
Per 1 juni is een nieuwe 

collega aan de slag bij SWS: 

Ada Korterink is welzijnswerker en

wordt door Geertrui ingewerkt. 

T/m eind juni hebben zij contact met

alle huidige vrijwilligers van SWS en

overleggen de mogelijkheden voor

het ondernemen van activiteiten.

 

Na lange tijd ontmoette team SWS

elkaar deze week voor het eerst in

levende lijve op gepaste afstand. 

Met twee nieuwe collega's was 

het een tijd van kennismaken, 

elkaar leren kennen, dilemma's en

energie delen, vergaderen, plannen. 

Wat zouden we nu graag willen

schrijven dat we weer van start gaan

met onze ontmoetings-activiteiten.

Maar nee, dat is nog niet het geval. 

Toch vinden deze week wel de eerste

gesprekken met een aantal mensen

plaats over de opstart van

ontmoetingsactiviteiten in de

buitenlucht. Die ontmoeting is het

belangrijkste wat we graag willen.

Doorbreken van de stilte en het alleen

zijn. Van verschillende kanten worden

er ook ideeën aangedragen waar we

serieus naar kijken. 

We kijken er naar uit om weer samen

met jullie een bakkie te doen!..
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EEN  BAKKIE  DOEN

ook beschikbaar v ia e-mail  of  onze website 

www.sws-staphorst .nl



Eind april startte bij het uitbrengen van onze 1e 

twee-wekelijkse ontmoetingsbrief een kleurwedstrijd 

voor volwassenen (24+).  Striptekenaar Ed Perdok had 

voor SWS 2 mooie tekeningen gemaakt, die door 

inwoners van de gemeente Staphorst ingekleurd zijn. 

SWS bedankt iedereen voor zijn/haar inzet en deelname. 

In de week van 25 mei zijn alle 51 prachtig ingekleurde 

kleurplaten door Ed Perdok 

en Marlies Vedder samen gejureerd in 3 

leeftijdscategorieën.  

De 3 winnaars zijn:  

24 - 50 jaar:  Jantje van der Sluis - een prijs van Bakkerij Ubak Rouveen.

50 - 70 jaar : Beertie Mulder - een prijs van The Read Shop Frans Nooren Staphorst

70 - ?? jaar :  Jannie Supèr - een prijs van Kroko Multipunt IJhorst.

Met dank aan de lokale middenstand voor de leuke prijzen.

Vandaag was ik bezig met oude spullen, 

nog van mijn ouders aan het sorteren en 

vond een recept. Deze is bedacht door het

Staphorster boertje. Ik denk dat alle

Staphorsters hem wel kennen. Mijn man heeft

wel eens zalf voor eczeem van hem gehad en

heeft ook geholpen. 
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PR I J SW INNAARS  KLEURWEDSTR I JD
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ZWAANTJE  SCHEEPER

HOE  GAAT  HET  MET . . .

N IEUWE  KLEURWEDSTR I JD

Deze keer is er weer een nieuwe kleurplaat van Ed Perdok, toegevoegd aan deze

nieuwsbrief. Afhaalpunten zijn: Kroko Multipunt IJhorst, Hillies Snackbar Staphorst 

en bloemenatelier Rianne bij Tankstation Total in Rouveen. 

Inleveren kan t/m 4 juli in de groene brievenbus van SWS bij het Dienstencentrum. 

Heel veel succes en plezier met het kleuren.



U I TS LAG  PUZZEL  EN  N IEUWE  WOORDZOEKER
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Bedankt voor alle inzendingen! Voor ieder gevonden dier, kreeg u 1 punt.

 

Hieronder de antwoorden van de vorige puzzel:

toekan – hond – (w)ezel – pauw – egel – eend – hagedis – orka – bizon – panda – zebra – otter

(Een bij en een kwal is ook goed gerekend)

 

Everdina Wassens, Grietje van Veen en Ieke Dijkstra hebben tot nu toe de meeste punten

ontvangen, zij staan bovenaan met 18 punten. Daaronder volgen Rina Dunnink, Alie

Veldman, Anton Kasemier en Henk Spoelman

met 16 punten.

 

Van deze nieuwe woordzoeker ontvangen we graag de oplossing én het antwoord op de

vraag die eruit komt.



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.

Iemand bellen

of gebeld

worden?

We mogen met 

elkaar weer wat

meer. De regels 

worden iets 

minder streng.

 

Toch zijn het met name de oudere mensen 

die hier nog niet zo veel van merken. 

Voor hen is het nog altijd opletten geblazen.

Juist nu het allemaal langer duurt wordt 

de eenzaamheid groter. Anderen kunnen 

meer, ouderen blijven beperkt. 

Daarom zijn belmaatjes meer dan belangrijk! 

Wil je bellen of gebeld worden?

Laat het ons weten.

Bijft er wel eens een klusje liggen?

 

Voor klussen die eenmalig, eenvoudig van

aard en kort van duur (ongeveer 1 uur) zijn,

kan de klussendienst van SWS worden 

ingeschakeld. 

Te denken valt aan: kleine reparaties in 

en om de woning zoals plintjes plakken en 

een lamp of schilderij ophangen, klein

onderhoud in de tuin zoals snoeiwerk en

onkruid verwijderen.

De Klussendienst werkt met vrijwilligers 

die kleine, incidentele werkzaamheden

uitvoeren. 

 

Werving en begeleiding van deze vrijwilligers

gebeurt door Lian Benard, coördinator 
van de SWS Vrijwilligerscentrale.

Zij zoekt een passende vrijwilliger bij 

de hulpvraag.

Wie wil er een puzzel-o-theek opzetten 

in Staphorst of Rouveen? 

SWS wil hier graag bij helpen en

ondersteunen.

Aanmelden of vragen kan via:

info@sws-staphorst.nl 

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 :

KLUSSEND IENST

BELMAATJE  WORDEN

PUZZEL -O -THEEK

E -MA I LADRES  GEVRAAGD

Wie was er voor jou in deze Corona periode?
SWS wil iemand in het zonnetje zetten!

We hebben gezien dat alle dorpsbewoners

tijdens de Coronacrisis graag iets wilden

betekenen voor anderen. Het hulpaanbod 

was enorm, de hulpvraag was er haast niet. 

Daaruit kan SWS concluderen dat er door

familie, buren, vrienden van alles is opgepakt 

om te helpen waar dat nodig was!

Wie hielp jou tijdens de Coronacrisis en 

verdient het om in het zonnetje gezet te

worden? Schrijf of bel naar SWS en vertel

waarom jij die waardevolle hulp zo dankbaar

bent. Onder alle inzendingen word er 

één vrolijke verrassing verloot! 

Inzenden kan t/m 20 juni. 

I N  HET  ZONNETJE

AUTOMAATJE

ANWB Automaatje herstart helaas nog niet. 

De ANWB laat weten dat het advies is om

tot 1 juli geen ritten aan te nemen vanwege

de maatregelen van het RIVM.

Mocht u/je wel echt omhoog zitten met

vervoer, laat het ons dan weten. 

Dan kunnen we altijd kijken of we iets

kunnen betekenen.


