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Samen Uit 1
lezing

Met het nieuwe project Samen Uit streven we naar het
onderhouden van het netwerk van onze vrijwilligers
door samen leuke-creatieve-sportieve dingen te doen.
Introducés zijn ook welkom.

Oud Culemborg
De eerste activiteit was een lezing door
Yvonne Jacobs over Oud Culemborg.
De belangstelling was groot, de Kakelhof zat
vol met geboeid luisterend publiek.

De tweede activiteit Samen Uit 2
THE LIGHT
van Samen Uit
Film
BETWEEN OCEANS
vindt 6 maart plaats
in De Fransche School. Er zijn ruim veertig aanmeldingen voor de film 'The Light
between Oceans'. Vooraf wordt getracteerd op koffie met gebak.

Samen Uit 3

De workshop bloemschikken vindt plaats donderdagmiddag 13 april van 14. 00 tot 16.30 uur in de Kakelhof.

Bloemschikken
Onder leiding van een ervaren en zeer creatieve
bloemiste maken we een bloemstukje voor Pasen.
Neem zelf een schaal of vaas mee.
De inschrijving is beperkt tot maximaal 25 deelnemers. Bij (te) veel aanmeldingen wordt in het
najaar opnieuw een workshop georganiseerd.
De bijdrage bedraagt €5 per persoon.
PRAC
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NL Doet

GEZOCHT
DRIE OF VIER

VRIJWILLIGERS
die

vrijdag 10 maart
of

zaterdag 11 maart
willen schilderen.
Het voorwerk wordt door professionals gedaan.

OPKNAPPEN KUNSTWERK

MEERLAAN
ElkWelzijn, basisschool 't Praathuis en Stichting Samen Verder
willen samen het kunstwerk (drie huisjes) op het plein opknappen.

Wie helpt?
Opgeven (bij Jaap Schots) op kantoor SSV.

Vacatures
 Chauffeurs en bijrijders voor Klaartje blijven van harte welkom.
 Bartjes kringloopcentrum zoekt een medewerker voor het prentenkabinet.
 (Kunstwerk)schilders gezocht voor NL Doet.
PRAC
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Sint-Nicolaasdag, 6 december 2017, is het 700
jaren geleden dat Culemborg stadsrechten kreeg.

In het kader van Culemborg 700 jaren stadsrechten is het voornemen op allerlei
gebieden in het feestjaar 2018 festiviteiten te organiseren; o.a. sport, cultuur,
onderwijs, enz.. Namens onze stichting zit Arjan Eigenbrood in het overkoepelende
comité van Zorg en Welzijn.
Binnen het sociaal domein Zorg en Welzijn is het voornemen per wijk een ‘feest’ van
en voor de buurt te organiseren, waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.
Bij de organisatie voor de wijk Eva Lanxmeer en Achter 't Zand is SSV betrokken.
Samen met Elk Welzijn, Vluchtelingenwerk, basisschool 't Praathuis, de bewonersvereniging Eva Lanxmeer denken we na over de invulling. Jos van Zutphen is vanuit
SSV voorzitter van het organiserende wijkcomité. Samen met Millie Offermans
neemt hij deel aan de gesprekken. Ons uitgangspunt is te zoeken
naar verbinding tussen (wijk)bewoners en organisaties. Vanzelfsprekend houden we iedereen van de ontwikkelingen op de hoogte
en zullen we nagaan of ideeën die geopperd worden binnen SSV
realiseerbaar zijn.
Waarschijnlijk bijten wij Valentijnsdag 2018 de spits af.

Bartje
20 jaar

Bartjes kringloopwinkel bestaat 1 maart 2017
20 jaar. Voorwaar ook een historisch feit.
In verband met de voorjaarsvakantie wordt in de
week van 6 maart hieraan met allerlei acties
extra aandacht besteed.

Ook in de Culemborgse Courant wordt aan dit
memorabele feit uitgebreid aandacht besteed.

Sponsor

Kijk om niets te missen ook op onze website
www.stichtingsamenverder.com en volg SSV
via onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/search/top/?q=stich
ting-samen-verder-culemborg

Garage
de Waal

Bezoek van 6 - 10 maart Bartjes Kringloopcentrum en mis niets feestelijks!
PRAC
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Doelen
Enoa
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Stichting Enoa wil een project inrichten om het hiaat in de
vervoersvoerziening voor mensen met een rolstoel op te vullen.
Omdat veel mensen met een handicap van een uitkering moeten
leven, is de doelstelling een goede en reële vervoersmogelijkheden
aan te bieden tegen zo laag mogelijke kosten.

De stichting Enoa wil hiermee sociale en maatschappelijke participatie van mensen
met een handicap vergemakkelijken.
Om de kosten te dekken is o.a. via crowdfunding financiële ondersteuning gezocht.
SSV heeft vanuit Goede Doelen een bijdrage toegezegd.

GECU
SPONSOR
De praatgroep is bedoeld om de spreek- en
luister-vaardigheid te vergroten en de integratie in
de Nederlandse samenleving te bevorderen. De
taallessen van de inburgeringscursus zijn onvoldoende om optimaal te leren luisteren
en spreken. Deze vaardigheden zijn echter wel van essentieel belang voor integratie.

Praatgroep

De praatgroep biedt een veilige omgeving om extra te oefenen. Vluchtelingenwerk
kan dat niet aanbieden binnen het inburgeringstraject. Voor de bijeenkomsten zijn
acht vrouwen uitgenodigd van verschillende nationaliteiten.
De praatgroep is een voorfase voor andere initiatieven in Culemborg en is aanvullend
op bestaande projecten. Doel is dat deelnemers op bepaald moment doorstromen naar
andere projecten of vrijwilligerswerk gaan doen. Daar kunnen ze verder hun spreeken luistervaardigheid vergroten. Dat zou bijvoorbeeld bij Bartje kunnen zijn.
Bartje is voor Vluchtelingenwerk een welkome samenwerkingspartner. Het streven is
een samenwerkingsproject te ontwikkelen waarmee de integratie in de Nederlandse
samenleving wordt bevorderd.

Samen Uit

Rondrit

4

noteer
1 juni
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