4e 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
ODE aan Midden-Delfand
van april t/m oktober een
divers cultureel programma
Repair Café Schipluiden
Vrijdag 30 september
van 19 - 22 uur
De Dorpshoeve,
Schipluiden

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

Netwerkbijeenkomst
besturen
Vrijdag 30 september
19.15 - 21.15 uur
VV Schipluiden
Repair Café Den Hoorn
Zaterdag 8 oktober
van 13 - 16 uur
Pr. Beatrixstraat 1,
Den Hoorn
Nationale Vrijwilligersdag
7 december 2022

ODE aan Midden-Delfland 2022
Ode aan Midden-Delfland beleeft in 2022 zijn tweede editie.
Cultuurorganisaties, kunstenaars, bewoners en bezoekers brengen een
ode aan het bijzondere gebied Midden-Delfland. Een ode, omdat deze
regio met zijn waardevolle cultuurlandschap en vitale dorpen dit
verdient. Een ode omdat kunst verwondert, anders laat kijken en helpt
om betekenis te geven aan landschap en identiteit.
Heb je zin en tijd om hier een bijdrage aan te leveren? Mail dan met de
organisatie via info@odeaanmiddendelfland.nl.

Repair Café Schipluiden
Elke laatste vrijdag van de maand (30 september) is er een Repair
Café in Schipluiden (de Dorpshoeve). Ben je handig en wil je iets
nuttigs doen? Neem dan een kijkje op de website van het Repaircafé.

Sportakkoord Midden-Delfand
De kerngroep Sportakkoord Midden-Delfland organiseert op vrijdag 30
september a.s. een netwerkbijeenkomst voor bestuurders van
verenigingen.
Na een hele lange coronaperiode waarin het voor alle verenigingen in Midden-Delfland
schakelen, behelpen en soms overleven was, zouden wij het ontzettend leuk vinden als wij
elkaar als bestuurders eens zouden kunnen ontmoeten. Op vrijdagavond 30 september willen
wij jullie dan ook uitnodigen in de kantine van VV Schipluiden. De deuren zijn om 19.15 uur
open en om 19.30 uur starten wij. Om ongeveer 21.15 uur zal het afgelopen zijn.
Hoe ziet de avond eruit? Na een kort voorstelrondje willen we inventariseren hoe jullie de
periode hebben overleefd, welke uitdagingen jullie hebben en hoe we elkaar zouden kunnen
ondersteunen.
Het Sportakkoord is ook onderdeel van de avond. De uitgenodigde verenigingen en
sportscholen hebben allemaal een tijd geleden het Sportakkoord ondertekend. Wat hield dat ook
al weer in? Wat zijn de mogelijkheden voor verenigingen en sportorganisaties? Na het delen
van informatie zullen we starten met de borrel.
De avond is bedoeld voor alle besturen, dus dit kan één bestuurslid zijn, maar natuurlijk kan ook
het hele bestuur komen! We willen wel een beetje een indicatie hebben van de hoeveelheid
personen die komen, dus geef je even op via voorzitter@odomaasland.nl en geef ook aan met
hoeveel personen jullie willen komen.
We hopen op een gezellige avond waarin we kennis met elkaar kunnen maken en elkaar
kunnen versterken om de sportbeleving in de kernen van Midden-Delfland te continueren en te
verhogen.
Tom Denie - Voorzitter VV Schipluiden
Pieter van Rijs - Voorzitter MVV'27 Maasland
Marjan Vos-Pols - Voorzitter ODO Maasland (voorzitter@odomaasland.nl)

Repair Café Den Hoorn
Op zaterdag 8 oktober is er weer een Repair Café in Den
Hoorn, Prinses Beatrixstraat 1. Vrijwilligers mogen zich melden via de
website van het Repair Café.

Wie verdient een extra compliment?
Ieder jaar, op 7 december, vindt de Nationale Vrijwilligersdag plaats.
Deze dag staat in het teken van de vrijwilliger. Een uitgelezen kans om
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dat kan met een cadeautje, een
uitstapje of een kaartje met een compliment. Deze dag is ingesteld om
aandacht te vragen voor al die vrijwilligers en andere actieve burgers
die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. Wie
vinden jullie dat een extra compliment verdient?
Laat het ons voor 1 december weten! Dan zetten wij diegene eens extra in het zonnetje!

Vacaturebank vrijwilligerswerk
Zoals bekend beheren wij de vrijwilligers vacaturebank van MiddenDelfland. Mocht je hier een vrijwilligersvacature 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.

