
Met al die creatieve vrijwilligers 

gaan het weer mooie momenten 

van ontmoeting worden. 

Soms is het goed om te worden 

stil gezet en te gaan zoeken naar

nieuwe manieren om er voor 

elkaar te zijn! 

Het zal wel even wennen zijn, want

sommige dingen kunnen niet, maar

andere weer wel!

 

Gelukkig kan deze tekst 

binnenkort weer van de ramen af!

 

We zien je graag binnenkort!

 

Langzaam maar zeker begint het 

dan toch dichterbij te komen.

We maken concrete plannen om 

de deuren open te zetten en jullie 

te kunnen begroeten. 

In aangepaste vorm weliswaar, 

maar wat zal het fijn zijn om 

elkaar weer te zien. 

Genieten van een kopje koffie of 

thee maar vooral van het 

face to face contact!
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In de afgelopen tijd was er weinig vrijwilligerswerk te

doen. De tijd die vrij kwam, werd wel weer zo opgevuld. 

Ik heb heel wat mensen gebeld. Niet alleen voor SWS,

maar ook naar de familieleden, vooral die alleen zijn of 

in een verpleeghuis zitten. En ook naar vrienden en

bekenden. Zoveel mensen die je daar een plezier mee

kunt doen. Wat wel jammer is dat alles op afstand moet

dat je niemand meer even kunt vast pakken of een 

knuffel kunt geven! 

Wat vooral heerlijk is dat we een tuin hebben. 

Hier konden we aan de slag, maar natuurlijk ook 

erg van genieten! 

We hebben het enorm getroffen met het mooie weer. 

Ik heb veel tijd besteed met het kaartjes maken, waarvan

de opbrengst voor Terre des Hommes is. Omdat er nu

door iedereen veel kaartjes worden verstuurd, is daar 

veel vraag naar. Zelf sturen we nu veel meer kaartjes dan

anders weg. Ook staat de naaimachine nog wel eens op

de tafel, om poppenkleertjes en mondkapjes te maken 

en wordt er volop gewandeld en gefietst. 

Dus geen verveling, er is zo van alles te doen en te

beleven! Wat dan nog heel mooi en bijzonder is, dat we 

er een prachtige kleindochter bij hebben gekregen. 

Wat is ze mooi en lief de kleine Kato! 

Vooral allemaal het beste gewenst en blijf gezond.

In Staphorst zijn de 

volgende activiteiten in 

en rond het Diensten-

centrum gepland: 

 

Koffie drinken: 

woensdag 1 juli

 

Inloopmiddag: 

donderdag 2 juli

 

Jeu de boules: 

vrijdag 3 juli

 

De 1,5 meter maatregelen 

worden gehanteerd en 

gewaarborgd. 

 

In Rouveen en IJhorst zijn 

nog geen exacte data 

bekend op dit moment.
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DOORTJE  BOMERT

HOE  GAAT  HET  MET . . .



Er zijn al wat ingekleurde exemplaren van de derde kleurplaat binnen, maar er zijn

er nog meer welkom. 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 voor een leuk prijsje.

U I TS LAG  PUZZEL  EN  SUDOKU

ONTMOETINGSBRIEF STICHTING WELZIJN STAPHORST
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Het antwoord op de puzzel uit de vorige ontmoetingsbrief is:
Hoe lang bestaat Stichting Welzijn Staphorst? SWS bestaat sinds 2016, dus 4
jaar. Wanneer het juiste antwoord is gegeven, kreeg je 5 punten. Als je alleen
de oplossing van de puzzel gaf, is er nog 1 punt vergeven.
 
Tussenstand:
23 punten voor Everdina Wassens, Ieke Dijkstra, Grietje van Veen
21 punten voor Henk Spoelman, Rina Dunnink, Anton en Henny Kasemier
17 punten voor Jannie Super, Grietje Brakke
 
Deze keer: een sudoku;

De blauwe vakjes vormen een getal. Om dit getal te vormen, begint u links boven en gaat 
u met de klok mee. Met het getal wat er uitkomt, maakt u de volgende rekensom: 

…. + de leeftijd van Marlies –  de leeftijd van Geertrui =
Het antwoord op deze rekensom zien wij graag tegemoet voor donderdag 9 juli.
Dit kan via onze contactgegevens. Zie achterkant van deze ontmoetingsbrief.

N IEUWE  KLEURWEDSTR I JD



Wie zal ik daar eens voor vragen?

 

De Klussendienst werkt met vrijwilligers

die kleine, incidentele werkzaamheden

uitvoeren. 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: 

een lamp vervangen of ophangen, haakjes of

een schilderij ophangen, plintjes plakken,

klein onderhoud in de tuin zoals onkruid

wieden en snoeien.

 

Werving en begeleiding van deze vrijwilligers

gebeurt door Lian Benard, coördinator 
van de SWS Vrijwilligerscentrale.

Zij zoekt een passende vrijwilliger bij 

de hulpvraag.

Op de oproep voor 

belmaatje zijn al behoorlijk

wat aanmeldingen binnen.

Onder andere uit het 

project Vitaal en Veilig 
Thuis zijn mensen 

gekomen die graag vaker 

gebeld willen worden.

 

Door een telefoontje voelt 

de ander zich gehoord en 

minder eenzaam. 

De dankbaarheid is groot. 

 

Daarom zijn belmaatjes meer dan belangrijk!

Wil je bellen of gebeld worden? 

Laat het ons weten.

Onze collega Nanda Knol is bevallen van

een gezonde dochter, genaamd Nikki.

Grote zus is erg trots. Het gaat goed met

hun gezin. Eind september zal Nanda haar

werk als projectleider van Vitaal en Veilig

thuis weer oppakken.

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 .

ONTMOETINGSBRIEF STICHTING WELZIJN STAPHORST

JUNI 2020  | 04

Deze nieuwsbrief is gesponsord door de Reest Multimedia :

KLE IN  KLUSJE ? ?

BELMAATJES

BABY  GEBOREN

F I E TSEN  START  WEER

AUTOMAATJE

Alle vaste deelnemers van ANWB

Automaatje ontvangen bericht van SWS

over de huidige stand van zaken.

Mocht u/je wel echt omhoog zitten met

vervoer, laat het ons dan weten. 

Dan kunnen we altijd kijken of we iets

kunnen betekenen.

Woensdag 1 juli is het weer zover; de

fietsgroep gaat weer beginnen! Een groep

bestaat uit maximaal 10 personen die met

tussenpauzes vertrekken. Het is niet nodig

om vooraf te reserveren of je aan te melden.

Kom en houd 1,5 m afstand van elkaar.

Vertrek is tussen 13:00 en 13:15 uur vanaf 

het Dienstencentrum, Berkenlaan 1 te

Staphorst.


