
De buurt Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>, 
 
Samen leven, spelen, meedoen, zorgen, veilig en gezellig maken, helpen, ontmoeten. De
buurt ben je niet alleen, maar samen. Buurtbewoners geven een buurt kleur en sfeer. Hier
voel je je thuis, ken je de weg en de mensen en help je elkaar.  
 
ElkWelzijn informeert je graag over de activiteiten in jouw buurt en wat je zelf kunt doen om
het nog prettiger te maken.

Bekijk de agenda

https://mailchi.mp/362d27e29380/nieuws-van-elkwelzijn-8496269?e=[UNIQID]
https://elkwelzijn.nl/alle-activiteiten/


Moestuintips voor tuin of balkon 
Wil je een (kleine) moestuin beginnen of je buurt groener maken? De moestuinvrijwilligers
hebben een paar leuke tips voor je! 
 
Marijke: “Op www.tuinen.nl kun je precies zien welke groenten je wanneer kunt planten. En
bijvoorbeeld ook welke planten goed naast elkaar kunnen en welke juist niet. Heel nuttig,
we kijken er regelmatig op!”

Opschoonacties Landzichtweg en Jekerstraat 
Bewoners zijn van harte welkom om de wijk op te schonen. Er is koffie en thee en het
Leefbaar Wijk Team is aanwezig voor een praatje. 
•    Woensdag 13 april van 15.00 tot 17.00 uur, Landzichtweg 
•    Woensdag 20 april van 15.00 tot 17.00 uur, Jekerstraat (speeltuin)

Vanaf 11-4 Nieuwe sociëteit ‘BijOns’ 
Culemborg is een prachtig

ontmoetingscentrum rijker: de nieuwe

sociëteit ‘BijOns’ aan de Gandhi 205. De

locatie is door vrijwilligers helemaal

opgeknapt. Het project wordt ondersteund

door ElkWelzijn. Inwoners van Culemborg

zijn welkom, oud en jong. En met nadruk

ook mensen met een migratieachtergrond.

Kom je een kijkje nemen? Meer info

14 en 18-4 Pasen bij Bolderburen 

Donderdag 14 april van 14.00-16.30 uur

kunnen kinderen paasknutselen in

buurtcentrum Bolderburen (gratis). Op 18

april (2e Paasdag) kunnen kinderen om

11.30 uur paaseieren zoeken in de

Natuurspeeltuin (gratis) en om 12.00 uur

is er een gezellige Paasbrunch voor het

hele gezin (€2,50 pp). Voor de brunch

graag aanmelden

Naar alle moestuintips

http://www.bijons.top/
mailto:aanmeldenbb@gmail.com?subject=Paasbrunch
https://elkwelzijn.nl/tips-van-de-moestuinvrijwilligers/


Spelen in de wijk (8 t/m 12 jaar) 
Tijdens schoolweken organiseren de

jongerenwerkers van ElkWelzijn op

woensdag speelmiddagen voor kinderen.

Aanmelden is niet nodig.  

- 14.30 uur tot 16.00 op het schoolplein

van de Jozefschool (Sint Janskerkstraat

10) 
- 14.00 uur tot 16.00 aan het Schoolhof in

de wijk Achter de Poort

Zaalactiviteit (12 t/m 15 jaar) 
Kom samen met andere jongeren sporten!

De jongerenwerkers van ElkWelzijn zijn

tijdens schoolweken iedere vrijdagmiddag

van 15.30 tot 17.00 uur in de gymzalen

van de IBB-locatie van Lek en Linge (Ina

Boudier-Bakkerstraat 2) voor een potje

voetbal, basketbal, volleybal of handbal. 

Kom langs, je hoeft je niet aan te melden.

Jouw buurt verbeteren? 
Heb je een idee om jouw straat of wijk te verbeteren? Een buurtbarbecue, straatbingo of
het vernieuwen van een speeltuin? De wijkcoaches van ElkWelzijn helpen je graag! Kijk
ook eens op www.elkwelzijn.nl/buurtinitiatief voor onder andere een stappenplan.

ElkWelzijn op straat 
Nu het steeds langer licht is en het weer beter, zijn er meer mensen op straat. Ook de
wijkcoaches en jongerenwerkers van ElkWelzijn! Voor vragen, opmerkingen of ideeën:
spreek ons gerust aan. Je herkent ons aan het ElkWelzijn logo op jas of trui.

Een buurtinitiatief starten

http://www.elkwelzijn.nl/buurtinitiatief


Ander nieuws

Vacature Beheerder met een sociaal hart (36 uur) 
We hebben een vacature voor een Beheerder met een

sociaal hart. Je werkt samen met de gebruikers van

Bolderburen aan het organiseren en uitvoeren van

activiteiten en zorgt voor het facilitaire beheer binnen

Bolderburen en ElkWelzijn. Iets voor jou?

Ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne
We merken dat er vragen zijn of wij iets doen voor

mensen die momenteel vanuit Oekraïne naar Nederland

komen. We brengen je met dit bericht graag op de

hoogte wat wij doen, en wat jij zelf kunt doen. Bekijk info

Veel activiteiten: Wat ga jij doen? 
Onze agenda staat boordevol leuke activiteiten en

interessante workshops. Van jong tot oud, van actief,

creatief tot serieus. De meeste activiteiten zijn gratis.

Bekijk de agenda 
 

https://elkwelzijn.nl/vacature-beheerder-met-een-sociaal-hart-36-uur/
https://elkwelzijn.nl/ondersteuning-aan-vluchtelingen-uit-oekraine/
https://elkwelzijn.nl/alle-activiteiten/
https://www.facebook.com/pages/Elk-Welzijn/634732256561486
https://twitter.com/ElkWelzijn
http://www.elkwelzijn.nl/
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