2e kwartaal 2022

Bekijk de webversie

Voor wie en door wie?
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Vrijwilligerswerk MiddenDelfland (als onderdeel van SWMD) en verschijnt een aantal keer
per jaar. De nieuwsbrief is bestemd voor verenigingen en
stichtingen en geeft informatie over vrijwilligerswerk en
maatschappelijk betrokken ondernemen in onze regio (Den
Hoorn, Maasland en Schipluiden).

CONTACTGEGEVENS
Judith van Beek
Sociaal Makelaar
06–135 590 22
j.vanbeek@swmd.nl

AGENDA
Cultuurcafé MiddenDelfland
Woensdag 6 april
van 20 - 22 uur
Bij de Buurvrouw
in Maasland
Repair Café Den Hoorn
Zaterdag 9 april
van 13 - 16 uur
Loctie van Ovo-labs
Den Hoorn

www.vrijwilligerswerkmiddendelfland.nl
Twitter: @VrijwilligersMD
Facebook: Welzijn Midden-Delfland
Instagram: welzijn_md

Bijeenkomst
kerngroep Sportakkoord
Maandag 9 mei
19.30 - 21 uur
Sportief Midden-Delfland
Week
14 - 20 mei
Alle verenigingen openen
hun deuren voor inwoners
van Midden-Delfland!
Fittest
Woensdag 18 mei
(speciaal voor inwoners
van Midden-Delfland in de
leeftijd van 60-75 jaar)
Post Kogeko Sporthal
Schipluiden

Cultuurcafé Midden-Delfland
Op woensdag 6 april van 20:00-22:00 uur is er weer een Cultuurcafé bij
'Bij de Buurvrouw' in Maasland. Het programma ziet er als volgt uit:
- Ontvangst met koffie en thee
- Welkom door Hans Vlaanderen
- Ode aan Midden-Delfland 2022, Flip van der Eijk praat ons bij
- Welke aanbevelingen geven we het nieuwe College mee
- De Zeepkist! Heb je een idee, een vraag of zoek je partijen waarmee je wil samenwerken?
Bereid een pitch voor en klim op de zeepkist!
- Zomercampagene PUUUR in de Schakel door Jeroen Beelen
- Netwerken met een drankje.
Koffie en thee worden gratis aangeboden (drankjes zijn voor eigen rekening). Aanmelden kan
via info@cultuurplatformmiddendelfland.nl

Repair Café Den Hoorn
Op zaterdag 9 april is er weer een Repair Café in Den Hoorn (locatie
van Ovo - labs). Ben je handig en wil je je aanmelden als vrijwilliger?
Dat kan! Neem gerust een kijkje op de website van het Repair Café.

Sportief Midden-Delfland Week
Vanuit het Sportakkoord Midden-Delfland organiseren wij van zaterdag
14 mei t/m vrijdag 20 mei een Sportief Midden-Delfland Week. Op
deze website (Sportief Midden-Delfland) staat meer informatie.
In deze week zetten alle verenigingen en beweegaanbieders hun
deuren open voor de inwoners van Midden-Delfland. Zij kunnen gratis meedoen aan de
activiteiten. Het doel van deze week is zoveel mogelijk inwoners kennis te laten maken met het
sportieve aanbod van alle drie de dorpen. Hier lees je meer over deze sportieve week.
Heb je vragen of wil je je als vereniging aanmelden? Dan kan! Mail dan naar
info@sportiefmiddendelfland.nl

Vrijwilligers gezocht voor de Fittest op 18 mei
Speciaal voor inwoners in de leeftijd van 60 – 75 jaar organiseren we op
woensdag 18 mei, tijdens de Sportief Midden-Delfland Week, een
Fittest. Dit vindt plaats in de Post-Kogeko Sporthal in Schipluiden.
Tijdens een parcours met diverse onderdelen wordt gekeken hoe
iemands conditie is. Ook een gesprek met een arts is onderdeel van
deze test. Uiteindelijk ontvangt de deelnemer een (beweeg)advies en wordt er samen gekeken
welke sport -of beweegactiviteit bij iemand past. Hierbij komt de website Sportief MiddenDelfland goed van pas (zie vorig artikel).
Wij zoeken sportieve vrijwilligers
Ben jij sportief en wil je graag meehelpen om tijdens het Fittest op 18 mei a.s.? Dan kun je je
aanmelden via info@sportiefmiddendelfland.nl.
Wat bieden wij
Het wordt een leuke en leerzame dag! Uiteraard krijg je de hele dag wat te drinken en te eten
(koffie, thee, lunch).

Vacaturebank vrijwilligerswerk
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van Midden-Delfland. Mocht je hier een
vacature op willen plaatsen, dan kan dat. Graag horen wij het als de vacature ingevuld is. Dan
passen wij dit aan en houden we samen de vacaturebank up-to-date…
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@swmd.nl toe aan uw adresboek.

