
 

Van voor en door Arcen 
    

 

De Open inloop is een ontmoetingsplek voor alle 

inwoners van Arcen. Iedereen is welkom! Hier kunt u  

deelnemen aan activiteiten, of een praatje maken 

met mede-Arcenaren, de krant lezen, alleen aansluiten 

voor de maaltijd of een kopje koffie drinken.   

Kom eens geheel vrijblijvend kijken. 

Dagen : Iedere maandag, donderdag en vrijdag  
Vrije inloop : Tussen 10.00 uur en 16.00 uur, alleen  
  voor de maaltijd komen is ook mogelijk 
Voor : Alle inwoners van Arcen alle leeftijden 
Kosten : € 7,50 voor driegangenmaaltijd 
   inclusief koffie / thee of  
 € 0,50 voor alleen een kop soep 
 € 1,- per dagdeel voor koffie / thee 
 € 0,25 ranja 
 
Team Open inloop De Schans 
Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 3  
5944 BN Arcen 
T : 077 – 473 43 60 |  M: 06 – 5263 7912 
E: openinloopdeschans@huisvandewijk.nl 
 
 
 

 

Hulp gevraagd voor de groente-kruiden-insectentuin 

Voor het groente- en kruidentuin de SchansAkker zijn we op zoek naar extra helpende handen die graag buiten zijn, met 
kinderen en volwassen werken en die in het bezit zijn van groene vingers.  
Voel je je aangesproken, of ken je iemand bij wie dit past? Neem dan gerust contact op met de Open Inloop. 
 

Sportief wandelen 

Zin om conditie op te bouwen? Iedere donderdagochtend gaat een groepje ‘sportief wandelen’, van 8.30 uur tot ± 10.00 
uur. Aansluitend koffie / thee / water bij de Open inloop. Deze activiteit is gericht op jong en oud. 
Kosten: € 20,- voor 10 keer. Donderdag 5 september starten we weer. Een proefles is ook mogelijk.  
Heeft u vragen of interesse bel of mail dan de Open Inloop. 

 
 

Vervoersdienst Open inloop Arcen 

Wilt u graag naar de Open inloop, maar weet u niet hoe u er kunt komen? Dan is de 

vervoersdienst een uitkomst voor u. Hoe werkt de dienst? U meldt zich minimaal 48 

uur van tevoren aan per telefoon op nummer 06-2827 1094. Uw gegevens worden 

genoteerd en u krijgt een bevestiging als uw rit gepland staat. Een van de chauffeurs 

haalt u op het afgesproken tijdstip op en brengt u naar Open inloop De Schans en op 

het afgesproken moment voor de terugreis brengt een chauffeur u naar huis. U betaalt € 0,50 per rit. 

U kunt een 10 ritten strippenkaart voor € 10,- kopen. 

Bel gerust naar 06-2827 1094. 

Namens Vervoersdienst Open inloop, Wiel Rutten 

Programma September 2019 
Iedere dag 13.30 uur  Amerikaans jokeren 

Iedere maandag 13.45 uur  Kruisjassen 

Iedere donderdag 8.30 uur Sportief wandelen 
Iedere donderdag 13.30 uur Rikken 

Iedere donderdag 14.00 uur Creatief handwerken  
  

Vrijdag 13 september 14.00 uur Kienen 

Kosten € 4,50 voor twee kienkaarten incl. koffie / thee. 

Waarom is er Hulp bij dementie? 
In 2030 zal het aantal mensen met diagnose dementie 
In regio Noord-Limburg verdubbeld zijn.  
Helaas rust er nog steeds een taboe 
op dementie. We benoemen het liever 
niet omdat we er bang voor zijn. Niet ten onrechte, 
want het is en blijft een breuklijn in ieders leven, maar het helpt 
niet om het niet onder ogen te zien. Dit taboe moet doorbroken 
worden. Heeft u vragen? Bel dan met 088-6106161 

Donderdag 3 oktober 2019 om 14:00 uur 

Speciaal in deze week High Tea 
Genieten van verschillende soorten thee met hartige en zoete 
hapjes. Aanmelden en betalen voor 27 september. Dit kan bij de 
Open Inloop tijdens openingstijden of afgeven op  
Brandemolen 1 . Kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee/water  
Gezellig: u komt toch ook; iedereen is welkom. 
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