Algemeen
Ook in 2016 vonden veel mensen de weg naar het inloophuis. Alle momenten van
opening kwamen er gasten. Ze werden hartelijk ontvangen door de gastvrouwen/heren.
De gemiddelde opkomst was 10 gasten maar bij activiteiten waren meer gasten
aanwezig. Greetje Smid is tot september coördinator geweest voor de vrijwilligers,
Anneke van der Veen coördineerde de activiteiten en nam na vertrek van Greetje ook
deze werkzaamheden voor haar rekening. Een paar vrijwilligers vertrokken vanwege
andere bezigheden, maar het vrijwilligersbestand bleef aardig op peil door de
regelmatige aanmelding van nieuwe vrijwilligers.
Activiteiten
Laat je hobby zien! was één van de activiteiten met o.a. modelbouw, tiffany, houtsnijden,
kantklossen en poppenkleertjes. Deze activiteiten werden op zaterdag gehouden, er was
goede belangstelling voor.
12 maart werd in het kader van Internationale Vrouwendag een themamiddag
georganiseerd: Hoofddoeken wereldwijd, i.s.m. Louise Kalenga van Stichting Vrouwen
Hart van Kongo. Het was een warme, sfeervolle middag. Op 22 september was de
Congolese avond. Een feestelijke avond met de Stichting ter ere van haar 10-jarig
bestaan. Mensen van diverse culturen beleefden een feestelijke avond met heerlijk eten,
zingen en dansen.
Op 17 september was de opening van de pas aangelegde tuin. Hilbert Ruiter maakte een
ontwerp, Eltjo Meints verwerkte het hout dat Aart Vierwind schonk. Tuincentrum
Petersen spondorde de beplanting.
De vrijwilligers kregen, aansluitend aan de opening, een dorpswandeling aangeboden
door het bestuur en na het wandelen was er voor hen een heerlijk buffet.
17 december hebben de bestuursleden, tijdens het Winterfeest in het dorp, kopjes
uitgedeeld met daarop het logo van ’t Hart van Putten. Dit resulteerde in diverse
bezoeken van mensen aan het inloophuis, het inloophuis was ook ’s avonds open. Door
aanbieding van de kopjes en gesprekken werd door deze actie meer bekendheid
gegenereerd. De kopjes werden aangeboden door Heinen Delftsblauw.
De vrijdagmorgens werden regelmatig gevuld met creatieve activiteiten als
bloemschikken, breien en haken, kaarten maken enz.
Elke derde zondag van de maand konden de gasten Aan tafel! Diverse koks verzorgden
een lekkere maaltijd.
Diversen
Op 4 februari ontving de voorzitter, bij Formido, de Formidollars die gespaard waren.
Dit was een bedrag van € 329,58. Ook via Tank&Schenk van De Roos kwam een leuk
bedrag binnen.
Dhr. Priem, oud-voorzitter van de Stichting, werd op 27 april benoemd tot ridder in de
orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in het inloophuis.
Wie er verder nog gebruik maken:
Op vrijdagmiddag kunnen de pakketten van Voedselbank Harderwijk afgehaald worden
en was er gelegenheid om een kop koffie te drinken.
De stichting Breiboezems maakte sinds 16 november op alle woensdagmiddagen gebruik
van het inloophuis.

Er waren diverse contacten met de GGZ over activiteiten op de dinsdagen. Zo mogelijk
wordt in 2017 e.e.a. gerealiseerd.
Facebookgroep Vrienden/vriendinnen 0341 maakte diverse keren gebruik van het
inloophuis voor haar evenementen.
Elke laatste zaterdag van de maand was er Repair Café.
Een leeskring heeft diverse maandagen gebruik gemaakt van het inloophuis.
Op maandagmorgen werd het inloophuis schoongemaakt door mw. Plug.
Alle activiteiten stonden op de website en werden op Facebook geplaatst. De plaatselijke
kranten en VVV plaatsten regelmatig de berichten die ingezonden werden.
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