“Het Achterhuis” is ook per openbaar
vervoer goed te bereiken. Op 100 meter
afstand ligt aan de Borculoseweg
bushalte “De Huikert” (lijn 62).
Woont u in de voormalige gemeente
Neede en bent u slecht ter been? Dan
kunt u gebruik maken van de
Vlearmoesbus (06-57326873).
Zie ook: www.buurtbusplusneede.nl

HET ACHTERHUIS

“Het Achterhuis” is goed toegankelijk voor
rolstoelen en rollators en er is ook een
toilet voor minder validen.

SUGGESTIES?

Het inloophuis wordt gehouden in de
grote zaal van “Het Achterhuis”.

“Het Achterhuis” wordt ook gebruikt door
kerkelijke werkgroepen en diverse
sociaal-maatschappelijke organisaties.
Als “Het Achterhuis” niet beschikbaar is,
bijv. vanwege een kerkdienst of uitvaart,
dan vervalt die week het Inloophuis.

Het inloophuis is een nieuwe activiteit
van de St. Paulusparochie en dus nog
volop in ontwikkeling. Heeft u een idee
dat een bezoek aan het inloophuis nog
leuker kan maken? Laat het ons weten!
We staan open voor uw suggesties.

MEEDOEN ALS GASTHEER
OF GASTVROUW?

Bij mooi weer kan gebruik gemaakt
worden van het beschutte terras achter
de kerk.

Het inloophuis draait op vrijwilligers. Bent
u gastvrij, een paar uurtjes per week
beschikbaar en voelt u hier iets voor?
Kom eens praten in het inloophuis of
maak telefonisch een afspraak voor een
oriënterend gesprek.

VOOR WIE?
Voor iedereen die graag andere
mensen wil ontmoeten, voor
een gesprek, een luisterend oor,
samen iets ondernemen of
gewoon samen koffie drinken.

WANNEER?
Elke donderdagochtend
van 10.00 - 12.00 uur
in “Het Achterhuis”
Borculoseweg 43 in Neede

Schuin achter de rooms-katholieke
H. Caeciliakerk aan de Borculoseweg 43
in Neede staat parochiecentrum “Het
Achterhuis”.
Sinds 21 mei 2015 is hier het Inloophuis
Neede te vinden.
Het inloophuis is elke donderdag open
van 10.00 tot 12.00 uur.
Het inloophuis is bedoeld voor mensen
die graag andere mensen willen
ontmoeten. Voor een gesprek, een
luisterend oor of gewoon gezellig samen
koffie drinken.
Het inloophuis is er voor jong en oud en
ook gasten van buiten Neede zijn van
harte welkom.
Het inloophuis is een open, gastvrije en
veilige plek waar gasten elkaar in een
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten.
Onder het genot van een kopje koffie of
thee kunt u een praatje maken, een
krantje lezen of een spelletje doen.
Vanuit de behoefte van de gasten is er
ruimte om samen activiteiten te
organiseren.
Gezelligheid en respect voor elkaar
staan voorop in het inloophuis.

Heeft u serieuze vragen of onderwerpen
die u wilt bespreken, dan kan dat ook.
Onze gastvrouwen/gastheren denken
graag met u mee over waar u zou
kunnen aankloppen voor hulp.
Zij gaan uiteraard strikt vertrouwelijk om
met wat u hen toevertrouwt.

BEREIKBAARHEID

KOSTEN?
Wij hanteren geen vaste prijzen voor
koffie, thee etc. Er staat een ‘potje’ voor
een vrijwillige bijdrage naar draagkracht.
Voor deelname aan activiteiten zal soms
een kleine bijdrage worden gevraagd,
ter bestrijding van de onkosten.

Voor het Inloophuis Neede gebruiken we
de zij-ingang van “Het Achterhuis”.

CONTACTGEGEVENS
Inloophuis Neede
Borculoseweg 43
7161 GR Neede
t: 0545-286835 (tijdens openingsuren)
e: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl
i: www.stpaulusparochie.nl
[menu: Diaconie – Inloophuis Neede]

Deze is te bereiken vanaf het kerkplein
(loop links langs de kerk) en via het
parkeerterrein naast “Het Achterhuis”.

