Zomerprogramma t/m 29-8

Bekijk deze mail in je browser

Nog volop toffe activiteiten t/m 29 augustus!
Het zomerprogramma in Culemborg is nog in volle gang. Je kunt meedoen met de (veelal
gratis) activiteiten t/m 29 augustus. Doe iets sportiefs, creatiefs, ontspan of kom voor
de gezelligheid. Voor jong en oud. Waar doe jij aan mee <<Voornaam>>?
Stuur deze nieuwsbrief vooral door aan mensen voor wie de zomeractiviteiten of ons
andere nieuws interessant is! Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via
elkwelzijn.nl/nieuws (onderaan)

Bekijk het zomerprogramma

Dagkamp (14-17jr)

Bubbelvoetbal (vanaf 13jr)

Ben je avontuurlijk en heb je zin om bezig

Zin in een gezellig potje voetballen op een

te zijn? Geef je dan op voor het dagkamp

nieuwe manier? Doe dan mee met

op 18 en 19 augustus! Je slaapt thuis,

bubbelvoetbal op 20 augustus in

maar bent 2 dagen met leeftijdsgenoten

Sportpark Terweijde! Leeftijd vanaf 13

en de jongerenwerkers op pad!

jaar. Beperkt plek!

Info en aanmelden

Doe je mee?

Ander nieuws
“Iedereen plukt er de vruchten van”
Tuin 5a in het Complex van de Culemborgse Stichting
Volkstuinen heet ‘de buurtmoestuin’. Deze bijzondere
tuin wordt met veel plezier gerund door vrijwilligers, niet
per sé met groene vingers. Ze leren van elkaar en van
tuiniers in andere tuinen. Henja Visser (53) is één van
hen. Ontdek waarom Henja graag in de tuin werkt
VrijstadCulemborgPas voor ElkWelzijn vrijwilligers
In Culemborg bestaat sinds kort de
VrijstadCulemborgpas. Een mooi initiatief om lokale
ondernemers te stimuleren. ElkWelzijn waardeert haar
200 vrijwilligers en biedt hen als een van de 1e
organisaties de VrijstadCulemborgPas aan. Lees verder
Gratis ijs dankzij het Initiatievenloket
Het initiatievenloket van de gemeente Culemborg heeft
een kleine 200 bonnen beschikbaar gesteld voor gratis
ijs tijdens de zomervakantie. De wijkcoaches van
ElkWelzijn delen komende week bonnen uit aan
bewoners als opsteker, bedankje of als spontane
verrassing. Hier is de bon in te leveren
“Alleen is niet altijd eenzaam”
Zoals iedereen momenten van geluk beleeft, zo is
iedereen ook wel eens eenzaam. Over die eenzame
momenten en gevoelens gingen bewoners onder
begeleiding van medewerkers van ElkWelzijn in
gesprek. Deelnemers stelden zich tijdens het gesprek al
snel open op. Er kwamen veel bijzondere verhalen
voorbij en het werd als prettig ervaren om gevoelens
met elkaar te delen.
Lees hoe Culemborgrs met eenzaamheid omgaan

Wist je dat ElkWelzijn in september 15 jaar bestaat? We
trakteren de stad op een bruisende activiteit op 22
september!

Hou onze website, facebook of nieuwsbrief (aanmelden
onderaan) in de gaten!
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