In deze uitgave van februari 2018
BuZz - Cursus Dementie - Baby/ peuterochtend Overwhere - Kledingbank Purmerend en
omstreken - Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte? - Stagemarkt - Sporten is voor iedereen
- Kerstconcert in Heel Europa - Workshop gezonde lunchbox - SR vrijwilligers op de creatieve tour
- Jeugdsport– en Jeugdcultuurfonds vervangen M€€Rdoenregeling - Fantastisch resultaat BOP–
Beursvloer! - Jeugdmarkt: Samen voor de Jeugd - Vacatures VrijwilligersPunt

BuZz
Om het jongerenwerk voldoende toe te rusten in het
preventief jeugdbeleid wordt ca. september gestart met
de inzet van een Amerikaanse schoolbus. De bus is een
ontmoetingsplek, waar naast sport- en spelactiviteiten,
ook voorlichting wordt gegeven. Door vroegtijdig
signaleren van bijvoorbeeld overlast kan direct actie
worden ondernomen en met de bus een plek worden
geboden aan jongeren. Op die manier kan escalatie
worden voorkomen. De bus bindt daarnaast verschillende maatschappelijke organisaties in de stad in hun
enthousiasme om op een andere en nieuwe manier in
contact te komen met Purmerenders.
Organisaties die meedoen aan dit project: Clup Welzijn, gemeente Purmerend, Spurd, WonenPlus, Wooncompagnie,
Rabobank, Brijder. Meer info: Khalid El Belkasmi, k.elbelkasmi@clup.nl
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Cursus Dementie
Eind maart start er weer een cursus voor partners van iemand met een
vorm van dementie. De cursus geeft handvatten hoe met de ziekte en het
veranderend gedrag om te gaan.
Start

: dinsdag 27 maart 2018 van 13.00 - 15.00 uur

Cursusdata

: 27 maart, 3, 17 en 24 april 2018.

Locatie

: Wijkplein Where, Triton 73 te Purmerend

Kosten

: gratis

Meer info en aanmelden: Petra Viereck bel 06 523 460 57, of mail naar p.viereck@clup.nl
Deze cursus wordt georganiseerd door Clup Welzijn (www.clup.nl) en De Zorgcirkel (www.zorgcirkel.nl).

Baby/ peuterochtend Overwhere
Kom gezellig met je baby of peuter koffie/ thee drinken! Gezellig kletsen en ervaringen delen met
andere ouders en verzorgers. Elke woensdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur (behalve tijdens
schoolvakanties). Voor diegene die het leuk vindt kan er om 11.30 uur gratis meegedaan worden
aan de peutergyminstuif van Spurd. Locatie: Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend Meer info:
Facebook: Baby Peuter ochtend Overwhere.

Kledingbank Purmerend en omstreken
De kledingbank is er voor iedereen die door omstandigheden onvoldoende kleding kan kopen. Je bent van harte welkom
tijdens de openingstijden! Ook zijn we altijd op zoek naar kleding, schoenen, speelgoed, schoolspullen en klein
huishoudelijk goed. Alleen schone en hele spullen zijn bruikbaar.
Uitgifte kleding:
Zuidland, Abel Tasmanplein 3, in Purmerend
Openingstijden:
Woensdag van 9.00 – 11.30 uur
Donderdag en vrijdag van 18.30 –20.30 uur
Contactpersoon/ inname kleding:
Chantal van Elsland, Masaistraat 107, Purmerend. Telefoon: 06 471 738 26
Facebook: Kledingbank Purmerend
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Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte?
Heeft u uw belastingaangifte nog niet gedaan omdat u de vragen niet begrijpt, of niet weet welke stukken u nodig
hebt? De Sociaal Raadslieden en getrainde vrijwilligers van Clup Welzijn staan u graag bij met raad en daad.
Dit voorjaar organiseren wij in samenwerking met Bibliotheek Purmerend een vijftal bijeenkomsten (maximaal 8 deelnemers per bijeenkomst), waarbij u samen met een sociaal raadsvrouw en/of een getrainde vrijwilliger aan de slag gaat
met het invullen van de aangifte. Ook krijgt u tijdens de bijeenkomst tips en handvatten om u bij een volgende aangifte
op weg te helpen.
U kunt kiezen uit de volgende dagen:







Donderdag 15 maart 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Maandag 26 maart 2018 van 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag 4 april 2018 van 10.00 tot 12.00 uur
Maandag 9 april 2018 van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 24 april 2018 van 13.00 tot 15.00 uur

Locatie: Bibliotheek Purmerend, Waterlandlaan 40, Purmerend
Kosten: gratis
Voor wie: Iedereen uit Purmerend
Meer info: Wilt u meer informatie of wilt u zich alvast aanmelden voor één van de bijeenkomsten? Stuur dan een mail
naar n.abousselam@clup.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, of bel 0299 480 630.
Meer informatie op www.clup.nl, of www.bibliotheekwaterland.nl

Stagemarkt
Eind vorig jaar was er weer een stagemarkt op de Hogeschool van Amsterdam.
De stagemarkt was bedoeld voor tweedejaars studenten Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening. Op de stagemarkt stonden verschillende organisaties met
het doel om de studenten enthousiast te maken om in het derde jaar bij hun
stage te komen lopen.
Wij, Mandy en Tessa, stagiaires bij Clup, vertegenwoordigden Clup Welzijn.
We hadden ‘ons kraampje’ ingericht met informatie over Clup en vertelden de
studenten die langskwamen over onze stage-ervaringen bij Clup. Hopelijk zijn
ze geïnspireerd geraakt en zien jullie ze volgend jaar verschijnen!
Meer info: Tessa Hermes, info@clup.nl
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Sporten is voor iedereen
Binnen de sport gebeurt het wel eens dat het voor lhbt-ers (lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) wat moeilijker is om gewoon
zichzelf te zijn. Soms is dat zelfs een reden om te stoppen met sporten.
Daarom is het belangrijk, dat iedereen, waar je ook vandaan komt, wie je ook
bent en wat je ook maar voor wie voelt, zich gewoon welkom kan voelen bij
een sportclub. Met deze gedachte is dit filmpje gemaakt. https://youtu.be/
BpiMDWVeHr0 Meer info: Edith Merks, e.merks@clup.nl

Kerstconcert in Heel Europa

Het Seniorenkoor SING heeft een mooi kerstconcert gegeven in Heel Europa en is daarna gaan dineren in het Grand
Cafe. Het was heel gezellig. Meer info: Marika Jak, m.jak@clup.nl

Workshop gezonde lunchbox
Eind december heeft diëtiste Yvonne van der Pol een workshop ‘gezonde lunchbox’ gegeven bij Moving Moms (alle
even weken van 13.00 uur tot 15.00 uur in het Kinderparadijs Wheermolen). Yvonne: “Het is de kunst om iets te
verzinnen dat niet te moeilijk is, maar wel lekker en gezond. Ik denk dat dat vandaag goed is gelukt!” Wilt u ook
een workshop gezonde lunchbox? Neem dan contact op
met de JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)- regisseur
f.volker@spurd.nl Voor meer informatie over Moving Moms: Edith Merks, e.merks@clup.nl
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SR vrijwilligers op de creatieve tour

In januari kwamen de sociaal raadslieden, medewerkers en vrijwilligers, bij elkaar voor een gezellige, creatieve teambuildingmiddag in Cultuurhuis Wherelant. Los van elkaar werden grindfiguren gemaakt die later aan elkaar werden
gelegd, waardoor er een prachtige grinddeken ontstond. Meer info: Najet Abousselam, n.abousselam@clup.nl

Jeugdsport– en Jeugdcultuurfonds vervangen de M€€Rdoenregeling
Per 1 januari vervangen het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds de M€€R-Doen regeling van de gemeente
Purmerend voor sport- en culturele activiteiten voor de jeugd. Gezinnen die door omstandigheden de bijdragen voor
sport en/of culturele activiteiten van hun kinderen niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de fondsen.
Voorheen deden gezinnen (zelf) een aanvraag via M€€R-Doen en kregen dan geld gestort op hun rekening. Vanaf nu
gaat dat anders: De aanvraag bij een fonds wordt gedaan door een intermediair, waarna de contributie (bij goedkeuring) direct wordt overgemaakt naar de vereniging.
Intermediairs voor het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn tussenpersonen die professioneel betrokken zijn bij de gezinnen. Denk aan
jongerenwerkers, wijkbuurtsportcoaches, intern begeleiders van een school of
schoolmaatschappelijk werkers. Intermediairs kunnen op eenvoudige wijze
aanvragen bij de fondsen doen, zodat het kind kan doen wat zij of hij leuk
vindt. Binnen Clup Welzijn zijn een aantal intermediairs, die aanvragen
kunnen doen. Heeft u een casemanager bij de gemeente? Dan kan u via hem/
haar uw bijdrage aanvragen. Meer informatie: Nienke Tamminga,
n.tamminga@clup.nl of kijk voor de spelregels op: Spelregels jeugdsportfonds
& Spelregels Jeugdcultuurfonds
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Fantastisch resultaat BOP BeursVLoer!

Wat een fantastisch resultaat hebben we behaald op de BOP BeursVloer eind november: 101 matches met een maatschappelijke waarde van ruim € 55.000. Dit is in aantal een verdubbeling van het resultaat van vorig jaar. Bedankt
betrokken ondernemers van Groot Waterland, zonder jullie was dit niet gelukt! Meer info: Judith Kruit, j.kruit@clup.nl

Jeugdmarkt: Samen voor de Jeugd

Hierbij een impressie van de jaarlijkse Jeugdmarkt welke plaats vond op 7 november jl. op de gezellige locatie van
Odion, waar we met open armen werden ontvangen. Met het thema ‘Samen voor de Jeugd’ kwamen de jeugdwerkers
van Purmerend bij elkaar om elkaar (nog beter) te leren kennen en inzicht te krijgen wat er allemaal is in Purmerend op
het gebied van jeugd. Het was een drukbezochte middag! Meer info: Judith Kruit, j.kruit@clup.nl
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Vacatures van het Vrijwilligerspunt
Barvrijwilliger
De barmedewerker draagt zorg voor alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het verkopen
van drank en versnaperingen aan de bezoekers. Gebruik van kassa Verstrekken van informatie aan bezoekers en diverse andere bar
werkzaamheden.
U beheerst de Nederlandse taal goed, bent
klantvriendelijk en kunt zelfstandig werken. Sterke drank mogen schenken en fysiek
in staat om te kunnen tillen. Werkdagen: donderdagochtend en donderdag/
woensdagmiddag.
Meer info: Hanneke Timmer, bel 0299 437
111 Mail: h.timmer@clup.nl

Chauffeur
Wij zoeken chauffeurs voor diverse dagen
om cliënten thuis op te halen en te brengen
en aansluitend en vooraf een aantal cliënten van Breidablick naar hun werk bij De
Kosterij (in het dorp) te brengen. Vervoer
gebeurt met een busje van de Breidablick.
Werktijden van 07.30 - 09.15 uur en van
15.00 - 17.00 uur.
Meer info: Willy Scheurwater
bel 0299 689 689 of
mail w.scheurwater@breidablick.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
Maandag t/m donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur in Wijkplein Where
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 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

