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Voorwaarts Voor Elkaar
Na tien jaar met veel liefde en plezier mooie thema
ochtenden te hebben verzorgd waarvan drie jaar met
Voorwaarts Voor Elkaar is het tijd om afscheid te
nemen. Door mijn werk als voorzitter bij Stichting
Ruil & Reparatie Kring De Liemers plus de ochten-
den voorbereiden van Voorwaarts Voor Elkaar blijft
er vaak geen tijd meer over voor mezelf en mijn eigen
dingen. De beslissing om te stoppen heb ik na lang
wikken en wegen genomen.

We kunnen terug kijken op prachtige ochtenden,
zoals het eerste uitstapje met de boot naar Emme-
rich en met de bus weer terug, de ochtend over
eenzaamheid met Jeanette Rijks, Sinterklaasfees-
ten met een echte Sint en Pieten, de prachtige power
points, het mandala en zengtangle tekenen, het
uitstapje naar Kröller Müller, van de zomer de high
tea in het Horsterpark en zo zou ik er nog vele
kunnen noemen.

Met veel plezier zullen we daar op terug kijken, ikzelf
heb veel geleerd die jaren. Het ontvangen van de
Burgemeester Lichtenberg prijs was echt een kroon
op mijn werk.

Ondertussen heb ik twee prachtige kleindochters
waar ik volop van geniet. Oppassen is een feestje.
Gezelligheid en samen doen staan bij mij voorop,
daarom wil ik bij deze Hettie, Rosemarie, Diny,
Marianne, Thea en Carla bedanken voor hun hulp
de afgelopen jaren. En natuurlijk Dora die elke keer
weer voor onze koffie/thee zorgde en vaak gezellig
mee deed. Inspiratie en ideeën nog volop, wellicht
kan ik die ooit nog eens ergens anders kwijt.

Gelukkig is er veel te doen in Duiven zoals de kof-
fieclub van Diny, Ontmoeting in de wijk, de lunches
en pannenkoeken in Cultureel Centrum ’t Eiland, Er
Op Uit, wandelen op zondag, enz. zodat er voor de
bezoekers van Voorwaarts Voor Elkaar nog genoeg
leuke dingen te doen zijn. Op 4 december j.l was de
laatste ochtend met een heerlijke high tea.

Ook bij Stichting Ruil & Reparatie Kring staat ont-
moeting hoog in het vaandel, ook daar kan men een
kopje koffie komen drinken en een gezellig praatje
komen maken. Wellicht zien we elkaar daar!

VOOR IEDEREEN: PRETTIGE KERSTDAGEN EN
EEN VREDIG EN GEZOND 2016!

Heel veel groeten Saskia Harmse  
 
 
 

Beste Saskia,
  
Namens alle deelnemers van Voorwaarts Voor
Elkaar wil ik je super bedanken voor de
geweldige activiteiten die je hebt georganiseerd! Je
bent een inspiratiebron voor velen.
  
Heel veel succes met alles wat je gaat doen!
  
Yvonne Bloemberg, sociaal werker Mikado

Lieve Saskia,
 
Even een bedankje voor 10 leuke, gezellige jaren,
waarvan 7 jaar Alansa, daar begon je mee. En toen
nog 3 jaar Voorwaarts Voor Elkaar.

Om de week de vrijdagochtend, steeds weer iets
nieuws bedenken, iets creatiefs of er kwam een gast
iets vertellen over zijn werk of hobby. En voor de
zomervakantie altijd een gezellig dagje uit. Nu ga je
stoppen, 10 mooie jaren! Je gaat verder met de ruil-
en reparatiekring waar je ook veel tijd in stopt.
Vandaar dat ik je even wil bedanken voor deze mooie
tijd zoals jij je inzet voor de medemens. BEDANKT!

Namens Diny Verfuurden
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de Nacht van de Dialoog
 
Donderdag 12 november heeft “de Nacht van de Dialoog” plaatsgevonden in De Ogtent. Circa 40 mensen
namen dit jaar deel aan zeven dialoogtafels. Fred Janssen, van Duiven in Dialoog, opende kort de avond,
waarna het woord aan onze burgemeester was. Deze opende de avond formeel, door zijn persoonlijke speech
en het voorlezen van een kort toepasselijk gedicht.
 
Rien van de Heuvel, schrijver en dichter uit Zevenaar, vulde het voorprogramma met een blik op zijn persoon-
lijk leven en in retroperspectief van diverse historische gebeurtenissen. Dit alles doorspekt van de nodige
humor, rond het thema van de avond ‘Eenzaamheid’.
 
Bij deze tweede editie werd opnieuw in kleine groepjes gesproken over ieders persoonlijk leven en wat het
thema voor hen betekent. Algemeen kon na deze avond gesteld worden dat iedereen in zijn leven wel eens
eenzaam is en leeftijd hierin geen rol speelt. De gedachte dat ‘eenzaam’ vooral iets voor ouderen is werd
deze avond wel ontkracht. Jong en oud krijgen ermee te maken.
 
De burgemeester had het nodige huiswerk gedaan en kon melden dat uit recent onderzoek in Nederland
alleen al circa 1 miljoen mensen (!) op enigerlei wijze te maken hebben met eenzaamheid.
Ondanks het wat zware thema werd er ook veel gelachen, vooral aan beide speltafels waar het spel ‘Hoe is
het’ gespeeld werd. Dit interactieve spel nodigt uit om het gesprek aan te gaan en helpt de juiste vragen te
stellen.
 
Een reactie van een van de deelnemers: “Duiven in dialoog vond ik zeer geslaagd. Verwonderd over hoe een
zwaar onderwerp, spelenderwijs door de verdrietige kant toe te laten en te delen er ook ruimte ontstaat voor
de vrolijke kant van het leven en spel. Het gaf inzicht en aanzet om te gaan voor wat echt belangrijk is. Ieder-
een ging met een bemoedigend doel de deur uit. Prachtig!”
 
Al met al was de avond opnieuw zeer geslaagd met veel positieve reactie, nieuwe inzichten en nieuwe be-
kenden, waarmee de deelnemers zich verbonden voelden. Want dat is waar Duiven in Dialoog voor staat; het
verbinden van mensen door middel van het gesprek. Volgend jaar zal er, in heel Nederland, opnieuw ‘een
week van de Dialoog’ worden georganiseerd. Komend jaar zullen wij met regelmaat een activiteit ontwikkelen,
met als enige doelstelling; ‘het gesprek’. U bent van harte welkom. www.duivenindialoog.eu.
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Heerlijk etentje met de
scootmobielclub!
 
Wat een gezelligheid op woensdag 4 november jl. Ik
mocht aansluiten bij de scootmobielclub in de
Nieuwhof in Westervoort. Daar stond een heerlijke
maaltijd op me te wachten.
 
Helaas was ik iets te laat door de files, maar ondanks
dat, heb ik genoten van de gezelligheid en het eten.
De deelnemers van de scootmobielclub sparen elke
maand €3,-. Dit doen ze om het scootmobiel-jaar
samen af te sluiten door ergens een hapje te gaan
eten. Uiteraard is hier nog een rit aan vooraf gegaan,
omdat het de eerste woensdag was van de maand
november. Naar horen zeggen was het een lange,
gezellige en hectische rit. Accu’s bijna leeg, mensen
bijna kwijt en toch… iedereen met een grote glimlach.
Het is voor mij mooi om te zien hoeveel plezier hieruit
wordt gehaald. Ik krijg hier energie van!
 
Beste deelnemers van de scootmobielclub, bedankt
voor de leuke avond en tot volgend jaar!
 

Wilt u nou ook een keertje meerijden? Neem dan
even contact op met Hans van Gestel. Hij kan u
meer vertellen! Telefoonnummer: 06-16688512.
 
Ik weet dat voor sommige mensen de drempel hoog
is om mee te doen aan een activiteit. Dit heb ik ook
terug gehoord tijdens het etentje en dat begrijp ik.
Weet dat er deelnemers zijn die u graag een keertje
willen ophalen, zodat u niet alleen aan komt rijden.
Schroom dus niet om Hans te bellen. Hij denkt graag
met u mee!
 
Geschreven door: Yvonne Bloemberg
 

Kerstpakket voor de scootmobielclub
 
De coördinator van de scootmobielclub heeft samen
met zijn vrijwilligers de deelnemers van de club verrast
met een kerstpakket. Iedereen kreeg tijdens het
etentje een tegoedbon om een dag later het kerstpak-
ket op te halen in het Cultureel Centrum het Eiland-
plein. Uiteraard werd dit weer een gezellige ochtend
met veel blije gezichten!

Namens de deelnemers scootmobielclub:
iedereen fijne kerstdagen en een mooi 2016! Tot
volgend jaar!
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Repareren in plaats van weggooien
 
Wat doe je met een koffiezetapparaat die het niet meer
doet? Met een fiets waarvan het achterlichtje kapot
is? Of met een broek die korter gemaakt moet worden?
Met je vragen over je computer, tablet, of mobieltje? 

Dan kom je op woensdagmiddag naar Stichting Ruil
& Reparatie Kring De Liemers in Cultureel Centrum ’t
Eiland Eilandplein 302 in Duiven van 13.30 tot 16.30
uur. Op deze manier verkleinen we de afvalberg en
helpen we mensen. Alles wat het niet meer doet, is
welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.
Er kunnen wel eventueel wel materiaalkosten in reke-
ning worden gebracht en een minimaal bedrag van
€ 1,00 is nodig zodat we wat onkosten kunnen betalen.
In de drie uurtjes die we open zijn proberen de repa-
rateurs zoveel mogelijk te repareren, we werken met
het principe wat het eerst komt wordt het eerst gere-
pareerd. Daarom kan het soms even duren voor uw
apparaat gerepareerd word. Als het apparaat niet
meer gerepareerd kan worden dan hergebruiken wij
de onderdelen.

Heeft U leuke spulletjes die U kwijt wilt dan mag U
deze komen brengen op de woensdagmiddag wij
ruilen deze via onze doorgeefhoek voor producten
waar we verrassing tassen mee vullen voor mensen
die het minder hebben. Elke week worden er twee
tassen weggeven. De Kring is ook druk bezig met de
voorbereiding om veel kinderen een Kerst cadeautje
te geven straks onder de Kerstboom.Wist U dat U Uw
plastic doppen bij ons kunt inleveren, die sparen wij
voor stichting hulphond Nederland.

Wilt U meer weten kom dan gezellig langs op woens-
dagmiddag, de koffie/thee staat altijd klaar. Vergeet
dan niet een kijkje te nemen in onze doorgeefkasten
met leuke spelletjes, puzzels, cd’s, boeken enz.

Meer info: www.ruilkringdeliemers.nl
ruilkringdeliemers@hotmail.com
0316262274
Facebook: Doorgeefhoek De Liemers

Buurvrouw 2.0 ondersteunt bij opvoeden
Humanitas Home-Start/Home-Start
                                                                          
Dat opvoeden een ware uitdaging kan zijn, weten alle ouders. Zeker als je zelf niet lekker in je vel zit, als je
kinderen zich anders gedragen dan dat je van te voren had gedacht of als er niemand is aan wie je je verhaal
kwijt kan of die met je mee denkt.
 
Een goede ‘buurvrouw’ (Humanitas-vrijwilliger) die wekelijks bij je op bezoek komt kan uitkomst bieden.
Humanitas coördineert, traint, begeleidt en ondersteunt vrijwilligers met opvoedervaring (privé of professi-
oneel) en brengt hen in contact met gezinnen die in een lastige periode zitten. De coördinator komt eerst
kennis maken in het gezin om goed in te kunnen schatten wat het gezin nodig heeft en welke vrijwilliger
goed in dit gezin met hun specifieke vraag zou passen. Vervolgens komt de vrijwilliger regelmatig in het
gezin om, als een soort goede buurvrouw, de ouders te ondersteunen.
 
Onze vrijwilligers krijgen allemaal een training voordat ze starten in een gezin. Ook bieden we hen meerde-
re malen per jaar intervisiebijeenkomsten, begeleiding en themabijeenkomsten aan.          
                  
Heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt over hoe je het in je gezin soepeler zou kunnen laten
verlopen? Of zie jij het zitten om in gezinnen aan de slag te gaan als buurvrouw (of buurman) 2.0? Neem
dan contact op met Eline van Kuijk 06-134 36 787 of met Loes Hulsebosch 06-351 30 961 voor meer infor-
matie .
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Graag Gedaan Westervoort
Soms is er in je omgeving even niemand om met je
mee te gaan naar het ziekenhuis of de dokter. Of heb
je iemand nodig om een boodschap te doen...
 
Ruim 60 vrijwilligers staan klaar om in voorkomende
gevallen in te springen.
 
Hulpdienst Graag Gedaan Westervoort  brengt men-
sen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen
bieden bij elkaar.
 
De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen voor het
vervoer per auto wordt een kleine brandstofvergoe-
ding en eventueel parkeergeld gevraagd.
 
De hulp kan het volgende omvatten:
Vervoer per auto
Bezoekje brengen
Boodschappen doen
Eenvoudig klusje in huis
Klein karweitje in de tuin
Iemand begeleiden (bijv. bij ziekenhuisbezoek)
Samen wandelen / rolstoel rijden
 
Graag Gedaan is elke
werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur.
Het telefoonnummer is 026 3115918.
 
De telefoon wordt op die tijden opgenomen door één
van de contactpersonen.

Ontmoeting in ’t zonnetje: een groot
succes!
Dinsdag 17 november was het dan zover, Ontmoe-
ting werd in het zonnetje gezet! Er waren zo’n 55
mensen aanwezig op deze feestelijke ochtend in het
CC ‘t Eiland!

Ontmoeting in de Wijk geeft u de gelegenheid om
contacten te leggen en lekker bezig te blijven. Twee
keer per week staan vrijwilligers met een warm
hart klaar om u een gezellige ochtend te bezorgen.
Een praatje maken, samen eten of een spelletje
doen, alles is mogelijk bij Ontmoeting in de Wijk. Op
dit moment zijn er twee locaties in Duiven. Meer
weten? Bel gerust naar Mikado van maandag tot en
met vrijdag tussen 9 en 13 uur naar 0316-250700.
 
Naast Ontmoeting in de Wijk werd stilgestaan bij alle
groepen/activiteiten van Aangenaam en de Ruil &
Reparatiekring. Jolanda Knorren, directrice van
Mikado, was aanwezig om de ochtend te openen.
Als snel kwamen er leuke gesprekken op gang
tussen de aanwezigen. Het is geweldig om te zien
dat de gasten contacten leggen met elkaar. Er
werden zelfs vervolg afspraken gemaakt! Op som-
mige tafels kwamen nog wat bordspellen op tafel,
het was een super gezellige en geslaagde ochtend!
 
Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en hope-
lijk zien jullie elkaar nog bij één van de
ontmoetingsactiviteiten!
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Het Trefcentrum 
Het Trefcentrum is een vereniging voor senioren vanaf
ongeveer 55 jaar, gelegen aan de Dorpsstraat 102 in
Westervoort. Tel.: 026-3113027. De openingstijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur, van
13.30-17.00 uur en op zondag van 10.30-13.00 uur.
U kunt dan langskomen om gezellig wat te praten, de
krant te lezen of wat te drinken. Ook kunnen wij nog
vrijwilligers gebruiken om te helpen achter de bar, bij
de technische klusjes en bij het schoonhouden van
het Trefcentrum.
 
OOK ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:
Een opvolger als voorzitter van de Vereniging voor
Ouderen in het Trefcentrum te Westervoort.  Iets voor
jou? Meld je dan aan bij het secretariaat. Overige in-
formatie staat op onze website: www.trefcentrumwes-
tervoort.nl. U bent van harte welkom.

Activiteiten van het Trefcentrum in Westervoort
Maandag 10.00 uur Tekenen en schilderen
 13.30 uur Koersballen
Dinsdag 08.30 uur Yoga
 09.45 uur Gymnastiek groep 1
 11.00 uur Gymnastiek groep 2
 13.30 uur Bridge (vrij)
 13.30 uur Biljarten
 13.30 uur Bloemschikken 2e di vd maand
 19.30 uur De Speelluden
Woensdag 10.00 uur Volksdansgroep
 12.00 uur Yoga
 20.30 uur Herensoos
Donderdag 10.00 uur Seniorenkook Vivace
 13.30 uur Bridgeclub
 19.30 uur Koersballen 1 x per 14 dagen
Vrijdag 13.30 uur Kaverjassen en jokeren

Speelotheek-verkiezing
Voor de landelijke speelotheek-van-het-jaar verkie-
zing laten Arnoud, Gerda en Flip zien hoe sterk ons
team is. Dat is één van de onderdelen waar we zeker
punten gaan scoren in de beoordeling. Ook qua
organisatie denken we goed aan te sluiten bij het
jaarthema “een speelse onderneming”. Houd onze
website www.speelotheek-de-vlieger.nl en onze
vernieuwde faceboekgroep www.facebook.com/
groups/Speelotheek.de.Vlieger in de gaten voor
nieuws over deze spannende verkiezing.
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NL Doet!
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van ons land.
In 2015 waren ruim 300.000 Nederlanders actief bij
ruim 7.600 klussen. In 2016 is NLdoet op 11 en 12
maart. Let op: dit is een week eerder dan dit jaar!
 
Klus organiseren? Bestel een voorbeeld-draaiboek!
Voor veel voorkomende klussen hebben wij voor-
beeld-draaiboeken ontwikkeld. Overweegt u om
mee te doen maar weet u niet precies hoe? Kies
maximaal 3 draaiboeken die u graag wilt ontvangen.
Begin november ontvangt u geheel vrijblijvend de
gevraagde draaiboeken.
 
Financiële aanvraag
Als uw organisatie besluit mee te doen met NLdoet
2016, kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij
het Oranje Fonds (op=op). Zo heeft u ook de mid-
delen om uw klus uit te voeren.

Steun het vrijwilligerswerk
Voelt u zich betrokken bij onze samenleving? Wilt u
naast NLdoet ook op een andere manier sociale
initiatieven steunen? Vanaf € 2,= per maand bent u
al Vriend van het Oranje Fonds!
 
Meer weten?
Kijk op www.nldoet.nl om in de campagneperiode
van november t/m maart klussen aan te melden of
om als vrijwilliger op zoek te gaan naar een klus bij
jou in de buurt.

De eerste Europass Mobiliteit voor
vrijwilligers is verstrekt!
Frieda Derksen, vrijwilliger bij de vrijwilligerscentra-
le van Duiven/Westervoort én baliemedewerker bij
Mikado Welzijn, heeft zojuist haar Europass ontvan-
gen en ondertekend. Zij is daarmee de eerste vrij-
williger uit de Liemers die een Europass (via Mikado)
verstrekt gekregen heeft.
 
Wat is een Europass?
De Europass Mobiliteit voor Vrijwilligers is een soort
certificaat, samengesteld door de Europese Com-
missie, als waardering voor vrijwilligers. Op dit cer-
tificaat komt te staan:
 
Personalia van de vrijwilliger;
Welk vrijwilligerswerk hij/zij beoefend heeft of reeds
beoefent; De competenties en vaardigheden waar
de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk veel aan
gewerkt heeft.
 
De Europass is uitermate geschikt voor vrijwilligers
die (op lange termijn) op zoek zijn naar een betaalde
baan. Dit document kan immers meegezonden
worden bij een sollicitatiebrief en c.v., hetgeen extra
overredingskracht kan bieden voor werkgevers om
juist hem/haar te kiezen.
 
Hoe werkt de Europass?
Als vrijwilligers een half jaar vrijwilligerswerk hebben
gedaan of langer, kunnen zij contact opnemen met
coördinator Bart Hoesté via b.hoeste@mikado-
welzijn.nl. In een mail naar hem worden zij gevraagd
de volgende gegevens mee te sturen:
 
Volledige naam;
Adres en contactgegevens;
Geboortedatum;
Pasfoto;
Welk, waar en hoe lang de vrijwilliger vrijwilligers-
werk doet;
Contactgegevens van de contactpersonen van de
organisatie (begeleider).
 
Zodra een aanvraag binnenkomt, neemt de coördi-
nator contact op met de organisatie en vraagt hen
een competentieprofiel in te laten vullen. Op basis
daarvan wordt de Europass samengesteld. Alvorens
dit gebeurt, krijgt de vrijwilliger nog wel de ruimte om
de beoordeling te zien en daar feedback op te geven.
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Programma seniorclub Duiven 2016
Maandag 13.00 Biljartmiddag Thuvine
 vanaf 13.30 Vrije inloop, de koffie staat klaar
Dinsdag 13.00 Inhaalmiddag Competitie Biljart
  Vrij biljarten over de klok, biljart nr. 3.
 13.30 Sjoelen
 13.30 Quilten: 2de en 4de  dinsdag van de maand.
 13.30 Bingo: 2de dinsdag van de maand.
  Vrije inloop (de bar is open)
Woensdag 13.00 Competitie Biljart Thuvine
  Biljarten over de klok, biljart nr. 3.
 13.30 Bridgen
  Vrije inloop voor bezoek aan de bar
 19.30 Jokeren en biljarten over de klok nr. 3.
Donderdag 09.15 Koersballen en vrije inloop of biljarten.
 13.00 Competitie Biljart en vrij biljarten nr.3.
 13.30 Koersballen en vrije inloop of biljart. Bar is open.
 14.00 Tekenen en Schilderen. (Professionele begeleiding)
 19.30 Koersballen
Vrijdag 13.30 Klaverjassen
  Vrije inloop (biljarten nr.3  of bezoek aan de bar)
 19.00 Clubavond Thuvine

Bewegen voor ouderen!
Heeft u zin om te bewegen bij een gezellige club?
 
Dan bent u van harte welkom bij de gym groep voor
ouderen in de Seniorenclub aan het Eilandplein 300
de Waddenborg.

We zijn daar op woensdagmorgen van 10.30 tot 11.30.
In de les wordt aandacht besteed aan de verschillen-
de spiergroepen waardoor deze soepel blijven. We
werken ondermeer met materialen en doen zowel
staande als zittende oefeningen. Hierdoor kan altijd
iedereen meedoen.
 
Aan het eind van de les drinken we gezellig nog een
kopje koffie of thee en we hebben met elkaar vooral
veel plezier.

 
Dus kom maar eens kijken bij de SENIORCLUB aan
het Eilandplein 300 in Duiven.
 
Meer informatie: telefoon 0613255521.
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Thuisadministratie 

 - Het vergroten van de zelfredzaamheid van de
klant door samen zijn administratie overzichtelijk
 en systematisch op te bergen en hem te leren
deze zelfstandig bij te houden.

 - Het signaleren van niet gebruik van voorzienin-
gen en regelingen.

 - Het signaleren van schulden.

Door allerlei omstandigheden kan iemand het over-
zicht op de financiën kwijt raken. Dat kan door ouder-
dom komen of te maken hebben met een verlies van
een geliefd persoon. Maar ook door het kwijtraken van
een baan of door ziekte kan iemand moeite krijgen om
de administratie op orde te houden. Als er dan nie-
mand in de directe omgeving is die kan helpen, is het
tijd voor een steuntje in de rug.
 
Het project Thuisadministratie is voor inwoners van
gemeente Duiven en Westervoort die (tijdelijk) onder-
steuning nodig hebben bij het regelen van hun (finan-
ciële) administratie en het invullen van formulieren. Zij
kunnen hiervoor geen beroep doen op een sociaal
netwerk van vrienden, familie of buren. Zij ontvangen
dan (tijdelijk) ondersteuning van enthousiaste en
kundige vrijwilligers.
 
Dit project stelt tot doel:

 
Zorgdragen voor een duurzame oplossing door:
       -  Klant zelf
       -  Hulp vanuit eigen netwerk
       -  Koppelen van klant aan een maatje
 
Het project Thuisadministratie is een samenwerking
tussen de Stichting Mikado en de STMG.
 
Aanmelden kan bij:

Algemene hulp bij administratie
Mikado (Meldpunt Vrijwillige Thuishulp)
Telefoon 0316 282032 
Dagelijks tussen 9.00 en 11.00 uur
 
Administratie bij schulden
STMG (AMW) Duiven
Telefoon 0316 250560
Ma/ di/ woe/ vr tussen 8.30 en 9.30 uur
 
STMG (AMW) Westervoort
Telefoon 026 3762526
Ma/ di/ do/ vr tussen 8.30 en 9.30 uur
 

Oproepje van Truus: kookgroepje
opstarten! Wie doet mee?
Een aantal jaar geleden deed ik mee via seniorweb
aan een kookgroepje met een aantal deelnemers die
woonden tussen Ede en Silvolde. Dit is na een
aantal jaren helaas verwaterd en opgeheven.
 
Nu dacht ik weer zo iets op te zetten hier in de ge-
meente Duiven. Er zullen best meer alleenstaanden
zijn die zo iets leuk vinden. Je hoeft echt geen kok
te zijn maar wel een smakelijke maaltijd kunnen klaar
maken. De groep kan niet al te groot zijn zodat we
gezellig aan een tafel kunnen zitten.

Het is de bedoeling om roulerend bij elkaar te gaan
eten. Dit bijvoorbeeld één keer per maand. De
gastheer/vrouw kookt een maaltijd (misschien
samen met een andere deelnemer?). Samen gaan
we vervolgens genieten van de maaltijd en het sa-
menzijn!
 
Het met elkaar eten is op zich al een feestje!
 
Zelf zat ik te denken om in januari een keer samen
te komen. We kunnen elkaar dan leren kennen en
afspraken maken. De feestdagen zijn dan voorbij en
de donkere dagen vallen weer meer tegen. Gezellig
met elkaar eten verlicht de donkere tijd weer een
beetje. Als het heel goed bevalt kan het uitgebreid
worden door het twee keer per maand te doen.
 
Ik hoop van jullie te horen, groetjes Truus
 
Mocht u hierop willen reageren, bel dan naar
Yvonne Bloemberg 06-44458152 of stuur
een e-mailtje naar y.bloemberg@mikado-welzijn.nl.
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Volop activiteit in het
BabyPeuterCafé
Bijna elke week mogen we nieuwe kindjes en ouders
verwelkomen in het café! Via mond tot mond recla-
me, de posters en flyers beginnen we nu echt
naamsbekendheid te krijgen. Daar hoopte we al op,
we zien graag dat onze fijne groep mensen groeit.
Telkens nadat er wat nieuwe gezichten zijn is het
voor zowel de ouders als de kinderen even aftasten.
Met wie heb je een klik, met wie kun je een fijn ge-
sprek voeren of leuk spelen? We ontmoeten elkaar
en leren er allemaal wat van!
 
Sinds september wordt er regelmatig een gastspre-
ker uitgenodigd. We krijgen daar positieve reacties
op. In september kwam Mirelle Besselink van de bieb
vertellen over boekstart, de kindjes hebben fijn ge-
lezen in haar meegebrachte boekjes. Voor kinder-
coach Marian Kleinsmit waren er in oktober veel
vragen rondom opvoeding. Draagdoekconsulente
Trees Blom vertelde over het hoe en waarom dragen
van je kindje, waar met interesse naar geluisterd
werd en ze heeft wat moeders tips kunnen geven
met draagvragen. Begin november was Renate
Rosenbrand er, preventiewerker bij Indigo. Hiermee
ontstond een heel openhartig gesprek onder de
moeders over de persoonlijke uitdagingen van het
ouderschap.
 
We nodigen de komende maanden nog een baby-
masseuse, een medewerkster van de Mikado peu-
terspeelzalen, een coach, een jeugdverpleegkundi-
ge van het CJG en een osteopaat uit. Hoe dat ver-
loopt leest u in een volgende Aangenaam.
 
Kom ook langs met uw (klein- of oppas-) kind van
0-4 jaar, op woensdag en vrijdag ochtend van
9u30-11u30 in de kantine van Triominos!

Waarom naar Uniek? 
Omdat ik weinig mensen in mijn directe omgeving van
mijn eigen leeftijd ken wilde ik hier iets aan gaan doen.
In eerste instantie heb ik verschillende dingen uitge-
probeerd en dit leidde tot enkele vriendschappelijke
relaties maar voornamelijk met mensen boven de 35. 
 
Ik was al een poosje vrijwilliger via Mikado en ik legde
dit is eens een keer voor, dus ze stelde voor om een
concept te maken. Maar later kwam ik erachter dat er
al iemand bezig was via Mikado om een project op te
starten voor mensen tussen de 18-30 met een beper-
king, waar ik helaas ook onder val. De oprichter van
dit nieuwe project was al een poosje hiermee bezig
dus ik kon eigenlijk gewoon wachten totdat ze het
project open gooide en waarna ik mij dus aanmeldde
voor de eerste avond die op 27-10-15 in het Cultureel
Centrum t' Eiland zou plaats vinden. 
 
De eerste avond was gezellig en iedereen stelde zich
voor en er werd wat gegeten en gedronken en er
werden al wat concepten op papier gezet wat we op
andere avonden (of dagen) willen gaan doen.  De
avond ging wel snel voorbij, dat smaakte dus naar
meer. 
 
Ik ben er dus zeker weer bij voor de tweede avond en
de tijd zal het leren of het een succes wordt! Laten we
hopen van wel!
 
Marcel Kinkelaar (27)
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