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NIEUWSBRIEF
25 jaar Inloophuis Dieren
Op 8 maart 1992 was het 25 jaar geleden dat het Inloophuis van start ging. Er is in die 25
jaar een hoop veranderd. Toch is de essentie van het Inloophuis gelijk gebleven. Nog
steeds zijn we 7 dagen per week open. We bieden een plek waar mensen die behoefte hebben aan sociale contacten elkaar ontmoeten. Een luisterend oor en een gezellige huiskamer
met aandacht voor elkaar. Aan de start in 1992 gingen drie jaar van intensieve voorbereiding vooraf. Een groep leden van de Dierense kerken boog
zich over vragen zoals huisvesting en de vormgeving. Voor
dat laatste hebben de initiatiefnemers dus de goede keuze
gemaakt. De huisvesting was in die 25 jaar steeds van tijdelijke aard en een voortdurende onzekerheid. Dat is binnenkort opgelost. De aanstaande intrek in voormalig kinderdagverblijf Het Zandkasteel is een prachtig cadeau voor onze
vrijwilligers en bezoekers. Samen met de huidige doorontwikkeling met collega organisaties, ziet de toekomst er rooskleurig uit. En dat is fijn als je constateert dat er na 25 jaar nog
steeds een inloophuis nodig is. Kennelijk is het van alle tijden
dat er mensen zijn die niet altijd mee kunnen komen in een
complexe samenleving. Wel kantelen we naar een recreatief
aanbod voor een bredere doelgroep. Er is in Dieren behoefte aan activiteiten waar mensen
zo binnen kunnen lopen. Zonder een jaar vast te zitten aan lidmaatschap. Het Inloophuis is
sinds vorig jaar al drukdoende met een aanbod. Vanuit het nieuwe onderkomen starten we
met recreatieve dagbesteding. Voor iedereen die het leuk vind om alleen of samen met anderen bezig te zijn. Hier wordt nog hard aan gewerkt. Maar eerst vieren we feest.
Receptie
Op vrijdag 31 maart vieren wij ons zilveren jubileum met een receptie. Iedereen die het
Inloophuis een warm hart toedraagt is welkom tussen 16.00 en 18.00 uur. Ook u als lezer
van onze nieuwsbrief. Namens de gemeente is wethouder Constans Pos aanwezig.
De receptie is in ons tijdelijke onderkomen in de Oase. Er is een lift aanwezig.
Cadeautip:

uw aanmelding als vrijwilliger voor de inloop, één van onze activiteiten of bij de recreatieve dagbesteding;

een éénmalige bijdrage of een jaarlijkse bijdrage als donateur.
Openhuis
Aan de receptie gaat een openhuis vooraf. Van 12.30
tot 15.30 uur kan iedereen met ons kennis maken.
Wie we zijn en wat we doen.
Om 12.30 uur is er een buffetlunch en vanaf 14.00
uur zijn er demonstraties van de verschillende
activiteiten die wij aanbieden.
Er zijn vrijwilligers en deelnemers aanwezig die u
alles kunnen vertellen over de mogelijkheden binnen
het Inloophuis.
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Maandag t/m zaterdag
10.00 —12.30 uur
Zondag
13.30—15.30 uur

Soos
Elke donderdagmiddag is er een vrije inloop soos. U
kunt gewoon binnenlopen voor een kop koffie, een
spelletje spelen of mee doen aan een creatieve
activiteit. In april staat dit in het teken van de lente
en Pasen. Het Inloophuis stelt materialen beschikbaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Iedereen is welkom op donderdag van 13.30 tot
16.00 uur.

Nieuwe naaicursus druk bezocht
In januari meldde we dat er een nieuwe naaicursus voor beginners kwam. In no time zat
zowel de maandagavond cursus als die van de
dinsdagmiddag vol. Intussen zijn de deelneemsters al aardig gevorderd. Iedereen die
dat wil kan na de cursus aansluiten bij de wekelijks naaiclub.
Van de door het Oranje Fonds gesponsorde
nieuwe naaimachines en stoffen wordt dankbaar gebruik gemaakt.
Recreatieve dagbesteding—helpt u mee?
Het Inloophuis ontwikkelt een programma voor recreatieve dagbesteding. Na de verhuizing
willen we dit gaan aanbieden. Hiervoor zoeken we nieuwe vrijwilligers. Vind u het leuk om
een dagdeel als gastheer/gastvrouw op te treden? O wilt u uw talent inzetten en bijvoorbeeld een workshop verzorgen. Of een wekelijkse activiteit aanbieden? Neem dan contact
op met het inloophuis. In principe is alles mogelijk. Van spelletjes doen tot muziek maken.
Ook willen we een soort werkplaats inrichten waar mensen met hun favoriete hobby aan de
slag gaan. Bent u een handige Harrie die dit wil begeleiden? Dan zoeken we u.
De basis van onze dagbesteding is dat iedereen zijn of haar ding kan doen waar hij/zij
plezier in heeft. Het aantal vrijwilligers bepaalt hoeveel dagdelen we straks open zijn.
Collectanten gezocht
In de week van 6 tot en met 10 juni is er de collecte van het Oranje Fonds. Het Inloophuis
Dieren doet mee aan deze collecte. De helft van de opbrengst is voor sociale organisaties
in de provincie Gelderland. De andere helft is voor het
Inloophuis. Dit gebruiken wij voor de aanschaf van
materialen voor ons activiteitenaanbod. Wij collecteren
in Dieren-West, het hele gebied ten westen van de
Harderwijkerweg. Heeft u een paar uurtjes tijd om te
collecteren? Meld u dan aan door te mailen naar
inloophuisdieren@gmail.com of bel Jos Meerssman via
06-30455546. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. Inmiddels hebben zich 5 collectanten aangemeld.
Daar kunnen er nog een paar bij.

Vast noteren:
Zaterdag 13 mei Inloopbingo
Aanvang 19.30 uur in de Oase

