
ONTMOETINGSBRIEF

Deze week kijken wij met

beheerder Jolanda hoe het

Dienstencentrum coronaproof

kan worden . We horen van

verschillende kanten dat

mensen staan te trappelen 

om de activiteiten weer op te

starten . Vanaf 1 juni gaan we 

in overleg met de vrijwilligers

van de afzonderlijke 

activiteiten om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn .

Ons leven is veranderd . 

Van normaal met elkaar omgaan in

nabijheid en geborgenheid gaan

we nu naar het ‘nieuwe normaal ’ .

Samen doen . Ja maar dan op 1 ,5 m

afstand . Koffiedrinken , bijpraten ,

spelletjes , eten . Het mag allemaal

weer , maar op afstand . Het is een

nieuwe manier zoeken waarop we

op afstand toch warm en betrokken

met elkaar om kunnen gaan . 

Dat is een hele uitdaging .

Voor iedereen die meedoet :

vrijwilligers en bezoekers .

Maar één ding is zeker : ook al is er

afstand , Wij zijn er voor jou !
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Een verhaal over een… 
skotteldoek (slot)

 

Op menig aanrecht lig nog wel 

un skotteldoek. De meest’n goat noa het

eet’n nog wel eem mit de skotteldoek over

de tafel um de krummels d’r af te veeg’n. 

En dan is’t weer schone en netties.

Vroeger gonk het woll’n tafelkleed er weer

over. Dat doet de moderne mens

teeg’nwoordig niet meer. Gien gedoe mit

kleeties en dergelijke, det kost veul

te veule tied en det hebt de meeste

jongeren niet meer. 

Ja, zee hebt wel net zo veule tied as de

older’n, mar ut wurdt aas inevuld. 

Alles doe ie mit éne skotteldoek. As ik teeg’n

de kleinkinder zal zeg’n: wil ie mee eem de

skotteldoek an gev’n, dan kiekt ze mee an,

net of ze water ziet braand’n. Want doar

snapt zee niks van, det kent zee niet. 

Ze zegt vaatdoek. In disse moderne tied kent

ze gien skotteldoek meer en afwass’n 

mit de hand oek niet meer. Tegenwoordig

heb ze allemoale wegwerpdoekies. 

Maer un skotteldoek was nog nie zo slecht

veur ut milieu. Vrogger was alles kraakhelder

wit en now hebt ze allemaal gekleurde

vaatdoekjes. Die hoef ie niet op z’n hooge

temperatuur te was’n en toch bint ze

wel skone. Verlangen we in deze moderne

tied met alle gemak’n nog wel is terug

noar de tied van de skotteldoek en de teile?

Veur de olderen git alles te snel en veur 

de jongeren mut alles snel goan. 

Mar ai oe zo slop voelt as un skotteldoek,

dan is ut niet best mit oe esteld. En doar 

dot disse moderne tied niks an of of. 

Now 50 jaar later ga ik oek niet

meer op pad mit een skotteldoek in de

tasse,mar mit doekies uut de supermarkt.

En toch was die skotteldoek zo gek nog

niet.Al die wegwarpdoekies daor raakt

het mileu wel van in de warre. Wat te dink’n

an die barg’n vuilnis en die

verstopte riools. Toch mar weer teruggenaar

de skotteldoek? (einde)

Allereerst is Alie Soer aan het woord, 

Elke dag is hetzelfde als je geen

verplichtingen hebt.

Omdat je nergens heen kan of mag,

telefoneer ik met familie en vrienden, 

want ik vind contact wel belangrijk. 

Mijn borduurwerk is inmiddels klaar 

en hangt al aan de muur.

Verder maak ik puzzels, op papier en 

op de tafel.

Als het niet te hard waait gaan Jan 

en ik fietsen en gym doe ik samen

met de t.v. of ik bedenk zelf iets. 

Met al deze zonneschijn zit het ook wel

lekker in de tuin met een goed boek. 

O, ja, samen hebben we de voortuin 

vernieuwd, maar nu moeten we veel

sproeien anders gaan de planten het 

niet redden. Dat is het wel ongeveer, 

buiten de huishouding om.

 

Als tweede vertelt Jenny Wink:
Ik verveel mij gelukkig niet, ik ga nog wel

fietsen en wandelen in de tuin werken 

of in de zon zitten. En ik mag ook graag

lezen en puzzelen. Maar ik hoop ook 

dat we binnen niet al te lange tijd ons

normale leven weer op kunnen pakken.

Sterkte met alles.
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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 . . .

E -MA I LADRES  GEVRAAGD

Voor het versturen van de

Ontmoetingsbrief per e-mail zouden 

wij graag uw/jouw e-mailadres willen

ontvangen op info@sws-staphorst.nl

Zo kunnen we jou/u bereiken met nieuws

van SWS én wat kosten besparen.

WINNAARS  KLEURWEDSTR I JD

De winnaars van de 51 ingezonden kleurplaten

zijn bekend. Zij ontvangen binnenkort hun

prijs. Iedereen bedankt voor haar/zijn inzet!
 

24 - 50 jaar   : Jantje van der Sluis

50 - 70 jaar   : Beertie Mulder

70 - ?? jaar    : Jannie Supèr

 



U I TKOMST  REBUS  EN  N IEUWE  PUZZEL

We hopen dat u snel weer naar ons toe kan komen

Wist u dat SWS wel meer dan honderd vrijwilligers heeft?

In deze periode gaan we zelf kijken hoe we u weer kunnen ontvangen bij de activiteiten 

Heeft pa u wel geholpen met de vorige puzzel?

Zou kegelen een leuke, nieuwe activiteit kunnen zijn?

Een dankwoord gaat uit naar alle vrijwilligers die zich ook nu nog inzetten!

Iemand wilde een antwoord achterhalen. Maar ik zei: Ha, gediskwalificeerd! 

Op de voorkant van deze nieuwsbrief staat wat algemene informatie over SWS.

Bij ‘mannen met pannen’ leer je misschien wel hoe je een koolrabi 

Bedankt voor de reacties op de rebus! 

Het antwoord moest zijn: Hoeveel vrijwilligers heeft stichting welzijn Staphorst.
Wanneer dit goed was, ontvangt u 1 punt. Als u ook nog het juiste antwoord op die vraag 

kon geven, kreeg u 5 punten. Dat is (tot het schrijven van dit stukje) helaas niemand gelukt,

Het antwoord moest zijn: 109. 
Als u 10 onder of boven het juiste antwoord zat, werden er nog 3 punten gegeven. Door de

rebus is er wat verschil gekomen in de tussenstand, zie hieronder. Iedereen die alleen een

reactie op de woordzoeker heeft gegeven, heeft nu 3 punten.

 

Dit is op dit moment de top 8:
6 punten: Everdina Wassens, Arend Buitenhuis, Grietje van Veen, Ieke Dijkstra.

4 punten: Henk Spoelman, Rina Dunnink, Grietje Brakke, Henny Kasemier.

 

Veel succes weer met deze puzzel! In iedere zin is een dier verstopt. Kunt u ze vinden? 

Een punt per goed gevonden dier..

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

    zonder smaakverlies maakt. 

10.Een man met een pan? Dat is interessant.

11.Ze bakken, ze braden en ze eten het ook nog eens lekker op!

12.Tot slot. Terwijl u onze ontmoetingsbrief leest, zijn wij alweer bezig met de volgende.

 

Mail de antwoorden naar info@sws-staphorst.nl of bel ze door op 0522 - 46 51 43.

GR IET JE  PUZZELT . . . .
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Beste mensen,

Wat leven we in een heftige tijd, 75 jaar bevrijding; 

het zou een heel groot feest worden. We dachten 

het uitbundig te vieren. Maar helaas we zitten een

“beetje” opgesloten. Ik hoop dat jullie ook allemaal

nog gezond zijn! Ik voel me goed gezond en vermaak

me prima. Het hele huis is schoon.

We wandelen en fietsen samen. Ik puzzel veel, heb 

er al een paar gemaakt en ik denk dat dit de laatste

niet zal zijn.  Om de contacten een beetje bij te

houden wordt er ook veel gebeld. Ik hoop dat we

elkaar weer gauw mogen ontmoeten. 

Doe rustig aan en houd afstand. 

Een hartelijke groet, Grietje Brakke



Sinds 1 april ben ik in dienst gekomen bij

Stichting Welzijn Staphorst. Hoe leer je tijdens

de Coronacrisis het dorp en de vrijwilligers

kennen? Het meelopen met Tafeltje Dekje

bleek een gouden greep te zijn!

Bij binnenkomst bij Bergerslag word ik

hartelijk begroet en maak kennis met Beertie

Mulder. We lopen naar de ruimte waar alle

vrijwilligers, voorzien van een kopje koffie 

of thee, uitleg 

krijgen over de 

route die ze gaan 

rijden. Ik mag op 

pad met 

Alita Hokse, één 

van de vrijwilligers 

die zich heeft 

opgegeven 

om tijdens de 

Coronacrisis 

Tafeltje Dekje-

maaltijden te 

bezorgen.  

Met de ontvangen route lopen wij naar buiten,

waar een grote kar met gevulde koeltassen

staat. Iedereen pakt de tassen en gaat op pad

met de auto. Ik rijd achter Alita aan en 

bij elk adres stappen we uit en bezorgt 

Alita de koeltas in de koelbox die klaarstaat 

of belt aan en houdt gepaste afstand. 

Zij laat zien dat sociaal contact ook nu nog

goed mogelijk is: even zwaaien, of een 

praatje met gepaste afstand bij de voordeur. 

Na een ruim uur hebben we alles bezorgd. 

De lege koeltassen met nieuwe

bestellijsten worden teruggebracht naar

Bergerslag. 

Dit was een hele mooie kennismaking met

Staphorst!

Wie heeft er wel eens van een

Puzzel-o-theek gehoord? 

Een uitleen van puzzels voor een klein

bedragje. In de winkel van Kroko

Multipunt in IJhorst is een 

puzzel-o-theek ingericht. 

Hier liggen heel veel 

verschillende puzzels 

die mogen worden 

meegenomen om thuis 

te maken. Er kan een 

uitleenkaart worden 

gekocht voor € 20,-. 

Deze kaart geeft recht op 

20 maal een puzzel uit 

het assortiment. Maximaal 1 puzzel per

keer en pas een nieuwe puzzel mee als

de “oude” is ingeleverd. 

OPROEP: Ook zoiets in Staphorst of

Rouveen? Wie pakt dit op? SWS wil

jou/u ondersteunen.

Wethouder Alwin Mussche heeft vorige

week een zwaaihand gemaakt op een

stoep in IJhorst. 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!

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 :

ZWAA IEN  I N  I JHORST

L IAN  BENARD  VERTELT . . .PUZZEL -O -THEEK


