
 

Geachte genodigden, 

Op 22 september is het weer burendag.  Burendag vier je samen met je buren.                                                                  

In bijna alle gemeenten in Nederland wordt burendag gevierd! 

Inloophuis Helianthus aan de Singel 28 in Dordrecht is de ontmoetingsplaats voor 

(ex)kankerpatiënten en hun naasten (partners, kinderen en andere familieleden).                                                                                      

Het Inloophuis bestaat inmiddels ruim 4 jaar en dit jaar willen wij Burendag aangrijpen om de naaste 

buren van het Inloophuis maar ook andere geïnteresseerden uit te nodigen om burendag bij ons te 

komen vieren. 

 

Waarom? Wij denken dat meerdere van onze buren zich al eens hebben afgevraagd: “Wat gebeurt er 

nu eigenlijk in Inloophuis Helianthus”. Zij zien dat het huis op diverse dagen in de week is geopend en 

dat het flink wat bezoekers trekt maar weten eigenlijk niet precies wat er in het huis gebeurt. 

Andersom is het ook zo dat de medewerk(st)ers van het Inloophuis hun buren ook nauwelijks 

kennen, daarom lijkt het ons leuk elkaar op Burendag 2018 te ontmoeten. 

Programma.  

11.00-11.30 uur- Inloop, er wordt een kopje koffie/thee geserveerd                                                                                                                                                                                  

11.30 uur-  Welkom door de voorzitter van het bestuur van Inloophuis Helianthus, Mary Ruisch  

11.35 uur-  Opening van de burendag  door wethouder Peter Heijkoop (portefeuillehouder;                               

ZORG en WELZIJN, Werk en Inkomen,  Arbeidsmarkt en Onderwijs)                                                                                              

11.50 uur- Actuele informatie over het wel en wee van Inloophuis Helianthus door de coördinator 

Marian Kemmeren                                                                                                                                                               

12.15  uur-  Rondleiding door het huis door enkele van onze vrijwillig(st)ers. In de verschillende 

ruimten wordt iets getoond en verteld over de activiteiten die er plaatsvinden.                                                                   

Indien daaraan behoefte is kan de rondleiding nog een keer worden herhaald.                                                                                                                                                                                         

15.00 uur- Sluiting. 

Het programma is opgesteld om u een indruk te geven van wat er allemaal gebeurt op deze dag maar 

wanneer u niet bij de opening aanwezig kan zijn, aarzel dan niet om op een later moment alsnog 

binnen te komen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op burendag 2018 in Inloophuis Helianthus, Singel 28, op 

zaterdag 22 september tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Het Bestuur en medewerkers van Inloophuis Helianthus Dordrecht.                                                                                                                                                                


