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NIEUWSBRIEF
Informatiebijeenkomsten dagbesteding Inloophuis
Het Inloophuis start na de zomer met recreatieve dagbesteding. Op vrijdagmorgen 19 mei
en maandagavond 22 mei zijn er in De Oase informatiebijeenkomsten voor belangstellenden. Het Inloophuis geeft een toelichting op de plannen die we hebben. Ook vertellen we
over het nieuwe verzamelgebouw waar het allemaal gaat gebeuren en met welke organisaties wordt samengewerkt. Naast informeren hoort het Inloophuis graag waar mensen behoefte aan hebben. We willen graag dat mensen dingen doen die ze leuk vinden. Het aanbod wordt afgestemd op de wensen van bezoekers van de dagbesteding.
Deze extra activiteiten vragen om nieuwe vrijwilligers. De bijeenkomsten zijn daarom ook bedoeld
om vrijwilligers te werven. Degenen die geïnteresseerd zijn kunnen zich laten voorlichten tijdens de
bijeenkomsten. Er wordt verteld welke vacatures
er sowieso zijn. Verder is het Inloophuis benieuwd
welk aanbod of talent mensen in huis hebben.
Rondom dat talent is ongetwijfeld een leuke vrijwilligersfunctie of activiteit te creëren. Zo zoeken
we mensen die de activiteiten als gastvrouw of
gastheer begeleiden. Maar ook creatieve mensen
die hun talent willen inzetten in de vorm van een
wekelijkse of maandelijkse workshop. Voor de
Haal- en Brengservice zoeken we chauffeurs.
Bibliotheek van Spullen
Verder zoeken we vutters die het leuk vinden hun
ervaring te delen bij klusjes, de moestuin en de Bibliotheek van Spullen: een uitleenpunt
van spullen die mensen maar een paar keer per jaar nodig hebben. Duurzaamheid is immers ook een thema van het nieuwe verzamelgebouw. Kortom, de informatiebijeenkomsten zijn voor een brede doelgroep. Op vrijdag 19 mei is de bijeenkomst van 10.30 tot
12.00 uur. Op maandag 22 mei start de bijeenkomst om 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen in De Oase.
Mensen die geïnteresseerd zijn of meer willen weten kunnen vrijblijvend contact opnemen
met Jos Meerssman. Hij is bereikbaar via 06-30455546 en per e-mail via
josmeerssman@multi-interim.nl.
Nieuwe activiteit: wandelen
Elke laatste zondag van de maand gaan we wandelen. Onder
leiding van Guusje en André is het vertrek vanaf de parkeerplaats achter De Hofstaete. De start is om 11.00 uur en om
12.30 uur is er afsluiting in het Inloophuis. Voor de liefhebbers is er dan een kleine snack. Het wandelen kost uiteraard
niets, de snack kost € 0,50. Voor dat laatste graag vooraf
aanmelden.
Honden zijn welkom bij de wandeling, mits aangelijnd en
sociaal.
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Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
10.00 —12.30 uur
Zondag
13.30—15.30 uur

Inloophuis ontvangt € 4.000,- uit Rabobank Stimuleringsfonds
Het Inloophuis ontving onlangs een leuke bijdrage uit
het Rabobank Stimuleringsfonds. Tijdens een bijeenkomst met verschillende organisaties reikte Jan Ummenthum, directeur Rabobank Arnhem en Omstreken
een cheque uit van € 4.000,-. De cheque werd
namens het Inloophuis ontvangen door Mieke Veen en
Theo Damen. Het geld is bedoeld voor een bijdrage in
de realisatie van de keuken in het na de zomer te
betrekken nieuwe verzamelgebouw. In dit gebouw
waar meer organisaties onderdak vinden zal de keuken een centrale plaats innemen. Zeker het Inloophuis zal met de plannen voor recreatieve dagbesteding een professionele keuken nodig hebben.
Gezellige Inloop bingo
Zaterdag 13 mei was er een Inloopbingo in
de Oase. De aanwezigen vermaakten zich
prima en streepten de cijfers weg op jacht
naar een prijs. Prijzen die veelal gesponsord waren door verschillende lokale ondernemers. Bedankt daarvoor.
De bingo werd georganiseerd door Anja en
Betsie die de opbrengst beschikbaar
stelden voor de verhuizing naar het
nieuwe onderkomen.

Auticafé in Inloophuis
Het Auticafé Dieren is sinds april van dit jaar te gast in het Inloophuis. Samen met Indigo
ondersteunen wij dit initiatief. Elke 2e en 4e vrijdag van de maand is er Auticafé van 19.30
tot 22.00 uur. De 2e vrijdag van de maand is alleen toegankelijk voor autisten. De 4e vrijdag van de maand is een introducé welkom.
Naast het twee wekelijks Auticafé zijn er ook themabijeenkomsten, bijvoorbeeld op donderdag 15 juni. Indigo verstrekt basisinformatie over autisme en praat over omgaan
met autisme door de omgeving. Een avond met afwisselend praktijk en theorie en met aanwezigheid van ervaringsdeskundigen.
Heeft u in uw omgeving te maken met autisme? Dan is
deze themabijeenkomst voor u zeker interessant.
Aanmelden is niet verplicht maar vanwege facilitaire zaken
wel prettig.
Stuur een mail naar auticafe.dieren@gmail.com.
Vast noteren:
Woensdag 31 mei Kookclub
Aanvang 17.30 uur

