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Dag Taisner, 
 
Via de site Thesinge.com en de Garmer & Thesinger Express van juni, heb ik u op de hoogte gebracht van mijn 
beslissing om te stoppen als Verzoamelsteemedewerker. 
We zijn inmiddels een aantal maanden verder en één ding is me de afgelopen periode heel duidelijk geworden. 
De ouderen van Thesinge, en dan vooral de mensen die de inloopochtenden en themabijeenkomsten bezochten, 
waren echt verknocht aan de woensdagochtend. Ze lieten me weten dat ze de gezellige ochtenden misten en het 
fijn zouden vinden als ik de draad weer ging oppakken. Ook van het projectteam en de voorzitter van de 
stuurgroep kreeg ik het verzoek om weer te starten met de inloopochtenden en themabijeenkomsten. 
Beslist niet om de ouderen, maar ik heb er wel over na moeten denken of ik er goed aan deed om opnieuw met 
het project te beginnen. Uiteindelijk heb ik ja gezegd. In de eerste plaats voor de ouderen van Thesinge. 
Maar ook voor PhD studente Eveline Hage, zodat zij niet in de problemen komt met haar promotieonderzoek. 
 
Elke woensdagochtend tussen 09.00 uur en 11.30 uur bent u weer VAN HARTE WELKOM in 
dorpshuis Trefpunt.  
 
Samen koffie of thee drinken. Elkaar ontmoeten en een praatje maken of nieuwtjes delen. Of even de stilte van 
de dag doorbreken. Soms doen we een spel of quiz. Ook worden er prachtige verhalen verteld. Herinneringen 
worden opgehaald aan de hand van meegebrachte oude foto’s, boeken of documenten. De ouderen hebben een 
schat aan verhalen met mooie en minder mooie herinneringen. Oud Thesingers hebben ook veel te vertellen over 
het dorp. Prachtig! 
Kom woensdags gerust eens langs op een inloopochtend of themabijeenkomst. Ook u/jij bent van harte welkom. 
 
De komende tijd zijn er de volgende activiteiten: 

 14 november, 09.30 uur  demonstratie wilgentenen vlechten door Hinderikus en Aaltje Kooistra. 
Zij gaan ons deze ochtend iets vertellen over de vochtige akkers waarop wilgenhout wordt verbouwd, 
zoals bijvoorbeeld de griendcultuur in de Biesbosch. Zij zullen ook laten zien hoe het wilgentenen vlechten 
in z’n werk gaat.  
De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 

 12 december, 09.30 uur kerststukje maken. 
Met hulp van Heina van Zanten gaan we deze ochtend op de creatieve toer en maken een kerststukje.  
Wij zorgen voor: oase/steekschuim, steekkrammen, ijzerdraad, mos en roosjes. 
Neemt u zelf een grote en/of kleine schaal, scherp mesje en snoeischaar mee? Ook de overige materialen 
mag u zelf meenemen, zodat het ook echt uw eigen creatie wordt. Hierbij kunt u denken aan: 
dennengroen, blad van conifeer, hulst, hedera, taxus of skimmia, dennenappels, takjes, bamboe stokjes, 
paddestoeltjes, kerstballen, kerstdecoraties, kaars, waxinelichtje. 
 
Kosten: € 4,00 per persoon.  
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
In verband met aan te schaffen materialen graag vóór 5 december even aanmelden bij Janna Hofstede. 
 
        
            z.o.z. 
 



Pilot project ‘de Verzoamelstee’ / nieuwsbrief november 2012 

 
 

19 december, 12.00 uur kerstdiner. 
Na de inloopochtend gaan we om 12.00 uur, het jaar 2012 afsluiten met een gezamenlijke warme lunch. 
Clara van Zanten zal voor ons een heerlijke kerstdiner maken. 
Op verzoek maakt Clara haar smaakvolle groentesoep, maar voor het overige laten we ons verrassen. 
Clara en ik nodigen u van harte uit om samen te genieten van een heerlijke kerstdiner. 

 
Kosten: € 7,50 per persoon 

 
Als u wilt deelnemen aan het kerstdiner dan graag vóór 5 december aanmelden bij Janna Hofstede. 

 
 

Tot slot nog een nieuw initiatief: Ouderen leren jongeren breien. 
Net als vele oudere dames, en misschien ook wel heren in het dorp, zijn enkele dames die de inloopochtenden 
bezoeken grootgebracht met breien. Vroeger, niks geen vermaak met televisie of computer, nee je had tijdverdrijf 
met je breiwerkje. En sommigen kunnen het breien nog steeds niet laten. De ouderen zijn dan ook volleerde 
breisters en kunnen praten en breien tegelijk. 
Maar deze ouderen kunnen en willen ook graag hun kennis van breien overbrengen aan de jongeren. 
Heb jij altijd al van die lekkere warme sokken willen breien maar weet niet hoe het moet? 
Of wil je liever een eigen sjaaltje met ruches? Ook voor het breien van een trui draaien de ouderen hun hand niet 
om. Het kan natuurlijk ook dat mensen die graag mogen breien een breiclubje gaan opzetten. 

 
Ben jij de jongere die graag gebruik wil maken van de kennis van onze oudere dorpsgenoten? 
Of bent u de oudere die haar/zijn kennis van breien graag wil delen met de jongere dorpsgenoten? 
Of bent u meer geïnteresseerd om samen te breien in een clubje? 
Meld je dan vóór 14 november bij me aan. 
Ik zal dan partijen bij elkaar brengen zodat we gezamenlijk kunnen overleggen hoe, wanneer en op welk dagdeel 
we dit initiatief verder vorm kunnen geven. 

 
 

Aanmelden voor activiteiten (indien gevraagd) kan wekelijks op de inloopochtenden of themabijeenkomsten, via 
telefoon 050-3022475 of mail; jannahofstede@home.nl 
Betalen van de kosten graag contant. Dit mag vooraf, maar mag ook op de dag zelf. 
 
De nieuwsbrief en informatie over ‘de Verzoamelstee’ is ook te vinden op www.thesinge.com onder kopje 
verzoamelstee. 
 
 
Hartelijke groet van Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


