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NIEUWSBRIEF
‘It giet oan’
De kreet die menig schaatshart sneller doet kloppen. Voor het Inloophuis is deze Friese uitdrukking ook een reden om te juichen. De verhuizing gaat door! Hoewel de datum nog niet
bekend is, gaan we er voorlopig vanuit dat we medio mei in ons nieuw onderkomen zitten.
Zoals bij de meesten bekend is dat het voormalig Zandkasteel aan de Van der Duyn van
Maasdamstraat. Deze maand gaan we met het bestuur van het nieuwe verzamelgebouw
om de tafel voor het huurcontract. Hoewel wij het prima naar ons zin hebben in de Oase is
het toch fijn om naar een definitief onderkomen te gaan.
Gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 8 januari was er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Een leuke mix van inlopers, vrijwilligers, bestuur en
donateurs. Voorzitter Frits van Aggelen keek in zijn toespraak terug op een enerverend en mooi 2016. Hij sprak de
verwachting uit dat we dit in 2017 gaan evenaren.
Gezamenlijk werd een toost uitgebracht.
Leuk detail was de aanwezigheid van
mevrouw Jansen, inmiddels verhuisd
uit Dieren, maar 25 jaar geleden één
van de oprichters van het Inloophuis.

Naaicursus voor beginners op herhaling
Na het succes van vorig jaar organiseert het Inloophuis ook dit jaar weer een naaicursus
voor beginners. Onze vrijwillige docent Diana de Jong start op maandag 6 februari a.s. De
cursus wordt gehouden in ons onderkomen op de eerste etage van de Oase. Iedereen die
de basisbeginselen van het werken met een naaimachine onder de knie wil krijgen kan zich
aanmelden. Je kan kiezen uit een cursus op maandagavond of op dinsdagmiddag. De lestijden zijn op maandag van 19.00 tot 21.30 uur en op dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur. De
basiscursus duurt 6 weken en deelname is gratis. Aansluitend kunnen deelnemers overstappen naar de naaiclub die vorig jaar is gestart. Deze is op dezelfde dagen en tijdstippen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden door te bellen naar 06-30455546 of te mailen
naar josmeerssman@multi-interim.nl. Naaimachines en stoffen zijn aanwezig. Een beperkt
aantal dingen moet jezelf meenemen.
Training voor medewerkers Inloophuis
Het Inloophuis biedt in samenwerking met het Loket Vrijwilligerswerk van Radar Uitvoering
aan haar medewerkers een training aan. In december was de eerste bijeenkomst. De afsluiting is op 19 januari. Met de training geeft de organisatie haar vrijwilligers handvatten
om hun taken beter, krachtiger en met meer plezier uit te voeren. Deelnemers leren elkaars kwaliteiten kennen en bespreken casussen uit de praktijk.

Inloophuis Dieren
_____________________________

Binnen Zonder Kloppen

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
10.00 —12.30 uur
Zondag
13.30—15.30 uur

Inloophuis en dagbesteding
Het Inloophuis is met de gemeente in gesprek om in 2017 voorzichtig te starten met dagbesteding. Zowel voor mensen met een indicatie als mensen zonder indicatie. Met name de
eerste doelgroep vinden wij nog wel lastig. We zijn immers een vrijwilligersorganisatie.
Maar zoals bij ons past gaan we het ontdekken door te doen. Daarbij staan we niet alleen.
We zijn op werkbezoek geweest bijeen aantal instellingen en trekken samen op met RIBW,
Siza, ZoZijn en Attent. En natuurlijk met de gemeente. Voor de geïndiceerde groep gaan
we in 2017 kijken of we met name rondom de nieuwe huisvesting wat passende functies
kunnen vinden. De niet-geindiceerden liggen wat meer op ons terrein. In het ‘Zandkasteel’
hebben we extra ruimte gehuurd en gaan we aan de slag. Het idee is dat iedereen die dat
wil zijn of haar eigen ding kan doen waar diegene voldoening uit haalt. Ook hier geldt dat
we wel een aantal kaders of grenzen gaan stellen. Bijvoorbeeld welke verantwoording we
van onze organisatie en vrijwilligers mogen verwachten. Simpel voorbeeld: iemand naar
het toilet begeleiden is iets anders dan iemand op de wc zetten…
Doe je mee
Voor het opzetten van dagbesteding en de uitvoering kunnen we nog enthousiaste mensen
gebruiken. We staan nog helemaal aan het begin en jouw bijdrage telt. Iets voor jou? Hou
je van organiseren en vind je dit een leuk project? Ben je meer van de uitvoering en wil je
iets voor een ander betekenen? Neem vrijblijvend contact op met Jos Meerssman en stuur
een mail naar josmeerssman@multi-interim.nl. Ook interessant voor studenten die een opleiding in deze richting volgen.
Soos
De seniorensoos is aangepast in Soos. Bovendien is de soos nu elke donderdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur. De eerste donderdag van de maand is er een thema tijdens de soos.
Op 2 februari gaan we bijvoorbeeld verjaardagskaarten maken. Het idee is dat iedereen
de soos kan gebruiken om zijn of haar ding te
doen. Je kan een breiwerk meenemen, kaarten maken, kleuren voor volwassenen, decopatch; kortom neem jouw eigen hobby mee.
Wie weet steek je een ander aan. Het Inloophuis zorgt voor een aantal basismaterialen.
Gewoon binnenlopen kan natuurlijk ook. Voor
een praatje of een bak koffie.
Lunchtafel nu om de twee weken
Sinds het nieuwe jaar wordt de Lunchtafel op maandag om de twee weken gedekt. Voorlopig is er plaats voor maximaal 12 personen dus werken we met verplicht aanmelden. De
eigen bijdrage bedraagt € 1,00. De data voor januari en februari zijn:
* maandag 30 januari
* maandag 13 februari
* maandag 27 februari
Nieuw bestuurslid:
Sinds januari is het bestuur
versterkt met Pia Oldenkamp.

