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VOLLE VAART HET NIEUWE JAAR IN
Het jaar 2019 brengt hopelijk veel goeds voor het Inloophuis.
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We zijn ook in het nieuwe jaar 365 dagen geopend met onze
Huiskamer. Vrijwilligers staan dagelijks klaar om mensen te
ontvangen en van koffie te voorzien. De activiteiten van
onze vrijetijdsbesteding ontwikkelen we door. Bestaande
activiteiten bedden we in en nieuwe activiteiten staan op de
agenda. Eén daarvan is de start van een werkplaats. Hoewel
voor iedereen toegankelijk richten we ons met deze activiteit
vooral op de oudere mannen. We merken dat de dames
zich wel vermaken met het huidige creativiteitsaanbod. Voor de mannen is dat minder.
Verder in de nieuwsbrief leest u meer over de werkplaats. Ander nieuws gaat over de
verbinding met statushouders, tot nu toe voor ons een onbekende groep. De signalen die we
ontvangen pakken we op en we kijken wat mogelijk is. Tot slot gaan we aan de slag met de
opbrengst van de werkbijeenkomst Vinden & Verbinden. U leest het. We leunen niet
achterover in 2019. We hopen op een fijne samenwerking met onze relaties en wensen u en
uw familie het beste voor het nieuwe jaar.

NIEUWE SECRETARIS
Sinds december is de vacature van secretaris vervuld. Pia Oldenkamp neemt deze functie
op zich. Pia was al actief als algemeen bestuurslid. Pia is bereikbaar via
secretaris@inloophuisdieren.nl.

BIJEENKOMST ‘VINDEN & VERBINDEN’
In oktober organiseerden we de werkbijeenkomst ‘Vinden & Verbinden’. Een mooie opkomst van mensen uit
het werkveld en een interactieve bijeenkomst. Het Inloophuis presenteerde zich waarna vooral ervaringen uit
het veld werden gedeeld. Hamvraag was hoe we de doelgroep meer uit huis krijgen en laten aansluiten bij
één van de vele activiteiten in Dieren. Aandachtspunten zijn vooral vervoer en alleen over de drempel
komen. Voor het Inloophuis geldt nog steeds ons image dat we goed bezig zijn, maar het is ‘niets voor mij’.
Met de resultaten gaan we aan de slag.
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VERRAST DOOR JE EIGEN SUCCES
Na een jaar Vrijetijdsbesteding hebben we de cijfers eens bekeken. We zijn namelijk geneigd te kijken naar
wat (nog) niet loopt of wat beter kan. Geen verkeerde eigenschap natuurlijk. Maar toen we de cijfers per
activiteit bekeken waren we positief verrast. Alles bij elkaar opgeteld komen er wekelijks ruim 200 mensen
over de vloer bij de Inloop en onze activiteiten. We zien dat een aantal mensen inmiddels aan meerdere
activiteiten deelneemt. Het laatste succes van ons programma is de wekelijkse sjoelclub op vrijdag, Op
verzoek met een klein clubje gestart en nu gegroeid tot een groep van 14 mensen.

VRIJWILLIGERS BEDANKT
In december bedankte het bestuur alle vrijwilligers met een gezellige avond in Villa14. De ruimte was bijna te
klein voor de grote groep waar wij gelukkig over kunnen beschikken. Voorzitter Frits van Aggelen blikte kort
terug op 2018. Hij roemde de saamhorigheid rondom het overlijden van Ronnie Menning, één van onze
inlopers van het eerste uur. Hij vertelde over de fondsen en subsidies die we in 2019 kunnen verwachten. Ook
informeerde hij de vrijwilligers over de sollicitatieprocedure en de benoeming van een opvolger voor Jos
Meerssman. Daarna stond een heerlijk buffet klaar.

WISSELING VAN DE WACHT
Bij de meesten is wellicht bekend dat Jos Meerssman ons als beroepskracht gaat verlaten. De
combinatie van twee drukke parttime banen werd steeds lastiger. We plaatsen een
advertentie op social media en kregen 70 reacties. Na gesprekken met verschillende
kandidaten stelden we half december een opvolger aan. Vanaf 15 februari start Joukje Faber
met haar werkzaamheden in het Inloophuis. Zij neemt dan de taken van Jos over. De wisseling
van de acht wordt gevierd in februari tijdens een Open huis. Noteer vast het e-mailadres van
Joukje waarop zij straks bereikbaar is: joukje.faber@inloophuisdieren.nl.
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NIEUW BESTUURSLID
Het bestuur is uitgebreid met een vijfde bestuurslid. Wopke Pol is ons komen
versterken. Hij zal op termijn de portefeuille van penningmeester op zich
nemen. Het Inloophuis blijft zoeken naar uitbreiding van het bestuur. Zeker
omdat huidige Penningmeester Theo Damen in de zomer afscheid neemt
van het bestuur.

KERSTLUNCH VOOR TELEFOONCIRKEL
Op zondag 16 december boden we de deelnemers van de Telefooncirkel Dieren een
kerstlunch aan. Dat deden we samen met de jeugd van de Ontmoetingskerk. Zij rondden
met kerkelijk jongerenwerker Jantine Groenewold een project af over barmhartigheid. Zo’n 20
leden van de cirkel schoven aan bij de door de jeugd verzorgde lunch. Het was leuk om te
zien dat velen van hen de mensen die zij dagelijks bellen, voor het eerst zagen. Afspraken om
op de koffie te komen werden gemaakt. Daar doen we het voor. Naast een optreden van
huispianist Ronald Kuilman werden we ook getrakteerd op de eerste sneeuw.

BHV-ERS DUYNHUIS OPGELEID
Een verzamelgebouw vraagt om extra aandacht
voor bedrijfshulpverlening. Het bestuur van het
Duynhuis organiseerde een cursus. Hier namen
vrijwilligers van alle gebruikers aan deel. De
cursisten slaagden allemaal. Tijdens een
werkbezoek van wethouder Ronald Haverkamp
reikte hij de certifcaten uit aan de deelnemers.
Met de AED aan de buitenmuur en de opgeleide
BHV-ers voelen we ons een stuk veiliger.
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RIQQ SCHENKT PIANO
Van het Riqq ontvingen wij een piano. Deze stond in ruste in hun
opslag. Toen zij lazen dat wij op zoek waren naar een piano
voor muziek en/of zangactiviteiten mochten wij hem ophalen.
Wij zijn er blij mee en plaatsen de piano in onze Achterkamer.
Tijdens een kerstlunch werd hij voor het eerst gebruikt.

WERKPLAATS GAAT VAN START
Sinds december zijn we druk bezig met de voorbereiding van
de start van de werkplaats. Op dit moment vooral een kwestie
van de ruimte leegruimen. Maar ook met een werkgroep
bepalen wat we in de werkplaats gaan doen en wat we
daarvoor nodig hebben. De werkgroep bestaat uit Nico
Verhaaf, Serge Radstake, Joop Kleinhuis, Ronald Kuilman en Jan van de Woude. De laatste
twee sluiten aan vanuit de activiteit Houtbewerking. Nu nog in het atelier, straks mogelijk in de
werkplaats. De opzet is dat belangstellenden dagelijks in de werkplaats terecht kunnen voor
hun vrijetijdsbesteding. Meubels schilderen en elektrische apparatuur nakijken voor 2Switch,
klusjes in en rond het Duynhuis en houtbewerken. Ook kunnen mensen hun eigen spullen
komen maken waar zij thuis geen ruimte of gereedschap voor hebben. Zoals gezegd zitten
we midden in de voorbereiding. Het streven is de werkplaats in februari te openen.

GASTVROUWEN OF HEREN GEVRAAGD
Ons activiteitenaanbod is sterk toegenomen. Dat kan dankzij nieuwe
vrijwilligers die zich hebben gemeld. Mede door deze groei is er
behoefte aan nieuwe mensen. Op dit moment zoeken we vooral
gastvrouwen of gastheren voor onze vrijetijdsbesteding. 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.

