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NIEUWSBRIEF
Verhuizing
De kogel is door de kerk. Het pand aan de Spoorstraat is 15 juni jl. leeg opgeleverd. In afwachting van ons definitief onderkomen zijn we voorlopig gehuisvest op de 1e etage van
mfc De Oase aan het Ericaplein 1. Onze ruimte is bereikbaar via een trap en een lift.
Dat we het pand aan de Spoorstraat ooit moesten verlaten,
wisten we. Enigszins verrast door de snelle gang van zaken
waren we wel. Terwijl we druk doende zijn met een deel van
de gemeente over de aankoop en realisatie van een verzamelgebouw, kregen we van een ander deel een aanschrijven
om het pand te verlaten. Kennelijk zonder dit te betrekken
bij de lopende gesprekken. Uiteindelijk heeft de gemeente
fijn meegewerkt aan ons tijdelijk onderkomen in de Oase.
Hier kunnen we voorlopig prima uit de voeten met onze inloop en met de plannen voor meer activiteiten en het verbreden van onze doelgroep. Zondag 12 juni namen vrijwilligers
en inlopers met een hapje en drankje afscheid van de Spoorstraat.
Ondertussen gaan de gesprekken over de aankoop van een
definitief pand door. De werkgroep waar ook de Kledingbank
en 2Switch inzitten heeft vrijwilligers gevonden die een stichtingsbestuur vormen. Ook de
gesprekken met financiers lopen voorspoedig. Het gaat nu nog om de laatste loodjes en
niet onbelangrijke details. Wordt vervolg.

In de
Oase

Kort nieuws

De openingstijden zijn in de ochtend aangepast. Het Inloophuis is een halfuur langer
open. De tijden zijn nu van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

De soep op vrijdag bevalt zo goed dat er nu ook op de dinsdagen een snack is. Voor
de (kost)prijs van € 0,25 kan men tosti's kopen.

Op verzoek van de inlopers is er weer inlopersoverleg. Het overleg van mei heeft handige inzichten opgeleverd hoe inlopers de gang van zaken ervaren. Ook kwamen er
ideeën en suggesties voor gezamenlijke activiteiten.

In de eerste maand dat wij een openbare boekenkast hebben, weten al verschillende
mensen ons te vinden. Zowel om boeken te brengen als om te halen. Ook in de Oase
(1e etage) bent u welkom tijdens onze openingsuren. De koffie staat klaar!

Inloophuis Dieren

Openingstijden

_____________________________

Binnen Zonder Kloppen

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

Inloophuis Dieren zoekt vrijwilligers
Vrijwilligerswerk bij ons betekent werken in een veranderende vrijwilligersorganisatie die
volop in beweging is. De komende maanden verruimen wij ons activiteitenaanbod en verbreden we onze doelgroep. Hierbij begeleiden 2 tijdelijke beroepskrachten ons. De basis
van het Inloophuis blijft de dagelijks inloop waar wij onze bezoekers een huiselijke en warme plek bieden voor een luisterend oor en waar men zichzelf mag zijn. Wij stimuleren de
bezoekers om meer mee te doen in de samenleving. Ons team van vrijwillige medewerkers
kan nieuwe collega’s gebruiken. Ben jij betrokken bij de samenleving, ken jij jezelf en wil
je er zijn voor die andere? Dan hebben wij voor jou een leuke plek die veel voldoening
geeft. Als vrijwillige medewerker draai je samen met een collega minimaal 1 keer per 2
weken een dienst. Tijdens de dienst ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen tijdens de openingstijden en het ontvangen van bezoekers en wat kleine huishoudelijke taken. Dagelijks maken zo’n 15 personen gebruik van de inloopmogelijkheid.
Ben je enthousiast en wil je wat doen voor een ander? Of wil je meer informatie? Stuur
dan een mail naar Mieke Veen via inloophuisdieren@gmail.com.
Naaicursus een succes
Het Inloophuis startte dinsdag 17 mei j.l. met een
naaicursus voor beginners. Door grote belangstelling
startte een week later ook een avondcursus op de
maandagvond. In totaal 16 mensen zette hun eerste
creatieve treden in de wereld van de naaimachine. De
reacties onder de deelnemers zijn positief en ook de
docenten Elly Cornelissen en Diana de Jong beleven
veel plezier. De komende periode gaan we bekijken of
er een vervolg komt. Voor deze periode mocht het
Inloophuis naaimachines lenen van de Oase. Na de
zomer kan dat niet meer dus willen wij ze zelf aanschaffen. Hebt u nog een naaimachine waar u niets
mee doet? Wij gebruiken hem graag. Mail dan naar josmeerssman@multi-interim.nl.
Huisstijl
Het Inloophuis wil herkend worden. Dus hebben we een eigen huisstijl ontwikkeld. De basis ziet u al in de lay-out van de nieuwsbrief. Onze clubkleuren rood-blauw uit het logo gebruiken we verder in onze posters, briefpapier en in de nieuwe brochure. En met onze
nieuwe slogan Binnen Zonder Kloppen laten we in eenoogopslag zien waar we voor
staan. Overigens verschijnt onze nieuwe brochure op korte termijn. Nu onze tijdelijke locatie bekend is, kan hieraan de laatste hand worden gelegd.
Stijgende lijn bezoekers
Hoewel het om de mensen gaat en niet om cijfers, is het wel leuk om te zien dat er een
stijgende lijn zit in het aantal inlopers dat het Inloophuis weet te vinden. Kwamen er in het
voorjaar gemiddeld 10 mensen per dag, in de maand mei is dat aantal 13. De vrijdag is de
drukste dag. De soep die Ronnie maakt draagt hier zeker aan bij.

Gemiddeld

Januari

Februari

Maart

April

Mei

10,23

10,14

10,40

11,81

12,99

Volg ons op Facebook voor het
laatste nieuws
Facebook.com/InloophuisDieren

