
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwsflits 
van alles en nog wat 

 
Beste vrijwilliger 
Nog maar 4 maanden draait het Huis van Alles in Reeuwijk Dorp en hoewel er nog een wereld te 
winnen is mag iedereen ook even stilstaan bij wat er in die maanden allemaal gebeurd is! Door het 
enthousiasme en alle inzet komen er om de week tientallen mensen genieten van een gezonde, 
verse maaltijd en misschien nog wel belangrijker, dat doen zij met elkaar! 
Omdat we merkten dat niet iedereen goed op de hoogte is van alles wat er speelt gaan we je op de 
hoogte houden via een nieuwsbrief. 
 
Stapje op de plaats 
Hoewel we natuurlijk graag zo snel mogelijk meer activiteiten zouden organiseren, om zo te zorgen 
dat iedereen te pas en te onpas op dinsdag en woensdag het Huis van Alles binnen kan komen 
waaien voor een praatje, kop koffie, een boek of een activiteit is het belangrijk om nu even een 
stapje op de plaats te doen.  Om wat er nu staat te versterken is het zaak om hier eerst aan te 
werken. 
 
Stapje terug 
Hoe zat het ook alweer? Er zijn vrijwilligers die koken, koffie schenken, gymmen, de digitale inloop 
draaien, een boekenkast bijhouden, en dan is er ook nog een programmaraad. 
We doen nu even een stapje terug om dat nog even uit te leggen voor wie het nog niet duidelijk is. 
De programmaraad bestaat uit Heleen van der Meer (Beheer De Kaag), André van Leeuwen 
(Penningmeester), Toon Baars, Ellen Fons en Bas Immerzeel.  
De programmaraad staat wat verder van de uitvoering af om randvoorwaarden te regelen. Zij zijn 
achter de schermen druk bezig met het zoeken van vrijwilligers en het aanbrengen van structuur 
maar zijn bijvoorbeeld ook de schakel naar het bestuur van De Kaag. 
De programmaraad legt de komende tijd de prioriteit bij het vinden van meer vrijwilligers om de 
activiteiten te versterken en als dat gewenst is de “last” van de schouders van alle huidige 
vrijwilligers te verminderen. Ook zoeken zij andere groepen inwoners om bij te dragen aan het Huis 
van Alles, tijdens de al bestaande activiteiten, of in de toekomst nieuwe activiteiten.  
 
 



 

 

 

Stapje vooruit 
Het eerste stapje vooruit zoeken we in het versterken van de activiteiten die al draaien. Meer 
vrijwilligers maar ook meer aanbod. Zo zoeken we bijvoorbeeld mensen die tijdens de inloop willen 
komen handwerken. Hoe meer er te doen valt tijdens een inloop, hoe meer mensen er op af komen. 
Net als de digitale inloop die tijdens de dinsdag ochtend inloop draait denken we met dat soort 
initiatieven de activiteit te kunnen versterken. We kiezen er bewust voor om niet eerst allerlei 
activiteiten naast elkaar te starten, maar zoveel mogelijk te combineren. Als het huidige aanbod 
stevig neergezet is, kunnen we zoeken naar uitbreidingen. Daarnaast  werken we aan de structuur 
om te zorgen dat promotie (stukjes in de kranten e.d. ) goed opgepakt wordt. 
 
NL Doet 
In maart organiseert het Oranjefonds de landelijke klusdag NL Doet waar vrijwilligersorganisaties 
klussen kunnen uitvoeren. Niet alleen kun je een klus aanmelden waar andere vrijwilligers of 
bedrijven dan kunnen komen helpen, maar ook kun je tot €400 aanvragen om een klus te doen. Het 
Huis van Alles Reeuwijk Dorp gaat een aanvraag doen voor het zelf maken van een mooie set 
steigerhouten banken voor buiten, zodat we in de zomer ook lekker buiten kunnen zitten.  
We houden jullie op de hoogte, het is natuurlijk leuk als jullie er ook bij zijn met een kop koffie, een 
hamer en een zaag, hoe en wat precies, hoor je later. Wil je meer weten over NL Doet kun je kijken 
op www.nldoet.nl  
 
Zegt het voort! 
Terwijl er gewerkt wordt aan de structuur in promotie e.d. is het goed om zelf ook de activiteiten 
kenbaar te maken. Vertel mensen niet alleen over de inloop waar je welkom bent voor een kop 
koffie, maar ook dat het leuk is om dan bijvoorbeeld een handwerkje mee te nemen en in het Huis 
van Alles er aan te werken maar ook dat er op dinsdag ochtend gebiljart mag worden, naast de 
dinsdag ochtend kan er ook gebiljart worden op woensdagmiddag voor leden van de 
biljartvereniging.. Daarnaast is er om de week (de weken dat er ook gekookt wordt) de digitale 
inloop die door Gijs en André gedraaid wordt.  Je kan hier terecht met een vraag over je laptop, 
smartphone of tablet, maar bijvoorbeeld ook informatie uitwisselen over interessante apps e.d. 
Verder is tijdens de openingstijden van het Huis van Alles de boekenruil geopend. Achter de groene 
schuifdeuren vindt je een mooie kast waar boeken en tijdschriften in staan. De boeken mogen in het 
Huis van Alles gelezen worden, maar ook mee naar huis genomen worden. Is het boek uit, mag je 
het boek doorgeven aan een ander, het boek terug brengen, het boek houden of een heel ander boek 
terug komen brengen. We registreren niks en de boeken en tijdschriften zijn helemaal gratis. Voor 
iedere leeftijd zijn er boeken te  vinden in diverse genres en stijlen! 
 
Tot snel in het Huis van Alles!  
 
 
 
 

http://www.nldoet.nl/

