
Zomerprogramma Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>, 
 
Verveel je je deze zomer? Verschillende inwoners en organisaties zetten zich net als
voorgaande jaren in om er voor jong en oud een leuke zomer van te maken. Sporten,
dansen, knutselen of koken, er is van alles te doen. Het zomerprogramma 2022 duurt t/m
21 augustus. Waar doe jij aan mee?

Activiteiten jongerenwerk uitgelicht

Beachvolleybal 
12 augustus 14-16u 

Het jongerenwerk organiseert op 12

augustus beachvolleybal voor kinderen

vanaf 12 jaar. Aanmelden voor 1 augustus

bij Marlies Schledorn via

Kunstworkshop 

19 augustus vanaf 13u 

Het jongerenwerk organiseert op 19

augustus een kunstworkshop voor

kinderen. Aanmelden voor 8 augustus bij

Bekijk alle zomeractiviteiten

https://mailchi.mp/1feba01bf128/nieuws-van-elkwelzijn-8668857?e=[UNIQID]
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mschledorn@elkwelzijn.nl of 06-51 52 46

72

Francis Nijhof via fnijhof@elkwelzijn.nl of

06-81 00 70 16

Opvang vluchtelingen

Kezban Karagoz vluchtte 1,5 jaar geleden uit Istanbul en liet alles achter: 
"Mijn opleiding was niks meer waard, mijn ervaring telde niet meer mee, mijn werk
niet en ook als persoon moest ik opnieuw beginnen. En ik had mijn gezin, familie,

vrienden, collega’s, alles moeten achterlaten." 
Lees haar verhaal

Info op een rij 
Vorige week is er weer een nieuwe groep vluchtelingen aangekomen in Culemborg. Zij
worden tot uiterlijk 1 oktober opgevangen op de Bellweg.

Bekijk het filmpje van onze burgemeester die uitleg geeft over de situatie;
Bekijk de infopagina van gemeente Culemborg;
Lees een artikel over wat ElkWelzijn doet voor de vluchtelingen;
Lees de algemene info over ElkWelzijn, statushouders en inburgeren.

Vrijwilligers nodig 
Er zijn al veel vrijwilligers actief, maar we kunnen nog wat extra handen gebruiken.
Dagelijks liggen er allerlei taken die opgepakt kunnen worden, van koffie en thee
schenken, tot tasjes vullen met spullen of het voeren van een gesprek met de mensen. Wil
jij hier iets in betekenen? Neem contact op met onze wijkcoaches Ineke Smit (06-13 94 93
83) en Maaike Knoppers (06-30 42 48 93).

Ander nieuws

Nieuw: Wegwijzer voor senioren 
ElkWelzijn en Stichting Senioren Collectief Culemborg

hebben een ‘Wegwijzer voor senioren’ gemaakt. Het is

een praktisch boekje van A5 formaat vol met tips en
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adviezen die nodig kunnen zijn bij het ouder worden. Zo

kom jij eraan

Schoolspullenpassen voor kinderen in armoede 

In de laatste week voor de zomervakantie hebben Elly

Feddes, coördinator van SchuldHulpMaatje en Alice

Versluis, wijkcoach bij ElkWelzijn 50 kinderen van groep

8 blij gemaakt met een Schoolspullenpas. Lees verder

Raad van Toezicht stelt zich voor 
In april 2022 liep van een aantal leden van de Raad van

Toezicht van ElkWelzijn de zittingstermijn af. Inmiddels

is de nieuwe samenstelling een feit. Ze stellen zich

graag aan je voor 
 

In 2021 meer burenoverlast door corona 
Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast

stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die

buurtbemiddeling aanbieden, zoals bij Buurtbemiddeling

ElkWelzijn. De coronamaatregelen zorgden voor meer

ergernissen en ruzies. Hier ging het over

Share Tweet Forward

Copyright © 2019 
ElkWelzijn, Meerlaan 22 4103 XZ  Culemborg 

0345 - 51 52 27 | info@elkwelzijn.nl | www.elkwelzijn.nl 
 
 

Afmelden 
 

https://elkwelzijn.nl/nieuw-wegwijzer-voor-senioren-in-culemborg/
https://elkwelzijn.nl/schuldhulpmaatje-en-elkwelzijn-helpen-kinderen-in-armoede-met-schoolspullenpassen/
https://elkwelzijn.nl/nieuwe-raad-van-toezicht-elkwelzijn-gestart/
https://elkwelzijn.nl/in-2021-meer-burenoverlast-door-corona/
https://www.facebook.com/pages/Elk-Welzijn/634732256561486
https://twitter.com/ElkWelzijn
http://www.elkwelzijn.nl/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F1feba01bf128%2Fnieuws-van-elkwelzijn-8668857
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F1feba01bf128%2Fnieuws-van-elkwelzijn-8668857
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nieuws+van+ElkWelzijn:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F1feba01bf128%2Fnieuws-van-elkwelzijn-8668857
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nieuws+van+ElkWelzijn:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F1feba01bf128%2Fnieuws-van-elkwelzijn-8668857
http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=0f0553639aea816c7dae2a7cb&id=8cd38bae6e&e=[UNIQID]
http://us8.forward-to-friend.com/forward?u=0f0553639aea816c7dae2a7cb&id=8cd38bae6e&e=[UNIQID]
mailto:info@elkwelzijn.nl
http://www.elkwelzijn.nl/
https://elkwelzijn.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=0f0553639aea816c7dae2a7cb&id=873eecfbc2&e=[UNIQID]&c=8cd38bae6e
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=0f0553639aea816c7dae2a7cb&afl=1



