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NIEUWSBRIEF
September in teken van werving
De maand september staat helemaal in het teken van werving. Met een grote publiciteitscampagne gaan we ons meer bekend maken. We staan op de markt, zijn aanwezig op het
Stenfert Zomerfeest en doen mee aan de Verenigingsdag op Calluna. Doel is meer naamsbekendheid, nieuwe medewerkers, inlopers, donateurs en vrijwilligers voor nieuwe activiteiten. Ook hopen we nieuwe bestuursleden te werven. Naast de markten willen we deze
maand informatie verstrekken bij verschillende organisaties waar wij raakvlak mee hebben
en die op de hoogte ‘moeten’ zijn van ons bestaan. In eigen huis organiseren we verschillende activiteiten. Zowel voor onze inlopers en medewerkers als voor mensen die zo kennis
met ons kunnen maken. We starten de eerste week van september en sluiten de campagne
af op vrijdagavond 30 september met een openhuis. Andere activiteiten die al vast staan
zijn een wekelijkse wandeltocht, fietstocht en ouderensoos.
Hou onze Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws. Wilt u t.z.t. een volledig
programma ontvangen? Stuur dan een e-mail naar josmeerssman@multi-interim.nl.
Verhuizing
Het Inloophuis heeft de verhuizing naar de Oase goed verwerkt. Iedereen van de vaste
groep inlopers heeft de weg gevonden. Uit het laatste overleg bleek dat zij tevreden waren.
Vooral de centrale ligging en de gezellige ruimte werd positief ervaren. Net als het uitzicht.
Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan de realisatie van de
definitieve huisvesting. Een aantal mensen binnen de organisatie kijkt daar halsreikend
naar uit. Pas dan kan er echt begonnen worden met het starten van allerlei nieuwe
activiteiten voor de doelgroep.
Kort nieuws

Namens het Inloophuis hebben Mieke en Jos kennisgemaakt met vertegenwoordigers
van het Sociaal Gebiedsteam van de gemeente Rheden. Ervaringen werden uitgewisseld en er is afgesproken dat Jos daar gaat vertellen over de (nieuwe) activiteiten van
het Inloophuis en wat mensen uit Dieren en omgeving
daar aan hebben.

Binnenkort gaat Mienie met buurtvereniging Stenfert om
de tafel om weer een activiteit te organiseren. Sowieso
wordt Sinterklaas gezamenlijk gevierd maar dat duurt
nog wel even. We houden je op de hoogte.

Jan zoekt voor de spelletjesavond nog een schaakmaatje.
Waar de meeste bezoekers druk zijn met sjoelen, houdt
Jan graag van het rustige denkwerk. Wie daagt Jan uit?

De eerste serie naailessen zijn achter de rug. De meeste
deelnemers en de docenten zijn zo enthousiast dat zij
verder gaan. Ze hebben zelfs een eigen Facebookpagina
gemaakt, luisterend naar de naam Buurvrouw en Buurvrouw. Waar zou dat toch overgaan. Jos heeft met penningmeester Theo een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds om naaimachines te kopen. De van de Oase geleende naaimachines gaan deze
zomer terug. De Oase start namelijk in september een eigen cursus.
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Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
10.00 —12.30 uur
Zondag
13.30—15.30 uur

Spelletjes avond elke 1e vrijdag van de maand
Na drie spelletjesavonden weten de deelnemers het wel. Het mag elke maand wel gebeuren.
De opkomst is goed (zowel inlopers als mensen uit de wijk) en de avonden zijn gezellig. Er is
nu afgesproken dat er elke 1e vrijdag van de maand
spelletjesavond is, steeds van 19.30 tot 22.00 uur. De
koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Voor de rest van dit
jaar zal er tijdens de spelletjesavond ook een sjoelcompetitie worden gehouden.
Iedereen is welkom, ook mensen van buiten. De data
voor 2016 zijn.
2 september
7 oktober
4 november
2 december
Schilderclub heeft nog plek
Al lange tijd geeft onze eigen medewerkster Corry Teunissen schilderles. Zij doet dit twee
keer per maand op de 1e en 3e woensdag van de maand. Op de 1e woensdag van de maand
in de middag en op de 3e woensdag in de avonduren. De groep bestaat uit maximaal 8
personen zodat er voor iedereen aandacht is. Materiaal voor beginners is aanwezig. Mensen
mogen natuurlijk ook hun eigen spullen meenemen. Deelname is gratis.
Corry richt zich met haar lessen op inlopers en medewerkers van het Inloophuis. Maar ook
mensen van buiten zijn welkom. Wel is haar aanbod bedoeld voor mensen met een Gelrepas
of een minimaal inkomen. Zij wil de andere schilderlessen zoals in de Oase niet in de weg
zitten. Is dit iets voor jou? Meld je dan aan via facebook.com/InloophuisDieren.
Twijfel je, loop dan eens binnen om sfeer te proeven. Het Inloophuis vindt u op de 1e etage
van de Oase.
Elke 1e woensdag van de maand: 13.00 – 15.00 uur
elke 3e woensdag van de maand: 19.00 – 21.00 uur.
Stijgende lijn inlopers zet zich door

Volgende maand extra nieuwsbrief met alles
over de
Inloophuis pr maand!

