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Oktober 2015

1)Start promo
voorbereiding.

2)Eerste Sponsor.

3)Eerste PR dag op het
Zon festival in Zuilen.

4)We zitten er klaar voor,
eerste informatie
morgen Oog voor
Elinkwijk.
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November 2015

1)Ons project wordt
opgepikt door de pers

2)Zelfs de tv komt filmen

3)Bloemschikken, en bij
zieke bekende brengen
we een bloemetje langs.
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December 2015

1)Buurtkinderen komen
zingen voor de ouderen.

2)Muziek door een
vrijwilliger, jong en oud
combineren we graag.

3)Helaas overlijd deze
meneer veel te vroeg, en
maken we in een relatief
korte tijd mee hoe hecht
de mensen al met elkaar
omgaan als we besluiten
met een heel groot deel
van de inloop naar de
crematie te gaan.

4)Kerst vier je samen!
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Januari 2016

1)Tweede sponsor, en
een erg waardevolle de
plaatselijke bakker!

2)Genieten van een
gezamenlijke  lunch.

3)Jongste dochter brengt
oliebollen langs de
inlopers.

4)Verbinden van
jong&oud en dieren.
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Februari 2016

1)Inlopers die een gave
hebben en graag delen
met elkaar.

2)tijdens vakantie dagen,
komt dochter mee.

3)Gesprekstof genoeg
een baby op je arm.

4)crea workshop door
Gea
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Maart 2016

1)Volk museum Zuilen,
een waar uitje op loop
afstand.
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April 2016

1)Starters4 communities
benaderd ons, met de
vraag of we willen
pitchen.

2)Hulp gewonnen van
S4C!

3) Naam en verhaal
workshop.
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Mei 2016

1)Noortje krijgt een
speldje, voor haar inzet
voor de maatschappij.

2)Picknick in het
Julianapark, bewegen en
buiten zijn is leuk!

3)Vakantie verhalen
ophalen in puzzelvorm.
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Juni 2016

1)Vrijwilliger Alma komt
ons team versterken.

2) Samen met de meiden
van S4C staan we op een
initiativen markt en
pitchen daar voor de
burgemeester.
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Juli 2016

1)Zomerfeest!

2)groepsfoto, ter
afsluiting van periode.

3)Jongeren zetten zich
vrijwillig in dmv
manicure morgen.

4)Ook op het zomerfeest
ontbreekt de saxofoon
niet.
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Augustus 2016

1)Op de beursvloer
winnen we juridisch
advies, en maken daar
gebruik van bij het
opzetten van de
stichting.

2)Oprichtingsakte #trots!

3)We krijgen een mooi
gekrijt hip bord cadeau
van  The Colour Kitchen.

4)Ook buiten de inloop
stimuleren we het
contact.
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September 2016

1)Overleg over nieuwe
inloop plek op een
nieuwe locatie.

2)Presentatie: Blik op
Utrecht van een niet
Utrechter.

3)Uiteindelijke flyer,
tweede locatie inloop.

4)Nieuwe vrijwilliger
Concettina versterkt ons
team.
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Oktober 2016

1)Zoveel mensen zoveel
smaken, eerste
donderdag van de
maand maakten we drie
verschillende soorten
groentesoep.

2)Dialoog morgen.

3)We bedanken onze
sponoren met een eigen
gemaakt boeketje.

4)Win-win situatie na
gebruik slijpen de oudere
de punten.
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November 2016

1)Voetjes van de vloer.

2)Appelmoes maken als
presentje voor de
gemeente Utrecht.

3)Dames en heren aan
het bloemschikken, er is
altijd wel iemand in je
omgeving die een
bloemetje verdiend!
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December 2015

1)Eerste kerstdiner van
Oog voor Elinkwijk

2)Gasten druppelen
binnen met of zonder
introducee.

3)Thema #Lichtpuntje!


