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Deze zomer is er van alles
te doen. Ga lekker naar
buiten en kom in contact
met anderen. Doe ook
mee aan de ‘Zomer
Fotowedstrijd’ en win
jouw foto op een groot
canvas.
kans
Wil je extra ts
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dan jouw fo g ons:
en ta
Instagram
wijk
werknoord
@jongeren
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n
re
e
g
n
jo
@
werklisse
@jongeren teylingen
werk
@jongeren
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Ben jij aanwezig tijdens één van de vele
zomeractiviteiten? Grijp dan je kans om jouw
zomerfoto op canvas te winnen!

Wat moet je doen?
Een foto of selfie maken op het moment dat jij
meedoet of aanwezig bent tijdens een zomeractiviteit
van Welzijnskwartier. Zet deze foto op social media
of mail naar communicatie@welzijnskwartier.nl met
je naam, leeftijd, activiteit of/en plaats online met
#fotowedstrijdzomerinduinenbollenstreek. En wie
weet ben jij de gelukkige winnaar(es).

AAN
MELD JEBREAK
E
VOOR D VENTS
OUT E DITION
E
SUMMER

ACTIVITEITEN
DEZE
ZOMER?

Heb jij de zomer al in je
bol en zin om mee te
doen met superleuke
activiteiten? Check dan
ons zomerprogramma!
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JONGERENWERK

Ben jij benieuwd waar je als jongeren terecht kan voor leuke
activiteiten? En aan welke activiteiten jij mee kan doen? Lees
dan hier alles over het jongerenwerk van de Duin & Bollenstreek.

PROJECT TALENT

‘Je maakt iemand anders blij en ondertussen ben
je lekker bezig!’ Ben jij tussen de 14 en 27 jaar? En
wil je jouw talent ontdekken en ermee aan de slag?
Geef je op voor september 2021.
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PROJECT TALENT

COLOFON
Met dank aan: Arno van den Berg, Annabel Gerritsen, Corine Hoek, Desiree de Mooij, Joost Hogerwerf, Lindsay Korsuize, Marian Pronk,
Niels Krijgsman, Peter Kruit, Sabine Haasnoot, Sylvia Broer.
Fotografie: Paul van Houten | Ontwerp/lay-out: Buro Vormvast | Drukwerk: Uitgeverij Verhagen
Amber, Amerik, Amy, Angelique, Anita, Anta, Anisha, Antje, Arnout, Asli, Bas, Babs, Benny, Claire, Claudia, Cor, Corrie, Danielle, Debby, Eefje,
Giel, Gerard, Gwen, Jeffrey, Jemal, Jenneke, Jimmy, Jeroen, Jeroen, Jeroen, Johan, Johan, Johan, Jonna, Joyce, Loes, Ludde, Luc, Manouk,
Marcel, Marco, Margreet, Margreet, Margreet, Marieke, Maria, Marike, Marijke, Marjolein, Marloes, Martine, Nadine, Nathalie, Pascal, Peter,
Piet, Priscilla, Raymond, Remco, Ria, Richard, Richard, Rob, Rob, Rob, Sanne, Saskia, Sjaak, Soufian, Trude, Vasfi, Vera en Yrla.

NEXUS
PROJECT TALENT
Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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Breakout
Events
Summe r
edition

Gratis
n tijdens
activiteite
eperiodes
de vakanti
ren
voor jonge
te
in gemeen
Noordwijk.

Deze zomer is er van alles te doen. Er
is een supertof en veelzijdig programma
in gemeente Noordwijk zoals: bubbelvoetbal, mini-survival, bootcamp, voetbal,
mountainbiken, meidenmiddag en diverse
watersportclinics. Wil je meedoen?
Schrijf je in via
www.noordwijkactief.nl

NOORDWIJK
Dinsdag 20 juli

16.00-17.30
	Cross met ons mee door de duinen
en bossen van Noordwijk.
	12 t/m 25 jaar
The Base
Gratis

	Spellenmiddag
15.30-17.00
	Diverse uitdagende en sportieve
spelletjes voor jou en je vrienden.
Deze GameDay is een mix van
strijd, passie en plezier.
	12 t/m 25 jaar
VV Noordwijk
Gratis

Zondag 25 juli

	Suppen
Donderdag 22 juli

Woensdag 21 juli

	Bootcamp

14.00-16.30
	Op een van Europa’s grootste
bootcampterreinen gaan wij onze
skills laten zien. Slinger over
het water en kruip via netten
omhoog.
	12 t/m 25 jaar
Bootcamp Houwaart Noordwijk
Gratis

Vrijdag 23 juli

	Mountainbiken

	Skateboardles voor meiden
15.00-16.00
	‘Wij, Meike en Jessica zijn dagelijks
op de skatebaan in Noordwijk
aan het skateboarden. Wij willen
graag dat er meer meiden komen
skateboarden. Daarom geven wij
een skateboard les voor beginners
waar alleen meiden welkom zijn.
Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en
wil je graag leren skateboarden?
Geef je dan op voor een skate les
van ons.’
	12 t/m 25 jaar
Skatepark Noordwijk
Gratis

	12.30-14.30 (wees 15 minuten
eerder)
	Voor alle mensen die graag op
het water zijn is dit de clinic om te
doen.
	12 t/m 25 jaar
Beachbreak Noordwijk
Gratis
Maandag 26 juli

	Meidenmiddag
	13.00-17.00
	Een super gezellige dag speciaal
voor meiden. Fotoshoot, beauty,
creahoek en lekker eten.
	12 t/m 25 jaar
The Base
Gratis
Dinsdag 27 juli

	Freerunnen

Wil jij als organisatie
of ondernemer helpen
met organiseren meld
je aan door een mail te
sturen naar breakouteventsnoordwijk@gmail.com.
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	15.30-17.00
	Leer ‘obstakels’ gebruiken om de
vetste tricks te doen.
	12 t/m 25 jaar
Sporthal Duinwetering
Gratis

Woensdag 28 juli

	Voetbaltoernooi
Boerenburg
	15.00-17.00
	Ben jij de nieuwe topspeler van
Noordwijk? Meld je dan snel aan!
	12 t/m 25 jaar
Boerenburg Blauwe containers
Gratis
Dinsdag 3 augustus

	Skeeleren

	16.00-17.30
	Met elkaar skeeleren door
Noordwijk.
	12 t/m 25 jaar
The Base
Gratis

Vrijdag 6 augustus

Maandag 9 augstus

	Cursus Grime

	Muizwemmen

	14.00-16.00
	Neem een kijkje achter de
schermen in het theater. Tijdens
deze middag verzorgt Toneelvereniging ODI een grime workshop.
Deze workshop leert je alles over
grime en make-up in het theater.
Aansluitend vindt er een rondleiding in de Muze plaats. Dit geeft
een kijkje in de wereld van het
licht, geluid en decor. Kom jouw
talenten ontdekken tijdens deze
theater middag!
	12 t/m 25 jaar
The Base
Gratis

14.30-16.30
	Samen met een lifeguard leer jij
hoe je moet muizwemmen.
12 t/m 25 jaar
Reddingsbrigade Noordwijk
Gratis
Dinsdag 10 augustus

	Skeeleren

16.00-17.30
	Met elkaar skeeleren door
Noordwijk.
12 t/m 25 jaar
The Base
Gratis

Vrijdag 6 augustus

	Graffiticursus

	14.30-15.45 / 16.00 tot 17.15
	Laat jouw creativiteit tot uiting
komen en neem je kunstwerk mee
naar huis.
	12 t/m 25 jaar
Skatepark Noordwijk
Gratis
Zaterdag 7 augustus

Woensdag 4 augustus

	Lasergamen

	15.00-17.00
	Hoeveel kun jij er verslaan?
	12 t/m 25 jaar
Klimbos Nieuw Leeuwenhorst
Gratis

Woensdag 11 augustus

	Golfsurfen

	Stuntsteppen

	12.00-14.00
	Kom naar het strand en trotseer de
golven. Lukt het jou op je surfplank
te staan?
	12 t/m 25 jaar
Beachbreak Noordwijk
Gratis

	12.00-13.30
	Leer de basis van het stuntsteppen. Je leert staan, springen
en tricks doen.
	12 t/m 25 jaar
Skatepark Noordwijk
Gratis

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl

5

Donderdag 12 augustus

	Skatedag

	12.00-17.00
	Op deze speciale skatedag hebben
we de skatebaan aan de Voorstraat verdubbeld. Er staan extra
attributen op de skatebaan. Er is
passende muziek en er zijn stuntstepwedstrijden met leuke prijzen.
	12 t/m 25 jaar
Skatepark Noordwijk
Gratis
Vrijdag 13 augustus

	Tienermiddag

	13.00-15.00
	Deze middag is een combinatie
van leuke sportieve activiteiten
en diverse sporten waar je aan
mee kunt doen. Zo is er voetbal,
basketbal en hockey, maar ook
boogschieten, boksen en een
fitheidparcours zijn activiteiten waar
je vandaag aan mee kunt doen. Wie
van jullie vriendengroep is het fitst
en blijft het langste hangen aan een
spijkerbroek? Schrijf je nu gratis in
en kom alleen of met je vrienden
voor een gezellige sportieve middag.
	12 t/m 17 jaar
VV Noordwijk
Gratis

Woensdag 18 augustus

	Bubbelvoetbal

	15.00-17.00
	Tijdens deze grappige activiteit
stap je in een opgeblazen voetbal
en probeer je anderen om te rollen.
	12 t/m 25 jaar
Speelveld bij Cramerusstraat
Gratis
Donderdag 19 augustus

	Escaperoom

	13.00-17.00
	Probeer binnen de tijd te
ontsnappen uit de escaperoom
	10 t/m 14 jaar
The Base
Gratis

Maandag 16 augustus

	Voetbaltoernooi Fazantlaan
	15.00-17.00
	Schitter met je team en laat zien
dat jullie de beste zijn.
	12 t/m 25 jaar
Fazantlaan Noordwijkerhout
Gratis
Dinsdag 17 augustus

	Survivaldag

10.00-17.00
	Vlotbouwen, kanoën en pionieren
en diverse uitdagende survivalgames staan deze dag centraal.
	12 t/m 25 jaar
Comomeer, Noordwijkerhout
Gratis
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Dinsdag 24 augustus

	Voetbaltoernooi Dirk Kuyt
Veld ’s Heerenloo
	15.00-17.00
	Wij halen één van de beste free
style voetballers van Nederland
naar Noordwijk. Leer de beste
Freestyle voetbaltrucs van een pro!
Freestyle voetballer Bjorn Boes zal
een freestyle voetbalshow geven
en één tegen één pannavoetbal
spelen. Daarnaast zal hij tijdens
een freestyle voetbal clinic basistrucs uitleggen.
	12 t/m 25 jaar
‘s Heerenloo
Gratis
Woensdag 25 augustus

Dinsdag 24 augustus

Zeilen

13.30-15.00 / 15.30-17.00
	Hoe gaaf is het om zelf aan het
roer van een zeilboot te zitten?
Nou heel gaaf! En jij kan dat nu zelf
meemaken.
	12 t/m 25 jaar
Zeilvereniging Noordwijk
Gratis

	Fotografiecursus

	10-00-16.00
	Doe mee aan een uitgebreide
workshop fotograferen. Je leert
werken met studiolampen zodat
je de beste lichtinval kunt creëren
om zo de mooiste foto’s van elkaar
te kunnen maken. De workshop is
in de professionele fotostudio van
Stuurop!
	12 t/m 25 jaar
Stuurop Studio Noordwijk
Gratis
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De hele zomer op de dinsdag

	Waterfun!

14.00 – 17:00
	Afkoelen in de zomer met onze
leuke wateractiviteiten!
13 jaar en ouder
De Vosse in Hillegom

LISSE

HILLEGOM

De hele zomer op elke woensdag

	Open inloop

14 juli

	Grafitti Workshop

15.00 - 18.00
	Kom binnen, speel een spelletje,
doe alsof je thuis bent!
14 jaar en ouder
	Jongerencentrum De Greef

14.00-16.00
	Korte Creatief aan de slag met
graffiti. Maak je eigen art!
13 jaar en ouder
Nexus

15 juli 2021

	Get Together

21 juli

Hillegomse Voetbalcup

16.00 tot 17.30
	Samenkomst voor jongeren met
autisme.
14 jaar en ouder
	Jongerencentrum De Greef

20.00-23.00
	Korte omschrijving: Knallen op
het voetbalveld. Wie wint de cup?
Inschrijven per team is verplicht.
13 t/m 19 jaar
Zwembad de Vosse
5 augustus

	Beach & Picknick
Check social media voor de tijd
	Lekker zonnen en knabbelen op
het strand!
12 jaar en ouder
Verzamelen bij Nexus

26 augustus

	WaterEvenement
25 augustus

Hillegoms Voetbalcup
Check social media voor de tijd
	Knallen op het voetbalveld. Wie
wint de cup?
13 t/m 19 jaar
	Nexus, Hillegom

29 juli

	Le Tour de Bollenstreek

15.00 tot 18.00
	Lekker afkoelen in de zomer met
onze wateractiviteiten. (buikglij-honkbal en waterestafette).
10 t/m 16 jaar
	Jongerencentrum De Greef

 Voor alle jongeren in
Hillegom,
Lisse, Teylingen en No
ordwijk

11.30-16.00
	Een leuke fietstocht langs alle
jongerencentra in de Bollenstreek.
	Voor alle jongeren in Hillegom, Lisse,
Teylingen en Noordwijk
	Verzamelen bij jongerencentrum
The Base in Noordwijk

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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LeTour de Bollenstreek
Fiets met ons mee!

26 km fietsen! Kan jij het aan? Vast, want het wordt vooral
heel gezellig. Op donderdag 29 juli maken we een prachtige fietstocht door de Bollenstreek. We fietsen langs elk
jongerencentrum waar de jongerenwerkers van Welzijnskwartier heel veel leuke activiteiten organiseren.

Wat krijg je tijdens deze activiteit
• contact met andere leuke mensen
• drankjes, snacks en een uitgebreide lunch
• mountainbike te leen!
We stoppen bij elk centrum voor een drankje, een snack
of een uitgebreide lunch. We gaan uit van heerlijk weer en
zullen zorgen voor de nodige verkoeling tijdens de rit zodat
iedereen de finish gaat halen. Daar kun je namelijk een
welverdiende beloning in ontvangst nemen.
Doe mee en meld je aan door een mailtje te sturen naar
lindsaykorsuize@welzijnskwartier.nl en vermeld daarin je
naam, leeftijd, 06 en of je op je eigen fiets komt of dat je
er een van ons wilt lenen. Dan zien we je graag aan de
start om 11.30 uur bij jongerencentrum The Base, van
Panhuysstraat 15 in Noordwijk.
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Healthy icecream
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•

200 ml Kokosmelk
2 Bananen
2 Handen blauwe bessen
1 Eetlepel kaneel
2 Eetlepels honing
200 ml water

Hoe maak je het dan?
Stop alles in de blender en vul
daarmee 6 ijsvormpjes. Heb je geen
ijsvormpjes maar wel trek, dan kun je
het ook in een plastic bekertje gieten
met een theelepel erin.

Pita met shoarma balletjes
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Personen
4
4 Grote pita’s
600 gram half om half gehakt
1ei
Zakje shoarma kruiden
Bieslook
Rode ui
Sla
Gele paprika
1 teentje knoflook
100 ml griekse yoghurt
Olijfolie om in te bakken
Peper en zout

Hoe maak je het dan?
Kneed het gehakt met 1 ei en de
shoarma kruiden. Maak hier 16 ballen
van.

Rol de balletjes door de bieslook en
bak deze in een scheutje olijfolie op
matig hoog vuur.
Snijd ondertussen 1 rode ui in dunne
halve ringen, de paprika in kleine
blokjes en was de sla.
Doe de yoghurt in een schaaltje en
knijp hierover het teentje knoflook uit.
Breng op smaak met peper en zout en
roer goed door.
Doe de pita’s in een broodrooster of
even in de oven.
Snijd de pita’s voor de helft open en
smeer in met de knoflookyoghurt.
Beleg met sla, rode ui en paprika en
voeg 4 ballen per broodje toe.

Eet smakelijk!
Maak een foto van de Pita met shoarma balletjes en/of de Healthy Icecream en
tag Welzijnskwartier in jouw post op Instagram!

Zomerse beweegtip voor iedereen
Het is weer mooi weer en dus tijd om buiten te zijn! Ga de uitdaging aan om elke
dag minimaal 20 minuten actief te zijn in de buitenlucht. Actief kun je zijn op
veel verschillende manieren, je kunt wandelen, joggen, fietsen, maar ook door
bv sportlessen te volgen. Een mooie app om je helpen bij de 20 minuten is de
ommetje app!, daarin kun je scores halen en kijken of je meer punten haalt als
familieleden of bekende!

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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19 juli t/m 27 augustus
Meer dan 100 superleuke
activiteiten voor jong & oud,
voor jezelf, vriendengroepen
en gezinnen!
Meer informatie & aanmelden

doemeeinkatwijk.nl

JONGEREN

FIT & VITAAL

ONTMOETEN

UITGELICHTE ACTIVITEITEN
Zin in een leuke coronaproof
zomer? Ga in mee op Sloot Safari,
doe mee aan het kindercircus of
leer deejayen! Uiteraard ontbreekt
de bingo dit jaar ook niet. Deze
zomer zijn er, 6 weken lang, meer
dan 100 activiteiten voor jong &
oud! Wat gebeurt er in jouw wijk?

KATWIJK
NOORD

Kinderen kunnen
iedere week lekker
bij
sporten en spellen
oet
de torenflats. Ontm
buurtgenoten bij de
op
buurtbakkie en mis
d26 augustus de Foo
market niet!
Dit is er te doen:
voor
- Beweegcarrousel
senioren (21 juli)
- Raamschilderen bij
de Goerie
- Buurtbakkies
- Foodmarket (26
augustus) en nog
veel meer

VALKENBUR
G

Maak e
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toresk
Valkenburg me
t
van vere een gids
n
Valkenb iging Oud
urg of la
at jouw
kindere
n
en bala leren jongleren
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ircus!
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u
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m
ustus) d Valkenburg
(20 juli et
- Kinde
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&
- Beweg
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het bre
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eer

KATWIJK
ZEE

Schilder een prach
tig
kunstwerk met uw
(klein)kind of fiets
deze
zomer met ons me
e
door de bollenstre
ek
en ontdek de mo
oiste
uithoeken.

KATWIJK
RIJNSBURG
VALKENBURG

Dit is er te doen
:
- Fietsgroepen
- Deejay &
Producerscafé
- Beweegbingo
- Muziekles bij Sc
um
en nog veel meer

RIJNSBURG

KIJK VOO
DE ZE EN ALRL
ANDERE 100E
ACTIVITEITEN
OP :

DOEMEEINK AT WIJK.N
L

KATWIJK
A/D RIJN

naar de
Puzzel jezelf
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w
goede
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de puzzelto
. Sport
18 augustus tijdens
ee
m
s
ijk
wekel
el bij de
if aan bij
spor t en sp
ord en schu
in Frederikso
Skatebaan
in de Burgt.
de eettafel
doen:
ouderen
Dit is er te
assenen en
b voor volw
lu
C
y
it
al
it
)
V
stus
ht (18 augu
- Puzzeltoc
ep
ro
- Fietsg
veel meer
ies en nog
- Buurtbakk

Probeer iedere we
ek een
andere koffiespec
ialiteit
bij het PMT gebo
uw of laat
jouw hersenen kra
ken bij
‘Bewegen voor he
t brein’.
Voor kinderen is
er een
Sloot Safari. Wat
leeft
er allemaal bij jou
in de
sloot?

Dit is er te doen
:
- Bewegen voor he
t brein
- Koffie Deluxe
- Sloot Safari (3
augustus)
- Workshop muzie
k maken
voor kinderen en
nog
veel meer

Ritje nodig?
Een ritje nodig naar het PMT
gebouw voor ‘Bewegen voor het
brein’ of de Beweegcarrousel
bij VV Katwijk. Of heeft u voor
iets anders een ritje nodig?
Bel naar Katwijk Rijd(t) Mee:
071-3031280

VRIJWILLIGERS

MANTELZORG

ACCOMMODATIES

NOORDWIJK
CONTACTGEGEVENS:
Locatie/huis Straatnaam
van de wijk

(huis)
Postcode en locatie
nummer

X-out

Viaductweg

50

The Base

Van Panhuysstraat 15

Openingstijden/dagen

Telefoonnummer E-mailadres

2211 GT Noordwijkerhout Check social media voor de
actuele openingstijden

0252-344487

Wijkteamnoordwijk@
welzijnskwartier.nl

2203 JN Noordwijk

071-2077824

Wijkteamnoordwijk@
welzijnskwartier.nl

Check social media voor de
actuele openingstijden

WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Join-Us

12 – 18 jaar

The Base

Maandag (Om de week op maandag op
even weeknummers)

18.30-21.30

-

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers
(vanaf 10 jaar)

X-out

Maandag (eerste maandag van de maand)

19.30-22.00

-

Get Active

12 t/m 16 jaar

The Base

Dinsdag

16.00-17.00

-

Meidenmiddag

10 t/m 12 jaar

X-out

Dinsdag

15.00-17.00

-

Inloop

12 t/m 16 jaar

The Base

Dinsdag

19.00-22.00

-

Join Us  

18-25 jaar

X-out

Dinsdag (Om de week op dinsdag op de oneven 19.00-22.00
weeknummers)

-

Tienermiddag

10 t/m 14 jaa

The Base

Woensdag

15.00 - 17.00

-

Inloop

10+

X-out

Woensdag

13.00 - 17.00

-

Kookcafé

10+

X-out

Woensdag

16.00 - 19.30

€2

Inloop

12 t/m 16 jaar

The Base

Woensdag

19.00-22.00

-

Meidenmiddag

10 t/m 14 jaar

The Base

Donderdag

15.00-17.00

-

Inloop

10+

X-out

Donderdag

Meidenavond

14+

The Base

Donderdag

19.00-21.00

-

Inloop

10+

X-out

Donderdag

19.00-22.00

-

Inloop

10+

X-out

Vrijdag

15.00-17.00

-

Inloop

12+

X-out

Vrijdag

19.00-22.00

LGBTQ+

10+

The Base

Vrijdag

15.00-17.00

12

-

-

HILLEGOM

CONTACTGEGEVENS:
Locatie/huis Straatnaam
van de wijk

(huis)
nummer

Postcode en locatie

Openingstijden/
dagen

Nexus

7

2182 ES Hillegom

Check social media voor de 0252 522 118
actuele openingstijden

Van de Endelaan

Telefoonnummer E-mailadres
Wijkteamhillegom@
welzijnskwartier.nl

WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Kickboks

14+

Nexus

Dinsdag

19.00

-

Meidenmiddag

10-15 jaar

Nexus

Woensdag (tweewekelijks wisselend met
Tienermiddag)

15.00-17.00

-

Tienermiddag

10-15 jaar

Nexus

Woensdag (tweewekelijks wisselend met
Meidenmiddag)

15.00-17.00

-

Get Active Hardlopen

14+

Vanaf Nexus

Woensdag

19.00

-

Inloopavond

14+

Nexus

Woensdag

19.00-22.00

-

Nexus

Donderdag

Check Instagram

-

Doe-middag ‘Skill-drill’ 14-18 jaar
(1x per maand)
Inloopavond

14+

Nexus

Donderdag

19.00 - 22.00

-

Kookcafé

14+

Nexus

Vrijdag

17.00

-

Get Active

14+

Vanaf Nexus

Vrijdag

16.00-17.00

-

Inloopavond

14+

Nexus

Vrijdag (optioneel)

19.00

-

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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LISSE

CONTACTGEGEVENS:
Locatie/huis
van de wijk

Straatnaam

(huis)
nummer

Postcode en locatie

Openingstijden/
dagen

Telefoonnummer

E-mailadres

De Greef

Ruishornlaan

21

2162 VW Lisse

Maandag t/m vrijdag

Check social media voor de
actuele openingstijden

welzijnskwartier.nl

WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Get Active (beginners)

14 tot 18 jaar

Buiten

Maandag

15.00-16.30

-

Tienermiddag

10 tot 14 jaar

De Greef

Maandag

16.00-17.30

-

Autisme cafe

Jongeren met
autisme 14+

De Greef

Elke laatste maandag v/d maand

15.00-17.00

-

Inloop

14+

De greef

Dinsdag

19.00-22.00

-

Get Active

14 jaar en ouder

Buiten

Woensdag

15.00-16.30

-

Buurtsport

14 t/m 25 jaar

Fioretti plein

Woensdag

16.00-17.30

-

Get Active

14+

Buiten

Woensdag

16.00-17.30

-

Get together
(Jonge mantelzorgers)

10-14 jaar

De Greef

Elke 3e donderdag v/d maand

16.00-17.30

-

Tiener middag

10 t/m 14 jaar

De greef

Donderdag

16.00-17.30

-

Inloop

14+

De Greef

Donderdag

19.00-22.00

-

Buurtsport

10 tot 25 jaar

Fioretti plein

Vrijdag

16.00- 17.30

-

Inloop

14 +

De Greef

Vrijdag

19.00-22.00

-
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TEYLINGEN

CONTACTGEGEVENS:
Locatie/huis
van de wijk

Straatnaam

Ex-Voto
Fascinus

(huis)
nummer

Postcode en locatie

Openingstijden/
dagen

Telefoonnummer

E-mailadres

Jacoba van Beierenweg 118 b

2215 KZ Voorhout

Check social media voor de
actuele openingstijden

071-4033323

Wijkteamteylingen@
welzijnskwartier.nl

Van Alkemadelaan

2171 DH Sassenheim

Check social media voor de
actuele openingstijden

071-4033323

Wijkteamteylingen@
welzijnskwartier.nl
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WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

KookCafe

10-14 jaar

Fascinus

Maandag

17.00 - 19.00

€ 2,-

Inloop

14-18 jaar

Ex Voto

Maandag

19.30 - 22.00

-

De Wandelclub

18+

Vanaf Fascinus

Maandag

19.30 - 20.30

-

Tienermiddag

10-14 jaar

Ex Voto

Dinsdag

15.30-17.30

-

Get Active Hardlopen

14-18 jaar

Vanaf Ex Voto

Dinsdag

15.30 - 17.30

-

Sportactiviteiten

10-14 jaar

Warmond

Dinsdag

15.00 - 16.30

-

Mountainbiken

14-18 jaar

Vanuit Ex Voto

Woensdag

15,30 – 17.30

-

Sportcafe

14-18 jaar

Ex Voto

Woensdag

17.30 - 19.00

€ 1,-

Kookcafe

14+

Fascinus

Woensdag

17.00 - 19.00

€ 3,-

Inloop

14+

Fascinus

Woensdag

19.00 - 22.00

-

Game LiveStream

12+

Twitch.com/ojcteylingen

Woensdag

19.00 - 21.00

-

Tienermiddag

10-14 jaar

Ex Voto

Donderdag

15.30 - 17.30

-

Inloop

14+

Ex Voto

Donderdag

19.30 - 22.00

-

DJ livestream

12+

Twitch.com/ojcteylingen

Vrijdag

19.00 - 22.00

-

Inloop

14+

Ex Voto

Vrijdag

19.00 - 22.00

-

Inloop

14+

Fascinus

Vrijdag

19.00 - 22.00

-

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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JONGERENWERK IN DE DUIN & BOLLENSTREEK
Buurtsportcoach

Onze Jongerenwerker Benny vervult,
naast zijn accommodatie en
ambulant werk, ook de functie van
de Buurtsportcoach. Het activiteitenaanbod van het Welzijnskwartier staat
in het teken van een gezonde leefstijl.
Sport past daar natuurlijk perfect
bij! Samen met andere organisaties
in Lisse wordt er gewerkt aan het
organiseren van activiteiten en het
geven van voorlichting op het gebied
van sporten, bewegen en gezondheid
van jongeren. Tweemaal per week
organiseert Benny, in samenwerking
met het buurtsportcoach-team,
sportactiviteiten voor de leeftijd van
14 t/m 25 jaar. Afgelopen jaar heb je
ze misschien al eens zien staan bij de
Sportlaan in Lisse!

Autisme café

Het jongerenwerk in Lisse en Autizorg zijn gestart met het samen opzetten van een
contactgroep voor mensen met autisme in de leeftijd van 20-35 jaar. De mensen
in deze leeftijdscategorie hebben vaak de behoefte om hun sociaal netwerk te
vergroten, maar weten vaak niet hoe en waar ze moeten beginnen. Via deze
contactgroep worden deelnemers gestimuleerd en geholpen met het uitbreiden van
het eigen sociale netwerk. Daarnaast is er ruimte om het met elkaar te hebben
over andere onderwerpen. Elke laatste maandag van de maand vindt er een
ontmoeting plaats in de barruimte van jongerencentrum De Greef in Lisse.

Denktank

Een zestal jongeren heeft enige tijd
geleden aangegeven meer betrokken
te willen zijn bij de gemeente en willen
daarbij graag bij elkaar komen om
te praten over onderwerpen die zij
belangrijk vinden. De tank heeft even
stilgestaan, maar is inmiddels weer aan
het rijden en buigt zich over een nieuw
onderwerp. De leden van de Denktank
gaan zich richten op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
‘Weet jij iets af van de gemeenteraadsverkiezingen?’, ‘wat vind jij belangrijke
onderwerpen die door de lokale politiek
zouden moeten worden meegenomen?’,
‘zou jij gaan stemmen?’ Deze vragen
zullen centraal staan met het doel om
de jongeren in de HLT bewust te maken
van het proces van de verkiezingen en
om van de eigen stem gebruik te laten
maken.

LGBTQ+ bijeenkomst

Op de laatste vrijdag van de maand is er in The Base een
bijeenkomst voor de LGBTQ+ gemeenschap voor jongeren
vanaf 10 jaar. Hier kunnen onder andere verhalen gedeeld
worden, samen activiteiten organiseren of een spelletje
spelen. Het is een plek waar je jezelf kan zijn.
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op
met Vera van der Laan: veravanderlaan@welzijnskwartier.nl
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Eenzaamheid
en jeugd
Vanaf januari loopt het jongerenwerk
in Hillegom twee keer per week hard
door de omgeving van Hillegom. Het
doel van dit project is het tegen gaan
van eenzaamheid en het onderling
contact met de doelgroep. Tijdens
het hardlopen zijn er vriendschappen
ontstaan tussen de jongeren waar zij
nu nog profijt van hebben.
Omdat eenzaamheid een taboe is
onder jongeren heeft de kerngroep
eenzaamheid deze jongeren als
boegbeeld gebruikt. Er is een film
gemaakt voor deze desbetreffende
jongeren. Omdat eenzaamheid altijd
en overal een rol kan spelen. Deze
film wordt binnenkort op social media
gedeeld. De groep hoopt op deze
manier meerdere jongeren te kunnen
bereiken en te helpen in de strijd
tegen eenzaamheid.

Mountainbiken en de Veluwe

Als zijtak van het hardloopproject Get Active heeft het jongerenwerk in Teylingen
de mountainbike erbij gepakt. Zo zijn de jongeren in Teylingen al enige maanden
hard aan het trainen. Wekelijks worden er flinke afstanden gefietst over
uitdagende parcoursen. Net als bij het hardlopen wordt er bij het mountainbiken
naar een doel toe getraind. Zo zullen de deelnemers halverwege juli samen met
het jongerenwerk een tweetal dagen op de Veluwe gaan fietsen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Van trainingen en het uiteindelijke resultaat op
de Veluwe worden toffe actievideo’s gemaakt, dus houd onze socials in de gaten!

Pop-Up Event door de Duin- en Bollenstreek

Op dinsdag 10 augustus gaat de Pop-Up karavaan door de Duin- en Bollenstreek. Doel van het event is het Project Talent
onder de aandacht brengen. Enkele talentvolle jongeren zullen tijdens de korte pop-up momenten hun muzikale skills
vertonen aan het (winkelende) publiek. Verder worden er flyers uitgedeeld en zijn er medewerkers aanwezig die je meer
kunnen vertellen over het project. Meer informatie over project Talent kun je ook vinden in deze krant op pagina 23 of op
www.projecttalentmdt.nl

Kookcafé

Jonge mantelzorgers

Iedere eerste maandagavond van de maand tussen 19.30 en 22.00 is er in
X-out een avond waarin jonge mantelzorgers samen kunnen komen om even te
ontspannen, gezellig te kletsen en hun ervaringen te delen onder begeleiding van
een jongerenwerker.
Jonge mantelzorgers zijn jongeren of kinderen tot en met 24 jaar die een
familielid hebben die langdurig ziek zijn of een beperking hebbe
Stel dat je vragen hebt of meer wil weten of ons jonge mantelzorgproject in
Noordwijk kun je contact op nemen met Jeroen van der Voort: jeroenvandervoort@
welzijnskwartier.nl

Lekker kokkerellen met jongeren.
Elke vrijdag duiken jongerenwerkers
en jongeren samen de keuken in
om een lekker maaltje te maken.
Aangezien we een gezonde leefstijl
willen promoten, richten we ons erop
om met gezonde recepten aan de slag
te gaan. Jongeren leren dat lekker
eten niet per se vet of ongezond hoeft
te zijn, doen zelf de boodschappen
en vinden hun weg in de keuken.
Naast de gezonde voeding is het
ook een moment van samenkomen.
Tijdens het koken en eten is er
ruimte voor gezelligheid, maar soms
ook voor goede gesprekken, waarbij
onderwerpen aan bod komen waar
jongeren tegenaan lopen.

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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ZOMER IN DUIN
& BOLLENSTREEK

Zomer in
de Duin - en
Bollenst reek

De zon schijnt uiteraard ook in Noordwijk, Hillegom, Lisse
en Teylingen. Doe mee aan de activiteiten die daar worden
georganiseerd. Zo wordt er op vrijdag een grote fietstocht
georganiseerd. Meedoen? Check de website en meld je
aan: www.welzijnskwartier.nl/zomer2021

De temperature
n stijgen! Dat
betekent weer
zomerprogramm
mooie
a’s. In de gehele
Duin & Bollens
we activiteiten
treek plannen
. Voor ieder wat
wils. Voor iede
Iedereen hoort
r wat leuks.
erbij!
WW W.WELZIJNS

KWARTIER.NL
/ZOME
Zomer/najaar

R2021

2021

• Vervolg Get
Active!
• Nieuwe uitga
ve Welzijnskwartier
Krant 30 juni!
• Sport week vrijda
g 17 t/m zonda
g 26 september
• Burendag 25
september
• Week tegen
Eenzaamheid 1
t/m 8 oktober

Voor meer informa

tie over aanmelde

Krant Bollenstreek

n en activiteiten

: welzijnskwartie

r.nl

WZK april 2021.ind

d 24

19-04-21 11:19

Locatie/
huis van de wijk

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres/website

X-out

Viaductweg 50, 2211 GT Noordwijkerhout

0252-344487

wijkteamnoordwijk@welzijnskwartier.nl

The Base

Van Panhuysstraat 15, 2203 JN Noordwijk

071-2077824

wijkteamnoordwijk@welzijnskwartier.nl

Van de Endelaan 7, 2182 ES Hillegom

0252-522 118

wijkteamhillegom@welzijnskwartier.nl

NOORDWIJK
HILLEGOM
Nexus

LISSE

De Greef

TEYLINGEN

Ruishornlaan 21, 2162 VW Lisse

wijkteamlisse@welzijnskwartier.nl

Ex-Voto

Jacoba van Beierenweg 118b, 2215 KZ Voorhout

071-4033323

wijkteamteylingen@welzijnskwartier.nl

Fascinus

Van Alkemadelaan 14, 2171 DH Sassenheim

071-4033323

wijkteamteylingen@welzijnskwartier.nl

Get Active!
Lekker bezig zijn met sport in de buitenlucht is belangrijk voor iedereen, maar vooral bij
jongeren bij wie eenzaamheid op de loer ligt en bij veel jongeren die zich snel alleen voelen.
In verschillende gemeenten van de Duin- en Bollenstreek zijn we gestart met het sportproject
‘Get Active’. Twee keer in de week wordt er door het jongerenwerk met jongeren hardgelopen.
Sporten draagt meerdere positieve effecten met zich mee. Zo draagt het bij aan de
dagbesteding van de jeugd, werken jongeren naar een doel toe, gaan ze er fysiek op vooruit
en krijgen ze mentaal een boost.
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welzijnskwartier.nl/
zomer2021

KATWIJK
Vanaf 19 juli barst het zomerprogramma los.
Een prachtig aangepast programma (zie ‘Zomer in
Katwijk’ pag. 10 en 11). Vanaf 30 augustus gaat het
reguliere programma weer in. In alle wijken staan
er mensen voor je klaar. Kom naar een de locatie
in jouw wijk en bezoek een activiteit.

KATWIJK AAN ZEE
CONTACTGEGEVENS:
Locatie/
Adres
huis van de wijk

Openingstijden/dagen

Telefoonnummer

E-mailadres/website

De Zwanenburg

Zwanenburgstraat 62
2225 DZ Katwijk aan Zee

Maandag t/m donderdag 10.00-12.00

071-4071690

wijkteamkatwijkzee@
welzijnskwartier.nl

De Schuit

Dwarsstraat (hoofdingang)
Katwijk aan Zee

Open tijdens activiteiten

071-4033323

Kattuk.nl

Voorstraat 59
2225 EM Katwijk aan Zee

Scum

Noordduinseweg 3
2221 BL Katwijk aan Zee

Maandag 16.00-17.30 / 19.00-22.00
Dinsdag 14.00-18.00 / 19.00-22.00
Woensdag 14.00-18.00
Donderdag 19.00-22.00
Vrijdag 14.00-18.00

071-4027968

Stappers

Louise de Colignylaan 61
Katwijk

Open tijdens activiteiten

071-4033323

kattuk.nl

wijkteamkatwijkzee@
welzijnskwartier.nl

WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Koek en kletsen

Senioren

De Zwanenburg

Maandag

10.00-11.30

-

Crea +

Senioren

De Zwanenburg

Elke eerste maandag van de maand 10.00-11.30

-

Meidenavond

Meiden 14+

Scum

Elke eerste maandag van de maand 19.00-21.00

-

Seniorweb

Senioren

De Zwanenburg

Dinsdag

Op afspraak

-

Spreekuur Advies en
Ondersteuning

Senioren

De Zwanenburg

Dinsdag

9.30-11.30

-

Koffie en Praatje

Senioren

De Zwanenburg

Dinsdag

10.00-11.30

-

Livestream DJ en Producerscafé

Jongeren

www.kattuk.fm
Scum

Dinsdag

Zie Kattuk.fm

-

Theorieles voor rijbewijs

Alle leeftijden

Kattuk.nl (online) Dinsdag

16.30-18.00

-

LHBTI+ ontmoetingscafé

Lhbti+’ers

Kattuk.nl

Dinsdag

19.00-21.00

-

Join-Us

Jongeren 14+

Stappers

Woensdag

18.30-21.30

-

Spreekuur activiteiten

Senioren

De Zwanenburg

Woensdag

9.30-11.30

-

Koffie en Eten

Senioren

De Zwanenburg

Woensdag

10.00-13.30

-

Mannen koken

Senioren (mannen)

De Zwanenburg

Woensdag

10.00-13.30

-

Sport en Spel

Groep 2 t/m 8

Scum, Skatepark

Woensdag

14.30

-

Sport en Spel

Jongeren 12 t/m 20

Scum

Woensdag

14.30

-

Culturele workshops

Jongeren 14 t/m 20

Kattuk.nl

Woensdag

14.00-18.00

-

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: doemeeinkatwijk.nl
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Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Eetcafé

Jongeren

Scum

Donderdag

17.00-19.00

€ 1,00

Foodlab

Jongeren 11 t/m 12

De Schuit

(Begint september) Donderdag

16.00-17.30

-

Kattuk.nl inloop

Jongeren 14+

Kattuk.nl

Donderdag

14.00-18.00

-

Kattuk.fm inloop

Jongeren 14+

Kattuk.nl

Donderdag

18.00-21.00

-

Cultuur Café

Jongeren 16+

Kattuk.nl

Vrijdag

14.00-18.00

-

Buurtbakkie

Senioren

De Zwanenburg

Vrijdag

11.30-12.00

-

Buurtbakkie

Alle leeftijden

Stappers

Vrijdag

10.30-12.00

-

KATWIJK NOORD
CONTACTGEGEVENS:
Locatie/
huis van de wijk

Adres

Openingstijden/dagen

De Schelp

Suurmondstraat 1
2223 AS Katwijk

Maandag t/m donderdag
09.00-16.00
Vrijdag 09.00-12.00
WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:

Telefoonnummer

E-mailadres/website

071-8894461

wijkteamkatwijknoord@welzijnskwartier.nl
welzijnskwartier.nl

Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Mannen kookgroep

Mannen Senioren

De Schelp

Maandag

11.00-14.00

€ 5,-

Spreekuur Statushouders

Statushouders

De Schelp

Maandag

13.30-15.30

-

Huiswerkbegeleiding

Groep 3 t/m 8

De Schelp

Maandag

16.00-17.00

-

Huiswerkbegeleiding

Groep 3 t/m 8

De Schelp

Dinsdag

16.00-17.00

-

Eettafel de Gouden Schelp

Alle leeftijden

De Schelp

Dinsdag

16.00-21.00

Volwassenen € 3,kids 4-12 jr € 1,50

Eetkamer De Krom

Alle leeftijden

VV Katwijk:
Dinsdag
De Krom 57, Katwijk

17.00-19.00

€ 6,-

Stoelyoga

Senioren

De Schelp

09.00-10.00

-

Woensdag

Wandelvoetbal

Senioren

VV Katwijk

Woensdag

10.00-11.30

Lidmaatschap VV Katwijk

Buurtbakkie

Wijkbewoners

De Schelp

Woensdag

10.15-11.30

-

Spreekuur Statushouders

Statushouders

De Schelp

Woensdag

10.00-12.00

-

Sportief en Creatief

Groep 3 t/m 8

De Schelp

Woensdag

14.30-16.00

-

For Girls Only

Meiden 14+

De Schelp

Woensdag

19.00-21.00

Fietslessen

Volwassenen

De Goerie

Donderdag

09.00-10.30

-

Buurtbakkie

Alle leeftijden

De Schelp

Donderdag

10.15-11.30

-

Schilderles

Alle leeftijden

De Schelp

Donderdag

13.30-16.00

-

Sport en Spel

Groep 3 t/m 8

Torenflats

Donderdag

15.15-16.15

-

Buurtbakkie Torenflats

Bewoners Torenflats

Torenflats

Donderdag

15.15-16.15

-

3x3 Basketbal

Jongeren t/m 26

De Goerie:
Goerie 1, Katwijk

Vrijdag

16.00-17.00

-

Kookcafé De Schelp

Jongeren

De Schelp

Donderdag

16.30-19.00

-

Foodlab

Jongeren 11 t/m 12

De Schelp

Donderdag

Sportief&Creatief

50+

De Schelp

Vrijdag

10.30-13.00

-

Sport en Spel

Groep 3 t/m 8

Sportpark de Krom: Vrijdag
De Krom, Katwijk

15.00-16.30

-

Sport op maat

5-15 jaar

Sportpark De Krom: Vrijdag
De Krom, Katwijk

15.30-16.30

-
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-

KATWIJK A/D RIJN EN VALKENBURG
CONTACTGEGEVENS:
Locatie/
huis van de wijk

Adres

Openingstijden/dagen

Telefoonnummer

E-mailadres/website

PMT

Tulpstraat 15a
2223 HR Katwijk a/d Rijn

Open tijdens activiteiten

071-5327104

wijkteamkatwijkrijnvalkenburg@welzijnskwartier.nl
welzijnskwartier.nl

WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

Wandelgroep Valkenburg

Inwoners Valkenburg

Verzamelen voor de kantine
VV Valken’68

Iedere vrijdag

9.45-10.45

Koffie € 1,-

Beweeg mee op balkon

Inwoners Rijnweide

Rijnweide

Iedere maandag

11.00-11.30 -

Sport en spel

Groep 3-8 Otto Baron

Cruijff Court

Iedere dinsdag

13.15-14.45 -

Sport en spel

Kinderen t/m 12 jaar

Cruijff Court

Iedere dinsdag

14.45-15.45 -

Sport op maat

8 t/m 15 jaar

PMT gebouw

Iedere dinsdag

15.45-16.45 -

3x3 basketbal

Jongeren t/m 26

Basketbalveld naast DIRK

Iedere dinsdag

16.00-18.00 -

Beweeg mee op balkon

Inwoners Atrium

Atrium Baron van Waasenaarlaan

Iedere woensdag

11.00-12.00 -

Vitality Club

Buurtbewoners

PMT gebouw

Iedere vrijdag start 1 juli 9.00-10.00

Buurtbakkie

Alle leeftijden

PMT gebouw

Iedere vrijdag

-

10.00-12.00 -

RIJNSBURG

CONTACTGEGEVENS:
Locatie/
huis van de wijk

Straatnaam

Openingstijden/dagen

Telefoonnummer

E-mailadres/website

De Burgt

Burg. Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg

Maandag t/m donderdag
10.00-14.00

071-4033323

wijkteamrijnsburg@welzijnskwartier.nl
welzijnskwartier.nl

WEEKPROGRAMMA VANAF 30 AUGUSTUS:
Wat

Wie

Bewegen op balkon

Bewoners DSV Vlietstede DSV Vlietstede Floriante Iedere maandag

Waar

Wanneer

Tijd

Kosten

12:00

-

Buurtbakkie

Buurtbewoners Rijnsburg Evertsenstraat

Om de dinsdag in
11.00-12.00
de even weken van
11.00 tot 12.00 uur

-

Wandelgroep

Inwoners Rijnsburg

Verzamelen voor
De Burgt

Iedere woensdag

10.00-11.00

Koffie € 1,-

Fietsgroep

Inwoners Rijnsburg

Verzamelen voor
De Burgt

Iedere woensdag

9.45 verzamelen voor Koffie € 1,de Burgt. Fietsen
van 10.00-11.30
met aansluitend een
bakje koffie in De
Burgt

Sport en spel jeugd

Basisschool
jeugd groep 3-8

Kleipettenveld
Monetstraat 1

Iedere woensdag

13.30-14.30

-

Vitality Club

Inwoners Rijnsburg

Westerweide Rijnsburg

Iedere maandag

09.00-10.00

€ 1,-

Seniorweb

Senioren

Spinozazaal, De Burgt

Iedere woensdag op 10.00-11.30
afspraak *

-

Inloopkoffie-ochtend

Kwetsbare ouderen

Spinozazaal, De Burgt

Iedere woensdag*

10.00-11.30

Koffie € 1,-

Spreekuur mantelzorgers Mantelzorgers

Spinozazaal, De Burgt

Iedere woensdag*

10.00-11.30

Koffie € 1,-

Eettafel

De Burgt

Iedere donderdag in 11.00-12.30
de oneven weken

(jong)volwassenen en
ouderen

€ 2,- per keer
excl. consumpties

*Gaat niet door tijdens de zomervakantie. Zomervakantie is van 19 juli t/m 27 augustus.

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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GEZELLIG MET ANDERE JONGEREN
Samenkomen met andere jongeren en werken aan sociale vaardigheden. Dat is
Join us! Iedereen tussen de 12 en 25 jaar die meer contacten wil met leeftijdsgenoten en zin heeft om daar verandering in te brengen kan aansluiten.
Tweewekelijks komen jongeren op vaste dagen en tijden bij elkaar om elkaar
te ontmoeten. Samen doen we allerlei activiteiten die door de deelnemers zelf
worden bepaald. Denk aan gamen, film kijken, spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er twee sociaal werkers van Welzijnskwartier bij om
de jongeren te begeleiden.
Tijdens de bijeenkomsten waar gezelligheid voorop staat werken de jongeren aan
hun sociale vaardigheden. Iedereen heeft doelen waaraan gewerkt wordt. Samen
bedenken ze wat ze de volgende keer gaan doen en verdelen daarbij de taken.
In mei is Welzijnskwartier gestart met een groep 12 tot 18-jarige en 18 tot
25-jarige in de gemeente Katwijk en Noordwijk. Zo hebben we met de jongeren
geschilderd, workshop tie dye, workshop koken, film kijken en hebben we
spelletjes gespeeld als thirty seconds.

In Katwijk en Noordwijk zijn 4 groepen actief:
Join
Join
Join
Join

us
us
us
us

Katwijk 12-18 jaar op woensdag (katwijk12-18@join-us.nu)
Katwijk 18-25 jaar op woensdag (katwijk18-25@join-us.nu)
Noordwijk 12-18 jaar op maandag (noordwijk12-18@join-us.nu)
Noordwijk 18-25 jaar op dinsdag (noordwijk18-25@join-us.nu)

Kijk voor meer info of aanmelding op join-us.nu
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JE KAN JEZELF ZIJN.
‘LEUK....OMDAT IK VEEL NIEU
WE
MENSEN HEB LEREN KENNEN
.’
‘IK VIND JOIN US ERG
LEUK, WANT JE DOET LEUKE
AC TIVITEITEN, ZOALS EEN
SPEELTJES AVOND, EEN IJSJE
OF
HALEN LANGS DE BOULEVARD
GEZAMENLIJK KOKEN.’
‘GEZELLIGE AVONDEN EN
LEUKE AC TIVITEITEN.’

JOHAN EN NIELS FIETSEN NAAR VENETIË
VOOR ‘MAKE A WISH NEDERLAND’

JohanenNielsfietsennaarVenetie

fietsen_naar_venetie

Ook dit jaar gaan we weer fietsen
voor het goede doel. Het wordt de
vierde editie en ditmaal vertrekken
we waar we vorig jaar zijn geëindigd.
Sociaal werkers Niels Krijgsman en
Johan van Weeghel vertrekken op 17
augustus met de trein naar Praag om
vervolgens 1200 kilometer te fietsen
naar Venetië. Deze fietstocht betreft
een sponsorfietstocht met ‘Make A
Wish’ als goede doel. Het opgehaalde
bedrag zal naar een ‘wish’ uit de Duinen Bollenstreek worden overgedragen.
‘Als sociaal werkers van stichting
Welzijnskwartiervinden we het
belangrijk, dat we ons inzetten voor
kinderen en jongeren die dat extra
steuntje kunnen gebruiken.’ Vet maken
Johan werkt als jongerenwerker in
Noordwijk en Niels in zowel Lisse als
Teylingen. Uit ervaring weten we, dat
niets belangrijker is dan een lach op
iemand zijn gezicht. Daarom gaan
wij ons inzetten voor ‘Make a Wish’
om ook een wens te vervullen voor
kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
Gezonde levensstijl
Binnen onze organisatie speelt een
gezonde levensstijl een grote rol. En
komend jaar wordt dit onderwerp nog
belangrijker. Omdat sport levert een
positieve bijdrage aan een gezonde
levensstijl, is dit een mooie opwarmer
voor het komende jaar.
Door ons te steunen en te doneren
krijgt onze fietstocht niet alleen meer
betekenis, maar geeft dat ons ook
energie om de finish te halen en een
lach op iemand zijn gezicht te laten
krijgen.
Onze fietstocht is te volgen op zowel
onze Facebookpagina als op onze
Instagram-pagina.

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl
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IN 5 STAPPEN AAN DE SLAG
MET JOUW TALENTEN!

Project Talent: Het MDT-traject van de Duin- & Bollenstreek

Talent ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten en iets goeds
doen voor een ander. Dat is Project Talent. Het project voor
jongeren (van 14 t/m 27 jaar) dat gemiddeld 6 maanden duurt
en minimaal 1 dagdeel per week inzet (totaal 80 uur) vraagt.
Deelnemers krijgen eerst 4 trainingen en gaan
vervolgens 5 maanden lang 1 dagdeel per
M
STARTDATU
week vrijwilligerswerk doen bij een
R
E
1 SEPTEMB
Doe-Plek (lokale/regionale organisatie).
K
NOORDWIJ
Dit zeggen de huidige deelnemers over
HILLEGOM
Project Talent:

TEYLINGEN
KATWIJK

OPLEIDING
‘IK WEET NU WAT VOOR HO
IK AAN DE
IK WIL GAAN DOEN ENMIJNE KW
ALITEITEN’
SLAG KAN GAAN MET
‘IK HEB EEN BETER INZICHT
‘IK KAN NU VOOR EEN IN
MIJZELF GEKREGEN”
GROEP PRATEN’
Projectleider
Peggy Stokkel

‘Ik vind het zo gaaf om
te zien hoe jongeren
zich in korte tijd
ontwikkelen.’

Wie zitten achter Project Talent?
Welzijnskwartier slaat samen met partners
Welzijn Noordwijk, Welzijn Teylingen,
WelzijnsKompas en gemeenten Katwijk,
Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) en
Noordwijk de komende twee jaar de
handen ineen om een mooi programma
op te zetten voor de gehele Duin- en
Bollenstreek.
Doe-Plek worden?
Dat kan ook. Sluit aan bij andere mooie
organisaties zoals: jongerenplatform Kattuk, redactie bij Noordwijk Nu, fietsmaatje
Lisse-Hillegom, Stoomtrein Katwijk Leiden,
dagbesteding Langeveldshof, repaircafé de
JoJo, sportbedrijf Katwijk en Lisse actief.

Meer informatie en opgeven voor september? www.projecttalentmdt.nl

IN 5 STAPPEN AAN DE SLAG
MET JOUW TALENTEN!
Stap 1: Aanmelden

Meld je aan via ww

w.projecttalentmdt.

nl

Stap 2: Kennismak

Maak kennis met je

ingsgesprek

coach/trainer

Stap 3: Trainingen

(1 maand)

Stap 4: Doe-Plek &

begeleidin

Volg 4 praktische tra
iningen over commu
nicatie,
presentatie en kwalit
eiten

g (5 maanden)
Koppeling aan een
Doe-Plek op basis van
jouw
interesses en kwalit
eiten. Daarnaast ho
ud je
contact met je coach
en heb je elke maan
d een
bijpraatmoment me
t jouw groep
Stap 5: Certificaat

Feestelijke uitreikin

(na 6 maanden)

g van jouw MDT-cert

ificaat!

Niekee stapt wekelijks
op de fiets voor
Fietsmaatjes Lisse.
Bekijk hier de clip
(projecttalentmdt.nl).

Voor meer informatie over aanmelden en activiteiten: welzijnskwartier.nl

