De zomerperiode is in aantocht. In de maanden juli en augustus
zijn er geen lessen. De naailes en Nederlandse lessen komen in
deze maanden te vervallen.
Daarnaast sluit Dynamiek voor 4 weken haar deuren volledig; er is geen
formulierenspreekuur, de klusmannen genieten van een welverdiende vakantie, de keuken
ligt stil, kortom, we zijn er allemaal even niet.
De scootmobiel-pool wordt in deze periode weer waargenomen door het Servicepunt
Thuiswonen, waar wij hen ontzettend dankbaar voor zijn!
Dynamiek is gesloten vanaf vrijdag 26 juli. Op maandag 26 augustus zijn we weer geopend
en een week later starten alle lessen en activiteiten weer.

Donderdag 13 juni hebben we onze deuren opengesteld voor de raadsleden en leden van
de commissie Samenleving van de gemeente Tiel. Ondanks hun drukke agenda, was het
toch volle bak. Veel vrijwilligers waren extra komen werken. Ze stonden in de keuken,
gaven een extra les of waren gewoon aanwezig om vragen van onze bezoekers te
beantwoorden. Ozen, Hanan en Rima hadden weer lekker eten gemaakt, de term
‘sprookjesachtig’ kwam zelf voorbij!
De bezoekers hebben deel genomen aan een extra Nederlandse les en mee gegeten. Wij
vonden het fijn om meer over Dynamiek te kunnen vertellen en gaan dit zeker vaker
doen.

Woensdagavond 19 juni zijn we met een groep
dames naar het Clubhuis in Tiel Oost gegaan om
daar mee te lopen aan de Mandaloop. Er is die dag
een mooi bedrag van 2.300 euro opgehaald voor
Stichting Semmy. Dit bedrag wordt gebruikt voor
onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen.
Ondanks de regen was het een gezellige avond!
Iedere donderdagmiddag wordt er vanuit
Dynamiek gewandeld door een groep vrijwilligers
en deelnemers.
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Mijn naam is Ton van kalkeren
en ben vrijwilliger bij Dynamiek.
Ik ben gehuwd en heb 2 kinderen
en ben trotse opa van 3 kleinkinderen.
Sinds 2014 doe ik vrijwilligerswerk en ben daarmee gestart bij
de Mozaïek waar ik deel uit maakte van de klussendienst.
Op zich heel leuk werk en fijn om mensen te kunnen helpen
Door samensmelting van de klussendiensten werk ik nu bij
Dynamiek. Samen met een collega plan ik nu klussen in en
bezoek klanten voor opname van een klus.
De overgang naar Dynamiek was wel een spannende uitdaging
met veel nieuwe gezichten en veel roering. Maar ook weer heel
leuk om te doen. Ik hoop met dit team nog een leuke tijd
samen te werken!

In de week van 9 tot en met 15 september organiseert Stichting
Lezen en Schrijven de week van de alfabetisering om zich in te
zetten voor een samenleving met ruimte voor een leven lang leren
en ontwikkelen.
Als locatie van het Leerhuis zetten wij deze week onze deuren open.
Al onze activiteiten rondom taal zijn toegankelijk voor iedereen. De
Nederlandse lessen en de Babbelton staan open voor iedereen die
eens een keer een kijkje willen komen nemen.
Daarnaast zijn de lunches op dinsdag en donderdag gratis en
geheel in het thema van deze week!
Voor een overzicht van alle activiteiten tijdens deze week verwijzen
we u graag naar de site www.weekvandealfabetisering.nl

MAANDAG
09.00 - 13.00u:
09.30 - 11.30u:
10.00 - 11.30u:
12.30 - 14.00u:
13.00 - 15.00u:
DINSDAG
09.30 - 11.30u:
10.00 – 12.00u:
12.00u:
13.00 - 14.30u:

WOENSDAG
09.30 - 11.30u: Inloop Seniorweb/computercursus
Werelds Koken, hapjes maken
Naailes
Bijles Nederlands
Nederlandse les D1 en bijles
Kledingherstelservice
Formulierenhulp
Koffieochtend
Werelds Koken, soep
Babbelton
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DONDERDAG
09.30 - 11.30u:
10.00 - 12.30u:
12.00u:
12.30 - 14.30u:
14.00u:

Formulierenhulp
Nederlandse les D2
Werelds Koken, maaltijd
Nederlandse les D3
Wandelclub

VRIJDAG
13.00 - 14.30u: Babbelton 2.0 en spelletjesmiddag
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