Nieuwsbrief SSV – september 2017

Stichting Samen Verder - Culemborg

Nieuwsbrief SSV
september 2017

Bestuur
Het overlijden van Arjan Eigenbrood en het afscheid van Tonnie Latour heeft
noodzakelijkerwijs aanpassingen in het bestuur tot gevolg gehad. De samenstelling
is momenteel als volgt:
contactpersoon
Voorzitter
: Jos van Zutphen
Klaartje, PRAC, externe contacten
Secretaris
: Ellien Doornbal
externe contacten
Penningmeester : Thom Bouwman
Facilitaire dienst
Bestuurslid
: Ineke Diekerhof
Bartje
Bestuurslid
: vacature
Het bestuur is op zoek naar versterking. Een nieuwe bestuurslid zou
contactpersoon voor de Public Relations en Activiteiten Commissie (PRAC)
moeten worden.
Naar verwachting zullen de meeste medewerkers van deze bestuurlijke aanpassingen nauwelijks iets merken. De dagelijkse praktijk verandert er niet door.

Sponsor
Garage de Waal
Over de nieuwe bus valt niets nieuws te vermelden. Tot de levering zorgt
garage de Waal dat problemen met de bussen zo snel mogelijk worden
opgelost.
We laten ons op de hoogte houden van de mogelijkheid om (geleidelijk) over te
stappen naar elektrisch aangedreven bussen.Voor de eertsvolgende nieuwe bus is dat
nog niet mogelijk.

PRAC
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Klaartje
De laatste zomertoer vond 22 augustus plaats. De busritten door de omgeving,
inclusief koffiestop met gebak, waren een groot succes. Het aantal ritten en deelnemers is toegenomen.
Deze activiteit in samenwerking met KBO/PCOB, SSCC en de Zonnebloem voldoet
klaarblijkelijk aan een (toenemende) behoefte. Ongetwijfeld is het fundament van die
behoefte 'sociaal contact'.
Dat is ook de grondslag waarop ons nieuwe (pilot) project Samen Uit is gestoeld;
voorkomen dat mensen in een sociaal isolement komen.
Ook dit jaar waren de uitstapjes gevarieerd. Voor elk wat wils, tochtjes naar leuke
plekjes, zoals
Moeke Rhenen (zie foto),
De Lingehoeve,
Oosterwijk bij Leerdam,
Het Wapen van Haarzuilens, enz..
Het zijn altijd gezellige uitstapjes.
En altijd minstens koffie met gebak !
De gezelligheid begint al in de bus,
als mensen elkaar na een lange tijd
weer zien. Dan komen de (sterke)
verhalen weer naar boven en voert
veelal de nostalgie hoogtij.
De mensen zijn echt dankbaar dat Klaartje deze gezellige uitjes mede mogelijk maakt.
Klaartje verzorgt het vervoer, levert de bussen, chauffeurs en eventueel bijrijders.
De route naar de bestemmingen gaat vaak via mooie en interessante routes die door
de chauffeurs worden uitgezet. Op deze manier zien de ouderen die niet meer zo vaak
buiten Culemborg komen nog wat van de omgeving.
Jammer dat het uitstapjesseizoen weer voorbij is. De mensen moeten tot volgend jaar
wachten.
Vanwege het succes en het belang van sociaal contact voor ouderen gaan we bezien
of de uitstapjes ook in het winterseizoen georganiseerd zouden kunnen worden.

PRAC
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Samen Uit
Bussen

Maandag 25 september organiseert Samen Uit in De Fransche School een filmmiddag; Sage Femme met Catharine Deneuve.
Claire heeft zichzelf jarenlang als vroedvrouw in dienst gesteld van anderen.
Dan komt Beatrice, de minnares van haar overleden vader, terug in haar leven.
Claire is verbaasd dat de flamboyante Beatrice om haar hulp komt vragen.
Kosten € 5, introducés welkom.
Maandag 25 september in De Fransche School om13.15 uur ontvangst met koffie en
taart. In de pauze koffie of thee.
Vóór maandag 18 september inschrijfformulier en eigen bijdrage inleveren bij
Bartje's kringloopcentrum in de bus SAMEN UIT (ruimte achter de kassa).

Vanwege het succes in het voorjaar wordt binnenkort opnieuw een workshop bloemschikken
gehouden.

PRAC
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Wetenswaardigheden
 De Facilitaire dienst heeft de afgelopen periode (dus ook in de vakantie)
veel (kleine) klussen uitgevoerd.
De beveiliging van het pand en terrein wordt verbeterd door aanpassingen aan o.a. de alarmering, het hekwerk en het hang- en sluitwerk.
 Bartjes kringloopcentrum is weliswaar tijdens de schoolvakanties
gesloten, maar in die periode wordt door veel medewerkers niet stil
gezeten. Er is hard gewerkt om Bartje na de vakantie weer optimaal aan
het publiek te kunnen presenteren.
Dat zij daarin geslaagd zijn, blijkt uit de overweldigende belangstelling
in de eerste weken na de vakantie.
 Het succesvolle project 'Samen Praten' wordt in goed overleg voortgezet
bij het Leerhuis.
 Woensdag 1 november bezoekt de nieuwe burgemeester van 12.00 tot
14.00 uur SSV. Programma:
- ontvangst, lunch en presentatie SSV in Kakelhof;
- rondleiding in Bartjes kringloopcentrum.
 We gaan onderzoeken of de succesvolle busritten i.s.m. KBO/PCOB,
SSCC en de Zonnebloem ook tijdens de wintermaanden kunnen worden
georganiseerd.
 Mevrouw Nieuwboer, voorheen chauffeur bij Klaartje, heeft na haar
overlijden een legaat van € 10.000 nagelaten aan SSV. Het bestuur heeft
zich erkentelijk getoond en besloten dit bedrag in te zetten voor de
aanschaf van een bus.
 Volgen jaar bestaat SSV 40 jaar!
Dit jubileumjaar krijgt een extra feestelijk tintje.
Samen met ons erelid en mede oprichtster wordt de geschiedenis van
SSV vastgelegd en de PRAC is al volop bezig met het extra feestelijke
jaarlijks uitstapje woensdag 16 mei.
 Vanwege het grote succes is voor de eindejaarsbijeenkomst zaterdag 16
december het Culemborgs zangkoor De Deining opnieuw bereid
gevonden deze middag vocaal luister bij te zetten.
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