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TEAM  SWS  

Sinds 1 april is Lian  Benard als

coördinator Vrijwilligerscentrale

begonnen . 

En per 1 mei is Nanda  met

zwangerschapsverlof . Arianne is

haar waarnemer voor de taken

van Vitaal en Veilig thuis .

Als team zijn wij druk bezig

met het coronaproof maken

van ons kantoor . Daarnaast

zijn we aan het nadenken

over een voorzichtige opstart

per 1 juli .

ONTMOETEN

Lieve mensen ,

Op de eerste ontmoetingsbrief

kregen we veel enthousiaste

reacties . Vandaar deze 2e uitgave !

Fijn om iets van elkaar te horen !

Marlies heeft al veel oplossingen

van de puzzel ontvangen en ook

kleurplaten beginnen binnen te

komen . Hierover meer op de 

laatste pagina van deze brief .

Deze brief krijgt u nog in de

brievenbus . Vanaf nr . 3 willen 

we zo veel mogelijk via e-mail 

gaan rondsturen .  

Wilt u toch graag een papieren

versie? Laat het ons even weten !



Een verhaal over een… 
skotteldoek (deel 2)

 

Vroeger, en dan proat ik wel 

Mit het eet’n lag de skotteldoek ook altied

op de tafel. En be oes worde e meestal van

de ene naar de andere kante egooit. Want

door was er altied wel ene die hem mos

gebruuk’n. Ai zo keek’n as de skotteldoek an

de wasliende hunk, dan was ie wel altied

spierwit. Tegenwoordig bint ze in allerlei

kleuren te koop. En door wast dur

zich ook vaste geen ene meer mit een

skotteldoek. Bij oes thuus gonk m’n vaer

op zundag altied afwas’n. Dan hoefde wee

een keer niet te help’n. Bliekbaar had mien

vaer op zundag gien rustdag na een weke

hard wark’n. Of wee hadd’n al loat’n bliek’n

dat wee d’r gien zin in had’n en um ruzie te

veurkom’n hef e edacht dan doe ik ut zelf

wel. Maar e deed het wel op un andere

maniere as oese moer. Hee deed ut altied op

de pompstroate. We gong’n afwas’n in een

afwasteiltie, mar he deed ut in un ummer.

Warm water dr in en gien afwaszepe.

De bord’n, lepels en vork’n d’r in. En het

afwas’n kon begunn. Nou hadde we ook

wel al un afwasborstel, mar he deed ut mit

de skotteldoek. 

Zette ut daarna op un klein tafeltie en zo

kon het mooi dreug’n. Dat kunne we

oes nou niet meer veurstell’n. We zet alles 

in de vaatwasser. En nog kome we

tied tekorte.

(wordt vervolgd)

           Allereerst is      

           Willy de Boer, 

           uit IJhorst aan     

           het woord.

           Zij vertelt dat 

           het bellen

           op deze manier

                                            een leuk idee                   

                                            is omdat er in                             

                                            ieder geval          

                                            toch nog wat

                                            contact zo.

                                            Op deze foto 

                                            heb ik iemand 

aan met wie ik regelmatig bel, Men vindt 

het best prettig, Mijn man, Jan belt ook,

maar dan naar de heren. Sommige personen

hebben er geen behoefte aan, is ook prima.

De uren die ik eerder vulde met het

vrijwilligerswerk voor SWS, zijn ook zo weer

ingevuld. Gelukkig zijn wij met ons tweeën

en dat is ook zeker anders dan dat je alleen

bent. Jan en ik gaan veel fietsen en

wandelen. Er is nu ook tijd om klusjes te

doen. Eens kasten herindelen. en wij pakken

de achter tuin groots aan, dus een grote klus.

In wijkcentrum "de Poele" onderhoud ik de

planten. Als ik daar ben dan denk ik: "ik wou 

dat het weer normaal is". Alhoewel ons

seizoen is afgelopen, misschien dat het

eetproject nog door kan gaan!

En maar hopen dat wij in september weer

met elkaar het seizoen mogen openen. 

Voor iedereen: Houd vol en houd afstand.

Groeten, Willy de Boer
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VERVOLGVERHAAL  

L I J S JE  BR INKMAN
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ONZE  VRIJWILLIGERS  NU  ZIJ  HUN  TIJD  NIET

AAN  HET  VRIJWILLIGERSWERK  KUNNEN

BESTEDEN?

HOE  GAAT  HET  MET . . .

De kleindochter van oma Albertje

maakte deze foto's. Oma is druk aan het

breien en puzzelen en belt veel 

met allerlei mensen!

Legpuzzels zijn heel geliefd in deze tijd.

Doe eens een wedstrijd met een paar

mensen. Maak ieder een puzzel van

1000 stukjes en kijk wie deze dan als

eerste af heeft. Ruil daarna van puzzel.

 

PUZZELEN



REBUS  EN  U I TS LAG  WOORDZOEKER  SWS
Bedankt voor de vele juiste antwoorden die zijn binnengekomen!

De oplossing moest zijn: we hopen u snel weer te zien.
Iedereen met het juiste antwoord, krijgt hiervoor 3 punten.

 

Deze keer een rebus. Wanneer deze juist wordt opgelost, komt er een vraag.

Via info@sws-staphorst.nl zien wij graag de vraag én het antwoord op die vraag. 

Ook mag u de oplossing door geven via 0522-465143.

Wanneer u de goede vraag met precies het juiste antwoord geeft, krijgt u 5 punten. 

Is uw antwoord 10 punten onder of boven het juiste antwoord en heeft u de juiste vraag,

dan krijgt u nog 3 punten. Heeft u de vraag goed, maar niet het antwoord, dan krijgt u 

nog 1 punt.

 

Een top 10 kunnen we nu nog niet maken, maar alle inzenders hebben nu ieder 3 punten.
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Even een kort berichtje van Wies uit Rouveen. Veel nieuws 

heb ik niet te vertellen. IK vind dit wel een heel moeilijke tijd. 

Vooral het idee wat staat ons, en vooral onze kinderen en 

kleinkinderen nog te wachten. Ik doe gewoon mijn dingen 

een beetje. Werk wat in de tuin. App wat en bel mijn vrienden 

en kennissen regelmatig. Mijn kleinkind wat op tweede kerstdag

is geboren heb ik ook al een paar maand niet  gezien. 

Gelukkig krijg ik regelmatig foto’s en filmpjes toegestuurd, 

maar dat is toch anders. De 2 contactpersonen die ik regelmatig bel zijn gelukkig nog redelijk

gezond. De ene is wat eenzamer dan de ander. Ze belde mij vorige week zelf nog een keer op,

“ze wou mijn stem nog even weer horen”, dus bel ik haar nu maar wat vaker. Hopelijk kunnen

we elkaar gauw weer ontmoeten bij de Buurtstee of de jeu de boulesbaan. Gelukkig is het

alle dagen mooi weer, hoewel een buitje regen voor de tuin ook geen kwaad kan. 

WIES  VAN  JEU  DE  BOULES  ROUVEEN



Juist nu we zoveel in en om huis blijven is

het gevaar aanwezig dat we minder gaan

bewegen. En dat is nu net iets wat zo

belangrijk is als niet alles kan en je veel op

jezelf bent aangewezen. Van bewegen

wordt je blijer en sterker. Lastig? Daar is

wat aan te doen. De bijgesloten flyer geeft

heel veel ideeën om in beweging te

komen. En bij mooi weer: samen met de

buurvrouw/ man ieder in eigen tuin!

De Zwaaisteen is bedoeld om inwoners

meer naar elkaar te laten zwaaien.

Ziet u een zwaaisteen? Zwaai!

Wilt u dat wij ergens een Zwaaisteen 

op de stoep maken? Bel of mail ons!

Er zijn al een aantal ingekleurde kleurplaten

ingeleverd. Deze hangen voor het raam bij het

Dienstencentrum aan de voorkant. 

Print er 1 uit of haal er 1 op bij Frans Nooren de

Readshop, Bakkerij Ubak Rouveen of Kroko

Multipunt IJhorst. Leuk om ermee bezig te zijn

en wie weet wint u ook 

nog een mooie prijs! 

Inleveren kan t/m maandag 

25 mei in de groene 

brievenbus van SWS 

bij het Dienstencentrum. 

COLOFON

Stichting welzijn staphorst

Berkenlaan 1 - 7951 CA Staphorst

Tel: 0522-465143 - info@sws-staphorst.nl

www.sws-staphorst.nl

Heeft u praktische hulp nodig en kunt 

u niet terecht bij familie of buren? 

Wilt u een luisterend oor? 

Bel Stichting Welzijn Staphorst : 

0522-465143 op maandag t/m vrijdag 

tussen 09 :00 – 17 :00 uur .
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Deze nieuwsbrief is gesponsord door de Reest Multimedia :

KLEURWEDSTR I JD  24 +

ZWAA I TEGEL

T I PS  OM  DE  CORONAT I JD  DOOR  TE  KOMEN

BL I J F  BEWEGEN

BELEVEN I SSEN  DELEN

Wat deed je vroeger met een stuiver?

 

Het antwoord mag je 

doormailen of gewoon 

op een briefje in een 

envelop in de brievenbus 

van ons kantoor doen. 

De antwoorden gaan we verzamelen 

en in elke nieuwe krant komen een 

aantal reacties.

Deurtje bellen? Daar worden we blij van!!!

Heel veel mensen krijgen regelmatig telefoon

in deze tijd. Heerlijk dat

het kan. Fijn om zo met elkaar in contact te

blijven. Maar toch… voor contact is het fijn om

ook es iemand echt te zien en te spreken.

Daarom: Ga eenss deurtje bellen……. 

En dan niet zoals vroeger heel hard

weglopen….Nee blijf op 1,5 m afstand wachten

tot de deur open gaat en maak  een praatje.

Zeker nu er zoveel mooie, zonnige dagen zijn

heeft dit echt meerwaarde voor jullie allebei!

DEURTJE  BEL LEN ?


