Perron16 breidt activiteiten uit
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VOORTHUIZEN
Perron16 blijft haar
activiteiten uitbreiden.
Begin april start het
Voorthuizense
inloophuis met een
zogenoemde ´Creatiefinloop´. Verder worden
de openingstijden
verruimd. Met ingang
van deze maand zijn
bezoekers ook op
donderdagochtend
welkom.
(Bram van den Heuvel)

,,Veel Voorthuizenaren weten ons inmiddels te vinden´´, vertelt vrijwilligerscoördinator Diana van
der Stege. ,,Omdat duidelijk is dat ons initiatief voorziet in een behoefte, breiden we ons aanbod uit.´´
Komende maandag (4 april) start het inloophuis met een creatieve middag, die eens in de twee weken
op het programma staat. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur zijn belangstellenden welkom om
bijvoorbeeld kaarten te maken, te breien en/of te haken. ,,In eerste instantie vragen we mensen om
hun eigen werkstuk(ken) en materialen mee te nemen. Als deze middagen goed lopen, kan ik me zo
voorstellen dat we ook workshops gaan geven.´´
De uitbreiding van het aanbod heeft alles te maken met de populariteit van het inloophuis. ,,We
hebben elke ochtend zo´n tien bezoekers, wat een prima aantal is. Veel drukker moet het ook niet
worden. Het is mooi om te zien dat er aan onze lange tafel gesprekken ontstaan tussen mensen die
elkaar soms nog nooit eerder hebben ontmoet. Bezoekers die graag in een kleiner comité met elkaar in
gesprek gaan, kunnnen plaatsnemen in de zithoek. Er is veel lol en gezelligheid, maar ook alle ruimte
om de diepte in te gaan.´´
Perron 16 is bestemd voor iedereen voor iedereen. ,,De Hervormde Gemeente wil vanuit haar
diaconale opdracht door middel van Perron16 een gastvrije plek bieden aan Voorthuizenaren. Dat
kunnen mensen zijn met een klein(er) sociaal netwerk, mensen die hun hart willen luchten of gewoon
mensen die de ontmoeting met anderen zoeken, onder het genot van een kopje koffie. Op zaterdag is
het ook mogelijk om een kopje soep te eten.
OPENINGSTIJDEN Inloophuis Perron16 (Smidsplein 16), is geopend op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur. Op vrijdagmorgen is er altijd
een vrijwilliger van het Diaconaal Netwerk aanwezig, die kan helpen met vragen op administratief
gebied. De eerste Creatief-inloop is op maandag 4 april, van 14.00-16.00 uur.
Voor meer informatie www.perron16voorthuizen.nl
http://barneveldsekrant.nl/lokaal/perron16-breidt-activiteiten-uit-111824

