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Alweer in de tweede maand van het nieuwe jaar. Deze maand gaat de 

geschiedenisboeken in met nog steeds Corona en een avondklok. Bij veel van 

onze deelnemers roept dat herinneringen op aan de oorlogstijd van lang 

geleden. We kijken allen uit naar de vaccinaties en hopen zo het gewone leven 

weer te kunnen oppakken. Toch mogen wij met onze deelnemers niet klagen, 

wij zijn de gehele corona tijd open geweest en hebben niemand verloren aan de 

gevolgen van het Coronavirus. Uiteraard hanteren wij de maatregelen die het 

RIVM ons adviseert. 

 

Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat onze nieuwe stoelen en tafels eindelijk zijn geleverd. Met ons 

nieuwe meubilair kunnen we de 1,5 m afstand van 

elkaar nog beter waarborgen. 

 
Kom maar snel bij ons op de koffie om onze tafels 
en stoelen te komen keuren. (als dit weer 
toegestaan is natuurlijk) 
Wij kijken naar jullie uit en de koffie staat altijd 
klaar. 
 
Graag nemen we u in deze nieuwsbrief mee om de sfeer te proeven van ons Ontmoetingscentrum in 
het Soesterkwartier. 
Want uiteraard zitten we niet met de armen over elkaar! 
 
 
De ochtend beginnen we meestal met een lekker baksel uit eigen oven en een kop thee of koffie.  
Tijd voor gezellige en mooie gesprekken met elkaar. 
Ook het nieuws uit de krant , nieuws van ver weg of dichtbij 
uit eigen stad wordt besproken.  
 
Dagelijks organiseren we leuke  afwisselende activiteiten voor 
onze deelnemers. 

 
Bijv: creatief met papier en schaar, origami, handwerken en boetseren  en 
ook hier telt…alles mag en niets hoeft. 
 
Gon en onze stagiare Iris bedenken wekelijks leuke knutsels. 

Ook doet men graag een spelletje, onze kast staat vol met 
nieuwe en ook gouwe ouwe gezelschapsspellen. 
  

 De laatste tijd wordt er fanatiek gekaart, waar eerst alleen de 
heren het aandurfde, doen er nu ook dames mee. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Bewegen op muziek samen met onze Marja is elke keer weer een feestje. 
Gewoon zittend op de stoel doet iedereen enthousiast mee.  

 
Bij het schilderen met Andre schuift iedereen graag aan. Onder leiding van 
deze oud-tekenleraar kunnen de deelnemers soms meer dan ze eerst 
dachten. 
 
Bloemschikken samen met Samantha of Conny is ook altijd een zeer 
geliefde activiteit. Iedereen gaat naar huis met een vers bloemstukje! 

 
Onze piano wordt regelmatig gebruikt voor een piano stuk met 4 handen. Leuk 
om te zien en te ervaren dat je pianospelen niet verleerd en er altijd wel weer 
een mooie melodie van lang geleden boven komt drijven. 
 
Bij de voorbereidingen voor de lunch krijgen we regelmatig hulp van de 

dames, zij schillen hele kilo’s aardappelen en uien 
weg!  
  

 
Zo zijn er altijd wel klusje 
waar onze deelnemers 
graag aan mee helpen, een 
wasje ophangen om deze 
weer netjes opgevouwen 

de kast in te laten gaan. Maar ook een afwasje en een doekje 
over de tafels is geen moeite.  
 
Hier doen zowel onze heren als onze dames aan mee.  
En ook al is er een vaatwasser aanwezig, er ontstaan leuke gesprekken tijdens het handmatig 
afwassen en afdrogen.  
 
 
 
 
 



Ook genieten we regelmatig van het gitaar en accordeonspel van onze 
muzikale buurman. 
 
Hij speelt voor ons de sterren van de hemel, jammer dat er vanwege 
Corona niet mag worden gezongen maar we hebben goede hoop dat dat 
later dit jaar allemaal wel gewoon weer mag. 
 
 

Zien eten doet eten, ook dit is zo waar.  

Wij horen vaak van onze deelnemers hoe gezellig ze 

het vinden om samen aan tafel van de maaltijd te 

genieten. 

Na de lunch gaan we vaak even de wijk in om een 

wandelingetje te maken, of het krantje komt op tafel 

en ook is er gelegenheid even een dutje te doen.  

Samen aan de afwas blijft ook een leuk onderonsje. 

 De koffie is weer aangezet, de activiteit voor de 

middag wordt voorbereid.  

Iedereen is voor ons belangrijk, iedereen geeft ons die 

glimlach waar we het voor willen doen samen.  

De mens achter de mens zien, en niet alleen het 

ziektebeeld. Wij maken er elke dag een feestje van en 

samen hangen wij elke dag met onze deelnemers de slingers op.  

 

Want zoals onze deelnemers vaak tegen ons zeggen,  

         Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 

 

De dag vliegt om en dan is het moment er weer dat iedereen de 

voordeursleutel te voor schijn gaat halen. Onze chauffeur brengt 

iedereen weer veilig naar huis. 



 

Tot morgen, lieve mensen en weer bedankt hoor voor deze mooie 

dag samen. 

 

 

En zo ziet een gemiddelde dag eruit bij ons op het 

Ontmoetingscentrum.  

 

 

 

Elke dag heeft zijn verrassingen, dat kan ook niet anders met zoveel bijzondere en 

verschillende mensen bij elkaar.  

 

Er staan nog een paar maaltijden, deze worden nog even langs deelnemers thuis gebracht 

die alleen zijn en het heerlijk vinden een maaltijd te krijgen van ons.  

En zo zien we elkaar weer even en horen we gelijk of er verder nog iets van hulp nodig is. 

 

 

 

Dank jullie wel voor het bezoekje op onze club, zoals al onze deelnemers het ontmoetingscentrum in 

het gezellige Soesterkwartier noemen.  

 

En wie weet kunnen we jullie weer heel snel uitnodigen om het beloofde kopje 

koffie te komen nuttige samen met onze deelnemers. 

 

Wij zijn er nu 6 dagen per week, de zaterdag ook open is nu al een succes. 

Zijn er vragen? Laat het ons gerust weten wij staan je graag te woord. 

 

Wees zuinig op jezelf, dat doen wij ook. En samen zorgen we voor onze 

ouderen! Zij die ons nu zo hard nodig hebben. 

 

 

 Lieve groet, 

Team Ontmoetingscentrum Soesterkwartier. 

André, Marja, Gon, Samantha en Conny. 

 

 

 



 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 


