SHC: Vrijwilligers Nieuwsbrief: nr35-2018

Algemeen nieuws:
 De website www.seniorenhobbycentrum.nl gezien-gelezen? Er is nu ook een eigen pagina-historie foto’s
overzicht. 29 items zijn gevuld met duizenden foto’s. Hebben jullie foto’s, laat het ons weten, dan publiceren
we deze.

 De seniorenbeurs 2018 zit er weer op. Inzet van vele vrijwilligers
die dagen was super te noemen. Over belangstelling hadden we
geen klagen. Zie foto. Veel flyers hebben we weggegeven. Diverse
reactie mogen ontvangen, vooral de tententoonstelling van enkele
werkstukken zorgde voor positieve opmerkingen. Het was goede
P.R. voor het SHC.

 Toekomst plannen. Ja ..we zijn bezig om ons te oriënteren of een
z.g. Jeugd (Creatief) Hobby Centrum realiseerbaar is. Gemeente
Mill staat inmiddels positief tegen over onze plannen. Ook de directies van de 5 basisscholen in de gem. Mill.
Met de directeuren hebben we onze plannen besproken. Over enkele weken gaan we in overleg met
Stichting Doejemee org. die de buitenschoolse activiteiten coördineert. Verwacht dat we dan een eind
beslissing nemen. Voor financiële ondersteuning hebben we ons project inmiddels ook ingediend bij het
Oranjefonds. Mogelijk dat we iets krijgen. We zoeken voor dit project nieuwe vrijwilligers - zin om mee te
doen? Verwacht 1 of 2x per maand-1,5 uur. Info aan Bestuur@seniorenhobbycentrum.nl

 Projecten voor derde: Hobby glas in lood maakt de glas in lood voor het buurtcentrum in Vortum-Mullem,
Hobby modelbouw is bezig om een zeer grote speeldoos te maken voor activiteiten bij Kasteel Tongelaar,
Hobby metaal zal binnenkort gaan starten om de kunstwerken van Cees Bastiaans te gaan ophangen bij het
Wijkcentrum De Wester, Hobby hout is bezig om een “Kunstboom” te ontwikkelen voor de kunstroute land v
Cuyk. Vele vrijwilligers van het SHC zijn dagelijks ook te zien bij inrichting park Acasiahof. Allemaal zeer
positief.
 Deskundigen van inloop Computer Cafe , staan in de even weken , op dinsdag morgen (9.30-11.00 uur) klaar
om u te helpen bij computer vragen-problemen. Zo ook iedere laatste vrijdag (n.m) van de maand- de 7
specialisten van Reparatie Hobby Centrum(RHC) . Zij doen hun uiterste best om wat stuk is, weer te laten
functioneren.


Het seizoen 2017-2018 loopt langzaam richting einde. vrijdag 29 juni – afsluiting bijeenkomst – locatie Corrie
Vlaar. Jullie komen ook? Verder hebben we die maand nog een gezamenlijk vrijwilligers overleg n.l.
maandag 4 juni. Even achterom en vooruit kijken. Locatie en tijd volgen nog. Graag jullie aanwezig a.u.b.

Financieel:
 De grote clubkas campagne actie van de Rabobank komt er
weer aan. Zoals jullie misschien weten is de bank gestopt met
sponsoring, maar via deze actie is er een mogelijkheid om
alsnog in aanmerking te komen voor een donatie. We zijn
afhankelijk of we stemmen krijgen. Wie mogen stemmen,
alleen leden van de Rabobank. Wordt ook lid, kost u niets. Je
mag als echtpaar zelfs allebei lid worden, dan kun je nog
meer stemmen geven aan SHC. Maar u bent dan wel in staat
om met uw stem – ons, maar ook andere Millse verenigingen
financieel te ondersteunen. U kunt stemmen in de periode
10-28 September.
Vrijwillgers nieuws:
 Helaas hebben we afscheid moeten nieuwe van teamleider
Inloop Computer Cafe Harry Rovers, ook zijn ons ontvallen
Toon Brienen ( Hout) en Bert Jacobs ( Duits). We hebben ons
medeleven aan de familie laten weten
Nieuw seizoen:
 Maandag 3 sept. start seizoen 2018-2019.
 Graag zouden we op tijd ( maand mei) willen weten welke
deelnemers mogelijk gaan stoppen bij een v.d hobby
groepen. Kunnen jullie hier aan meewerken? Info aan Ans.
 Beurs Hobby DoeWat-zondag 7 okt. Wil u met uw hobby
groep deelnemen ( stand) laat dit Arie Kuppen deze dagen
weten tel.455986. Maakt ook P.r. voor andere standhouders,
de sport verenigingen mogen nu ook mee doen. Sport =
Hobby.
Excursies
 Iedere maand organiseren we een excursie. U krijgt hierover
informatie via de mail. Tip: Mee gaan,altijd mooi-leerzaam.
Dit email adres ( info@seniorenhobbycentrum.nl ) komt bij
Ans Bardoel binnen. Onze leden (deelnemers)
administrateur. Voor af-aanmelden van deelnemers is Ans
het adres.
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