Wethouder Frank Groen is tijdens het
zomerfeest aanwezig om de vrijwilligers die
afscheid nemen in het zonnetje te zetten.

Na een heerlijk zomerfeest en een maand
zomervakantie zijn wij eind augustus weer
begonnen bij Dynamiek. Er stonden meteen
alweer de nodige tuinklussen ingepland, het
vervoer van de scootmobiels namen we weer
terug van het Servicepunt Thuiswonen en de
voorbereidingen van alle activiteiten moesten
gedaan worden.
Na zo’n sluiting beginnen we altijd weer met
een aantal nieuwe vrijwilligers, maar gelukkig
ook nog een aantal oud-gedienden. Inmiddels
is alles weer in volle gang en heeft iedereen z’n
plekje weer gevonden. Er staan een aantal
nieuwe activiteiten in de steigers, waarover in
deze of volgende nieuwsbrieven meer!

Het Leerhuis Tiel is gestart met de
voorbereidingen van het EVA-project van
Stichting Lezen en Schrijven. Het project
gaat in en vanuit Dynamiek plaatsvinden.
3 september was de eerste informatiebijeenkomst, waar zo’n 20 vrouwen aan
deelnamen. Inmiddels zijn er ruim 10
intakegesprekken geweest en er staan er
nog velen gepland. Er worden 5 vrouwen
getraind om 2 groepen te gaan
begeleiden. Tijdens deze groepen, van elk
11 bijeenkomsten, wordt er middels de
module ‘in je kracht’ gekeken naar je
kwaliteiten, je wensen en mogelijk
vervolgstappen richting de toekomst.
Aanmelden kan nog steeds via 0344621607 of dynamiek@mozaiekwelzijn.nl.
Je kunt vragen naar Hassana.
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Ik ben Ozen, 50jaar, geboren in Turkije.
Ik woon sinds 1993 in Nederland/Tiel en ben
moeder van 2 zonen, en oma van een kleindochter
van 14 maanden.
Ik kom ongeveer 1 jaar naar dynamiek, ik ben
begonnen met 2x per week bij de Babbelton. Bij de
babbelton doen we spelletjes, een praatje maken,
met mooi weer gaan we wandelen en hebben wel
eens samen pizza’s gebakken.
Ik vind het leuk bij Dynamiek, omdat ik graag
mensen zie, ik kom dan buiten en is goed voor
mijn geest.
Sinds 6 maanden sta ik op de maandagochtend
in de keuken bij Dynamiek. Daar maak ik samen
met mijn collega hapjes, die wij later weer weg
brengen .
Koken en bakken is mijn hobby, nu ik alleen woon
kook ik heel weinig en simpel. Bij Dynamiek kan ik
weer lekker recepten uit proberen en laat anderen
er van genieten, dit vindt ik heel fijn als ik anderen
blij kan maken.
Nu ik in de keuken sta , krijg ik weer energie en
kom graag naar Dynamiek . Ik vind het heel leuk
met mijn collega Hanan, we helpen elkaar met de
hapjes en zo leer ik weer van haar echte Syrische
hapjes maken.

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:

Op 21 juni hebben de projecten Tiel
aan de Gezonde Zijde en Energie op
Orde een Rondkomdag
georganiseerd bij Dynamiek met
als thema 'Veel doen met Weinig'.
Klik hier voor de link naar het
filmpje met een impressie van de
dag.
Op 11 oktober organiseren zij de
volgende Rondkomdag in het
Clubhuis Tiel aan de Peppellaan.

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
Adres:
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Dynamiek
Haaftenlaan 26
4006 XL TIEL

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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