organisatie
toevoegen op de website en vacatures plaatsen.
Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier en neem direct een kijkje! De site is ook
goed te gebruiken op tablet en mobiele telefoon.
Meer informatie: Linda Gerritze, 0299 45 44 00, l.gerritze@clup.nl of Judith
Kruit, 06 23 58 70 27, j.kruit@clup.nl
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Taalcoaches gezocht!
Clup Welzijn zoekt mensen die het leuk vinden om een anderstalige
Purmerender te helpen bij het Nederlands leren in de dagelijkse praktijk.
In het buurthuis, thuis of tijdens een uitstapje praten jullie over alledaagse
dingen, zoals het leven in Nederland en de gebruiken in het land van herkomst . Zo leert de anderstalige beter Nederlands spreken en de Nederlandse
cultuur en samenleving beter kennen. Naast met elkaar praten, kan taalcoaching ook gaan over lezen of schrijven van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door samen een boek of krantenartikel te lezen, of een mail te schrijven.
Je spreekt 1 keer per week af met de anderstalige. De afspraken duren ongeveer 1,5 uur per keer en je maakt ze in
overleg met de anderstalige: ‘s avonds, overdag of liever in het weekend? Dat is aan jullie!
Je hoeft geen talenwonder te zijn om als taalcoach aan de slag te kunnen gaan. Ben je hier geboren en/of spreek/lees/
schrijf je goed Nederlands? En spreekt bovenstaande jou aan? Meld je dan nu aan als taalcoach! Meer informatie:
Franciska Toering, 06 248 855 70, f.toering@clup.nl

“Oud Hollandse Spelen” bij Columbuzz met Prinsenstichting
en Zuidland
Regelmatig vinden er in Columbuzz activiteiten plaats, waarbij jongeren van Columbuzz, cliënten van de Prinsenstichting en bewoners van Zuidland elkaar ontmoeten. Op
vrijdag 25 mei jl. stond er een Oud Hollandse spellenmiddag op het programma. Deelnemers konden onder andere Ganzenborden, Spekhappen, een potje Domino en/of
een spelletje 4 op een rij spelen. Daarnaast waren er ook diverse leuke behendigheidspellen aanwezig, zoals te zien is op de foto! De Oud Hollandse hapjes en het
prachtige mobiele Orgel maakten het feest helemaal compleet!
Het was weer een super gezellige middag en volgens alle bezoekers zeker voor
herhaling vatbaar! Meer info: Daniëlle Karsten, d.karsten@clup.nl

Zomeractiviteiten 2018
Voor wie niet, of kort op vakantie gaat, kan de zomerperiode soms lang duren.
Veel activiteiten stoppen gedurende de zomerperiode, maar er zijn een aantal
activiteiten die doorgaan. Ook worden er, op diverse plekken in Purmerend,
speciale zomeractiviteiten georganiseerd. Houd onze website www.clup.nl in de
gaten voor meer informatie! Meer info: Miranda van den Berge,
m.berge@clup.nl
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Vacatures van het Vrijwilligerspunt

Chauffeur
Waterlandswelzijn organiseert vervoer voor cliënten van en naar de dagbesteding. Wij beschikken
over meerdere personenauto's waarin wij per keer
4 personen kunnen ophalen/wegbrengen. Wij vertrekken vanuit de Purmer-Noord en halen mensen
op in de gehele regio Zaanstreek/Waterland.
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers
die ons hierin willen ondersteunen.
Onze ideale vrijwilliger:

 heeft affiniteit met de doelgroep (volwassenen
en ouderen met dementie, psychiatrische problematiek of een Niet-Aangeboren Hersenletsel)

 Beschikt over rijbewijs B
 Is met enige regelmaat doordeweeks beschikbaar van 09.00-11.00 en/of 15.30-17.00 uur
Meer info:

Vrijwilliger bij de fitness voor
ouderen
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de
fysiotherapie ondersteunt bij het halen, brengen en begeleiden bij de fitness voor onze
cliënten.
Wekelijks op vrijdag van 9.45 tot 11.00 uur is
er voor cliënten met een vorm van
dementie fitness onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Aansluitend wordt er
wekelijks op vrijdag van 11.15 tot 12.15 uur
inloop fitness georganiseerd voor
ouderen met een lichamelijke beperking.
Meer info:
Zorgcirkel , locatie Molentocht.
Aletta Roozen, 088 55 99 500,

Dominique Janssen, 06 182 120 74
dominique@waterlandswelzijn.nl

Heeft u interesse in deze of andere vrijwilligersvacatures? Kijk voor het complete overzicht op www.vrijwilligerspunt.nu
Komt u er niet uit? Kom dan langs voor een persoonlijk gesprek tijdens onze openingstijden of bel voor een afspraak!
Openingstijden
woensdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur in Wijkplein Where
Dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur in Bibliotheek Waterland
Adres
Wijkplein Where, Triton 73, 1443 BM Purmerend
T 0299 454400 E info@vrijwilligerspunt.nu
Volg ons ook op Facebook en Twitter

www.vrijwilligerspunt.nu

