Informatieblad Verhalen en Inspiratie.
Doelstelling:
Combineren van vermaak en lering, en daarmee tegelijkertijd tot versterken van de binding tussen
Odijkers te komen: door iemand uit Odijk over een eigen passie, hobby of geliefd onderwerp
enthousiasme te laten delen – presenteren of verhalen - met dorpsgenoten.
De eerste drie bijeenkomsten in 2017 kenden uiteenlopende onderwerpen: (1) De ecotoxicologie als
rechtgeaarde passie, (2) de Bomenactie op Singel 2013: Bomen opzetten over bomen, en (3) Michel
de Montaigne: essayist, kasteelheer, filosoof en (16e eeuwse voorbeeld) burgemeester.
Doelgroep:
De doelgroep : de leden van de huiskamer, en andere inwoners van Odijk. Incidenteel (tegen betaling
van kleine entree) kunnen er gasten van buiten komen luisteren.
Organisatie:
Verhalen en Inspiratie vindt 5 a 6x per jaar plaats op donderdag- (2017) of woensdagavonden (2018)
tussen 20.00 en 22.00 uur in het Dorpshuis. Voor 2018 staan 3 bijeenkomsten geagendeerd, op 31
januari, 21 maart, en op 23 mei. Voor niet leden van HvO bedraagt de entree 5 euro.
Publiciteit:
In het Groentje, op de website van de Huiskamer, via Facebook en op in het dorp verspreiden posters
wordt Verhalen en Inspiratie aangekondigd. In onderzoek is of er nog andere kanalen voor (meer
persoonlijke) bekendmaking zijn.
Vrijwilligers:
Werkzaamheden: zoeken, selecteren en begeleiden van de Odijkers die over hun inspirerende
onderwerp voor publiek willen staan; afstemmen van de boodschap voor de werving; enige PR
helpen verzorgen; bewaking van interactiviteit en levendigheid, en begeleiden van de bijeenkomst;
bewaken c.a. coördineren met Dorpshuis en vrijwilligersbegeleiding HvO; nazorg en verslaglegging.
Voor de vrijwilligers gelden de volgende eisen:
- organisatorisch ingesteld
- servicegericht zijn.
- zijn zelf lid van de Huiskamer van Odijk.
- onderschrijven van de gedragscode van ‘de Huiskamer van Odijk’, waarin regels die
bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers en vrijwilligers.
Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij Verhalen en Inspiratie kunnen contact opnemen met Irene
de Kruijf, de vrijwilligerscoördinator. (06 23707137) of met Paul Zeef, contactpersoon Verhalen en
Inspiratie (06 – 1369 8675).
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