Vlasakker 2

Vlasakker 2

Postbus 4

Postbus 4

7580 AA Losser

7580 AA Losser

Tel. 053 5369400

Tel. 053 5369400

W E L Z I J N

M U Z I E K O N D E R W I J S

Beste inwoners van de gemeente Losser
In Stichting Fundament zijn de
activiteiten van muziekschool de
Sleutel, de bibliotheek Losser en de
stichting Cluster samengebracht.
In de afgelopen periode zijn diverse
stappen gezet op het terrein van
verdergaande samenwerking en
integratie. Zoveel als mogelijk zullen
activiteiten aangeboden worden
vanuit Stichting Fundament. U treft
voor de herkenbaarheid ook nog
de namen van de oude organisaties
aan. In januari en februari 2018
verhuizen de activiteiten van de
bibliotheek en van welzijn in Losser
naar het nieuwe Kulturhus. De
activiteiten van het muziekonderwijs
zullen naar verwachting in 2019
verhuizen.
Met veel plezier presenteren
wij ons activiteitenaanbod voor
de periode van januari tot en
met de zomervakantie 2018.
Voorheen verscheen een jaarlijkse

activiteitenkrant. In plaats daarvan
zullen wij maandelijks, in zowel de
Nieuwe Dinkellander als Losser
Journaal, een deel van ons aanbod
of een bepaald thema nader
belichten. Kijk ook op de websites
voor het actuele aanbod.
Deze maand staat in het teken van
de algemene informatievoorziening
en het aanbod van activiteiten en
cursuswerk voor allerlei groepen.

Muziekschool:
Diepenbrocklaan 41
7582 XC Losser
Telefoon 053 538 13 09

WAAR KUNT U ONS VINDEN EN
HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Bibliotheek/Educatie:
Kulturhus Losser, vanaf 24 januari
2018
Telefoon 053 538 21 37
Kulturhus Overdinkel
Telefoon 053 536 18 50

-A
 lgemeen + opgave cursussen
Telefoon 053 536 94 00
-W
 elzijn ouderen
Telefoon 053 536 94 05
- Jongerenwerk
Telefoon 053 536 94 13
- Vrijwilligerscentrale
Telefoon 053 536 94 08
- Mantelzorgondersteuning
Telefoon 053 536 94 03

Informatie over de bibliotheek en de
activiteiten is te vinden op
www.bibliotheeklosser.nl

Informatie over het muziekonderwijs
is te vinden op
www.muziekschooldesleutel.nl
Welzijn:
Kulturhus Losser (vanaf 19 februari)

B I B L I O T H E E K

Telefoon 06 38 01 26 65
b.g.g. Kulturhus Losser
Telefoon 053 536 94 00

Kulturhus ’t Trefhuus Overdinkel
Telefoon 053 536 18 50
Welzijnsactiviteiten
Telefoon 06 37 27 63 76
De welzijnsactiviteiten van Stichting
Fundament staan ten dienste van
de afdeling WIJZ van de gemeente
Losser.
Er wordt gewerkt vanuit de
volgende uitgangspunten:
• h et stimuleren, ontwikkelen en
coördineren van algemene (ook
wel: voorliggende) voorzieningen
en bieden van ondersteuning.
•d
 e welzijnswerkers staan
met beide benen in de lokale
samenleving om vragen,
behoeften en trends snel en
adequaat te kunnen signaleren en
initiatieven gericht op vergroten
van zelfstandigheid “aan te jagen”.

Gildeproject/Repaircafé
Vlasakker 51

W E L Z I J N

Voor actuele informatie kunt u
ook terecht op de website www.
clusterlosser.nl In de loop van 2018
vindt u de informatie (ook) op
www.stichtingfundament.nl.

Stichting Fundament speelt hierbij
een belangrijke rol. Soms door
zelf het initiatief te nemen, maar
meestal op basis van signalen en
vragen vanuit de samenleving

KULTURHUSEN
Het Kulturhus ’t Trefhuus biedt
huisvesting aan Stichting Fundament
en alle gebruikers van het
voormalige Trefpunt, de Bibliotheek,
Sporthal de Spil, kinderopvang en
de basisschool Het Kompas.

VRIJWILLIGERS
Een onmisbare schakel bij Stichting
Fundament vormen de vele
vrijwilligers die actief zijn. Week
in week uit zijn ze met grote inzet
aanwezig om alleen, in werkgroepen
of samen met het personeel
activiteiten te begeleiden. Alleen op
deze wijze is Stichting Fundament
in staat om zo’n uitgebreid aanbod
samen te stellen. U kunt hierbij
denken aan vrijwilligerswerk t.b.v.
instuifactiviteiten voor kinderen, de
zomerspelweek, activiteiten voor
gehandicapten, etc.

In dit Kulturhus worden de
kantoorfunctie van Stichting
Fundament ondergebracht als ook
de activiteiten welke nu worden
uitgevoerd vanuit de bibliotheek
Losser en de Muchte.
VOOR ONDERSTEUNING,
INFORMATIE EN ADVIES
U kunt medewerkers van
Stichting Fundament overal in
gemeente Losser tegenkomen.
Steeds meer overheids- en
semioverheidsinstellingen bieden
ruimte voor inspraak, meebeslissen
en mede uitvoeren van plannen.

Voor een actueel overzicht verwijzen
wij naar de website van onze
Vrijwilligersvacaturebank,
www.vrijwilligerscentralelosser.nl
Hebt u belangstelling, leuke ideeën,
wilt u meer informatie, neem dan
contact met ons op.

Cursussen/activiteiten De Muchte
VOLWASSENEN

Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

CURSUS- EN
ACTIVITEITENAANBOD
Een aanbod voor mensen in alle
leeftijdscategorieën georganiseerd
en uitgevoerd door vrijwilligers en
professionals: van mens tot mens.
Voor het aanbod van
kinderactiviteiten geldt dat zich
hierin gedurende het seizoen vaak
wijzigingen voor doen.
Om kinderen en hun ouders hiervan
op de hoogte te houden heeft
Stichting Fundament afspraken met
de basisscholen in de gemeente
Losser over verspreiding van
folders en het plaatsen van
berichten in (digitale) nieuwsbrieven.
Opgave en inlichting
Voor opgave en inlichtingen over
het cursuswerk kunt u terecht bij de
centrale administratie van Stichting
Fundament het Kulturhus Losser,
Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser,
tel. 053 5369400
email info@stichtingfundament.nl
Start activiteiten/cursussen
Zowel in september als januari

van elk jaar worden nieuwe rondes
van activiteiten gestart. Er wordt
gewerkt met blokken van 8 en 15
lessen.

Activiteit
Gildewerkplaats
Zelf kleding maken De Lutte
Bridge

08.30 - 11.30 uur
09.30 - 10.15 uur
13.00 - 15.00 uur
13.30 - 16.30 uur
14.00 - 15.30 uur
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
19.30 - 22.00 uur

Teken/schildercursus
BlijFit Gymnastiek Senioren
Financieel formulieren spreekuur
Gildewerkplaats
BlijFit Volksdansen Senioren
Spaans voor beginners
Bloemschikken
Bloemschikken
Kookcursus Vol van eten

8
15
wekelijks
wekelijks
15
10
12
12
5

€
€

09.00 - 12.00 uur
10.00 - 11.00 uur
11.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur
15.30 - 16.30 uur
16.30 - 17.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
20.30 - 21.30 uur
19.30 - 21.30 uur

Gildewerkplaats
Bloemschikken
Bloemschikken
Kaartmiddag
Typecursus (locatie Twents Carmellyceum)
Typecursus (locatie Twents Carmellyceum)
Bloemschikken
Bloemschikken
Hatha Yoga
Italiaans voor beginners

wekelijks
12
12
wekelijks
16
16
12
12
15
10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

09.00 - 11.30 uur
09.00- 12.00 uur
09.30 - 11.00 uur
14.00 - 14.45 uur
19.00 - 21.00 uur

Zelf kleding maken
Inloop Twentsche Zorgcentra
Creatieve ontmoetingsochtend
BlijFit Gymnastiek Senioren
VTB club voor verstandelijk gehandicapten

15
wekelijks
wekelijks
15
wekelijks

€

09.00 - 11.00 uur
08.30 - 11.30 uur
10.00 - 12.30 uur
13.00 - 15.00 uur
12.30 - 14.00 uur
13.30 - 15.00 uur
19.00 - 22.00 uur

Zelf kleding maken
Teken/schildercursus
Repaircafe gildewerkplaats
Hestia
Hestia Internationaal Restaurant
Linedance
HCC Twente

15
8
wekelijks
wekelijks
1 x per mnd
wekelijks
wekelijks

€
€
€
€
€

18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur

KINDEREN EN TIENERS

Italiaans koken
Workshop Low budget koken
Workshop culinair koken

Dinsdag

16.00 - 18.00 uur

De Overstap/meidenactiviteiten

Woensdag

15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur
18.00 - 19.30 uur

Durf je wel (Sova training)
Typecursus (locatie Twents Carmellyceum)
Typecursus (locatie Twents Carmellyceum)
De Maakmasjien voor meiden

in één of twee termijnen. Dit
formulier dient dan de eerste les te
worden ingeleverd bij de docent.
Voor activiteiten met een eenmalig/
inloopkarakter kunt u contant
betalen.

Kortingsregeling gemeente Losser
De gemeente Losser kent een
speciale regeling voor een
tegemoetkoming tot 75% in
de kosten van deelname aan
activiteiten. Aanvraagformulieren

zijn zowel bij de gemeente als de
kantoren van Stichting Fundament
in de Muchte in Losser en in het
Kulturhus ’t Trefhuus in Overdinkel
voorhanden.

VTB staat voor Vrije Tijds
Bestedingsclub voor mensen
met een verstandelijke
beperking. In 1968 werd met
1 groep gestart in Hengelo op
initiatief van de MEE Twente
(destijds SPD Twente), waarna al
snel meerdere clubs in de regio
volgden, waaronder Losser.
Opzet was (en is) een
ontmoetingsplek voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Zo komen elke donderdagavond
bewoners in de leeftijd van 18
tot ongeveer 80 jaar van het
Bouwhuis, de Losserhof, Avelijn en
thuiswonenden naar de club om te
genieten van een gezellige avond.
Samen met de deelnemers die

over 3 groepen zijn verdeeld wordt
2 x per jaar een nieuw programma
gemaakt. Dit kan variëren van
knutselen, een disco avond,
spelletjes, muziek, bingo en wat
altijd favoriet is, het maken van iets
lekkers.

waarvoor om dit financieel mogelijk
te maken vooraf een rommelmarkt
wordt gehouden.

Natuurlijk besteden we ook
uitgebreid aandacht aan het
vieren van Sinterklaas, Kerst met
een Kerstman en een heerlijk
zelfgemaakt kerstdiner en Carnaval
met onze eigen Prins of Prinses.

Het enthousiasme en de
spontaniteit van de deelnemers
heeft een dusdanige positieve
weerslag op de vrijwilligers, dat ze
elke donderdagavond weer klaar
staan. Dit blijkt wel uit het feit dat
er vrijwilligers bij zijn die dit al meer
dan 30 jaar met veel plezier doen.
Dit feest wordt mogelijk gemaakt
door het Ketelhuisfonds dat de
kosten van het feestprogramma
voor haar rekening neemt.

Zoals alle VTB clubs wordt ook die
in Losser voornamelijk geleid door
vrijwilligers.

Ons Carnaval wordt bovendien al
jaren belangeloos opgeluisterd
door het dweilorkest “Benno en de
Muiters”. Verder wordt er elke 2
jaar een uitstapje georganiseerd,

Cursussen/activiteiten Kulturhus ‘t Trefhuus Overdinkel

Tijdstip
09.00 - 12.00 uur
19.00 - 21.00 uur
19.00 - 21.00 uur

WORKSHOPS VOLWASSENEN

Betaling
Bij deelname aan cursussen krijgt u
bij het bericht van de start van uw
cursus een machtigingsformulier
meegezonden, waarmee u ons
machtigt tot inning van de bijdrage

B I B L I O T H E E K

Zaterdag 27 januari feest vanwege het 50-jarig bestaan van de VTB club

aantal lessen
wekelijks
15
wekelijks

Kosten
€
2,00
€
88,50 bij 8 deelnemers

€
€
€
€
€
€

€
€
€

64,00
58,50
gratis
2,00
63,00
99,50 incl. boek
27,50 1 x p. 2 wk.
27,50 1 x p. 2 wk.
75,00 inc. Ingredienten
2,00
27,50 1 x p. 2 wk.
27,50 1 x p. 2 wk.
1,50
185,00
185,00
27,50 1 x p. 2 wk.
27,50 1 x p. 2 wk.
90,00
97,50 incl. kopie
73,75 bij 8 deelnemers
gratis
1,00 per keer
58,50
95,00 (€ 9,50 per maand)

Plaatsen
vrije inloop
ja
wachtlijst

Startdatum
reeds gestart
Bij voldoende deelnemers

ja
ja

reeds gestart
reeds gestart

vrije inloop
ja
ja
ja
ja
ja

reeds gestart
reeds gestart
bij voldoende aanmeldingen
reeds gestart
reeds gestart
Bij voldoende deelnemers

vrije inloop
wachtlijst
wachtlijst
ja
ja
ja
wachtlijst
wachtlijst
ja
ja

reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart
6 september
eind Januari 2018
eind Januari 2018
reeds gestart
reeds gestart

Ja
vrije inloop
wachtlijst
Ja
Ja

reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart

ja
wachtlijst
vrije inloop
ja
max 20
in overleg
vrije inloop

reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart
09-mrt
reeds gestart
reeds gestart

Nu opgeven maart 2018

VOLWASSENEN

Dag
Maandag

Tijdstip
13.30 - 16.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Activiteit
Handwerksoos
Tekenen en schilderen

Dinsdag

18.30 - 21.30 uur
09.00 - 11.00 uur
12.00 - 14.00 uur
14.00 - 17.00 uur
19.00 - 22.00 uur
19.00 - 22.00 uur

Cursus Low budget koken
Hera int. Vrouwen groep
Sociaal Restaurant
kaarten / biljarten
kook eetcafe mannen 1
kook eetcafe mannen 2

6
wekelijks
1x/maand
wekelijks
6 x per jaar
6 x per jaar

09.00 - 11.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur

Jonge moedersgroep
Financieel formulieren spreekuur
Bingo KBO
Hatha Raja Yoga

wekelijks
wekelijks
2 x per mnd
15

Donderdag

09.30 - 13.30 uur
19.00 - 22.00 uur

De actieve ontmoeting
Zangkoor Montana

wekelijks
wekelijks

€

Vrijdag

09.00 - 10.00 uur
09.00 - 10.30 uur
09.00 - 11.00 uur
14.00 - 16.30 uur

Yoga Dipika
Bloemsierkunst en decoratie
Jonge moedersgroep
Stijldansen 55+

Tijdstip
15.00 - 16.45 uur
13.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.30 uur
15.15 - 16.00 uur

Activiteit
muzieklessen Muziekschool de Sleutel
knutselclub yabba Dabba Doo
kook- bakklup
kidsswing 4-6 jr. ism kolmschot dancemasters

Woensdag

KINDEREN

Dag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

VAKANTIEACTIVITEITEN KINDEREN

Zomervakantie Spelweek

Vrijdag

M U Z I E K O N D E R W I J S

73,75 bij 8 deelnemers
64,00
vrije gift plus kosten onderdelen
1,00
10,00
lidmaatschap

eenmalig
1
1

€
€
€

27,50
17,50
27,50

min 6 max 10
ja
ja

bij voldoende aanmeldingen
bij voldoende aanmeldingen
bij voldoende aanmeldingen

12

€

52,50

ja

bij voldoende aanmeldingen voorjaar 2018

10
16
16
1 x per mnd

€
€
€
€

ja
ja
ja
ja

4 oktober
13 september
bij voldoende aanmeldingen
elke 1e woensdag van de maand

gratis 9 t/12 jaar
185,00
185,00
10,00 per keer 11 t/m 13 jaar

Voor meer informatie over cursussen ga je naar: www.clusterlosser.nl of je belt met 0535369400

aantal lessen
wekelijks
15

Plaatsen
ja
bellen voor info

Startdatum
reeds gestart
reeds gestart

ja
ja
30
ja
vol
vol

aanmelden via voedselbank of Soc. Dienst
reeds gestart
elke 3e dinsdag van de maand
reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart

ja
vrije inloop
nee

reeds gestart
reeds gestart
lid van ouderenbond zijn!!!!!!!!!
reeds gestart

5,00

ja
ja

reeds gestart aanmelden via administratie
reeds gestart

15
16
wekelijks
wekelijks

€ 90,00
€ 53,50
€ 1,50
€ 1,00

ja
ja
ja
ja

reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart
reeds gestart

aantal lessen

Kosten

plaatsen

wekelijks
6

€ 1,25
€ 32,25
€ 15.00

Startdatum
info Muziekschool de Sleutel tel: 053-5381309
reeds gestart
bij voldoende aanmeldingen
bij voldoende aanmeldingen

1 week

Kosten
€
€ 18,75
1 x per mnd
€ 9,00
€ 2,00
€ 104,00
€ 104,00
€

incl. eten
incl. eten

2,50
gratis

€
€ 90,00

€ 25,00

per keer
per maand

Vrije inloop
ja
ja

100

2e week zomervakantie basisscholen 2018
30 juli t/m 3 augustus

Internationaal Restaurant HESTIA
Op vrijdagmiddag 16 maart van 12.30 – 14.00 uur voor het eerst in het kulturhus
het internationaal restaurant van Hestia. Er wordt een Internationaal (driegangen)
verrassingsmenu gemaakt.
Kenmerk van deze restaurantactiviteit is dat de ontmoeting en elkaars cultuur centraal staan: de vrouwen die koken
schuiven met elkaar ook aan bij het eten.
Voor meer informatie / opgeven kunt u bellen of mailen met:
•d
 e administratie van Stichting Fundament 053 536 94 00
• info@stichtingfundament.nl
De kosten bedragen € 10,- p.p. exclusief bijkomende consumpties

Voor meer informatie over cursussen ga je naar: www.clusterlosser.nl of je belt met 0535369400

