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Van de bestuurstafel 

Het jaar 2017 zit er weer bijna op. Het jaar waarin het 
Rode Kruis Nederland herdacht dat zij 150 jaar geleden 
is opgericht. In de media is daar volop aandacht aan  
besteed. Wij hadden een succesvolle presentatie  
tijdens de spuidagen in Oud Beijerland en velen van u  
hebben de, helaas natte en koude, afsluiting in de  
Efteling meegemaakt. 

 

Ik hoop ook dat u het boek “Hier om te helpen”  hebt besteld en gelezen. Een prachtig tijdsbeeld 
over het reilen en zeilen van het Rode Kruis in de afgelopen 150 jaar maar ook inzicht in de vele 
dilemma’s waarmee de organisatie geconfronteerd werd. Veelal een zoektocht naar de vraag waar 
het Rode kruis voor stond en staat. Een vraag die de afgelopen 150 jaar voortdurend aan de orde was 
en een vraag die ook nu weer actueel is. Want het is vanzelfsprekend uitermate belangrijk dat het 
voor iedereen, binnen en buiten het Rode Kruis, duidelijk is waar we voor staan en voor wie we het 
doen. 

De afgelopen jaren is dit door het Rode kruis in Nederland duidelijk geformuleerd: 

-wij zijn dé humanitaire  noodhulporganisatie 
-het Rode kruis is van iedereen, voor iedereen. 
-Mensen in Nederland helpen zichzelf en anderen 
-we vernieuwen en verbeteren continu 
-we verbinden mensen, organisaties en bedrijven.  

De keuze is gemaakt, we weten waarvoor we staan. Nu is het onze taak ook daadwerkelijk inhoud te 
geven aan dit nieuwe beleid. Maar meteen staan we ook voor de vraag: wat doen we met de 
activiteiten die niet meer passen in de nieuwe doelstellingen. Bij voorbeeld onze Sociale hulp, een 
activiteit waar veel van onze vrijwilligers zich jaren met veel enthousiasme voor hebben ingezet. Een 
deel van de activiteiten zal onder de noemer zelfredzaamheid kunnen worden voortgezet maar een 
deel ook zal overgedragen moeten worden aan andere organisatie of worden afgebouwd.  
Een lastig en pijnlijk proces. Als bestuur hebben we besloten, hoe dan ook, er zorg voor te dragen dat 
dit op een zorgvuldige wijze en rekening houdend met ieders belang gebeurt.  Wij verwachten op 
korte termijn voorstellen van het verenigingskantoor. Voor 2018 gaan we vooralsnog op de oude 
voet voort. We gooien geen oude schoenen weg voor we nieuwe hebben! 

2017 was voor de afdeling Hoeksche Waard een prima jaar waarin wij met name op het gebied van 
zelfredzaamheid en evenementenhulpverlening (EHBO) flinke stappen hebben gemaakt. In de 
nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gehouden  van alle activiteiten. Ook in deze nieuwsbrief 
veel over onze activiteiten. 

Graag willen wij, als bestuur van de afdeling Hoeksche waard, u danken voor uw inzet en werk in het 
afgelopen jaar. Want het hoofdbestuur kan nog zulk mooi beleid formuleren, U bent het en u bent 
nodig om voor velen in onze samenleving het lichtpuntje te zijn en het humanitaire gezicht van het 
Rode Kruis uit te dragen.  
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Voor 2018 wensen wij u, samen met uw dierbaren, gezondheid en geluk. Laten we er met elkaar ook 
weer een mooi “Rode Kruis jaar” van maken. Namens het bestuur, Gerard Appelman. voorzitter 

 

Sluiting AZC en Welkom winkel  

Het was al een paar maanden bekend dat het AZC in 
 ’s-Gravendeel aan het eind van het jaar 2017 gesloten  
zou worden. Echter  in juli werd bekend dat de meest  
bewoners met kinderen in de grote vakantie naar een 
andere locatie of nog beter naar een woning zouden  
vertrekken. Vanaf 1 juli hebben wij daarom de Welkom  
Winkel gesloten en zijn we begonnen met ontruimen.  
Alle kleding heeft een juiste bestemming gekregen en ons “Kasteeltje” is geheel ontmanteld.  

Alle bewoners zijn sinds half oktober vertrokken en wij hebben op 2 november j.l.  met een 
gezamenlijke lunch definitief een punt gezet achter deze activiteit van het Rode Kruis. 
We mogen  terugkijken op een mooie activiteit met een groep enthousiaste vrijwilligers welke met 
weemoed in hun hart uit elkaar zijn gegaan. Het was zeker in het begin een drukke intensieve tijd. 
De kledinginzamelingen, het sorteren en inrichten van het oude gemeentehuis als Welkom Winkel en 
daarna de kledingverstrekking en andere behoeften zoals wandel-en kinderwagens, schoenen en 
ondergoed aan de grote stroom vluchtelingen.  
 
We hebben ook veel medewerking gehad van vele ondernemingen en door de sponsoring van de 
Rotary Hoeksche Waard en vele andere giften hebben we heel veel nieuw ondergoed, sokken, 
handschoenen en andere dringende zaken kunnen kopen. Het laatste jaar hebben we de bewoners 
vanuit het “Kasteeltje” op het AZC terrein voorzien van alle behoeften. 

Een apart groepje vrijwilligers heeft verschillende vakantie activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen en hun ouders. Dit varieerde van bezoek aan recreatieoord Binnenmaas tot een dagtrip 
naar diergaarde Blijdorp. Ook hier kregen we veel waardering voor vanuit de bewoners van het AZC. 
 
Er is van september 2015 tot oktober 2017 veel gebeurd zowel privé als met de organisatie van deze 
activiteiten.  Zeker in het begin heb ik samen met mijn man Piet een drukke tijd gehad om alles goed 
op de rails te krijgen en hebben uren aan de telefoon gezeten en vele kilometers gereden om alle 
kleding en spullen op de juiste plaats te halen en te brengen. Het is te veel om op te noemen en ik 
weet wel dat ik altijd kon vertrouwen op een groep vrijwilligers welke ook altijd paraat stonden om 
alles aan te pakken. Het was een drukke tijd maar we hebben met zijn allen heel veel voldoening en 
waardering gekregen voor het werk wat we gezamenlijk gedaan hebben. 

Het was een  prachtig project “Onze Hulp aan Vluchtelingen” 
met  een enthousiaste groep vrijwilligers die wij bijzonder 
dankbaar zijn voor hun inzet en medewerking!  BEDANKT 
ALLEMAAL!!!! Geschreven door Ria Hollestein 
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Serious Request 2017 

De DJ’s moeten nog opgesloten worden in het glazen huis in Apeldoorn, maar de werkgroep Serious 
Request Hoeksche Waard  is al bijna klaar met alle activiteiten voor dit jaar. Het eindbedrag is een 
geschat bedrag want tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief lopen er nog een aantal acties. 

Een kort overzicht van de acties: 

Serious Dining 

Op dinsdag 28 november was er in Restaurant  
‘t Land van Wale een ‘Serious Dining’. Vanaf 18u  
was iedereen van harte welkom voor een drie  
gangen menu voor 30 euro per persoon. Het eten 
 was heerlijk en de sfeer gezellig!  
 

Serious Apenkooien 

In samenwerking met gymnastiekvereniging DIO en Hoeksche Waard Actief (V + R Welzijn) was er op 
9 december een ‘Serious Apenkooien’ in Sporthal de Bongerd in Klaaswaal. Ook bij 
gymnastiekvereniging Nieuw-Beijerland werd er geapenkooid. Het was een gezellige dag zonder 
(grote) ongelukken!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serious Bingo 

Ook dit jaar zijn er weer bingo’s gehouden in Huys ten Hoecke in Puttershoek en de Gravin in Oud-
Beijerland. De prijzen zijn dmv sponsoring beschikbaar gesteld. Het entreegeld gaat naar Serious 
Request.  

 
Serious Swap en Serious Veiling 

In samenwerking met Welzijn Hoeksche Waard en Jongerencentrum Bij Frits hebben we ‘Serious 
Swap’ georganiseerd. Serious Swap is een ruilspel, ook wel ‘theezakjesrace’ genoemd. Het startitem 
was een stappenteller die voor 2 euro aangeschaft kon worden. Bij elke ruil moet het item dat je 
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krijgt meer waard geworden zijn. De geruilde items uit Serious Swap werden geveild tussen 19u-21u 
door veilingmeester JP op vrijdag 15 december tijdens de kerstmarkt in Oud-Beijerland.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Serious Varkentjes Wassen 

Varkentjes wassen is een kras actie. Onder elke kraslaag staat een bedrag afgebeeld tussen €0,50 en 
€3,00. Het open gekraste bedrag wordt betaald. Als dank ontvangt men een couponvel met 
aantrekkelijke kortingen.  
 
Serious Shoeby 
Het personeel van Shoeby Puttershoek heeft op allerlei manieren geld opgehaald voor Serious 
Request.  
 
Serious Gaming  
Leerlingen van de Willem van Oranje betalen deelnemersgeld en laten zich sponsoren om Fifa 2018  
toernooi op school te spelen.  
 
Het totaal (geschatte bedrag) van alle acties bij elkaar voor 2017 is: 3000 euro. Geschreven door 
Annelies Oude Kotte 
 
 
Rode Kruis tentoonstelling aan huis 

In de hal van het woonhuis van  mevrouw van der Perk in 
Maasdam ziet een bezoeker direct de verzameling 
werkstukjes van het Rode Kruis  uitgestald staan. Zij heeft 
deze in de loop der jaren als vaste bezoekster van de 
contactmiddagen in Maasdam gemaakt en trouw bewaart. 
Het resultaat is door iedereen bij binnenkomst te 
bewonderen. Geschreven door Janneke den Hartog. 
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Rode Kruis Korendijk 

Dinsdag 19 september hadden we een gezellige middag in de Swaensvoet te Nieuw-Beijerland. 
De Eilanders traden op en hadden veel meezing liedjes, alles zong uit volle borst mee. Er werd ook 
nog mee gedanst. Een hapje een drankje hoorde er ook bij. Een geslaagde middag voor iedereen, 
Even er tussen uit voor sommige personen. Op het einde van de werd ieder een bedankt voor de 
inzet om dit mogelijk te maken. Geschreven door Piet Kapitein 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeksche dag 2017 

Dit jaar hadden de dames van locatie Korendijk de schone taak om deze dag voor de vrijwilligers van 
Sociale Hulp te organiseren. Op vrijdag 3 november j.l. waren deze vrijwilligers welkom in De Ark in 
Zuid-Beijerland. Er waren deze dag 35 vrijwilligsters aanwezig die ‘s morgens een presentatie kregen 
van dhr. Arie van Pelt van Stichting “de Overbrugging” uit Oud-Beijerland. Een bijzondere stichting 
welke “probleem” jongeren opvangt en hun begeleidt naar terugkeer in de maatschappij door hun 
een thuis te bieden en structuur biedt om zo hun leven weer op de rails te krijgen. 
 
Na een stamppot maaltijd kregen de dames een creatieve bezigheid te doen n.l. een kerstkaart 
maken. Nu zijn verschillende vrijwilligsters hier heel goed in maar er waren er ook die hier niet zo 
bedreven in waren en met het puntje van hun tong uit de mond zaten te knippen en plakken. 
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Al met al toch goed voor de onderlinge samenwerking en contacten. De resultaten mochten na 
afloop gezien worden. Een geslaagde dag en we bedanken de vrijwilligsters van Korendijk voor deze 
mooie dag. Geschreven door Ria Hollestein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren bezorgen ouderen leuke dag in Blijdorp 

Zoals elk jaar gingen ook dit jaar 26 leerlingen van de Willem van Oranje met 13 ouderen uit Huys ’t 
Hoecke naar de dierentuin Blijdorp. Deze dag wordt elk jaar  georganiseerd door het Rode Kruis 
Hoeksche Waard in samenwerking met de Willem van Oranje te oud Beijerland. 
 

De ouderen hebben een leuke dag uit en de leerlingen leren  dat het niet makkelijk is om afhankelijk 
te zijn van anderen. Voor het uitje naar dierentuin krijgen de leerlingen eerst een aantal 
“voorbereidingen”. 

Eerst werd er rolstoelles gegeven. De leerlingen leren 
hoe ze heuveltje op en heuveltje af moeten gaan, hoe 
ze een rolstoel in- en uit elkaar kunnen halen, maar 
ook hoe het voelt om in een rolstoel te zitten. De 
jongeren kregen ook een spoedcursus EHBO. Je weet 
maar nooit in wat voor situaties je verzeilt raakt! 
Daarna stond er een lezing hoe het is om afhankelijk 
te zijn van anderen op het programma. Na deze 
drukke dag maakten de leerlingen kennis met de gast 
die zij in de dierentuin gaan begeleiden. 
 

Dat begeleiden begon al toen de bus bij Huys ’t Hoecke aankwam. De ouderen moesten geholpen 
worden met het in de bus stappen. En ook moesten de rolstoelen in het ruim van de bus geladen 
worden.  De buschauffeur was blij met alle hulp van de leerlingen. 
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In de dierentuin ging iedere groep zijn eigen gang.  De leerlingen verdiepten zich in de oudere. Wat 
willen ze? Wat hebben ze nodig? Kunnen ze alles wel zien vanuit de rolstoel? Hoe was het leven van 
hun gast vroeger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volgende dag maken de leerlingen een aardigheidje voor hun gast. Op vrijdag gingen de leerlingen  
op bezoek in Huys ’t Hoecke en gaven hun aandenken. Samen drinken ze een bakkie koffie en 
genieten nog  één keer na van een leuke dag in de dierentuin. Geschreven door Janna van der Sluijs. 

 

Geslaagd!  

Op 14 november zijn 10 Ehbo-ers, te weten: Anouschka van der Keur, Ashley Prins, Heidi vd Berg, 
Marjolein Oole, Anita Klijn, Dylan Klijn, Sander van Gool, Gera Bestebreur, Marja van Treuren en 
Leone van Leeuwenburgh van de afdeling Hoeksche Waard geslaagd voor het certificaat 
evenementenhulpverlening 1. Het waren 3 leuke lessen waarin duidelijk werd hoe essentieel het 
goed te kijken, luisteren en horen. Ook het kort en bondig invullen van slachtofferformulieren 
versnelt een goede overdracht. Daarnaast hebben we ook een aantal praktische handelingen geleerd 
en geoefend. Al met al super mede dankzij onze docent. Op naar EHV2! Geschreven door Leone van 
Leeuwenburgh. 
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Erkenning Henk van Malsen 
 
Op  15 november hebben de districtsvoorzitter Kees Bos en het bestuurslid Coby Vogelaar aan Henk 
van Malsen een erkenning uitgereikt voor 50 jaar trouwe dienst binnen de Noodhulp. Henk heeft 
zo’n beetje alles op dat gebied gedaan; waaronder Sigma, Bevolkingszorg, Eerste Hulp-verlener, maar 
ook samen met zijn vrouw Diana als verzorgende op de Henri Dunant. Momenteel is hij nog steeds 
actief binnen de Eerste Hulpverlening zowel binnen de Hoeksche Waard, maar ook bij Rotterdam-
Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Hij heeft zich nu ten doel gesteld om jongeren enthousiast te krijgen 
en te houden om zich in te zetten voor het Rode Kruis. Geschreven door Leone van Leeuwenburgh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinautomaat 

Sinds kort beschikt onze afdeling over een mobiel pinautomaat. Deze 
is in eerste instantie aangeschaft voor bepaalde Serious Request 
acties. Maar dan neemt niet weg dat deze ook bij andere acties 
gebruikt kan worden, denk bijvoorbeeld aan de Tulp voor Hulp actie, 
collecte etc! Voor mee informatie kun je contact opnemen met 
Herman Bruijnis. Geschreven door Annelies Oude Kotte. 

 

 

 

Hoeksche Helden  

De maatschappelijke stage kan dan vanuit overheidswege beëindigd zijn, in de Hoeksche Waard gaat 
Welzijn Hoeksche Waard gewoon door met het stimuleren van de maatschappelijke participatie van 
jongeren!  

Een aantal Hoeksche Helden van het Wellantcollege en het Aktief College hebben op 21 november 
workshops van het Rode Kruis over EHBO en EHV gevolgd. Het was een leuke en leerzame middag en 
negen leerlingen hebben zich aangemeld voor Jeugd EHBO. Arno Veldhoen , Anita Klijn, Dylan Klijn en 
Sander van Gool bedankt voor jullie inzet! Geschreven door Janna van der Sluijs. 
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Nieuwe website  
Binnenkort zal de website van onze afdeling er 
heel anders uit gaan zien. Het zal hetzelfde  
uiterlijk krijgen als rodekruis.nl/rotterdam nu  
heeft. Uiteraard met hier en daar eigen foto’s  
uit de Hoeksche Waard. De afdelingsite zal een 
stuk overzichtelijker en duidelijker zijn. Ook het 
navigeren over de website zal beter werken.  
Er is hard gewerkt om een goede basis neer te  
zetten maar de bedoeling van een website is dat  
deze continue aangevuld wordt met onder andere  
nieuwsberichten. Geschreven door Annelies Oude Kotte 

 
Zelfredzaamheid in de Hoeksche Waard  

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen 
oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden.  

Meer dan 3,3 miljoen Nederlanders  zijn op de een of andere manier verminderd zelfredzaam. In een 
noodsituatie lopen zij meer risico dan anderen.  
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Het Rode Kruis helpt mensen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties, van kleine 
ongelukken in en rond het huis tot een ramp en  heeft een aantal activiteiten ontwikkeld die helpen 
bij het vergroten van risicobewustzijn: 

• Het aanleren van vaardigheden om een noodsituatie beter te doorstaan. 

• Het opbouwen van een netwerk, zodat men in een noodsituatie niet alleen komt te staan. 

• Mensen helpen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties.  

Het Rode Kruis afdeling Hoeksche Waard wil afgestemd op de lokale behoefte, de volgende 
activiteiten gaan aanbieden: 

Workshops Risico's in en om het huis. Deelnemers bespreken onder begeleiding van een Rode Kruis 
vrijwilliger  welke risico's er zijn (denk aan brand, inbraak, wateroverlast, stroomuitval, vallen enz.) en 
stellen een persoonlijk noodplan op. De workshop is ontwikkeld evenals diverse spellen (bingo en 
kwartet)  

Rode Kruis aan huis. Met hulp van een Rode Kruis vrijwilliger kan in 3 huisbezoeken een plan 
gemaakt worden om het huis veiliger in te richten. Dit is een vervolg op de workshop Risico's in en 
om het huis. Samen met de vrijwilliger maakt de bewoner een plan om hert huis veiliger in te richten. 
De vrijwilliger geeft tips. We zijn aan het onderzoeken of samenwerking met een  vrijwillige 
klussendienst mogelijk is. 

EHBO op maat  workshops. Programma's voor specifieke groepen verminderd zelfredzame mensen.  

Contactcirkels. In deze groep hebben deelnemers elke dag even contact met elkaar om te vragen of 
alles goed gaat. Momenteel zijn in Oud Beijerland contactcirkels actief. De contactcirkel wordt 
opgezet door een Rode Kruis vrijwilliger 

Activerend huisbezoek. De deelnemer wordt door een Rode Kruis vrijwilliger geactiveerd weer een 
sociaal netwerk op te bouwen en leren  hulp in noodsituaties te vragen aan de mensen in hun 
netwerk. Hierbij werken we samen met Kwadraad (Onze Rode Kruis coördinator is Wim Raterink) 

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een van deze activiteiten? 

Meld je dan aan bij Ingrid van Gool (ingridvangool@rodekruis.nl telefoon 06-20996524)  

Wil je eerst meer informatie? Kom dan volgend jaar naar de workshop Risico's in en om het huis. Je 
hoort nog waar en wanneer deze wordt gegeven. Geschreven door Ingrid van Gool 

 

Afscheid  
 
Per 1 jan 2018 stop ik met mijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis Hoeksche 
Waard. Van een aantal taken is al duidelijk wie ze (tijdelijk) gaat overnemen. 
De nieuwsbrief neemt Ria Hollestein van mij over. Dus de kopij voor de 
nieuwsbrief kan voortaan naar riahollestein@gmail.com. Daniel van Bruggen 
gaat Facebook bijhouden. Dus input voor social media kan gestuurd worden 
naar dvanbruggen@rodekruis.nl Ik wil iedereen bedanken voor de fijne 
samenwerking! Geschreven door Annelies Oude Kotte 

mailto:riahollestein@gmail.com
mailto:dvanbruggen@rodekruis.nl


 

11 
 

  Nieuwsbrief Afdeling Hoeksche Waard 
Jaargang 2017 – nummer 4 

Erkenningen 2017 
 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal vrijwilligers die in aanmerking komen voor een erkenning van het 
Rode Kruis. Voor een erkenning komen  in aanmerking die 10, 20, 30, 40 of 50 jaar vrijwilliger zijn bij 
het Rode Kruis. 
 
- Op 2 november heeft Gerard Appelman twee 
erkenningen uitgereikt aan: 
-Piet Hollestein - 10 jaar  vrijwilliger. Piet heeft 
verschillende functies gehad maar was de laatste 
twee jaar vooral actief als logistiek vrijwilliger bij de 
Welkom Winkel. -Wil Kersten – 30 jaar vrijwilliger. 
Wil is begonnen bij de colonne en zo 
doorgestroomd naar Opvang en Verzorging. Ook 
heeft zij zich verdienstelijk gemaakt bij 
Evenementenhulp en Bijzondere Vakanties. Tevens 
was zeer betrokken bij de Welkom Winkel en ons 
eigen vakantieproject Elsloo. 

 
-Op 3 november heeft Ria Hollestein drie 
erkenningen uitgereikt aan: 
Riet Sneep – 20 jaar vrijwilliger. Riet is al 20 
jaar een actieve vrijwilligster bij de 
koffieochtenden van Heemzicht. Zij doet dit 
met veel inzet en is zeer betrokken bij de 
deelnemers. 
-Mevr Diet Radstake-van Velzen-30 jaar 
vrijwilliger. Mevr Radstake is al 30 jaar 
betrokken bij de telefooncirkel in Oud-
Beijerland. Zij is dagleidster hetgeen betekent 

dat op een bepaalde dag begint met de deelnemers te bellen en als laatste weer gebeld wordt ten 
teken dat de cirkel rond is. -Mevr Overbeek-Bos- 30 jaar. Ook mevrouw  Overbeek is al 30 jaar 
betrokken bij de telefooncirkel als dagleidster. 

 
Op 12 december j.l. hebben Corrie Goos en Ria 
Hollestein tijdens de kerstmorgen in Strijen twee 
erkenningen uitgereikt aan de dames  
Adrie Priem en Lisa de Swart-Voeten. 
Mevr Adrie Priem ontving de oorkonde met speld 
voor 20 jaar vrijwilligster en dit is vooral voor de 
spelletjesmiddagen in de Hoge Weide en haar 
verdienste oor het regelen van vervoer  van en 
naar de boottocht en naar bijeenkomsten in 
Streona. Mevr Lisa de Swart-Voeten is als 
vrijwilligster 40 jaar verbonden aan het Rode Kruis. 
Zij is een vrijwilligster van de Welfare groep  vanaf 
bijna het ontstaan van de Welfare. Vele activiteiten heeft zij opgezet, hobbyclub voor mannen, de 
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telefooncirkel en bestuursfuncties. Ook regelde zij de aanmeldingen voor de Bijzondere vakanties. 
Ook zij ontving haar oorkonde met speldje en een bos bloemen. Geschreven door Ria Hollestein. 

 

Soosavonden 

Ook dit jaar zijn de soosvonden weer van start gegaan en hebben we er met elkaar weer gezellige 
avonden van kunnen maken. Zo hadden we privé training tijdens een bootcamp, een bezoek aan de 
boer om bij de lammetjes te kijken, de voetjes van de vloer tijdens het draaien van onze soos DJ-
sintavond, creatieve knutsels etc. Maar ook gezellig bijkletsen met hapje en drankje horen erbij. Wij 
zouden het leuk vinden om tijdens deze avonden meer jongeren te verwelkomen. We hebben nu een 
vast aantal bezoekers maar zijn nieuwe leden meer dan welkom!  
 
Voor degene die de soosavonden nog nooit bezocht hebben maar wel graag willen komen: de soos 
wordt gehouden in jongerensoos Gunturwait, kade 28 3265AA Piershil. Vanaf 19:00 uur ben je 
welkom en om 22:30 uur is het afgelopen. Er mag in Gunterwait geen alcoholische drank geschonken 
worden. De kosten zijn 2,50 per avond, 2x drinken en diverse hapjes zijn hierbij inbegrepen. Wil je 
meer drinken dan kan dat natuurlijk ook.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je nieuwsgierig geworden kom gerust eens even bij ons binnen lopen. De soosavonden vinden 1x 
in de 2 maanden op zaterdag plaats. Tijdens de soosavond kunnen verschillende activiteiten gedaan 
worden zoals o.a. darten, WII-en, dansen, knutselen, een gezelschapsspel enz. Soms ondernemen we 
een activiteit die meer geld kost, bijvoorbeeld naar de film. We geven dit van te voren door inclusief 
de kosten.  
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De volgende soosavonden zijn 17 februari, 14 april en 16 juni is onze zomer afsluit avond. Wij hopen 
jullie graag te zien op onze soosavonden. Geschreven door Jacqueline Riedijk 

 

Kerstmiddag bij de Spetters 

13 december hebben we samen met ‘onze’ kids weer een gezellige middag gehad. Deze keer geen 
gewone clubmiddag, maar een echte kerstmiddag! 

We hebben heel gezellig met elkaar gegeten, en wat waren er veel lekkere dingen zoals: broodjes 
knakworst, broodjes hamburger, lekkere tomatensoep, komkommer, tomaat, gevulde eieren, 
stokbrood, krentenbollen, eierkoeken, fruit en nog veel meer lekkere hapjes. 

Na het eten hebben de kinderen zich met elkaar gezellig vermaakt met een kegelspel en wat 
ontspannende activiteiten. Ondertussen hebben de vrijwilligers alles  klaargezet voor de rest van de 
middag. 

Toen alles klaar was heeft Anneke een mooi verhaal voorgelezen.  Het was een interactief verhaal,  
waarin de kinderen met muziekinstrumenten de klokken van de kerktoren  na konden doen, of de 
twinkelende sterren in de nacht, en zelfs de voetstapjes in de sneeuw. Iedereen heeft hier echt van 
genoten. Ook hebben we met elkaar nog mooie kerstboom koeken versierd. En mooie 
kerstkleurplaten gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders/verzorgers van ‘onze’ kids waren voor deze middag ook uitgenodigd en mochten om 
16.00 uur gezellig met ons mee kijken. Zo konden we laten zien wat we allemaal op de clubmiddagen 
doen. Knutselen, koekjes versieren, tekenen en kleuren, maar ook gezellig kletsen met elkaar. En ook 
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nu waren er heerlijk verzorgde hapjes, chocolaatjes, nootjes, koekjes, een deel ook gesponsord door 
bakker De Ambacht, De Plus supermarkt, en groenteman Teun Doolaard. Waarvoor nogmaals onze 
dank. Het doel van deze middag was, dat ook de ouders eens op een informele manier contact met 
elkaar konden leggen, en dat zo een ieder ook bij de club betrokken blijft.  

En of dat allemaal nog niet genoeg was, kwam er ook nog een verrassing. Een echte ijscokar. Hier 
mochten we allemaal 2 bolletjes ijs kiezen!! Wat een verrassing!! En wat vond iedereen dat lekker!!  

Kortom een hele geslaagde en gezellige middag! We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een 
goed en gezond 2018 toe! Namens de kinderen en vrijwilligers  van  ’De Spetters’. 
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