Succesvolle start dagbesteding in De Wis.
Eind vorige maand, woensdag 27 mei is de dagbesteding in De Wis
van start gegaan.
Zoals al eerder gemeld, wat en voor wie de dagbesteding zijn
bedoeld, was er een behoorlijke belangstelling vastgesteld. Het is
dan toch nog even afwachten of dat ook waar gemaakt wordt. De
eerste keer was er toch al een opkomst van ruim meer dan 10
belangstellenden. Inmiddels is er vier keer een bijeenkomst geweest en steeds is het
bezoekers/gastenaantal boven het “gestelde minimum” van zes gasten uitgekomen. We
kunnen dus voorzichtig de conclusie trekken dat er kennelijk aan een behoefte wordt voldaan.
Zowel de gasten en de begeleiding (professioneel en vrijwilligers) zijn heel positief over de
opkomst en de manier waarop de middag verloopt. Uitgangspunt is, nu de eerste positieve
berichten door de gasten in de kern worden verteld, we er van uit kunnen gaan dat er nog wel
wat meer inwoners zullen aanschuiven. De begeleiding is inmiddels ook al aangenaam verrast
door de organisatoren van de Loosbroekse kwis. Tijdens de bekendmaking van de winnaar
werd de dagbesteding verrast met een cheque van € 250,- te besteden ten behoeve van de
activiteiten. Het is hartverwarmend vast te stellen dat al zo kort na de opening, meteen al
vanuit de Loosbroekse gemeenschap aandacht is voor deze voorziening. Een mooi gebaar dat
dankbaar op prijs wordt gesteld, de gulle gave zal goed besteed worden.
Openbare Jaarvergadering.
Woensdagavond 27 mei is ook de openbare jaarvergadering van de Kerncommissie afgewerkt.
De opkomst vanuit de eigen kern was zoals verwacht niet echt hoog, maar uiteraard is alle
belangstelling welkom. Een uitgebreid verslag van de diverse onderwerpen en bijdragen zijn
op de website van de Kerncommissie geplaatst. Reacties op de publicaties zijn welkom.
40 jaar Kerncommissie.
Elders in dit Rondje wordt mede, op initiatief van “De Kreuge” meer aandacht besteed aan de
activiteiten rondom de viering van het 40 jarig bestaan van de Kerncommissie. Gezien de
onderlinge verdeling van de beschikbare ruimte is onze ruimte deze keer beperkt.
Op maandag 22 juni jl. is door het bestuur van de Kerncommissie een verzoek gelanceerd aan
de Loosbroekse kinderen van onze basisschool. Wij hebben gevraagd en de medewerking van
de school is toegezegd, dat onze Loosbroekse kinderen op allerlei manieren (tekenen,
kuntselen, verhalen met foto’s) hun idee geven over de toekomst van Loosbroek over pakweg
25 jaar. Hoe ziet Loosbroek er dan uit? Bestaat Loosbroek dan nog? Hoe zien onze kleren die
we dan dragen er uit? Enz. enz. Alle werkstukken zullen we op 30 augustus in De Wis
tentoonstellen. Heeft u kinderen op school die gevraagd zijn mee te doen aan dit project dan
kunt u ze misschien op ideeën brengen door er ook thuis over te praten. Het zal dan extra leuk
zijn om op 30 augustus samen de resultaten te gaan bekijken. Er wordt nog over gedacht hoe
een selectie van de werkstukken veilig te stellen om te zien hoe onze kinderen dan 25 jaar
geleden over onze toekomst dachten.
Voor meer inlichtingen zie onze website: www.kerncommissieloosbroek.nl
Voor reacties: info@kerncommissieloosbroek.nl (of tel.: 0651470169)
TOCH AL GEBLOKKEERD IN DE AGENDA?? 30 AUGUSTUS 2015, FEESTJE !!!

