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Nieuwsbrief april 2021
Hierbij ontvang je onze nieuwe nieuwsbrief. Met deze brief praten wij je bij
over onze activiteiten, diensten en andere actualiteiten.
Tips & tops zijn altijd welkom en ontvangen we graag via deze link:
Mail naar Myriam
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Vacature buurtwerker m/v
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Ben jij verbindend, draadkrachtig en een netwerker pur sang? Dan hebben
wij een mooie plek voor jou in ons team. Hier lees je alles over de vacature.

Werk en mantelzorg combineren
In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met
mantelzorgtaken. Het op een gezonde wijze combineren van werk en
mantelzorg kan een uitdaging zijn. Klik hier voor meer informatie over dit
thema.

'Ik doe mee' van start
Ik doe mee biedt inwoners van de Bollenstreek een ontmoetingsplek waar
ze interesses kunnen delen, talenten mogen ontwikkelen en elkaar kunnen
supporten. Dat kan via (online of offline) workshops, cursussen of ander
activiteiten. Hier lees je alles over Ik doe mee.
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BuurtKracht
En er ging nog een leuk initiatief van start: BuurtKracht
BuurtKracht kan jouw buurt of straat nog mooier, beter of
veiliger maken. Kan jouw buurt nóg beter? Wil jij je inzetten voor jouw wijk
of straat? Doe dan mee met BuurtKracht. Lees hier hoe jij een betere buur
dan een verre vriend wordt.

De Reizende Ster
Voor deze editie spraken wij de Reizende Ster in een prachtige boomgaard.
Lees hier het gesprek met Renate, een Hillegomse met het hart op de juiste
plaats.

Lisse Actief
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Ben jij op zoek naar een activiteit op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid? Of wil je een leuke activiteit aanbieden? Surf dan eens naar het
platform van Lisse Actief en bekijk vraag en aanbod. Overzichtelijk in kaart
gebracht het Team buurtsportcoaches

Hélène maakt hartverwarmende post
Misschien heb je de Tuktuk van WelzijnsKompas wel eens zien rijden. Of heb
je zelf wel eens een bezoekje en hartverwarmende post gehad tijdens de
Tour d'Amour. Deze hartverwarmende post maken wij niet zelf, de post
wordt gemaakt door en voor Hillegommers en Lissers. Hélène is één van
deze helden, zij maakt leuke pakketjes die wij uitdelen tijdens de Tour
d'Amour. In dit interview vertelt zij wat haar motiveert.
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Repair Café
Vanaf 1 mei is er weer iedere eerste zaterdag van de maand een Repair Café
in Plein28. Deskundige vrijwilligers staan van 13.00 tot 15.00 uur klaar om
reparaties uit te voeren. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Door de
coronamaatregelen is er een aangepaste werkwijze. Bij de deur kunnen de
te repareren spullen afgegeven worden en er wordt samen met de
vrijwilligers afgestemd wat ermee moet gebeuren en hoe laat het weer
opgehaald kan worden. Zodra het weer mogelijk is gaan we natuurlijk weer
terug naar de oude opzet.
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