
GEZOCHT:
Meedenker activiteiten
werkgroep de Veldkei

Tijdsbesteding:
Plaats: 
Categorie: 

Regelmatig
Havelte

Kunst & cultuur, 
sociale activiteiten

Heb je zicht op de behoeften van de inwoners van Havelte op het gebied                        
van sociaal culturele activiteiten, vanuit hier denk je mee over:

De verbreding van het bestaande activiteiten aanbod.
Nieuwe activiteiten en initiatieven waarbij het bereiken van nieuwe                       
doelgroepen een belangrijk thema is.
Je houdt je bezig met de vraag hoe de activiteiten en functies van de Veldkei                             
zo goed mogelijk onder de aandacht gebracht kunnen worden                                          
bij de inwoners van Havelte en omstreken.

De werkgroep heeft vooral een aanjagende functie, echter het komt ook voor dat                   
er concrete activiteiten vanuit de werkgroep plaatsvinden. Het is ook mogelijk                                   
om vanuit eigen interesses/ achtergronden zelf bepaalde activiteiten op te zetten.

ALS LID VAN DE WERKGROEP ACTIVITEITEN:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alice Veen, 
dit kan in de Veldkei of via: a.veen@welzijnmw.nl 

Actief deelnemen aan een werkgroepoverleg, 
ongeveer 1 keer per 6 weken (1,5 uur).
Bij bepaalde activiteiten je gezicht laten zien 
en soms de handen uit de mouwen steken.
Affiniteit met kunst, cultuur en sociaal 
culturele activiteiten.
Een proactieve houding en                                    
out of the box kunnen denken.
Affiniteit met social media.
Woonachtig in Havelte of omgeving.
Bij voorkeur voor langere tijd beschikbaar.
Aandacht voor jeugd en jongeren is een 
aandachtspunt dus reageer als jongere ook 
vooral op deze oproep.

Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk.
Ondersteuning door medewerkers 
van Welzijn Mensenwerk.
Een vrijwilligerscontact bij WMW.
Jaarlijks een leuke attentie (kerst).

WIJ VRAGEN: WIJ BIEDEN:
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GEZOCHT:
Meedenker activiteiten
werkgroep de Veldkei

Welzijn MensenWerk zet zich in om mensen, jong en oud, een betekenisvol leven te geven. 
Onze sociaal werkers en onze dorpshuizen in Westerveld zijn er voor de bewoners. 
In Havelte is De Veldkei de ontmoetingsplek waar ideeën tot leven komen. Je kunt er 
terecht voor een hapje en drankje, ontmoeting en ontspanning, sport en bewegen, 
educatie, informatie en advies, kunst- en cultuuractiviteiten of het huren van een 
ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten.

De Veldkei ondersteunt inwoners die een duwtje in de rug nodig hebben. Het is een 
laagdrempelige plek waar inwoners gestimuleerd worden mee te doen aan activiteiten, hun 
talenten kunnen ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.

De Veldkei bevordert de leefbaarheid in het dorp. Het is een toegankelijke plek voor jong en 
oud waar iedereen zich actief inzet, betrokken is en elkaar ontmoet. 

De Veldkei is de plek waar deskundige vrijwilligers en samenwerkende professionals 
ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Zo wordt de leefbaarheid en het 
meedoen in het dorp bevorderd.

De werkgroep activiteiten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De werkgroep activiteiten 
draagt er aan bij dat de Veldkei de sociale en culturele huiskamer van Havelte is en blijft! 
Een bruisende plek in Havelte voor alle inwoners. 

OVER DE VELDKEI

IEDEREEN DOET MEE

WIJKEN EN DORPEN LEEFBAAR

VRIJWILLIGERS AAN ZET

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alice Veen, 
dit kan in de Veldkei of via: a.veen@welzijnmw.nl 
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