
             Nieuwsbrief Oktober 2020 

 

Beste belangstellenden, 

De zomer ligt weer achter ons. Wat hebben we genoten van ons heerlijke terras, de comfortabele 

tuinstoelen en het lekkere weer. Door ons virtuele reisprogramma voelde het soms net of we echt op 

vakantie waren met z’n allen! Nu worden de dagen alweer korter en gaan de lampen eerder aan. We 

hebben weer wat nieuwe deelnemers kunnen verwelkomen en we hopen dat zij zich snel thuis zullen 

voelen in onze groep! 

Helaas hebben we nog steeds te maken met alle regels en voorschriften van het RIVM omdat Covid-

19 weer oplaait. We blijven waakzaam om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen! Zo 

worden er in de bus nu door iedereen mondkapjes gedragen, de handhygiëne is uiteraard nog steeds 

van toepassing. Evenals de 1.5m afstand. 

In de bijlage weer een geheel nieuw programma voor de maand oktober. Weer met leuke activiteiten 

en heerlijke menu’s voor de lunch. 

Dit is er een van, samen met de deelnemers zijn we een heerlijke warme vriendschap sjaal aan het 

breien. Zien breien doet breien en onze dames vinden het erg leuk. 

 

 

 



Ook hebben we nu 1 maal per maand een heuse echte kok op onze club. 

Wij zorgen voor een zeer gezellige gedekte tafel en onze kok serveert een 3 gangen menu.  

We hebben helaas nu alleen maar foto’s waar onze deelnemers op staan en dat mag helaas niet.  

Maar de reacties zijn geweldig, van we zijn even echt uit eten, tot wat een grote familie zijn we he. 

 
Iedere woensdag en vrijdag ochtend gaan de handen de lucht in en worden de spieren opgewarmd 

door het bewegen op muziek. Iedereen is hier zo enthousiast over, dat we nu ook op de maandag -

ochtend bewegen op muziek gaan doen. 

Een spelletje doen is favoriet op onze club, van Mens erger je niet, 

dammen of sjoelen. Maar ook een kaartje leggen en Triominos doet men 

graag. 

Verder doen we veel met muziek. Zowel ernaar luisteren als zelf zingen. De 

piano en de gitaren die we op onze groep hebben zitten zeker niet onder 

het stof, maar worden intensief gebruikt!  Ter afwisseling hebben we 

onlangs de look al like van Wim Sonneveld op bezoek gehad. Onze deelnemers hebben uit volle borst 

meegezongen en een polonaise gelopen op de bekende oude liedjes. Ook kwam shantykoor Ahoy uit 

Amersfoort voor ons zingen.                                        

We kunnen nog wel een poosje doorgaan met te vertellen wat wij zoal doen op ons 

Ontmoetingscentrum Soesterkwartier. In de bijlage ook een schrijven om Casemanagers, 

wijkverpleegkundige en buurtdiensten uit te nodigen om eens een kopje koffie te komen drinken. 

Om dat we zo vaak nog horen, zitten jullie in het Buurthuis de Nieuwe Sleutel? Dat wist ik niet! Ons 

doel is om nog meer kwetsbare ouderen een fijne dag te bezorgen en op deze manier de 

mantelzorgers thuis even de rust te geven die ze zo hard nodig hebben.  

Iedereen is altijd welkom en de koffie staat altijd klaar, 

Tot de volgende keer! 

Team Soesterkwartier 

André, Marja, Samantha, Gon en Conny. 

Noordewierweg 205-1 Amersfoort tel:06-37422115 (conny) 

ocsoesterkwartier@kingarthurgroep.nl  
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