
                                           24 september                                           
                  

     29 sept (Hillegom) & 4 okt (Lisse)
     14.00 - 17.00 uur 

Kom tijdens de landelijke Week van de
Ontmoeting langs bij de tuktuk van
Welzijnskompas voor een mooi gesprek
over jouw wensen en verlangens. Want
elk vuur begint met een vonkje. Ga naar
huis met een bloem voor jou én eentje
om iemand mee te verrassen. 

 Lichtpuntjes             

 Positief Leven Café 

Samen Gezond

    Dag van de Mantelzorg 
& Vrijwilligersdag    

                      Burendag                                       

             Workshop Schminken           

 Ontmoetingsgebakje

 Doe een wens          

Een vonkje & bloem

De Groeituin            

   Positieve Gezondheid 

Nacht van het Licht

29 september
                20.00 - 21.30 uur #Plein28 

     4 okt (Hillegom) & 17 okt (Lisse)
           10.30 - 12.30 uur & 10.00 - 12.00 uur

 

            30 september
                                       10.30 - 12.00 uur   #Plein28     

 

 5 oktober

                                            M.i.v. 1 december #Plein28 #Lisse

      1 oktober
                                    10.00 - 13.00 uur #Hillegom

                 10 & 24 november
                              10.30 - 12.00 uur #Plein28

           21 december
                                   17.00 - 20.00 uur #Plein28 

De maanden september t/m december
staan bij Welzijnskompas in het thema
van lichtpuntjes. Een lichtpuntje is iets
positiefs wat hoop geeft of je dag
opfleurt als je dat nét even nodig hebt.
Je kunt lichtpuntjes zoeken, maar je
kunt ze ook zijn. Hier vind je een
overzicht van activiteiten die een
lichtpuntje kunnen zijn voor jezelf of
voor een ander. 

Burendag is een dag waarop de buurt
gezellig samenkomt. Ieder jaar wordt
Burendag op de 4e zaterdag van
september gevierd. Lijkt het je leuk om
voor (nóg) meer lichtpuntjes in de
straat te zorgen?  Doe dan mee met
BuurtKracht! Zie de website van
Welzijnskompas voor meer info.

Altijd al willen leren schminken of wil je
nieuwe schminktechnieken leren? 
Kom dan tijdens de Week van de
Ontmoeting, die plaatsvindt van 29
sept t/m 6 okt, naar deze kleurige
workshop verzorgd door Anne van der
Deijl van De Toverkist! 

Bestel bij Welzijnskompas twee gratis
gebakjes en ga op bezoek bij iemand
die opfleurt van een lekkere traktatie en
een goed gesprek. Verras iemand wiens
dag wel wat kleur kan gebruiken met
een gebakje en een mooie ontmoeting.   

Welzijnskompas nodigt je uit om stil te
staan bij je wensen: waar verlang je
naar, wat laat je hart sneller kloppen of
wat zou je een ander gunnen. Geef je
wens een plekje in de wensboom. 
Door je wensen en verlangens te delen
komen ze (nóg) meer tot leven en wie
weet gaan ze ook in vervulling.

Wist je dat jij je hersenen kunt leren om
positiever te denken? Ontdek hoe je je
aandacht kunt richten, waar je nieuwe
keuzes kunt maken en welke rol de
woorden spelen die je veel gebruikt.
Vera Hols en Edith Schouten vertellen
je hier graag meer over.

Zin om met een gezonde leefstijl aan de
slag te gaan én nieuwe mensen te
ontmoeten? Doe dan mee met Samen
Gezond! Lekker 4 of 8 weken lang
samen bewegen en een gezonde lunch.
Een lichtpuntje op de maandagochtend.

Op de Dag van de Mantelzorg (10 nov)
en de Nationale Vrijwilligersdag (7 dec)
worden mantelzorgers en vrijwilligers in
het zonnetje gezet. Om te laten voelen
dat het zo gewaardeerd wordt wat zij
doen voor een ander. Om te laten zien
dat zij het lichtpuntje zijn voor zoveel
mensen. 

De Groeituin is een plek om te groeien
& bloeien. Benieuwd naar deze mooie
plek? Kom sfeer proeven tijdens de
maandelijkse tuinwerkdag. Lekker de
handen in de aarde én een dag vol
mooie ontmoetingen. 

Wil jij eens met een andere, bredere blik 
naar je gezondheid kijken en zo (meer) 
inzicht krijgen in wat je écht belangrijk 
vindt in je leven? In deze workshop gaan 
we samen ontdekken wat voor jou
lichtpuntjes zijn en waar jij energie van krijgt. 

Tijdens de langste nacht van het jaar
vieren we de overwinning van het licht
op het donker. De viering van het licht
vindt zijn oorsprong in het Perzische
rijk.  Een vrolijk, warm, licht samenzijn in
de donkere en soms moeilijke
decembermaand. Kom erbij en laat je
verrassen!


