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Van het bestuur
Sinterklaas – Op 4 december werden twee
Zwarte Pieten in de koffiekamer opgewacht
door de bewoners samen met twee vrijwilligers
van
de
Zonnebloem.
Enkele
bewoners
ontbraken wegens ziekte. Eén Piet was nog in
opleiding, maar hij heeft zijn mannetje prima
gestaan. Onder het genot van chocolademelk
met warme banketletter en natuurlijk
pepernootjes door Piet uitgedeeld, werden de
rijmelarijen voorgelezen en de cadeautjes
uitgepakt. Dit keer had Piet een zak met
allemaal verschillende ballen bij zich en
werden alle aanwezige bewoners getest op hun
kennis over de getoonde bal. Het werd weer
een heerlijk avondje, waarbij niemand met lege
handen naar huis ging.
Kasoavend – Op dinsdag 23 december werden
in
“De
Wingerd”
de
gasten
onder
harmonicaspel van Linie Esselink en zang van
het eigen koffiekoor ontvangen. Met een
glaasje glühwein of warme kruidige appelsap
startte deze Kasoavend. Op deze sfeervolle
locatie opende voorzitter Herman Morsink de
avond en kondigde onze gast Hendrik Weenink
(van den Hook) aan. Hij vertelde twee
kerstverhalen. Tussendoor harmonicaspel en
samenzang van enkele kerstliederen en
natuurlijk pannenkoek . Herman Nijenhuis en
zijn team bakten weer overheerlijke
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pannenkoeken sommige met worst en spek. Na
het verhaal in kerstsfeer werd er nog
gezongen en na gekletst met een glaasje op
deze weer geslaagde gezellige avond.
Op oudejaarsdag woensdag 31 december
waren er weer oliebollen in de koffiekamer,
want zo sluit je het jaar toch af…………met
oliebollen!
Het nieuwe jaar is ingeluid met een goed
bezochte Niejjoarsvisite op woensdag 7
januari. Arie Ribbers was gast. Hij heeft zijn
levensloop
verteld en daarna de mensen
vermaakt met harsenkrakers .
Ook de niejjoarsrullekes gebakken door
Johanna en Gerrit Haijtink, al dan niet gevuld
met slagroom, vielen goed in de smaak.
Vrijwilligers: In het nieuwe jaar mogen we
twee nieuwe koffieschenkers verwelkomen:
Annie Helmink en Gerda Mulderije. Gerda en
Eppie Teunissen hebben de honneurs van Fenny
en Henk Vruggink overgenomen .
De telefoon in de koffiekamer is verwijderd,
omdat er weinig gebruik van gemaakt werd.
Rita Asselman, secretaris SVWB
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Van de bewoners
De wintertijd is aangebroken al lijkt het wel
herfst met al die regen en wind. Zo kwamen
twee Zwarte Pieten bij ons aangewaaid. Onder
het genot van chocolademelk, wat lekkers, een
glaasje en zang werden we vermaakt door hun
grappen en grollen. Een onderdeel had vier
verschillende speelballen en een dobbelsteen.
Een ieder van ons was wel bij een van deze
spellen actief. Er was voor ieder een cadeautje
met een gedichtje.
Op 23 december werden we ontvangen in “De
Wingerd » met zang, glaasje glühwine, warme
appelsap. De kerstavond werd geopend met
een welkomstwoord door Herman Morssink.
Het was een fijne avond met zang, een verhaal
van de heer
Weenink en lekkere
pannenkoeken.
Complimenten
aan
alle
medewerkers.
Op 7 januari hebben wij als bewoners met
vrijwilligers de nieuwjaarsreceptie aangeboden
gekregen. Arie Ribbers vertelt het verhaal van
zijn levensloop vanaf zijn jeugd tot en met wat
hij nu doet. Daarna heeft hij ons de hersens
laten kraken met zijn puzzels en raadsels uit
"De Naober". Een ieder heeft er van genoten
en het goed kunnen volgen.
Dit was het weer. Tot de volgende keer.

aanbrengen van vele dunne en dikkere lagen, zo
textuur en transparantie creërend. Soms wil ik
mijn
werkwijze
aanpassen
aan
mijn
gemoedsgesteldheid hetgeen kan resulteren in
een fijn geschilderd werk met olieverf, dit
geeft rust en straalt ook rust uit. Naast het
tot expressie brengen van persoonlijke
gevoelens is het mijn wens om aan de
schoonheid van deze wereld te herinneren en
er aan bij te dragen. Daarbij in gedachten
houdend “that beauty is in the eye of the
beholder”.
Barbara de Graaf

De Stamtafel
De spelletjes zijn weer op woensdagmiddag 4,
11 en 25 februari en 4, 11 en 25 maart 2015
Rikie Klein Nulent, tel. 441 643

Koersbal
In de Wingerd, elke vrijdagmiddag in de
oneven weken: 13 en 27 februari en 13 en 27
maart 2015.
B.Arendsen Raedt,tel. 441 264

Biljartclub “Het Station”

Gerrie

Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag. Momenteel is er een
ledenstop.

Wisselexpositie

Seniorensoos
Op 18 februari en 18 maart 2015.

De wieste henne legt ok wel es een ei in de
nettels.

Trudy Huisman woont en werkt in Nederland.
Zij begon, zoals veel kunstenaars, op heel
jonge leeftijd met tekenen en schilderen.
Begin jaren zeventig volgde zij enige tijd
lessen
aan
de
Vrije
Academie.
Na aansluitend ook op autodidactische wijze
diverse technieken te hebben geëxploreerd,
ontstonden er opeenvolgend en soms naast
elkaar, diverse stijlen. Trudy houdt van
afwisseling in haar schilderwerk en als
bijkomstigheid de verschillende facetten van
haar persoonlijkheid hier mee neer te zetten.
“Kleur is, net als voor de meeste schilders, een
belangrijk en krachtig gegeven in mijn werk. In
het proces gebruik ik schildersmessen,
penselen, sponsjes, haarspelden, mijn vingers
en alles binnen handbereik, werkend met grote
snelheid. Ondanks het hoge tempo duurt het
proces naar voltooiing geruime tijd door het

Gerrit Haijtink, tel. 441 278.

Jo Nijenhuis, tel. 441023

Jeu de Boules
Vanaf de eerste week van maart wordt er
wekelijks gespeeld op de baan bij de kerk.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom voor de
woensdagmiddag. Aanmelden bij de spelleider
Peter Rappel, telefoon 441 553.
Margreet Arendsen Raedt, secretaris BBB
commissie, telefoon 441 264
Margreet Arendsen Raedt, tel. 441 264

Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 2 februari en 2
maart weer wordt opgehaald?
……… het koffiekoor op de laatste zaterdag
van elke maand zingt?

Waardering is de zonneschijn die het leven
verwarmt en de prestatie doet groeien

