
Wat ook gewoon

doortelt in de tijd, zijn

de jaren dat iemand

vrijwilliger is. Ieder jaar

hebben we bij SWS 

ook jubilarissen. 

Mevrouw Gebben is al

30 jaar en meneer de

Boer al 20 jaar actief

voor SWS. Zij werden

begin december verrast

met een pakketje van

het kaaspakhuis en

middenstandsbonnen.

  

Blijf thuis, blijf veilig. Neem de tijd

om deze 8e editie van de

ontmoetingsbrief te lezen die vast

weer welkom is en goed gelezen zal

worden nu we net vanaf 

15 december opnieuw moeten

sluiten tot in ieder geval 19 januari

2021. We gaan niet bij de pakken

neer zitten, maar houden de moed

erin! Inmiddels zijn al onze

vrijwilligers voorzien van een

kerstattentie die we als team en

bestuur hebben bezorgd. 
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Januari 2020 begon met een mooie aftrap

van het nieuwe project van ANWB

Automaatje. Inmiddels zijn er meer dan 350

ritten gereden en loopt het project erg goed.

 

In maart werden we overvallen door corona

en was SWS tot 1 juli gesloten. Ondanks dat

kon het werk op een andere manier wel

doorgaan en ontstonden er weer nieuwe

initiatieven. Via een ontmoetingsbrief,

nieuwsbrief kwamen en bleven we in 

contact met onze mensen.

 

VOORJAAR
In april stapte nieuw teamlid Lian Benard als

coördinator van de Vrijwilligerscentrale in

haar nieuwe baan. 

Veel nieuwe belmaatjes werden gevonden 

en ingezet om met regelmaat te bellen met

mensen die hier behoefte aan hadden.

In juni werd Ada, de opvolger van Geertrui

ingewerkt en in juli namen we afscheid van

Geertrui. 

ZOMER
Vanaf 1 juli ging alles weer open en kwamen

de mensen weer naar de momenten bij SWS,

van jeu de boules, biljarten, bridge, samen

eten tot inloopmiddag. De fietsgroep was

opnieuw een groot succes met soms wel 30

tot 40 deelnemers die in kleine groepjes van

10 vertrokken vanaf het Dienstencentrum.

HERFST 
Begin oktober was de Week tegen
Eenzaamheid met een aantal mooie

interessante activiteiten en ontmoetings-

momenten die ondanks de beperkingen

goed werden bezocht.  

Ook nieuwe 

mensen hebben 

dit jaar SWS 

ontdekt en zijn

aangesloten bij 

één van de 

ontmoetings-

activiteiten

van SWS.

Al met al een 

bewogen maar

goed jaar!

Vanaf dinsdag 15 december t/m 19 januari
2021 zijn alle activiteiten van SWS afgelast
en zijn alle locaties gesloten.

Dit is vanwege de nieuwe aangekondigde
maatregelen vanuit de overheid.

Telefonisch en per e-mail zijn en blijven wij
bereikbaar t/m 23 december en vanaf
maandag 4 januari van maandag t/m
vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.
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 SWS  IS  BEREIKBAAR  EN  BESCHIKBAAR

GESLOTEN  T /M  1 9  JANUAR I  TERUGBL IK  OP  2020

PROV INC IAAL  GEHULD IGD

Op 7 december 2020, de dag van de
Vrijwilliger werden vanuit de provincie door
de heer Fred Kerkhof een 3-tal vrijwilligers

in het zonnetje gezet en verrast met een
prijs.  

SWS-collega Lian Benard en Fred Kerkhof
van de Provincie Overijssel reikten deze prijs
en eretitel uit aan Alie Soer, Jan Vos en een
anonieme ontvanger.
Dat vrijwilligers onbetaalbaar zijn is bekend
en zonder vrijwilligers alles stil staat, is een
feit. Fred Kerkhof: "we moeten trots zijn op

die duizenden vrijwilligers die onze
maatschappij weer net iets mooier en
menselijker maken". 

 3  VRIJWILLIGERS  IN  HET  ZONNETJE



Hieronder vindt u een nieuwe puzzel, een rebus dit keer.
Geeft u ons de oplossing weer door? Dat kan via een telefoontje naar 0522-465143 
of met een mailtje naar info@sws-staphorst.nl

REBUS  
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DE  POELE  SPREEKT

DOOR  HENNIE  KUIPER-PAASMAN 

Hier sta ik dan moederziel alleen.

± 50 jaar had ik groot en klein om me heen.

Vrijwilligers onderhouden mij van binnen en

van buiten maar corona is nu spelbreker.

En ik moest mijn deur sluiten voor ieder.

Een grote strop maar ik ben echt op slot. 

Het is lockdown noemen ze dat maar ik ben

het spuugzat. Veel nieuws werd hier verteld. 

 'Hey al heurt' ach, er is altijd wat gebeurd.

SWS is mijn grootste klant. Men kaart,

rummicubt en biljart daar en op donderdag

staat er een heerlijke maaltijd klaar.

maar laten we het hopen in 2021 gaat mijn

deur vast weer open. 

In december allemaal goede dagen. 

Wees voorzichtig wil ik u vragen.

De groeten aan iedereen van "De Poele" 

in IJhorst.

VRIJWILLIGERSVACATURE

Voor de buurtbemiddeling in Staphorst
zijn wij op zoek naar vrijwillige
bemiddelaars. Het gaat om o.a. het voeren
van afzonderlijke intakegesprekken bij de
buren thuis. Het leiden van het
gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een
neutrale locatie. Deelname aan intervisie
bijeenkomsten (circa 6 keer per jaar).
Meer informatie op website of bel ons.

BUURTBEMIDDELING

Vrijwilliger zijn…..
is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend.
Is verbonden, maar niet gebonden.
Is onbetaalbaar, maar niet te koop.
Is positief denken, is positief doen.
Met als enig doel voor jezelf 
en de ander; een goed gevoel.



Eén druk op de bel en ik wordt begroet door Ko
Wesselink en hun hondje King.
Hartelijk wordt ik welkom geheten en terwijl de
zon heerlijk naar binnen schijnt neem ik plaats
en zorgt Jan voor een lekkere kop koffie. 
Jan en Ko Wesselink, wie kent ze niet, de
groenteboer uit Rouveen.

Hoe was jullie leven? 

Ko is opgegroeid in Genemuiden waar haar
ouders een groentezaak hadden. Jan reed op een
vrachtwagen, hij raakte zijn baan kwijt en mede
door zijn schoonvader is hij op pad gegaan met
een wagen met fruit. Later zijn ze verhuisd naar 
de Meidoornlaan, waar zij een groentezaak zijn
begonnen. Jan ging de boer op met een open kar,
Later werd dit een wagen die overdekt was met
een zeil en nog veel later was het een soort
wagen, waar de mensen naar binnen konden en
hun boodschappen konden doen.  Als Jan
hierover vertelt, raakt hij niet uitgepraat. Het
contact met de mensen, de verhalen die gedeeld
werden het was heel bijzonder. Jan zegt, ja
werkelijk ik was soms gewoon een sociaal werker. 

Ook Ko had veel contacten in de winkel en daar
werd ook heel wat lief en leed met elkaar gedeeld. 
Een eigen zaak, dat was altijd hard werken van 
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En wat eerst 
een eenvoudige groentewinkel was, moest
steeds meer gemoderniseerd worden. Het
assortiment werd ook steeds uitgebreider.
Gesneden groenten, salades en exotisch fruit. 
Ze hebben dit altijd met veel plezier gedaan,
samen met hun kinderen, Bert en Wollien. 
Jan en Ko wonen na ongeveer 13 jaar in Staphorst
nu weer in Rouveen aan de Seringenhof.  
Het was eerst even wennen, geen winkels in de
buurt. Nu ze ouder worden en vooral Ko
dit ook lichamelijk ondervindt zijn ze blij dat ze
hier wonen. Zij bezoeken geregeld de Buurtstee,
waar we hen nog vaak hopen te ontmoeten.

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 :

 LANGSTE  P INDASL INGER

Helpen jullie mee? Een pindaketting van 
1 kilometer lang! Dat is het doel wat de
Veldschuur op zaterdag 30 januari 2021
wil realiseren. Hoe kun je helpen? 
Geef aan ons hen hoeveel je wilt rijgen
Rijg thuis een snoer van pinda’s. Alle
pindasnoeren kunnen worden ingeleverd
bij de Veldschuur en worden door hen
opgehangen. Door de coronamaatregelen
weten ze nog niet precies hoe ze het
inleveren gaan organiseren. Hierover 
doen ze later bericht. Meld je aan via 
het formulier op de website van de
Veldschuur in Rouveen.
In het formulier kun je aangeven hoeveel
meter je gaat rijgen.

ADA  I N  GESPREK  MET . . . . .

JAN EN KO WESSELINK

DE  VELDSCHUUR  ROUVEEN


