
Open inloop Huis van de Wijk Nunhem 
Iedere donderdagmiddag van 15.30u – 17.00u 

Mariënschootstraat 21, Nunhem (oud schoolgebouw) 
 
Donderdag 29 oktober: samen bakken 
Vindt u het leuk om te bakken of wilt u het eens proberen? Kom dan naar 
de bakworkshop.  
 
U bent ook welkom om te komen proeven! 
 
 
Donderdag 5 november: mondkapjes maken 
 
Mondkapjes: we hebben ze in deze dagen allemaal nodig, dus is het 
handig om ze ook zelf te kunnen maken. Wilt u leren hoe u ze kunt maken? 
Sluit dan aan bij de workshop. 
 
 
 
 
 
Donderdag 12 november: kersthangers haken  
 
Vindt u het gezellig om samen te haken (of breien)? Of wilt u eens 
proberen of haken/breien iets voor u is? Sluit dan aan bij deze workshop. 
Helpt u mee om samen 150 kersthangers te haken (of breien) voor 
Nunhem? 
 
 
 
Donderdag 19 november: kerstkaarten maken 
 
Voor de buurvrouw, voor degene die de boodschappen voor u haalt of 
uw hond uitlaat? Voor wie komt u een kerstkaart maken?  

 
 
Spreekuur Financieel Informatie Punt (FIP) 
Iedere week is er iemand van het FIP aanwezig tijdens de open inloop. 

 
Hebt u een vraag over geld of administratie waar u zelf niet uitkomt? 
Hebt u problemen met het invullen van een formulier?  
Hebt u hulp nodig bij het maken van een bezwaarschrift? 
Hebt u vragen over het recht op bepaalde toeslagen? 
Hebt u betalingsachterstanden of wilt u ze juist voorkomen? 
Moet u online een afspraak regelen, maar hebt u daarbij hulp nodig? 
Hebt u een DigiD nodig maar wilt u daar hulp bij? 
Vragen over bankzaken? 

 
Voor dit en nog veel meer staat het Financieel Informatiepunt klaar om u kosteloos te helpen. 

 
Het Huis van de Wijk is een gezamenlijk initiatief van: 

 



Open inloop Huis van de Wijk Nunhem 
Voor inwoners van gemeente Leudal 

 

 
 

 

 

De open inloop van het Huis van de Wijk Nunhem blijft geopend.  

Iedereen is welkom op donderdagmiddag van 15.30u – 17.00u 

Mariënschootstraat 21, Nunhem 

(oud schoolgebouw) 

 
Richtlijnen RIVM 

Voor uw en onze gezondheid hanteren we tijdens de open inloop de richtlijnen van het RIVM. 
Dit doen we samen. We vragen aan u als bezoeker om kennis te nemen van ons deurbeleid op 

locatie en de geldende richtlijnen in acht te nemen. 
 

Wij stellen het dragen van een mondkapje verplicht wanneer u rondloopt in de locatie. 
 

De open inloop vindt plaats buiten de openingstijden van de dagbesteding van Care+.   
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we binnen de richtlijnen  

van het maximale aantal toegestane bezoekers blijven. 
 

Programma open inloop 
Op de voorzijde van deze flyer, vindt u het programma van de komende weken. Ook als u niet wilt 
deelnemen aan een activiteit, maar wel de open inloop wilt bezoeken, bent u van harte welkom. 

 
Vindt u het leuk om een activiteit (mee) te begeleiden? Laat het ons weten! Loop binnen of mail ons. 

 
Materialen 

We zijn op zoek naar materialen om te gebruiken tijdens de workshops. Heeft u materialen liggen die u 
niet meer gebruikt (zoals garen, stof, elastiek, knopen, gekleurd papier, lint, verf etc.)? Dan horen we 

het graag, loop binnen of mail ons op huisvandewijknunhem@gmail.com. 
 
 

We hopen u te mogen ontmoeten bij het Huis van de Wijk 
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