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Op donderdag 11 oktober organiseren wij de
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werkbijeenkomst Vinden & Verbinden. Deze interactieve
bijeenkomst is van 14.30 tot 17.00 uur in ’t Duynhuis en is voor
iedereen die werkt in de zorg en hulpverlening. Wij
informeren u over de verschillende activiteiten en
mogelijkheden in het Inloophuis. Samen met u gaan we in
gesprek over het vinden van de doelgroep en de verbinding
met de door hen gewenste dagbesteding. Wat zijn de
behoeften van mensen, wat mist in ons aanbod maar vooral
hoe krijgen we samen de doelgroep over de ‘drempel’. De vooraankondiging van deze
bijeenkomst is onderweg. Wilt u persoonlijk een uitnodiging ontvangen? Mail dan naar
jos@inloophuisdieren.nl. Ook kunt u zich via de mail nu al aanmelden.

EERSTE RESULTATEN VRIJETIJDSBESTEDING
In oktober 2017 startte we de VrijeTijdsBesteding. We zijn 9 maanden onderweg en maken een
eerste tussenbalans. Opvallend is dat weinig mensen zomaar even binnenlopen. Hoewel dat
zeker mag, merken we dat mensen vooral naar het programma kijken. Ons atelier kende een
voortvarende start met veel nieuwe activiteiten als houtbewerken, beeldhouwen en
keramiek. Na de jaarwisseling stokte de deelname. Het hoe en waarom gaan we evalueren.
Daar staat tegenover dat het beweeguurtje van 4
personen is uitgegroeid tot zo’n 10 deelnemers per
keer. Bedankt Bob Peters, stagiair van het
Sportbedrijf Rheden. Nadat we de vrije inloop van
de soos veranderden in een programma met vaste
onderdelen, nam ook hier het aantal bezoekers
toe. De schilderclub is gegroeid en van 2 naar 3
keer per maand gegaan. De naaiclubs zitten vol en met de sjoelclub kennen we een nieuwe
activiteit. Op de hierboven aangekondigde werkbijeenkomst vertellen we meer over de
eerste negen maanden. Over het algemeen zijn we tevreden.
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AUTICAFE GAAT SAMEN MET INLOOPHUIS
Het Auticafé Dieren is opgegaan in het Inloophuis. Zij maakten als zelfstandige club al gebruik
van de Huiskamer. Nu zijn ze onderdeel van het Inloophuis waar zij als commissie verder gaan.
Daarbij maken zij gebruik van de aanwezige beroepskrachten. Voorlopig verandert het
programma niet. Twee keer in de maand is er op
vrijdagavond een Auticafé. Elke 2e vrijdag van de
maand voor mensen met autisme en elke 4e vrijdag van
de maand zijn introducee’s welkom. Daarnaast
organiseren zij meer themagerichte bijeenkomsten. De
eerste die op de agenda staat is geijk een hele
bijzondere. Op woensdag 12 september komt het
ABCircuit naar Dieren.
Ervaar autisme in het AutismeBelevingsCircuit
Het Auticafé wil je die unieke ervaring laten beleven. Via tien korte opdrachten brengt dit
ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen
die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan
en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Elke opdracht in dit parcours
probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor
autismevriendelijkheid. Het ABCircuit is op woensdagavond 12 september in Het Duynhuis.
Aanvang 19.30 uur, u kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur. Er is plaats voor 20 personen.
Aanmelden kan via jos@inloophuisdieren.nl. De komst van het ABCircuit is mede mogelijk
dankzij een bijdrage uit het buurtbudget van de gemeente Rheden.

DE WERKPLAATS IS GESTART
In juli zijn we begonnen met de werkplaats.
Voorlopig alleen op maandag en nu nog met
3 mensen. Als eerste worden een aantal
meubels van 2Switch geschilderd. Deze oude
bruine meubels zijn van goede kwaliteit, alleen
is de kleur niet geliefd. Na de grondverf krijgen
zij een vintage look in whitewash of greywash.
Daarna gaan ze de winkel in voor de verkoop.
Zo hebben wij een leuke tijdsbesteding en leveren we met 2Switch een bijdrage aan de
duurzaamheid. Het opknappen van meubels blijft de basis van de werkplaats. Binnenkort
controleren we voor 2Switch ook elektrische apparatuur op de werking. De volgende stap is
dat we vanuit onze werkplaats zelf met hout en ander materiaal leuke kadootjes maken voor
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onze winkel. Wilt u deze ontwikkeling meebeleven? We zoeken nog begeleiders voor de
werkplaats zodat we vaker openkunnen. Loop eens binnen op maandagmorgen en ontdek
dat het wat voor u is. Ook mensen die willen werken in de werkplaats zijn welkom.

LEUKE OPBRENGST COLLECTE ORANJE FONDS
De opbrengst van de collecte is bekend. Online en aan huis haalden vrijwilligers
€ 769,61 op. De helft daarvan € 384,81 maakte het Oranje Fonds over naar het Inloophuis. Dit
bedrag gebruiken we voor de aanschaf van materialen voor onze vrijetijdsbesteding.
Collectanten en gevers bedankt.

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE ACTIVITEITEN
De kans dat u deze nieuwsbrief leest na uw vakantie is vrij groot. Als deze vakantie erop zit,
starten we met ons nieuwe seizoen vol leuke activiteiten. Daar zitten een aantal nieuwe
activiteiten bij.
Hobbyclub
Op dinsdag 21 augustus start ’s avonds een wekelijkse hobbyclub. Tussen 19.30 en 21.30 uur
gaat u onder leiding van Linda Heitink creatief aan de slag. Het werkt bij deze club iets anders
dan u van ons gewend bent. U betaalt namelijk € 5,00 per maand voor materiaalkosten. Om
gerekend per avond is dat een laag bedrag. Linda kan dan van tevoren het benodigde
materiaal inkopen. Koffie en thee is zoals gebruikelijk van het Inloophuis. Aanmelden is nodig
en dat kan door te mailen naar jos@inloophuisdieren.nl of rechtstreeks bij Linda.
Chilling Squad voor de jeugd
Samen met Viv Stavleu organiseert Linda Heitink ook 2 activiteiten voor de jeugd. De naam
van de activiteit is door de jeugd zelf gekozen: Chilling Squad. Op maandagavond van 20.00
tot 22.00 uur is er voor de jeugd vanaf 16 jaar ruimte om gezellig bij elkaar te komen. Met een
pooltafel, dartbord en andere voorzieningen moet dat wel lukken. Elke woensdag van 18.30
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tot 20.30 is de avond voor de jeugd tot 16 jaar. Naast gezellig chillen daagt men de jeugd uit
om actief iets te organiseren voor ouderen. Deze activiteiten starten op 20 en 22 augustus.
Het Duynhuis bakt
Niet alleen een gezellige activiteit, maar ook een die smaakt. Samen
met anderen bakken we elke woensdagmiddag iets lekkers. Van
saucijzenbroodje tot appeltaart. We leren van elkaar en we eten
alles zelf op! Voor deze activiteit geldt een bijdrage van € 2,00. Koffie
en thee is gratis. Er is ruimte van maximaal 15 personen dus meld u
aan. Dat kan elke keer tot de voorafgaande maandag 13.00 uur in
het Inloophuis. Het Duynhuis bakt wordt verzorgd door Willie Lenting.

HET INLOOPHUIS HEEFT U NODIG
Ons activiteitenaanbod is sterk toegenomen. Dat kan dankzij nieuwe
vrijwilligers die zich hebben gemeld. Ondanks deze groei is er nog
steeds behoefte aan nieuwe mensen.
Op dit moment zoeken we vooral gastvrouwen of gastheren voor onze vrijetijdsbesteding. Ook
bent u welkom als chauffeur voor onze Haal- en Brengservice. Dit is op oproepbasis en u
ontvangt een kleine vergoeding voor het gebruik van uw auto. Tot slot zoekt het bestuur al
geruime tijd uitbreiding.
Wilt u zich op een of andere manier inzetten voor het inloophuis, neem dan vrijblijvend
contact met ons op. Er is vast wel iets wat bij uw aanbod past. Stuur een mail naar
info@inloophuisdieren.nl en meld u aan voor een vrijblijvend gesprek.
Wilt u voor uzelf, voor uw organisatie of voor uw ouders een overzicht van alle activiteiten?
Stuur dan een mail naar jos@inloophuisdieren.nl en u ontvangt een pdf bestand.
Wij waarderen het als u ons aanbod onder de aandacht brengt van mensen voor wie ons
programma interessant is. Wij komen graag kennismaken met onze toekomstige bezoekers.

Enkele voorbeelden wat we
maken tijdens de soos.
Foto 1 mozaïeken
Foto 2 bloemschikken
Foto 3 decopatch
De soos is elke donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

