
Welzijnswerkers van Stichting

Welzijn en jongerenwerkers van

Saam zijn vanaf maandag

9 november samen als duo’s de

wijken van Staphorst, Rouveen en

IJhorst ingegaan om in contact te

komen met haar inwoners. Rondom

de gedachte ‘wij zijn er voor jou’

komen zij gezellig een praatje maken

aan de deur, op de stoep, op straat.

Zichtbaar en herkenbaar zijn voor

alle inwoners, jong en oud,

werkend vanuit het principe:

“iedereen kan meedoen in de

samenleving”.

Hier is dan de 7e editie van de

ontmoetingsbrief. Vanwege de 

vele positieve reacties op de eerste

zes ontmoetingsbrieven, het

voortduren van de corona-perikelen

en het opnieuw stil leggen van onze

activiteiten, heeft SWS besloten om

in deze wintertijd maandelijks verder

te gaan met deze nieuwsbrief en zo

in contact te zijn met jullie! 

Veel leesplezier!
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SWS Vrijwilligerscentrale reikt eretitel en

geldbedrag van € 500,00 uit aan een

vrijwilligersorganisatie!

Zoals elk jaar zal de SWS Vrijwilligerscentrale

ook in 2020 de Vrijwilligerspluim uitreiken aan

een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente

Staphorst.Op die manier wordt de waardering

voor het vrijwilligerswerk nóg meer benadrukt.

Alle inwoners en organisaties van de gemeente

Staphorst krijgen tot 22 november 2020 de

kans een organisatie te nomineren voor de

Vrijwilligerspluim 2020. Dit kan door middel

van het nominatieformulier onderdaan dit

bericht. Hierbij is het belangrijk om een goede

motivatie te geven waarom deze organisatie

de pluim verdient!

Na 22 november wordt de top 3 van de meest

genomineerde organisaties voorgelegd aan

een onafhankelijke jury, bestaande uit

wethouder Alwin Mussche, Rick Bijker van

de Jongerenraad en Henk Korterink van het

Diaconaal Platform. Voor de jury moet duidelijk

zijn waarom de organisatie zoveel betekent

heeft voor inwoners van gemeente Staphorst

en wat deze organisatie gedaan heeft om

beschikbaar te blijven tijdens Coronatijd.

Op 7 december 2020, de Nationale Dag van de

Vrijwilliger, zal wethouder Mussche de

Vrijwilligerspluim 2020 met bijbehorende

cheque uitreiken aan de winnende organisatie.

Hallo allemaal,

Ik wil me graag even voorstellen. 
Mijn naam is Maaike Timmerman, 32 jaar, 

moeder van 2 kinderen en zelfstandig 
ondernemer. Hiernaast volg ik een studie 
Social Work aan het Viaa in Zwolle.  
Stichting welzijn geeft mij de kans 
om me te gaan oriënteren in het werkveld. 
De komende periode zal ik met 
verschillende vrijwilligers meelopen om zo 
kennis te maken met jullie. Hierdoor 
hoop ik op goede inzichten voor mijn 
studie. Ik kijk er naar uit om jullie 
te ontmoeten, Tot snel.
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 MAAIKE  TIMMERMAN

EVEN  VOORSTEL LEN . .

VR I JW I L L I GERSPLU IM

WELKE  ORGANISATIE  DRAAG  JIJ  AAN?

een boekentip/filmtip

een korte recensie van wat u/jij laatst

heeft gezien, bekeken, geluisterd. 

een leuke mop of een grappig

spreekwoord of raadsel 

een leuke handwerktip over herfst /

eenvoudig herfstdecoratie maken

afwisselende rubriek Creatief

een kort verhaaltje van jou als vrijwilliger

een lekker recept

Bij deze doet SWS een oproep aan alle lezers

van deze ontmoetingsbrief om iets met ons

te delen voor ontmoeting en verbinding.

Heb jij/heeft u voor ons:

bij SWS of een andere organisatie

Stuur het ons dan per e-mail toe of doe iets

in onze brievenbus aan Berkenlaan 1.

OPROEP

T I PS  I N  CORONAT I JD

schriftje heen en weer laten gaan 

iemand een kaartje sturen

iemand bellen

Hier wat leuke bezigheidstips in coronatijd 

om contact te houden:

AUTOMAATJE

Via ANWB Automaatje kan op dit moment

alleen voor uiterst noodzakelijke ritten

vervoer worden geregeld. Er worden ook

mondkapjes gedragen bij het vervoer.



PUZZEL  
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Ook in deze nieuwe reeks nieuwsbrieven houden we weer een puzzelwedstrijd
Hieronder een woordzoeker waar een oplossing uit komt. Doet u/jij weer mee!?
Stuur de oplossing via de mail door naar info@sws-staphorst.nl of bel het
antwoord door via 0522-465143

GEDICHT  

DOOR  

JANNEKE  TROOST



Rolanda Stegeman verzorgt in 

de Buurtstee wekelijks bij SWS een 
beweegtijd en bij deze deelt zij 
wat beweeglessen voor thuis.  

Ga rechtop zitten in uw stoel.
Doe de schouders naar achteren.
 
Les 1
Hoofd naar voren en naar achteren/
Schouders op en ontspan. Polsen draaien/
lopen op de plaats. Handen op bovenbeen
en richting de tenen/ lang maken. Knie
omhoog om en om/ appels plukken.
 
Les 2
Hakken tenen/ handen knijpen en weer los.
Armen zwaaien langs lichaam/ hand
spreiden elke vinger duim aantikken.
Handen voor de borst en uitstoten/ been
strekken om en om. Schouders draaien voor
en achter/ lopen op de plaats.
 
Les 3
Hoofd draaien van links naar rechts/ voet
naar voren om en om. Lopen met armen
mee/ Armen wijd en klap. Zaag beweging
met armen/ polsen draaien.
Voeten draaien/ knie omhoog om en om.
 
Les 4
Hakken teen/ romp draaien. Lopen op de
plaats/ appels plukken. Voeten trappelen/
armen zijwaarts en naar beneden.
Schouders op en neer/ handen draaien.
 
Doe iedere les 2 x achter elkaar en doe 
elke keer 2 lessen. Wissel af, bv les 1 
en 2 de volgende keer bv 1 en 3 of les 2 en 4.
Zo kunt u zelf variëren. Na de les adem in
{door uw neus} en doe uw armen omhoog, 
adem uit door de mond en doe uw armen
weer naar de beneden. Doe dat 3 keer. 
 
Heel veel succes! Rolanda Stegeman

De gemeente Staphorst is de 300e
gemeente die start met
buurtbemiddeling. Samen met de
gemeente Dalfsen, woningcorporatie
Vechtdal Wonen, Woonstichting
VechtHorst en Saam Welzijn is er onlangs 
een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend voor buurtbemiddeling.

Vanaf 1 januari gaan zij samen met de 
politie buurtbemiddeling organiseren
voor inwoners in beide gemeenten. In
elke buurt kan het namelijk voorkomen
dat bewoners zich ergeren aan het gedrag
van hun buren. En als mensen het niet
met elkaar kunnen uitpraten, kan een
burenruzie zelfs uit de hand lopen. Dit is
voor beide partijen vervelend. Met
buurtbemiddeling kan in veel gevallen
erger worden voorkomen.

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 :

BEWEGEN  MET  ROLANDA  

BUURTBEM IDDEL ING


