Wat is inloophuis De Rose-Linde?
Inloophuis De Rose-Linde is een veilige ontmoetingsplaats voor mensen die kanker hebben (of hebben gehad) en hun naasten. U
kunt bij ons terecht voor laagdrempelige ondersteuning in de vorm van tijd en aandacht, informatie en advies, lotgenotencontact
en maandelijks terugkerende activiteiten. Steeds meer gasten weten de Rose-Linde te vinden en daar zijn we heel gelukkig mee.
Mocht u zelf kennis willen komen maken of kent u iemand die de drempel nog te hoog vindt, weet dan dat u van harte welkom
bent in ons Inloophuis en dat de koffie altijd klaar staat.

Huis-aan-huiskrant over De Rose-Linde
In de eerste week van oktober zal er een speciale huis-aan-huiskrant over Inloophuis De Rose-Linde
onder 32.000 huishoudens in de gemeente Roosendaal worden verspreid. Hierin kunnen wij wat uitgebreider ingaan op onze beweegredenen, de activiteiten en toekomstplannen. Ook komen enkele
gasten van het inloophuis aan het woord. Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan
de totstandkoming van deze krant. Wij kijken erg uit naar het verschijnen hiervan.

Open dag 18 oktober
Op zondag 18 oktober aanstaande zet het inloophuis de deuren open voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat De Rose-Linde
nou zoal doet. Tussen 11:00 en 14:00 zullen onze vrijwilligers voor u klaar staan om al uw vragen te beantwoorden en u te voorzien
van een lekker bakje koffie of thee. Loop gerust binnen!

Roosendaals treffen
Op zondag 27 september aanstaande wordt voor de 12de keer Het Roosendaals Treffen gehouden. Op
dit tweejaarlijkse evenement presenteren Roosendaalse verenigingen en instellingen (zonder winstoogmerk) en (semi)overheidsinstellingen zich aan een groot publiek. Ook inloophuis De Rose-Linde
zal hierbij niet ontbreken.

Bankrekening: IBAN NL 29 RABO 0179 5650 60

De Club van 100
Inloophuis de Rose-Linde is volledig aangewezen op giften, legaten en donaties van anderen. U kunt ons steunen door lid te
worden van de Club van 100. Voor een bedrag van €100,- per jaar kunt u lid worden van de ‘Club van 100’ van Stichting Inloophuis
de Rose-Linde. Zo steunt u onze werkzaamheden en levert u een bijdrage aan het behoud van ons unieke inloophuis. Als lid van
onze ‘Club van 100’ ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief en wordt u onder andere uitgenodigd voor de jaarlijkse open dag en
onze overige activiteiten. Tevens vermelden we u als begunstiger op onze website en in ons jaarverslag. U kunt lid worden van de
Club van 100 door €100,- te storten op rekeningnummer NL29 RABO 0179 5650 60 ten name van Inloophuis de Rose-Linde, onder
vermelding van uw naam, adres en ‘Club van 100’. U wordt dan begunstiger voor de periode van één kalenderjaar. Aan het einde
van het kalenderjaar heeft u uiteraard de mogelijkheid om uw steun te verlengen. Betalingen die na 1 juli worden ontvangen,
gelden automatisch tot het einde van het volgende kalenderjaar. Omdat Stichting De Rose-Linde erkend is als een Algemeen Nut
Beogende instelling (ANBI) is uw bijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wij zien uw aanmelding als begunstiger en lid
van de ‘Club van 100’ graag tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan vernemen we dat graag. Bel of mail ons of loop gewoon
bij ons binnen. Uiteraard kunt u ons ook op een andere wijze (financieel) steunen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur
Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Lezing over “Ontmoeten en spiritualiteit
Op maandag 28 september aanstaande start Inloophuis de Rose-Linde weer met een nieuwe reeks lezingen. De aftrap wordt
gegeven door Madeleine Timmermann. Madeleine Timmermann is verpleegkundige en theoloog/ethicus. Ze is verbonden als
geestelijk verzorger aan hospice Roosdonck /stichting Groenhuysen. De lezing in het inloophuis heeft als thema “Ontmoeten en
spiritualiteit”. Een onderwerp dat raakt aan de kern van vrijwilligerswerk in het inloophuis Roselinde, maar ook aan mens-zijn.
Vanuit een theoretische ondergrond met veel voorbeelden uit het leven van alledag neemt Madeleine Timmermann u mee naar
leven en werken vanuit het hart. Het gaat over inspiratie, open aandacht, ontmoeten, over bezieling en verbonden zijn.

Inloophuis De Rose-Linde
Langdonk 5, 4707 TG Roosendaal
T 0165 751276

M 06 232 96 161

E inloophuisderoselinde@gmail.com
I www.inloophuisderoselinde.nl
www.facebook.com/inloophuisderoselinde

Kookworkshops
Vanaf september zal vitaliteitscoach Manuela Broos-van der Heijden maandelijks mini-kookworkshops
in het inloophuis gaan verzorgen. In deze kookworkshops leer je om op een relatief eenvoudige manier
een gezonde en lekkere maaltijd te maken. We zullen iedere maand iets anders maken. Dit kan variëren
van een gezonde maaltijdsoep, salade, gezonde tussendoortjes en alles wat daar tussen zit. De workshops zullen plaatsvinden op iedere tweede maandagochtend van de maand, december uitgesloten.
Activiteitenkalender Inloophuis De Rose-Linde september 2015
U kunt bij Inloophuis De Rose-Linde terecht voor een aantal gezellige activiteiten. Voor sommige activiteiten wordt een kleine eigen bijdrage van u gevraagd om de benodigde materialen te kunnen
bekostigen. Deelname aan de activiteiten is voor de bezoekers van De Rose-Linde uiteraard niet verplicht; u bent altijd welkom op de inloopdagen voor een kopje koffie, een gesprek met de gastvrouw
of -heer of een praatje met lotgenoten. U kunt zich voor de activiteiten opgeven via e-mail, telefoon
of via onze Facebook-pagina.
Activiteit
Datum
Tijd
Handwerken
Woensdag 9 september
13:30 tot 16:00
Koken
Maandag 14 september
09:30 tot 11:30
Mandala kleuren/tekenen
Woensdag 2 en 16 september
09:30 tot 11:30
Wandelen verzamelen vanaf 09.00 uur
Iedere vrijdagochtend
09:30 tot 11:30
Bloemschikken eigen bijdrage e 5,Woensdag 23 september
13:30 tot 16:00.
Lezing “Ontmoeten en spiritualiteit”
Maandag 28 september
19.30 tot 21.00

