
post
om het warm van te krijgen
WINTERVERHALEN

wintereditie

no
ve

m
be

r 
20

21

SAMEN
DE WINTER 
DOOR

LEUKE 
WEETJES
en handige tips



2  THUISPOST  winter 2021

Team Stichting 
Thuishuis Woerden
…en de gezichten achter de AutoMaatje telefoon

Lotte Ruyten 
Coördinator Stichting Thuishuis 
Woerden
Lieve lezers,
De meeste van jullie ken ik en 
kennen mij. Ik ben Lotte Ruyten 
de coördinator van Stichting 
Thuishuis Woerden.
Al ca 6 jaar ben ik bij alle pro-
jecten van Stichting Thuishuis 
Woerden te vinden; het Thuis-
huis, Thuisbus, OuderMaatje, 
Thuisbezoek, AutoMaatje.
Ik geniet altijd enorm van de 
contacten die ik met alle deelne-
mers en vrijwilligers heb. Zoals 
jullie op de foto kunnen zien 
ben ik zwanger en uitgerekend 
op 18 januari. Om deze reden 
zal ik 13 december met verlof 
gaan en er dus een tijdje niet 
aan het werk zijn. Als we in de 
lente met de Thuisbus weer van 
start gaan verwacht ik ook weer 
terug te zijn. Tot die tijd gaan 
mijn fantastisch leuke collega’s 
het schip varende houden, zodat 
er voor jullie niks verandert! Ik 
hoop jullie allemaal na de winter 
weer in goede gezondheid te 
zien en dat ik dan mijn kleine 
man aan jullie kan voorstellen.

Kristel Didden
Allround medewerker 
Hallo allemaal, mijn naam is 
Kristel Didden. Getrouwd met 
Jeroen en trotse moeder van 2 
kinderen Siem en Isa. Wij wonen 
in Woerden. Sinds 1 juli jl. werk 
ik bij deze fantastische Stichting. 
Ik wil me graag inzetten om de 
eenzaamheid onder de ouderen 
te verminderen en de kwaliteit 
van leven te verbeteren. Het is 
mooi en dankbaar werk en ik 
ben blij dat ik hier een steentje 
aan kan bijdragen.

Trudy Kroon
Vrijwillige coördinator  
Telefooncirkel 
Mijn naam is Trudy Kroon.
Ik woon in Woerden. Moeder 
van twee prachtige kinderen en 
oma van vijf fantastische klein-
kinderen. Ik ben coördinator 
van de telefooncirkel. Bij nieuwe 
aanmeldingen ga ik op bezoek 
bij de mensen en ik regel de 
inzet van de vrijwilligers. Ik hoop 
dit mooie werk nog heel lang te 
kunnen doen.

Charlotte Papendorp
Allround medewerker 
Mijn naam is Charlotte Papen-
dorp en woon met veel plezier 
in Harmelen. Naast dat ik een 
trotse moeder ben van een zoon 
van 6 jaar en mij vrijwillig inzet 
in de buurt, ben ik vanaf 15 no-
vember 2021 werkzaam binnen 
Stichting Thuishuis Woerden. 
Het kan dus maar zo zijn dat 
we elkaar binnenkort aan de 
telefoon krijgen of elkaar zullen 
ontmoeten. Ik verheug mij erop! 

Sabina van der Arend - Roskam 
Medewerker AutoMaatje
52 jaar jong en woon met mijn 
man en 3 zoons van 22, 19 en 15 
in het mooie Zegveld. Naast dit  
werk  ben ik ook kapster.
In mijn vrijetijd wandel ik graag 
met onze hond. Ook hou ik van 
gezelligheid met vrienden en 
familie.
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Bernhard Drost
Voorzitter Stichting Thuishuis
ik ben Bernhard Drost, 53 jaar 
en sinds medio dit jaar lid van 
het bestuur van stichting Thuis-
huis. In het bestuur heb ik de 
rol van voorzitter. Het is voor 
mij zonder overdrijven een 
voorrecht om in het bestuur van 
deze organisatie mee te doen. 
Dat is het omdat we iets we-
zenlijks doen voor mensen. Er 
wordt niet alleen gepraat over 
het voorkomen en verminderen 
van eenzaamheid onder oude-
ren, maar er wordt ook gewoon 
gedaan. En in zo’n mentaliteit 
ben ik ook opgegroeid: gewoon 
doen en gewoon doen. Daarom 
voel ik me thuis en ik voel me 
verbonden met wat we doen.  
Met de energie die de dames 
van het team hebben, maken we 
er wat moois van. 
Ik woon in Woerden en heb 
hiervoor in Gouda, Amsterdam, 
Leeuwarden en Heerenveen 
gewoond. Ik ben een Fries. 
Naast het Thuishuis, werk ik (tot 
1 maart 2022) bij Ferm Werk als 
algemeen directeur en heb ik 
een aantal toezichthoudende 
functies (in het basis onderwijs 
en in de zorg). Ik houd van ko-
ken en lekker eten en een goed 
glas wijn en oh ja, van muziek 
maken en zingen. We spreken 
elkaar vast en zeker!!

Gemke van Halm 
Vrijwilliger AutoMaatje
Mijn naam is Gemke van Halm. 
Sinds november vorig jaar ben 
ik als vrijwilliger werkzaam bij 
de planning van  Automaatje. 
Meestal op de maandag en de 
vrijdag, de drukste dagen, bel 
ik de deelnemers om door te 
geven wie de chauffeur is. Zo-
doende heb ik al een flink aantal 
van u gesproken en regelmatig 
mondt het belletje uit in een 
kletspraatje of een serieuzer ge-
sprek. Ik heb het erg naar mijn 
zin bij Automaatje en blijf zeker 
hangen!

Ruim 100 fantastische 
vrijwilligers! 
van AutoMaatje, Thuisbezoek, 
OuderMaatje, Thuisbus,  
Telefooncirkel, Winterfeest, 
Thuishuis-Cafe.

Annemieke Leenhouts 
Na 3 jaar met heel veel plezier 
voor Stichting Thuishuis en 
AutoMaatje te hebben gewerkt 
is er nu iets anders moois op 
mijn pad gekomen. Ik ga per 
1 december op het Yuverta in 
Montfoort (voorheen het Wel-
lant) werken. Ik ga daar bij ver-
schillende praktijkvakken leer-
lingen begeleiden. De dingen 
die ik thuis graag doe en waar ik 
energie uit haal kan ik daar ook 
gaan doen en me in ontwikke-
len. Hoeveel zin ik daar ook in 
heb, weggaan bij de Stichting 
gaat met een zwaar gemoed. 
Samenwerking en contact met 
collega’s, bestuur en alle oude-
ren was fijn. Regelmatig kwamen 
er hartverwarmende berichten 
en woorden wat maakte dat het 
werk nuttig en dankbaar voelde. 
Hopelijk ga ik dat in mijn volgen-
de baan ook zo ervaren.
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De tijd vliegt... tijd om terug te blikken op een bijzonder jaar. Het jaar met vele corona- 
maatregelen maar ook het einde van de Lock-down. We mochten elkaar weer ontmoeten! 
En dat hebben we gedaan…
Zo hebben vele leuke OuderMaatjes gehad; ‘Het OuderMaatje is een uitje met leeftijds-
genoten om nieuwe mensen te leren kennen. De uitjes bieden de mogelijkheid om elkaar 
op een leuke manier beter te leren kennen en wellicht iemand te ontmoeten die dezelfde 
interesse of hobby heeft. Om vervolgens zelf nog eens mee af te spreken’. 

Terugblik 2021

We kijken terug op een jaar 
vol gezellige ontmoetingen!

We hebben diverse vaartochten met de 
‘Sweet Caroline’ gedaan, scootmobieltochten 

naar Zegveld, Harmelen en Kamerik, een 
bezoekje gebracht aan de Sleutelclub in 

Kamerik, lekker pizza gegeten bij Egde en 
natuurlijk het niet te vergeten pannenkoeken 

eetfestijn in het Westdampark. Allemaal reuze 
gezellige middagen! 

Wilt u ook een keer uitgenodigd worden voor 
het OuderMaatje? Laat het ons weten via 
06-83405125 of info@thuishuiswoerden.nl
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Naast deze activiteiten hebben onze Fantastische AutoMaatje maar liefst 
ongeveer 7.500 ritjes gereden het afgelopen jaar. We hebben nu zo’n 80 
AutoMaatje vrijwilligers die van elk ritje weer een gezellig tochtje maken!

Naast de OuderMaatjes hadden we natuurlijk 
de altijd gezellige Thuisbus elke week!
Het rijdende pop-up terras werd ook dit jaar 
weer druk bezocht op de diverse plekken in 
Woerden en de dorpen. De nieuwe planning 
en data voor komende seizoen van de Thuisbus 
die zal starten in mei, zal weer in de krant gezet 
worden en dmv folders worden verspreid.

80
vrijwilligers

7.500
ritjes

De activiteitengids
Eenzaamheid kan iedereen treffen. Maar nieuwe mensen  
ontmoeten is makkelijker gezegd dan gedaan. Waar begin je? 
Er is nu een activiteitengids met daarin een uitgebreid overzicht  
van allerlei activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente.  
Van balspellen tot theater en van wandelgroepen tot creatieve  
workshops. Voor ieder wat wils. U vindt hem als papieren versie  
bij verschillende buurthuizen en de bibliotheek of online. Laat u  
inspireren en kijk eens om de hoek bij een van clubs of activiteiten.  
Wilt u thuis een exemplaar ontvangen, bel dan 06 83 40 51 25.1

Activiteitengids
Gemeente Woerden

Uitgave 2021

Wie ontmoet u vandaag?
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Leestips
Met deze boeken hoeft u de deur niet meer uit. Goed voor uren leesplezier. 

Een tweede kans voor 
Missy gaat over de ne-
genenzeventigjarige Missy 
Carmichael. Missy’s wereld 
is tegenwoordig heel klein. 
Ze heeft verdriet omdat 
ze nauwelijks nog contact 
heeft met haar familie. Haar 

huis is doodstil, op haar voetstappen, het 
geluid van de radio en het tikken van de klok 
na. Missy is een mopperkont geworden en ze 
weet dat ze haar eenzaamheid alleen maar 
aan zichzelf te danken heeft. Ze verdient ook 
niet beter, denkt ze, na wat ze gedaan heeft.
Dan ontmoet ze in het park per toeval twee 
heel verschillende vrouwen en neemt haar 
leven een onverwachte wending. Er wacht een 
heel nieuw leven op Missy, maar dan moet ze 
wel moedig genoeg zijn om haar kansen te 
grijpen. Is ze met haar negenenzeventig jaar 
te oud voor een tweede kans?

Als je alles waar je spijt van 
hebt ongedaan kunt maken, 
zou je dat dan ook doen?

Nora wordt overweldigd 
door het gevoel dat ze in 
haar leven verkeerde keuzes 
heeft gemaakt, en iedereen 

teleurstelt. Wanneer ze in de Middernachtbi-
bliotheek terechtkomt krijgt ze de kans om te 

zien op welke vele manieren haar leven anders 
had kunnen verlopen. Elk boek dat ze open-
slaat neemt haar mee naar een ander leven: 
waarin ze Olympisch zwemkampioen is, wél bij 
haar ex is gebleven of haar droom om gletsje-
ronderzoeker te worden heeft waargemaakt. 
In elk bestaan probeert ze haar weg te vinden. 
Terwijl ze door de Middernachtbibliotheek 
struint moet ze de ultieme vraag onder ogen 
komen: wat maakt het leven de moeite waard?

Hopital de la Salpetriere, 
1885. Parijs is in de ban 
van dokter Charcot en zijn 
hypnosesessies, waarbij hij 
gek of hysterisch verklaarde 
vrouwen behandelt. Het 
uitschot van de samenle-
ving. Maar zijn ze wel gek, 

of heeft de maatschappij de vrouwen als 
dusdanig bestempeld? Een avond per jaar lijkt 
deze vraag irrelevant, als de Parijse elite danst 
met de bewoners van het gesticht. Het bal der 
gekken is voor zowel de elite als de verbannen 
vrouwen het hoogtepunt van het jaar en voor 
de laatsten een zeldzaam moment van hoop.

Genevieve werkt al jaren als hoofdzuster in La 
Salpetriere. Alles begint te veranderen met de 
komst van Eugenie, die een geheim en drin-
gend hulp nodig heeft. Hulp die Genevieve 
haar kan bieden. 
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Stichting Thuishuis Woerden heeft in samen-
werking met woningbouwvereniging Groen-
West een Thuishuis opgezet in Woerden, op 
de Prins Mauritssingel 7 in Woerden (staats-
liedenkwartier). 

Wat is een Thuishuis? 
Het Thuishuis is een soort studentenhuis voor 
ouderen. Een woonvorm waar 6 (alleenstaan-
de) ouderen samenwonen met behoud van 
zelfstandigheid. Huiselijkheid, gezelligheid en 
zelfredzaamheid staan voorop. De bewoners 
hebben elk hun eigen woonruimte van onge-
veer 40 m2, met een woonkamer, slaapkamer, 
badkamer en een kleine pantry (keukenblokje 
zonder dat je er kan koken). Zij richten deze 
naar eigen smaak en wensen in. Zij huren deze 
woning van Groen-West en behouden ook de 
mogelijkheid tot het aanvragen van huurtoe-
slag. 

Met elkaar delen de bewoners van het Thuis-
huis een gezamenlijke grote keuken, een 
woonkamer, een hobbyruimte, een logeer-
kamer en een tuin. Indien wenselijk kunnen 
de bewoners ondersteuning krijgen door 
vrijwilligers. Het is zelfstandig wonen en er is 
dus geen zorg aanwezig. Deze zou u mocht 
u dit nodig hebben kunnen aanvragen via de 
Thuiszorg. 

In het Thuishuis bent u nooit meer ‘alleen’ en 
kunt u gezellig samen eten en dingen met 
elkaar ondernemen. Maar behoudt u ook uw 
zelfstandigheid, doordat u een eigen woon-
ruimte heeft. Om in een Thuishuis te gaan 
wonen hoeft u niet eenzaam te zijn of iets te 
mankeren. Het enkel gezellig en prettig 
vinden om nabij/met leeftijdgenoten te wonen 
is voldoende. 

Stichting Thuishuis Woerden

Op een gezellige manier oud 
worden in het Thuishuis Woerden

Heeft u interesse of vragen, bel dan vrijblijvend naar 06 - 83 40 51 25. Voor meer informatie en een filmpje: 
www.thuishuiswoerden.nl of we maken een afspraak dat we bij u op bezoek komen om het eens rustig uit 
te leggen.



Winterverhalen
OP EEN DONKERE DAG AAN HET EIND 
VAN HET JAAR WAREN ALLE DIEREN BIJ-
EEN OP DE OPEN PLAATS IN HET MIDDEN 
VAN HET BOS. Er blies een gure wind tussen 
de kale bomen door, en de meeste dieren 
hoestten of niesten of rilden luidkeels van de 
kou. ‘Dit is nou barre koude,’ zei de kikker die 
trots was dat hij dat wist. ‘Ja,’ zei de vlieg die 
naast hem stond te klappertanden. ‘Laten we 
ons allemaal verstoppen,’ zei de krekel. ‘Maar 
wie moet ons dan zoeken?’ vroeg de mus.
‘Niemand,’ zei de krekel. ‘Maar we kunnen de 
wind vragen om naar ons te fluiten als het len-
te wordt. Misschien kan hij de eerste bladeren 
wel laten zeggen: “Kom maar te voorschijn” 
en dan komen we allemaal te voorschijn.’
‘Goed!’ huilde de wind. De dieren keken 
elkaar treurig aan. Iedereen gaf iedereen een 
hand en ging zich toen verstoppen. 

De snoek verborg zich onder het blad van de 
waterlelie en de roerdomp ging achter een 
grijs paaltje staan. De slak trok zich terug in 
het donkerste hoekje van zijn huis en de kraai 
verdween in zijn veren. De gloeiworm verborg 
zich in het duister, de beer had nog een oude 
honington waarin niemand hem zou kunnen 
vinden, met hier en daar nog wat honing op 
de bodem, en de eekhoorn ging in zijn kast 
zitten tussen twee flessen met beukenoten-
siroop.

Niemand wist waar iemand anders was. En 
iedereen wachtte op de lente. Toch kon de 
eekhoorn het niet laten een heel klein briefje 
aan de mier te sturen. Tot zijn onuitsprekelijke 
genoegen kreeg hij op de allerlaatste dag van 
het jaar een briefje terug. Een felle sneeuw-
storm blies het envelopje onder zijn voordeur 
door, liet het door zijn kamer dwarrelen en 
schoof het door een kier de kast in.
‘Hallo eekhoorn!’ schreef de mier en de eek-
hoorn prikte het briefje op de binnenkant van 
zijn kast en keek ernaar zolang het winter was 
en iedereen zich verborgen hield. ‘Hallo mier,’ 
zei hij zo nu en dan tegen het briefje. 
De mier schreef ondertussen ook een briefje 
aan de krekel. Die toen een briefje schreef aan 
de snoek en de snoek weer aan de kikker. Zo 
ging de tijd sneller en minder saai voorbij. 

OP DE LAATSTE DAG VAN HET JAAR, 
TOEN HET KIL EN DONKER WAS IN HET 
BOS, SCHREVEN DE DIEREN EEN BRIEF 
AAN DE ZON. Ze hadden er lang over na-
gedacht wat ze de zon zouden schrijven en 
zochten de voorzichtigste woorden uit die zij 
kenden. ‘Het is een smeekbrief,’ zei de mier. 
‘Een hartelijke smeekbrief.’ Ze zetten er bijna 

Winterverhalen
Twee korte verhalen van Toon Tellegen
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allemaal hun naam onder. Alleen de 
mol, de aardworm, de nachtvlinder en 
de vleermuis hadden hun bedenkin-
gen en zouden liever het omgekeerde 
hebben geschreven. Met zijn honder-
den gooiden ze de brief omhoog, en de 
ijzige wind blies hem de lucht in, dwars 
door de laaghangende wolken heen. 
Rillend zaten ze bij elkaar te wachten 
op antwoord en bliezen op hun voels-
prieten of sloegen hun vleugels over 
elkaar. Aan het eind van de middag 
kwam er plotseling een klein gaatje in 
de wolken. Een zonnestraal schoot naar 
beneden en langs die zonnestraal gleed 
een brief. Met grote ogen keken de 
dieren toe. De brief plofte op de grond 
en de mier stapte naar voren en maakte 
hem open.
Alle dieren leunden op elkaars schou-
ders- zelfs de slak leunde, en het nijl-
paard en de spin, en zelfs op de schou-
ders van de egel leunden ze- en lazen:

Beste dieren,
Dat is goed. Tot gauw.
De zon

Toen slaakten ze een zucht van op-
luchting, knikten naar elkaar, schudden 
elkaars vleugels, vinnen, voelsprieten en 
poten, wensten elkaar het allerbeste en 
gingen naar huis.
De meeste dieren maakten die avond 
nog een paar kleine danspassen, op de 
vloer voor hun bed, zongen zachtjes: 
‘Tot gauw, tot gauw…’, kropen onder 
een dikke deken en vielen in slaap. 
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Sinds 1 maart 2019 ben ik chauffeur bij 
Automaatje. Ik had gelezen dat er vrijwil-
ligers gevraagd werden als chauffeur voor 
Automaatje en dat leek mij wel wat. Ik rij op 
vaste dagen in de week, maar liever geen 
vaste ritten. 

Als het gebeurt dat ik iemand een paar we-
ken achter elkaar ergens heenrijd vind ik het 
niet erg, maar ik hou wel van variatie, contact 
met verschillende mensen. Je kan mij overdag 
vanaf 7:30 uur inplannen bij wijze van spreken, 
daar heb ik geen moeite mee. De avonden en 
de weekenden ben ik graag thuis.
Hoe vaak ik rijd per week is wisselend. Soms 
zijn het 7 of 8 ritten, maar laatst had ik er 25 in 
een week. Toen was de A12 dicht en er waren 
veel ritten in Woerden, voor mij aan de goede 
kant en die liepen allemaal naadloos in elkaar 
over. Waarschijnlijk heeft een aantal chauffeurs 
toen gezegd dat ze niet wilden rijden om 
dat de A12 dicht was. Maar ik vond het geen 
probleem. 

Omdat ik aan de ene kant graag vrijwilli-
gerswerk wil doen maar aan de andere kant 
toch ook een beetje ongebonden wil blijven 
is dit ideaal. Meestal is vrijwilligerswerk niet 
vrijblijvend. Als je voor Automaatje rijdt kun 
je makkelijk een vrije dag nemen of op va-
kantie gaan. Dat spreekt mij wel aan. Op de 
dagen dat ik heb opgegeven dat ik rij zeg ik 

niet gauw nee, maar als het echt niet uitkomt 
dan vind ik het niet echt moeilijk om nee te 
zeggen. Het moet geen verplichting worden. 
Buiten de ritten om zie ik geen deelnemers. Ik 
hou het gescheiden.

Een andere reden dat ik voor Automaatje heb 
gekozen is dat je mensen helpt die toch wel 
wat afhankelijk zijn van hulp of wat eenzaam 
zijn.  Maar voor mijzelf is het ook leuk omdat 
ik heel veel  verschillende sociale contacten 
heb en veel wisselende gesprekjes en ge-
spreksonderwerpen heb. Dat is over het alge-
meen heel gezellig. De gesprekken gaan over 
uiteenlopende onderwerpen. Het kan over 
de gezinssituatie gaan, of het kan over ziekte 
gaan. Voor de mensen is het heel belangrijk 
dat ze de ruimte krijgen om hun verhaal te 
vertellen en hun emoties kwijt te kunnen. En 
de kunst voor mij is dan om het gesprek zo te 
sturen dat je uiteindelijk ook nog over positie-
ve dingen praat.

Het is lastig om een meest memorabele rit te 
noemen. Een voorbeeld is dat ik onderweg 
een kopje zoete Marokkaanse thee aangebo-
den kreeg, dat was wel een beetje uitzonder-
lijk. Of de keer dat ik iemand buiten Woer-
den moest ophalen en ik had het verkeerde 
huisnummer opgekregen. Ik had geen mobiel 
telefoonnummer van die mevrouw en zij had 
mijn nummer niet. Het was ook na 13:00 uur, 

Interview

De heer Wim Hoogendoorn, 
chauffeur voor Automaatje
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dus Automaatje was niet meer bereikbaar. 
Dan moet je improviseren en gelukkig ben ik 
uiteindelijk achter het juiste huisnummer geko-
men en kon ik die mevrouw thuisbrengen. 

Er schiet me nu ook een anekdote te binnen. 
Dat was nog niet zo lang geleden. Ik werk mijn 
planning zelf altijd uit op een A4-tje, zodat ik 
weet welke ritten ik moet doen. In die week 
waren er veel wijzigingen en aanvullingen 
in de planning en toen heb ik een rit die er 
tussengekomen was op de verkeerde plaats 
neergezet. ‘s Avonds kom ik erachter dat ik 
ben vergeten om een meneer naar fysiothe-
rapie te brengen. Ik heb hem gebeld en ben 
langsgegaan om mijn excuses aan te bieden. 
Hij heeft mij binnen uitgenodigd en verteld 
dat het anders was gegaan dan ik dacht. 
Hij had die dag heel veel pijn in zijn rug. Daar-
voor was hij ook bij de fysiotherapeut. Omdat 
het nog een uurtje zou duren voor hij naar de 
afspraak moest was hij even naar bed gegaan 
en in slaap gevallen. Anderhalf uur nadat hij 
opgehaald had moeten worden werd hij pas 
wakker, dus dat was een samenloop van om-
standigheden die achteraf heel goed uitkwam.

Het was de eerste keer in ruim 2,5 jaar dat ik 
iemand vergeten ben op te halen en uitein-
delijk was er gelukkig geen man overboord. 
Maar anders heb je wel een probleem.

Of ik heb ook wel eens gehad dat een me-
vrouw ziek was. En omdat ze met repeterende 
ritten stond ingepland was ze vergeten om af 
te bellen. Nou dat is geen probleem. Dat kan 
ook gebeuren.

Tijdens corona heb ik gewoon doorgereden. 
Ik had ook niet minder ritten. Uiteraard hou ik 
me aan de regels en hou ik afstand en was ik 
mijn handen. Ik doe een mondkapje op, maar 
ik doe geen raam open. Voordat ik de volgen-
de rit heb of tijdens het wachten dan doe ik 
de deur open om te luchten. Regelmatig maak 
ik de stoel en de veiligheidsgordel schoon.
Ik ben daar niet paniekerig over en als men-
sen dat wel zijn dan moeten ze niet in de auto 
stappen. Ik hou me aan de regels en ik ga 
ervan uit dat de reizigers dat ook doen. Als ik 
klachten heb blijf ik thuis en als reizigers klach-
ten hebben dan neem ik aan dat ze ook thuis 
blijven. Moeilijker moet je het niet maken.
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WoordZOEKER

Een gezellige middag kletsen bij haardvuur, onder het genot van een lekker kopje kof-
fie/ thee of een leuk spelletje doen zoals sjoelen of rummikub. Nieuwe mensen leren 
kennen van uw eigen leeftijd

Wanneer: 11en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart    Tijd: 14:00 tot 16:00 uur
Waar: Café de Pompier, Groenendaal 17, Woerden    Kosten: Gratis + aanmelden niet nodig
Voor vervoer bel gerust AutoMaatje: 06-31 93 66 12

(Of deze activiteit door kan gaan hangt af van de dan geldende coronamaatregelen) 

Ook op zoek naar gezelligheid? 
Kom naar het Thuishuis-café
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-  Zorg voor voldoende beweging, maak elke  
 dag een wandeling!
-  Ga gezellig op bezoek of nodig iemand bij  
 je thuis uit
-  Maak je huis gezellig met een kerstboompje  
 of extra lichtjes
-  Bezoek een sfeervolle kerstshow of kerst-  
 markt
-  Volg een leuk tv-programma/serie
-  Maak zelf kerstkaarten, kerststukje of 
 kerstkrans
- Plan een leuk dagje weg via AutoMaatje en  
 neem een vriend of vriendin mee!
- Bezoek één van de kerstvieringen

- Bel eens iemand op of stuur iemand een   
 kaartje
-  Thuis lekker knutselen b.v. schilderen,   
 breien, borduren, of maak een legpuzzel of  
 woordzoeker.
-  Thuis lekker iets bakken
-  Kopje koffie drinken met iemand en 
 gezamenlijk de krant lezen of spelletje doen  
 b.v. rummikub of kaartspel
-  Doe mee met Nederland in beweging op  
 televisie
-  Nog meer ideeën? Bekijk de activiteitengids  
 van de gemeente, hierin staan ook hele 
 leuke activiteiten om te doen

Hoe kom je de winter door?

U heeft op het moment op veel plekken een 
QR code nodig om binnen te komen. In de 
horeca, om te sporten, naar de bioscoop. 
Misschien heeft u er al 1, maar het kan ook dat 
u niet weet hoe u hier aan komt. Zonde als u 
daardoor de deur niet meer uit kan.
Als u belt met 0800-1421, zitten er medewer-
kers die u helpen om de QR code aan te vra-
gen. Houd uw BSN-nummer en postcode bij de 
hand en doorloop het keuzemenu. U krijg het 
papieren toegangsbewijs dan binnen enkele 
dagen toegestuurd. 
Komt u er dan nog steeds niet uit, kunt u op 
woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur 
terecht bij Bibliotheek Woerden. Dan is er gratis 
hulp bij digitale vragen. Wel even vooraf een 
afspraak maken op nummer 0348 - 418 354. 

Een nieuwe Thuisbus!
Zoals jullie weten is onze huidige Thuisbus een 
oude rakker en langzaam passen alle spullen 
er niet meer in. Dankzij een flinke donatie van 
de Rotary Woerden hebben we een nieuwe 
Thuisbus kunnen aanschaffen. Deze zal  
komende winter helemaal Thuisbus klaar 
gemaakt worden, zodat hij er net zo gezellig 
uit gaat zien als onze oude Thuisbus. Het nieu-
we programma van de Thuisbus 2022 komt in 
april 2022 uit. Houd de krant in de gaten.

QRCODE

www.thuishuiswoerden.nl
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Doet u al 
mee met de 
telefooncirkel?
De Telefooncirkel bestaat al meer dan 35 jaar in Woerden 
en geeft alleenwonende ouderen een gevoel van veiligheid door 
dagelijks een telefonisch contactmoment te bieden. Een Telefooncirkel bestaat 
uit een groep deelnemers die iedere dag, in een vooraf bepaalde volgorde, 
telefonisch contact met elkaar hebben om een praatje te maken.

Hoe werkt het?
• U wordt iedere morgen tussen 8:45 uur en 9:15 uur (kort) gebeld.
• Elke morgen start een vrijwilliger de cirkel door de eerste deelnemer te bellen. 
• Vervolgens belt iedere deelnemer op zijn beurt de volgende van de lijst. 
• De laatste deelnemer belt de vrijwilliger, zodat deze weet dat alle 
 deelnemers zijn bereikt. 
• Neemt iemand de telefoon niet op, dan wordt dat doorgegeven aan de vrijwilliger. 
• De vrijwilliger gaat actie ondernemen; belt u nogmaals of uw sleuteladres of 
 familie om te kijken wat er aan de hand is en zal indien nodig hulp inschakelen.
• Iedere vier weken wordt er een nieuwe indeling gemaakt.
• U wordt gegarandeerd iedere dag van het jaar gebeld.
• Kosten voor deelname: € 12,50 per half jaar. 
 (indien dit niet haalbaar is, laat het ons weten!)

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek, komt er een vrijwilliger van de 
Telefooncirkel bij u thuis op bezoek, om alles rustig uit te leggen. 
U kunt de vrijwilliger ook eventuele wensen doorgeven, zoals 
bijvoorbeeld niet gebeld willen worden op zondag.

Heeft u interesse om deel te nemen 
of wilt u meer informatie? 
Neem dan gerust contact met ons op via 
06-83405125 of mail info@thuishuiswoerden.nl 



   voorjaar 2021  THUISPOST  15

Stamppot 
  boerenkool

Benodigdheden voor 4 personen: 
• 1 kg flespompoen
• 1 teentje knoflook
• 60 ml milde olijfolie
• 75 g verse boerenkool
• 100 g ongebrande en ongezouten 
 walnoten
• 1 kg iets kruimige aardappel
• 250 g spekreepjes
• 150 ml halfvolle melk
• 50 g ongezouten roomboter

Dit heb je nodig: 
• pureestamper
• ovenschaal
• bakpapier

met geroosterde pompoen, 
spek en walnoten

Boerenkoolstamp 
met een twist

45 min. bereiden, 20 min. oventijd

1. Schil de aardappelen, snijd in gelijke stukken  
 en kook in een ruime pan in 20 min. gaar.
2. Verwarm de oven voor op 220 °C. Schil de  
 pompoen, snijd in vieren en verwijder de  
 zaden en draderige binnenkant met een   
 lepel. Snijd de pompoen in blokjes van 1 cm.  
 Halveer de knoflookbollen in de breedte.
3. Verdeel de pompoen en knoflook over een  
 met bakpapier beklede bakplaat en 
 besprenkel met ¾ van de olie. Rooster 
 15 min. in de oven tot de pompoen 
 goudbruin is. Schep halverwege om.
4. Voeg de boerenkool, walnoten en de rest  
 van de olie toe. Breng op smaak met 
 peper en zout. Rooster 5 min. tot de boeren-

 kool krokant is en de walnoten goudbruin. 
5. Verhit een koekenpan zonder olie of 
 boter en bak hierin de spekreepjes in 
 4-5 min. goudbruin en knapperig. Verhit de  
 melk in een steelpan. Stamp de aardappelen  
 fijn met een pureestamper en roer de warme  
 melk en de boter erdoor.   
6. Zet de pan op laag vuur en meng de 
 geroosterde pompoen met boerenkool en
 walnoten erdoor. Stamp grof tot de 
 pompoen een beetje geprakt is. Breng op  
 smaak met peper en zout en de geperste 
 tenen knoflook. Schep de stamppot op 
 4 borden en verdeel de spekreepjes erover..



Steun ons

Om alle activiteiten van Stichting Thuishuis Woerden te kunnen blijven organiseren en 
bekostigen, hebben wij voldoende inkomsten nodig. Onze inkomsten bestaan voor een 
deel uit subsidie van de gemeente. 

Voor het organiseren van activiteiten en voor onze organisatiekosten zijn wij echter 
in grote mate afhankelijk van fondsen, donaties en schenkingen. Stichting Thuishuis 
Woerden is een ANBI stichting. Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar 
zijn voor de inkomstenbelasting. 

Mocht u denken: ‘Ik wil Stichting Thuishuis Woerden opnemen in mijn testament of ik 
wil een periodieke schenking of een eenmalige donatie doen’ Vraag dan naar de 
mogelijkheden bij uw belastingadviseur. 

Mocht u deze niet hebben dan kan onze penningmeester u ook op weg helpen. 
Mail dan naar: penningmeester@thuishuiswoerden.nl of bel 06-23383005. 

Wilt u ons steunen? 
T.n.v. Stichting Thuishuis Woerden
IBAN: NL36RABO0153572523 
K.v.K.: 30266068 

Postadres:
Stichting Thuishuis Woerden
Kuipersweg 10
3449 JA Woerden

Vorm
geving: ien! grafische vorm

geving 
druk: drukw

erkstudio.nl, W
oerden


