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Septembermaand Inloopmaand bij het Inloophuis
Het Inloophuis organiseert deze maand verschillende activiteiten, zowel binnenshuis als
buitenshuis. Onder de titel Septembermaand Inloopmaand presenteren wij ons aan Dieren
en omgeving. Het doel is dat meer mensen ons en onze activiteiten kennen. Ook werven
we vrijwilligers en inlopers. Wat dat laatste betreft hebben we de volle overtuiging dat er
nog veel mensen zijn voor wie het Inloophuis iets kan betekenen. Wat de vrijwilligers betreft zijn er verschillende functies. Er is behoefte aan medewerkers die de dagelijks inloop
begeleiden. Verder zoeken we een secretaris en mensen voor de te starten pr- en activiteitencommissie. We gaan immers meer activiteiten organiseren waarbij ontmoeting en contact voorop staat. Dit staat ook centraal bij de activiteiten die deze maand worden aangeboden. Men kan meedoen aan fietstochten, avondwandelingen, de schilderclub, een extra
spelletjesavond en aansluiten bij de lunchtafel. Bijzonder is de start van de seniorensoos op
vrijdag 16 september. Alle activiteiten vinden plaats in het Inloophuis of starten vanaf het
Inloophuis. Deelname is gratis. In deze extra nieuwsbrief alles over de activiteiten.
Seniorensoos
Op vrijdag 16 september a.s. gaat de eerste Dierense Seniorensoos van start. Vanaf 13.30
uur bent u welkom bij het Inloophuis op de 1 e verdieping van de Oase. Kom gezellig een
kop koffie of thee drinken. U kunt gewoon een praatje maken of een spelletje spelen.
Tijdens de soos is er informatie over een activiteit of een thema gericht op senioren.
Bovendien kunt u kennismaken met de populaire hobby servettentechniek decopatch ook
wel decoupage genoemd. Onder begeleiding van Joop Kleinhuis en Susanne Abrahams kunt
u het uitproberen. Bij belangstelling kunt u zich aanmelden voor een later te organiseren
workshop. Loop gerust eens binnen om te kijken of de soos iets voor u is. Een lift is aanwezig. De seniorensoos wordt in het kader van Septembermaand Inloopmaand georganiseerd door het Inloophuis. Dieren heeft van alles maar is binnen de gemeente Rheden het enige dorp waar een soos voor ouderen
ontbreekt. Omdat er van verschillende organisaties
signalen komen dat er behoefte is aan een vrije inloop
activiteit, neemt het Inloophuis dit initiatief. Gedurende
drie vrijdagen achter elkaar organiseert zij de soos en
een programma. Samen met de bezoekers wordt
gekeken naar de meest geschikte dag en het dagdeel
voor het vervolg.
Data: vrijdag 16, 23 en 30 september van 13.30 tot 15.30 uur
Fietstocht
Fiets jij ook gezellig mee met onze groep? We verzamelen om 18.15 uur bij het Inloophuis
en laten ons verrassen door onze routeplanner. Het enige wat je nodig hebt is een goede
fiets. Na afloop drinken we koffie in het Inloophuis.
Data: vrijdag 16, 23 en 30 september van 18.30 tot 19.30 uur
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Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
10.00 —12.30 uur
Zondag
13.30—15.30 uur

Lunchtafel
Schuif je ook gezellig aan bij onze lunchtafel? Er zijn geen kosten aan verbonden en er is
plaats voor maximaal 24 personen. Om teleurstelling te voorkomen is aanmelden wenselijk.
Hebt u speciale dieetwensen, meldt het bij uw aanmelding. Aanmelden in het Inloophuis of
via facebook.com/InloophuisDieren of mail naar josmeerssman@multi-interim.nl.
Data: maandag 19 en 26 september van 12.30 tot 14.00 uur
Avondwandeling
Loop jij ook gezellig mee met onze groep? We verzamelen om 18.15 uur bij het Inloophuis
en laten ons verrassen door onze routeplanner. We verklappen wel dat we ons het bos in
laten sturen. Alles wat je moet doen is makkelijke schoenen aantrekken. Na afloop drinken
we koffie in het Inloophuis.
Data: maandag 19 en 26 september van 18.30 tot 19.30 uur
Schilderen
Hebt u ook zin om een avondje gezellig te schilderen
maar ontbreken de financiële middelen? Onze schilderclub bestaat uit een klein groepje van max. 8 personen.
Materiaal is voor beginners aanwezig. U mag natuurlijk
ook uw eigen spullen meenemen. Deelname is gratis.
Aanmelden via Facebook:
facebook.com/InloophuisDieren.
Datum:
woensdag 21 september van 19.00 tot 21.00 uur
Extra spelletjesavond
Vrijdagavond 23 september is er een extra spelletjesavond in het Inloophuis. We gaan sjoelen, schaken en je kan meedoen aan mens-erger-je-niet. Of neem je eigen spel mee!
Iedereen is welkom, deelname inclusief koffie en thee is gratis.
Datum: vrijdag 23 september van 19.30 tot 22.00 uur
Open huis
Op vrijdag 30 september a.s. sluiten wij Septembermaand Inloopmaand af met een Open huis. Kom kennismaken met ons, onze locatie
en onze activiteiten. Laat u informeren over de verschillende vrijwilligersfuncties. Kortom: loop is in!
Datum: vrijdag 30 september van 19.00 tot 21.00 uur
Inloophuis de straat op
Naast allerlei activiteiten komt u ons ook op straat tegen. U vindt ons zaterdag 10 september op de Verenigingenmarkt, op zaterdag 17 september van 10.00 tot 16.00 uur op de
Stenfert Zomermarkt en op de woensdagen 21 en 28 september op de Dierense weekmarkt.
Ook hier kunt u terecht voor informatie over onze organisatie. De koffie staat klaar!
Dierense seniorensoos start op
vrijdag 16 september. Voor de dames:
wij checken uw leeftijd niet!

