VRIJETIJDSBESTEDING
ACTIVITEITEN EN HOBBY’S MAKEN VROLIJK EN GEVEN ENERGIE.
WILT U OOK MEER INVULLING GEVEN AAN UW VRIJETIJD?

DAN IS ONZE VRIJETIJDSBESTEDING EEN SCHOT IN DE ROOS!
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Onze Vrijetijdsbesteding,
een schot in de roos
Actief bezig zijn met een hobby of rustig een kop koffie drinken, alles is
mogelijk bij ons. U kunt kiezen uit creatieve activiteiten, sportieve
activiteiten of u gaat aan de slag in onze Bibliotheek van Spullen. U kunt ook
duurzaam bezig zijn voor 2Switch. In onze werkplaats repareren en verven
wij goederen zodat deze weer verkocht kunnen worden bij 2Switch.

In onze Vrijetijdsbesteding is geen dag hetzelfde.

In de VrijeTijdsVleugel van ‘het Duynhuis’ hebben wij de beschikking over
vier ruimten, een professionele keuken en een tuin. Elke ruimte heeft zijn
eigen activiteiten. De activiteiten worden aangeboden door vrijwilligers. Zij
vinden het leuk om u te ontvangen en samen met u bezig te zijn. Onze
deelnemers zijn volwassenen van alle leeftijden.
Heeft u zelf een wens? Geef het aan ons door en we bekijken de
mogelijkheden.

Onze Vrijetijdsbesteding,
een schot in de roos
De Achterkamer is een groepsruimte. Hier kunt u
elke ochtend terecht voor koffie en een praatje.
Als u zin hebt doet u mee aan de activiteit van die
ochtend. Creatief bezig zijn met allerlei materialen, het
Handwerkcafé of sjoelen. Of loop binnen bij
het wekelijks Digitaal Spreekuur. In de middag is er
‘Samen Bewegen’ met het Sportbedrijf Rheden,
koersbal en de soos. Kom langs en doe mee.
Het Atelier is wat u van een atelier verwacht. Hoewel
ook hier ontmoeting en contact belangrijk is, ontwikkelt u uw hobby.
Verspreid over de week is er schilderen,
portret tekenen, beeldhouwen,
houtbewerken, keramieken en een
naaiclub. Speciaal voor mannen is er een
reparatieclub. Voor de kringloopwinkel van
2Switch repareren we houten meubels en
klein apparatuur. Ook verven we meubels.
2Switch kan dit weer verkopen.
Zo heeft u een fijne dag en levert u een
bijdrage aan duurzaamheid.
De Bibliotheek van Spullen leent spullen uit. Dingen die niet iedereen in de
schuur heeft. Of die u maar een paar keer per jaar gebruikt. U kunt aan de
slag in de bieb voor inname en uitgifte van spullen en klein onderhoud. U
doet dit samen met anderen en draagt bij aan een duurzame samenleving.
De Huiskamer is het onderkomen voor onze traditionele inloop die al 25 jaar
in een behoefte voorziet. Ook hier kunt u binnenlopen voor koffie en een
gesprek. Er staan computers en er is wifi in het hele gebouw.
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De moestuin wordt in 2018 aangelegd. U kunt u naar hartenlust uitleven om
uiteindelijk te oogsten voor onze eigen keuken. Ook in de rest van de tuin
kunt u lekker tuinieren.
Lunchen doen wij van maandag tot en met donderdag van 12.15 tot 13.00
uur. U kunt altijd aanschuiven. De eigen bijdrage is € 0,50.

Koken hoeft u op maandag niet meer te doen. Laat u verwennen door onze
kok in Eetcafé ‘Aan tafel’. Samen met anderen aan tafel voor een heerlijk 3
gangen menu. Voor de eigen bijdrage van € 3,50 hoeft u het niet te laten.
Goed om te weten


Deelname aan onze activiteiten is gratis. Uitgezonderd de lunch en
diners en als dit apart wordt vermeld.



Informeer naar het actuele programma en de aanvangstijden.



Meld u als u geen vervoer heeft, wij proberen via onze Haal & Breng
Service een chauffeur te regelen.

Contact maken doet u door binnen te lopen of te mailen naar
inloophuisdieren@gmail.com.
Ons adres is:
Inloophuis Dieren
het Duynhuis
Van der Duyn van Maasdamstraat 63
6951DS DIEREN
0313 416 472
www.inloophuisdieren.nl
www.facebook.com/InloophuisDieren

