Even kort voorstellen.
Hallo, via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Erik van der Heide en sinds 12 februari 2018 in
dienst als buurtwerker bij Welzijn In Noordenveld.
Ik ben 44 jaren jong. Ik ben vader van een dochter.
Mijn jeugd heb ik altijd doorgebracht in Peize. Tot mijn 17e heb ik in Peize gewoond, geleefd en gesport. O.a.
gevoetbald bij VV Peize, gevolleybald en training gegeven bij volleybalvereniging Peize en getennist bij
tennisvereniging Peize. (ook nog op latere leeftijd) Toen ik ging studeren, ben ik naar het CIOS in Heerenveen
gegaan. Vervolgens heb ik de opleiding Sociaal Cultureel Werk gedaan. En van hieruit ben ik aan het werk
gegaan.
Ik heb bij diverse welzijnsinstellingen gewerkt als buurtwerker / jongerenwerker. In dit werk kan ik helemaal
mijn ei kwijt. Ik vind het een must om mensen van alle leeftijden in hun krachten neer te zetten. Als
buurtwerker bij Welzijn in Noordenveld ben ik werkzaam in de dorpen Peize, Peizermade, Peizerwold, Altena,
Leutingewolde, Roderesch, Alteveer en Steenbergen. Tevens zal ik het project buurtbemiddeling coördineren
voor heel de gemeente Noordenveld.
Als u vragen heeft omdat u vindt dat er in uw buurt te weinig gebeurt, of u wilt uw buurt opknappen, u wilt
meer mensen in uw buurt leren kennen, u mist voorzieningen in de buurt, u wilt graag in beweging komen of
sporten maar weet even niet hoe, u ervaart overlast, er wordt te hard gereden in uw wijk of u heeft andere
vragen op het gebied van welzijn of hulp, neem dan gerust contact met me op. Ik zal dan samen met u kijken
hoe we uw vraag het beste kunnen gaan beantwoorden.
Ik hoop u snel te mogen ontmoeten.
Mijn gegevens zijn: erikvanderheide@welzijninnoordenveld.nl of 050 3176500
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