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Het einde van het jaar is alweer in 
zicht, wat is dit jaar weer hard  
gegaan! We zijn begonnen met de 
afronding van 2019;  
• om onze vrijwilligers te bedanken 

zijn we heerlijk met hen uit eten 
geweest; 

• de cijfers van 2019 worden 
verzameld; 

• de klanten van de scootmobielpool 
hebben een brief ontvangen dat de 
collega’s van het Servicepunt 
Thuiswonen wederom zorgen dat 
deze service gewoon door kan gaan, 
ondanks onze vakantie. 

We willen iedereen heel hartelijk 
bedanken voor de fijne samenwerking 
het afgelopen jaar en wensen jullie 
hele fijne feestdagen toe!  
 

 

  

  

 
Op uitnodiging van het eerstelijns Centrum Tiel hebben we op 5 november een bijdrage 
geleverd aan de avond ‘Migranten en Gezondheid’ die zij organiseerden. Met een groep 
migranten hebben we vier maal een  
workshop verzorgd over hoe de ‘ 
gezondheidszorg in hun vaderland is  
georganiseerd, hoe zij de gezondheidszorg ‘ 
hier ervaren en welke rol welzijn daar in ‘ 
spelen. 
 
Naast deze workshops verzorgden we  
(natuurlijk      ) ook de maaltijd. Soep en  
hartige hapjes voor 80 personen, het vloog  
de toonbank over. Al met al was het een  
geslaagde bijeenkomst! 

Dynamiek is gesloten van 23 december t/m 5 januari 
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In november is de eerste groep (9 vrouwen) 
van het EVA-project gestart. EVA staat voor 
Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Er zijn 5 
vrouwen getraind om de module ‘in je 
kracht’ te kunnen geven. Deze module geeft 
vrouwen in 11 bijeenkomsten handvatten om 
uit te zoeken waar hun kwaliteiten liggen. In 
2019 starten we met de volgende groep. Bij 
voldoende animo kunnen we ook nog andere 
modules aan gaan bieden.  
EVA wordt in Tiel aangeboden door het 
Leerhuis. Het is een goede methode om 
vrouwen zich verder te ontwikkelen en 
empoweren, aangeboden door Stichting 
Lezen en Schrijven. Aanmelden kan nog 
steeds! 
 
 

 

 

MAANDAG 
09.00 - 13.00u:  Werelds Koken, hapjes maken 
09.30 - 11.30u:  Naailes 
10.00 - 11.30u:  Bijles Nederlands 
12.30 - 14.00u:   Nederlandse les D1 en bijles 
13.00 - 15.00u:  Kledingherstelservice 
DINSDAG 
09.30 - 11.30u:  Formulierenhulp 
10.00 – 12.00u: Koffieochtend 
12.00u:   Werelds Koken, soep 
13.00 - 14.30u:  Babbelton 
 

WOENSDAG 
09.30 - 11.30u:   Inloop Seniorweb/computercursus 
 
DONDERDAG 
09.30 - 11.30u:  Formulierenhulp 
10.00 - 12.30u:  Nederlandse les D2  
12.00u:                 Werelds Koken, maaltijd 
12.30 - 14.30u:  Nederlandse les D3 
14.00u:  Wandelclub 
 
VRIJDAG 
13.00 - 14.30u:   Babbelton 2.0 en spelletjesmiddag 

• We door Keepfit Tiel uitgenodigd zijn om 
wekelijks mee te komen doen aan Dynamic 
Tennis? 

• We voor de afgelopen burendag hapjes 
hebben gemaakt? 

• Buurtgenoot Fred iedere woensdagmiddag 
klaar zit met zijn dam- en schaakspullen om 
de jeugd les te geven? (zie foto hieronder) 

• Er 2 groepen scholieren van het RSG 
Lingecollege zijn geweest in het kader van 
loopbaan oriëntatie? Zij hebben in de keuken 
geholpen en heerlijke letterkoekjes gemaakt! 

• Dynamiek de catering heeft verzorgd van de 
pop-up vrijwilligerswinkel in de Waterstraat? 

• We voor een aantal collega’s van Werkzaak 
een workshop ‘Wereldse Hapjes’ hebben 
georganiseerd en zij daarover heel 
enthousiast waren? 

• Je al onze activiteiten kunt volgen via 
Facebook?  

 


