NIEUWSBRIEF SPECIAL - December 2015

Anders dan u gewend bent in december is dit een "Nieuwsbrief Special".
Zoals gebruikelijk zijn er in het komende voorjaar een aantal OpenBoek lezingen en mag u
een aantal inspirerende zondagmorgenbijeenkomsten verwachten. De informatie over de
data, de sprekers en de onderwerpen zal u separaat worden toegezonden, maar is ook op de
website te vinden.
Ook wordt het verenigingsjaar in 2016 op traditionele wijze geopend: na de nieuwjaarsoverdenking op zondag 10 januari door Ds S. van der Meer zullen we met elkaar het glas
heffen op een jaar vol inspiratie!

Maar de belangrijkste reden om deze speciale Nieuwsbrief te schrijven is om u op de hoogte
te brengen van de vorderingen van de deze zomer aangekondigde verbouwing van ons
verenigingsgebouw en van de daarmee samenhangende plannen.
De verbouwing is tamelijk ingrijpend geweest en heeft in september en oktober van dit jaar
plaats gevonden. De oude trap naar het orgel is weggebroken en in de daardoor
vrijkomende ruimte is een volwaardig invalidentoilet gerealiseerd. Om de toegang tot het
orgel mogelijk te maken zonder inbreuk te doen op de privacy van de huurders van de
bovenwoning is in de hoek van de zaal een nieuwe trap geplaatst. Al met al is het gebouw
daardoor beter geschikt geworden voor zijn functie als ontmoetingscentrum.
Vervolgens is een begin gemaakt met het opknappen van de koffiekamer en de zijkamer.
In beide ruimtes is de vloerbedekking vervangen door onderhoudsvriendelijk laminaat.
Binnenkort zal ook het houtwerk worden geschilderd, zodat de koffiekamer de komende
jaren optimaal als ontmoetingsruimte kan functioneren; de zijkamer wordt als "bibliotheek"
of leeskamer ingericht.
Deze verbeteringen zijn mede in gang gezet om ons gebouw in te kunnen zetten als
steunpunt voor dagbesteding voor oudere inwoners van Aerdenhout en omgeving.
Alvorens de plannen hiervoor verder uit te werken heeft het bestuur in de directe omgeving
een aantal instellingen voor dagbesteding bezocht, teneinde een indruk te krijgen welke
aanpak voor De Nieuwe Kring het beste zou zijn. Na lang wikken en wegen is gekozen voor
Home Instead uit Heemstede, omdat samenwerking met deze organisatie het voor onze
leden en belangstellenden gewenste serviceniveau het best benadert.
Het uiteindelijke plan is dan ook in nauwe samenwerking met Home Instead ontwikkeld en
wordt geïntroduceerd onder de naam "Thuis bij Mendlik". Het is de bedoeling in de loop van
januari te beginnen en over niet al te lange tijd de activiteiten onder te brengen in een nog
op te richten stichting met dezelfde naam.
Door deze activiteiten in gang te zetten hoopt De Nieuwe Kring voor de ouder wordende en
minder valide medemens - naast het op peil houden van de geestelijke en lichamelijke
vaardigheden - ook een centrum te kunnen zijn van zingeving, waar sociale contacten met
gelijkgestemden kunnen worden onderhouden.
Op zaterdag 9 januari zal De Nieuwe Kring zijn deuren openen om "Thuis bij Mendlik" in
bredere kring bekendheid te geven. Vanzelfsprekend zult u hiervoor nog apart een
uitnodiging ontvangen; wij hopen u dan te mogen verwelkomen en u meer over deze
activiteiten te kunnen vertellen.
Intussen wensen wij u een goed Kerstfeest en een passend begin van het nieuwe jaar!
Namens het bestuur van De Nieuwe Kring,
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