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Van de redactie 
 
Beste mensen 

 

En dan is het al weer eind 2017. Het zijn echt de donkere dagen van 
december. Niet voor iedereen zijn deze even fijn. Wat is het dan mooi om 
te zien dat er in het Aanloophuis een gezellige drukte heerst. De kachel 
brandt en er zijn lichtjes. Kortom een warme sfeer.  

Heel veel dank aan alle vrijwilligers die hier voor zorgen. Want het zijn 
echt niet alleen de lichtjes die het doen. Het is vooral de aandacht en de 
warme betrokkenheid.  

Ook dank voor allen die weer voor de inhoud van dit Aanloopnieuws 
hebben gezorgd. Bijna iedereen reageert op mijn verzoek om weer een 
stukje voor het Aanloopnieuws te schrijven. Er wordt meegedacht en 
foto’s meegezonden. Geweldig. 

U zult ongetwijfeld het stukje van onze huispastor missen. Jan Foppen is 
verhuisd. Jan heel veel dank voor al je werk en een goede toekomst 
gewenst. Er zijn ook andere vrijwilligers die afscheid nemen, Tineke, Agje 
en Fokje ook voor jullie een goede toekomst gewenst. 

Rest mij u allen mooie kerstdagen en een goed 2018 toe te wensen. 

 

Namens de PR commissie, 

Paulien Visser 
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Van de Voorzitter  
 
“De tijd gaat snel, gebruik die wel!” is een gevleugelde uitdrukking, die 
ook vele varianten kent.            

En ook ik ervaar dat de tijd hard gaat! Intussen is het al weer aan het 
donkeren, de kerstverlichting kleurt de winkelstraten al in een gezellige 
sfeer. Sinterklaas is in het land. En er wordt weer aan verlanglijstjes 
gedacht en aan eindejaarsfestiviteiten.  Het is een verwachtingsvolle tijd.                                          
Van krant en TV-nieuws wordt je niet echt vrolijk, en regen, wind  en kou 
lonkt ook bijna niemand uit tot een glimlach. Sommigen van ons sukkelen 
met ziekte of zorgen, en zien op tegen de Kerstperiode.     

Het melancholieke van terugkijken en terugverlangen is ons eigen, maar 
ook de blije verwachting van het nieuwe dat komt!                                                                            
We hebben met ons Aanloophuis een goed jaar gehad, mooie dingen 
kunnen doen en goed bezig geweest met en voor elkaar. Zo aan het eind 
van het jaar maken we de balans op.                                          

Als voorzitter van het Stichtingsbestuur ben ik blij met alle steun, in de 
eerste plaats van vrijwilligers! Zonder die inzet zou het niet zijn gelukt. 
Ook zijn dankbaar voor de trouw van de participerende kerken en de 
financiële ondersteuning. Er zouden nog heel wat details aan te halen zijn, 
maar veel daarvan komt in deze editie van het Aanloopnieuws sowieso wel 
aan de orde.                                                                                                                 
Al vanaf september 1989 is ons Aanloophuis een mooi ‘baken’ en een 
‘veilige plek’ voor onze vele trouwe gasten. Het is ook altijd weer 
bijzonder om weer nieuwelingen te zien en hun verhalen te horen. Zo zijn 
we in Heerenveen en omgeving een belangrijk en bekend diaconaal-
missionair  ‘rustpunt’ geworden!  Dit alles dankzij de grote inzet van al 
onze gastvrouwen en gastheren, en andere vrijwilligers. Dank daarvoor!                                                       
Tegelijkertijd vragen we om nieuwe vrijwilligers te werven, want er is 
verjonging en aanvulling nodig. Onze website en FB-pagina geeft ook 
mooie informatie.  

‘t Is nu ik dit schrijf nog wat vroeg, want Advent is nog niet begonnen, 
maar de komst van Kerst en Nieuwjaar is aanstaande als jullie dit lezen! 
Ik wens ons allen goede en vreedzame dagen, en alvast Veel-Heil-En-
Zegen-Voor-Het- Nieuwe-Jaar.                                                                                                            
De komst van Jezus, de Christus, op aarde heeft ons allemaal op Zijn 
spoor gezet. Heel direct is ons de opdracht gegeven elkaar en de naaste 
te dienen. Vanuit die basis is indirect ook ons Aanloophuis ontstaan. We 
spreken de wens uit dat, ondanks -of dankzij-  alles wat er om ons heen, 
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of in ons eigen leven, gebeurt we ons Aanloophuis mogen open houden als 
een warme oase en een vertrouwde herberg voor velen. Daar staan we 
ook voor in het nieuwe jaar!     

Dick Kleinhesselink. 
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Van de pastorale commissie 
 
In het jaar 2016 zijn we begonnen met enkele keren koffie drinken op 
zondagmorgen. Hier zijn we in 2017 mee door gegaan. Samen met de 
traditionele vieringen voor kerst en Pasen zijn dit de activiteiten van de 
pastorale commissie. Op 12 februari, 21 mei, 27 augustus en 29 oktober 
dronken we vanaf 11:00 uur koffie met zelfgebakken koek. Maar vooral de 
opkomst bracht een gezellige en ontspannen sfeer. Die ontspannen sfeer 
zorgde ervoor dat er ruimte was voor een goed gesprek.  

Op vrijdag 22 december 2017 vieren we kerstfeest in het Aanloophuis. Dit 
is de laatste activiteit van onze huis pastor Jan Foppen voor het 
Aanloophuis. Jan gaat de woonplaats Heerenveen verruilen voor 
Buitenpost. Ook vanaf deze plek danken we hem hartelijk voor alle goede 
zorgen en voor al aandacht voor onze gasten. 

 

 

En in 2018 hebben we de dagen voor koffie drinken ook gepland. We 
komen dan bij elkaar op 18 februari, 27 mei en 14 oktober steeds om 
11:00 uur. Pasen vieren we in het Aanloophuis op vrijdag 23 maart. en de 
Kerst viering is op vrijdag 21 december 2018. 

Namens de Pastorale Commissie, Dominicus Nota 
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Ontwikkelingen in het vrijwilligersbestand 
 
In het tweede half jaar van 2017 hebben zich onderstaande mutaties 
voorgedaan in ons vrijwilligersbestand. 

We hebben afscheid genomen van onze vrijwilligster Tineke den Otter. 
Tineke stopt met haar vrijwilligerswerkzaamheden voor ons Aanloophuis 
omdat ze gaat verhuizen. Zie artikel afscheid Tineke den Otter. 

Zaterdagmiddag 9 december is afscheid genomen van onze vrijwilligster 
Agje Dijkstra. Harm bedankte haar voor de 8 jaar waarin ze zich heeft 
ingespannen voor ons Aanloophuis als vrijwilligster en overhandigde haar 
als dank een bos bloemen. 

Fokje Faber, vrijwilligster in de kookgroep, moest stoppen met haar 
vrijwilligerswerk doordat ze deze zomer is aangereden door een auto. Ze 
is goed hersteld maar blijft last houden van haar duim. 

Tineke, Agje en Fokje is wens jullie nog een goede tijd en veel gezondheid 
toe. 

Op 2 augustus is overleden onze oud vrijwilligster Ciska de Jong. Ciska 
was stuurgroeplid en is jarenlang vrijwilligster geweest. 

Helaas kan ik nog geen nieuwe vrijwilliger aan jullie voorstellen. Er zijn 
momenteel een paar aspirant vrijwilligers die meelopen in de diensten. Ik 
hoop ze in het volgende Aanloopnieuws aan jullie voor te kunnen stellen. 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, mocht je nog iemand weten die 
belangstelling heeft geef het aan mij door. 

Verder wens ik alle betrokkenen bij het Aanloophuis  fijne feestdagen toe 
en hoop ik een ieder te zien op onze Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 
januari 2018. 

Harm. Tel 0513-615111 
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Afscheid Tineke den Otter 
 
We hebben op vrijdag 1 december afscheid genomen van onze 
duizendpoot Tineke den Otter  
Dit was wel een toepasselijke avond, het was gelijk met de 
Sinterklaasviering  
Tineke is namelijk zelf ook een aantal malen zwarte Piet geweest. 
Tineke is vanaf juni 2010 betrokken bij ons Aanloophuis. 
Ze was werkzaam in diverse werkgroepen in ons Aanloophuis. 
Al gelijk vanaf het begin heeft ze plaats genomen in de 
spelletjes/activiteiten  groep. 
Daarnaast was ze werkzaam in de stuurgroep waar Tineke een aantal 
jaren de functie van secretaris op zich nam. Tevens draaide ze mee in het 
boodschappenrooster. Elke vrijdag worden er vers producten ingekocht en 
een bloemetje gekocht voor op tafel. 
Persoonlijk van mijn kant heb ik in die zeven jaar altijd heel prettig met 
haar samengewerkt . 
Ik hoop dat je zelf ook met een goed gevoel kunt terug kijken op deze 
periode in Heerenveen dat je je hebt ingezet voor Aanloophuis Oer de 
Brêge . 
Vanaf deze plaats wens ik je een goede en vooral een gezonde tijd toe 
samen met je gezin op je nieuwe adres. 
Harm overhandigde haar een cadeaubon en Gerda een bos bloemen voor 
al het werk  dat Tineke gedaan heeft voor het Aanloophuis. 
 
Harm  
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Barbecue 8 september 2017 
 
Het was vrijdagavond 8 september jl.  we hadden onze jaarlijkse  
Barbecue voor gasten en vrijwilligers. 
De partytenten werden i.v.m.  met de weersverwachtingen in de loop 
van de dag opgezet door onze geweldige vrijwilligers, omdat de 
weersomstandigheden niet gunstig waren.  
Wij hadden zo gehoopt op een mooie droge zomeravond, maar de 
weergoden waren het daar niet mee eens en het plensde af en toe uit de 
lucht, zodat onze partytenten hele goeie  diensten bewezen. 
Net als de afgelopen jaren heeft ook de Keurslager Spijkerman uit Akkrum 
de Barbecue bestaande uit, vlees, stokbrood en salades en de barbecues 
geweldig verzorgd. 

 
Om ongeveer 19.00 uur waren gasten en vrijwilligers aanwezig, en kon 
iedereen binnen of buiten een plekje zoeken, zodat we konden genieten 
van de voortreffelijke heerlijkheden. 
Marten deed zijn uiterste best om alles goed voor te bereiden, en iedereen 
te voorzien van het vlees. 
In de tuinzaal stonden onze top vrijwilligers ons te voorzien van 
verschillende heerlijke salades en stokbrood. 
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Het regende regelmatig pijpenstelen waardoor het binnen soms een 
beetje dringen was, maar de gezelligheid en vrolijkheid was er zeker niet 
minder om. 

 
Pastoor Charles, Pater Leo, van de R.K. Kerk waren ook op de uitnodiging  
afgekomen, zij hebben heerlijk gegeten, en genoten van onze gasten en 
vrijwilligers. 
Zij vonden het hoogtepunt  het “ SAMEN ZIJN”  tussen onze medemensen 
ontzettend belangrijk in ons Aanloophuis. Die avond hebben zij heel veel 
met vele gasten en vrijwilligers gesproken en dit bijzonder prettig ervaren 
en genoten. 
Als je zo naar onze gasten en vrijwilligers keek binnen en buiten kon je 
zien dat iedereen genoot van het heerlijke eten en drinken, maar vooral 
het gezellig samen zijn. 
Marten stond voortdurend achter de grote barbecues en vervulde de 
wensen van onze mensen. 
Voor de een was een stukje kip belangrijk, voor de ander een hamburger 
of een ander stukje vlees. De heerlijke salades deden het ook goed, de 
schalen waren binnen korte tijd ook zomaar leeg. 
De barbecue van 8 september  kunnen wij ondanks de vele regen met een 
goed gevoel op terug zien, en zien uit naar de volgende barbecue. 
 
Stien Spruijt  
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Bezoek aan regionale netwerkvergadering van DAK te Dronten, op 
25 september 2017 
 
DAK is het netwerk van alle aanloophuizen en inloopcentra in Nederland. 
We houden daar contact mee, want het is belangrijk om informatie te 
krijgen en om dingen met elkaar te kunnen uitwisselen. DAK staat voor 
‘Door Aandacht Kracht’. Bij toerbuurt treffen we elkaar, en werd er op 
maandagavond 25 september jl. in Dronten bij ‘de Herberg’ vergaderd. 
Vorig jaar gingen we naar Leeuwarden, meen ik, en ook waren wij in 
Heerenveen al eens de ontvangende partij. 
De avond in Dronten had als thema: “PR vanuit je hart”. Bij aankomst was 
er soep en broodjes en konden we met elkaar kennismaken. Behalve wij 
uit Heerenveen was er deelname vanuit (uiteraard) de 2 locaties in 
Dronten, en ook vanuit Hoogeveen. Dit keer niet zo’n grote opkomst, 
waardoor er wel dieper op ieders communicatie, Public Relation en 
websites kon worden ingegaan. Van de landelijke DAK-leiding waren 
Helma Hurkens en Jan van Opstal er, met de nieuwe medewerkster Joke 
van Heusden.                                                                                                       
De hoofdmoot en belangrijkste spreker die avond was Barbara Berger, 
(vroeger journaliste), die specialist op het gebied van P.R. is, en die alle 
websites van de noordelijke aanloophuizen had doorgespit.                                                                    
Helma kwam eerst met voorbeelden en met aanwijzingen voor een goede 
PR-opzet. Bv. als je een stukje moet schrijven: ‘wat is het meest 
dringende probleem’, en ‘wat is de eerste stap om te zetten’(= een lijstje 
maken!), en bepaal eerst voor jezelf ‘wat de kern is van je werk’, wie ben 
je als Aanloophuis’ en ‘wat is je boodschap en voor wie schrijf je het’?                                                                
Barbera vertelde op zeer levendige wijze over haar werk in het algemeen, 
de veranderingen die ze constateerde, en ze kwam met allerlei 
voorbeelden en opmerkingen over de verschillende websites, 
nieuwsbladen, jaarverslagen en facebook-pagina’s van de diverse 
aanloophuizen die om de tafel zaten. Eén van haar opmerkingen over 
onze Heerenveense PR en nieuws-communicatie was dat wij het zo 
‘keurig’ deden, en dat het wat haar betreft wel wat gevarieerder mocht, 
namelijk bv in de website en op facebook werken met verschillende 
‘blokjes en kopjes’ en schrijven voor wie het leest, het moet lezen. Dus 
apart voor elke doelgroep die je wilt bereiken.  
De PR-vertegenwoordigers van ons Aanloophuis zullen daar zeker nog 
over door gaan praten. Barbara Berger bood ook aan dat ze beschikbaar is 
voor nadere vragen. 
Rond 10 uur zaten we weer naar huis met heel wat informatie en een 
goede ervaring. 
 
Namens Janny Witzenburg, Harm de Boer en Dominicus Nauta: Dick 
Kleinhesselink.       
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Stuurgroep 
 
Na de zomer heeft de Stuurgroep weer een aantal keren vergaderd. 
Tijdens de oktobervergadering worden alle activiteiten die in december 
zullen plaatsvinden besproken. Het Sinterklaasfeest, wie zorgt voor de 
cadeautjes, wie is dit jaar Sint en wie gaan we vragen om Piet te spelen? 
Dit feest is inmiddels achter de rug, hierover leest u elders in dit 
Aanloopnieuws. 
 
Maar ook voor de Kerstdagen moeten van alles geregeld worden. De 
Kerstspullen moeten van de zolder en moeten worden opgehangen.  
 
Er zullen weer kerststukjes  gemaakt worden onder leiding van Hilly en 
Gerke Numan op 16 december. Dit wordt al een heel aantal jaren door 
hen georganiseerd, dit jaar zal de laatste keer zijn. 
 
Evenals vorig jaar zal er ook dit jaar weer een Kerstlunch worden geregeld 
door de PKN van De Knipe op vrijdag 22 december. Op dezelfde dag  zal 
er dan in de avond een kerstviering worden gehouden onder leiding van 
de huispastor Jan Foppen. Ook voor hem zal dit de laatste keer zijn 
 
In oktober wordt ook al de nieuwjaarsbijeenkomst voorbereid, deze zal dit 
jaar worden gehouden op vrijdag 5 januari 2018. 
 
Op 15 maart 2018 zal er weer een vrijwilligersavond worden gehouden in 
Trinitas. Voor de pauze zullen wat algemene zaken besproken worden die 
het Aanloophuis betreft, na de pauze zal er een presentatie gegeven 
worden door De Voedselbank van Heerenveen. 
Alle vrijwilligers zijn welkom, we starten om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 
uur. 
 
Er zijn een aantal veranderingen in de samenstelling van de Stuurgroep. 
Tineke den Otter en Jan Foppen zijn gestopt omdat ze gaan verhuizen. 
Tineke zat in de Stuurgroep namens de activiteitencommissie, in haar 
plaats is Albert Buwalda lid geworden.  
Jan Foppen was ook lid van de werkgroep Pastorale Zorg, bezocht 
regelmatig het Aanloophuis voor een praatje met de gasten en is 
voorgegaan in verschillende vieringen. Hij was ook de initiator van de 
bijeenkomsten die een aantal keren per jaar op zondagochtend/middag 
worden gehouden in het Aanloophuis. 
Stien Spruyt gaat uit het bestuur en heeft aangegeven graag lid te willen 
worden van de Stuurgroep. Uiteraard zijn we blij met deze nieuwe leden, 
voorlopig zijn we weer op volle sterkte.  
Zowel Tineke als Jan nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet voor de 
Stuurgroep en voor de verschillende commissies waarvan jullie deel uit 
maakten. 
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Langzamerhand raakte de apparatuur in het Aanloophuis verouderd. 
Zowel de koelkast als de koelvriescombinaties gebruikten veel stroom en 
waren niet meer milieuvriendelijk en de vaatwasser waste niet meer goed 
schoon. De PKN van De Knipe wilde graag, behalve de kerstlunch en de 
ingrediënten voor kerstpakketten voor de gasten, ook iets tastbaars en 
blijvends geven aan het Aanloophuis. Zij hebben gezorgd voor een 
prachtige, nieuwe koelvriescombinatie waarmee we weer jaren vooruit 
hopen te kunnen. 
Daarnaast hebben we een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage 
bij het Coöperatiefonds van de Rabobank voor een koelkast en een 
vaatwasser. In de afgelopen week hoorden we dat onze aanvraag zal 
worden gehonoreerd. Maandag 11 december kunnen wij de cheque in 
ontvangst nemen en zal ook de hoogte van het toegekende bedrag 
worden bekend gemaakt. 
Als Aanloophuis zijn we afhankelijk van giften van verschillende kerken in 
Friesland. We kunnen hiervan goed rondkomen maar grotere uitgaven 
kunnen hiervan niet worden gedaan. We zijn dan ook heel blij met deze 
financiële steun.  
 
Gerda Groen 
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Meet & Match bijeenkomst 17 oktober 2017 
 

 
 
Onlangs was het voor de 5e keer Meet & Match in het Posthuis in 
Heerenveen. 
Namens het Aanloophuis waren Gerda, Harm en ondertekende aanwezig 
op deze stralende middag met allemaal enthousiaste en betrokken 
mensen. 
 
Als dagvoorzitter nam strafrechtadvocaat Hans Anker de bezoekers mee in 
de wereld van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Heuse 
matchmakers van Randstad en de Rabobank brengen bedrijven en lokale 
goede doelen in anderhalf uur met elkaar in contact om zoveel mogelijk 
matches te realiseren. Goede matches, inspirerende matches, kleine en 
grote matches. De ‘handel’ kreeg dit jaar een extra boost door de 
enthousiaste inzet van onze burgemeester Tjeerd van der Zwan. Hij zette 
alles op alles zetten om binnen de tijd zoveel mogelijk partijen met elkaar 
te verbinden.  
Notaris Mr. Savenije bekrachtigde alle matches en berekende per match 
de economische waarde. Aan het eind van het event maakte zij bekend 
wat de waarde is van alle gesloten samenwerkingen : 107 matches met 
een totale waarde van ruim 86.000 euro !  
 
 Hierna werd Het Gouden Hart voor Heerenveen 2017 uitgereikt. Deze 
felbegeerde prijs gaat naar een bedrijf dat op een bijzondere wijze haar 
maatschappelijke betrokkenheid vorm geeft en daarmee bijdraagt aan een 
mooiere Heerenveense samenleving. Hart voor Heerenveen en 
Heerenveen ‘n Gouden Plak willen met de prijs graag hun waardering 
uiten voor deze bijzondere inzet.  
Vorig jaar zijn wij hier ook naar toe geweest en onze Match was toen een 
nieuwe website, aangeboden door Persburo Noordoost en daar zijn we 
natuurlijk nog steeds heel erg blij mee. De contacten tussen ons als P.R. 
commissie en Peter Wouda van Noordoost zijn uitstekend. 
  



Dit jaar vroeg Siep Bosma va
goede beamer te leen.    

       
Nu hebben wij zo’n beamer, die (te) weinig wordt gebruikt en na overleg 
hebben wij deze aan hem te leen aangeboden. Als tegenprestatie van 
deze Match zal Siep foto’s komen maken op feestelijke bijeenkomsten in 
het Aanloophuis. De eerste resultaten staan al op de website : Sinterklaas 
2017. 
 
Al met al was het weer een gezellige en geslaagde middag.
Namens de P.R. commissie,
Hans Schouten  
  

Dit jaar vroeg Siep Bosma van Fotocafé Heerenveen voor af en toe een 
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Verslag Activiteitencommissie 
 
Afscheid Tineke den Otter 
Binnen de activiteiten commissie is de afgelopen tijd het één en ander 
veranderd. Helaas heeft Tineke den Otter afscheid genomen van haar rol 
als voorzitster in de activiteitencommissie. Tineke heeft namelijk haar 
woning verkocht en gaat samen met haar man verhuizen naar een nieuw 
mooi huis aan het water, zodat ze meer bezig kunnen zijn met hun hobby 
zeilen.  Haar rol als voorzitster heeft zij overgedragen aan Albert Buwalda.  
Tineke heeft een lange tijd heel veel gedaan voor het Aanloophuis en de 
activiteiten commissie. Graag willen wij namens de activiteiten commissie 
Tineke hartelijk bedanken voor haar inzet. We vonden het erg leuk om 
met je samen te werken. En we hopen dat je nog eens langs komt om een 
spelletje te spelen op spelletjesavond! 
Tineke heeft ons alles geleerd over hoe het reilt en zeilt binnen de 
commissie. Nu kunnen wij dit weer doorgeven aan Laila Sahad. Laila is 
sinds september begonnen als vrijwilliger bij het Aanloophuis en heeft zich 
aangesloten bij de activiteitencommissie. Met zijn alle hebben we veel 
werk verzet rondom het sinterklaasfeest.  

 

 
Vriendelijke groet, 
Tineke den Otter, Albert Buwalda, Laila Sahad en Rowena Lap 
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Sinterklaas en Zwarte Piet in het Aanloophuis 
 
 
Vrijdagavond 1 december was het weer zo ver. Sint en Piet brachten een 
bezoek aan ons Aanloophuis. 
Om 20.00 uur kwamen Sint en Piet het Aanloophuis binnen onder luid 
gezang van de gasten. 
Sint had dit jaar een andere Piet bij zich. De Piet die anders Sint altijd 
vergezelde bij zijn bezoek aan het Aanloophuis was geëmigreerd naar 
Nieuw Zeeland. Gelijk heeft ie. Het is in Nederland maar een koude 
bedoening! 
Nadat Marten Sint en Piet welkom had geheten en hun een drankje had 
aangeboden, kon het spannendste deel van de avond beginnen. 
De goed Heiligman uit Spanje had  dit jaar weer voor alle gasten een 
passend cadeau meegebracht. 
Dit varieerde van  voor de mannen een zaklamp en een badhanddoek van 
hotel kwaliteit tot voor de vrouwen een lekker geurtje, kerstballen en 
toilet spullen.  
Er waren dit jaar weer leuke gesprekken tussen Sint en Piet en de gasten. 
Het liep al tegen half tien voordat de Sint alle 26 aanwezige gasten blij 
had gemaakt met een cadeau en een chocoladeletter. Iedereen was heel 
tevreden. 
Nadat we gehinnik  gehoord hadden van de trouwe Schimmel, want  Sint 
had zijn paard n.l. in de tuin gestald, was het tijd voor het afscheid. 
Onder gezang van ‘Dank je wel Sinterklaasje’,  gingen Piet en  Sint naar 
het volgende adres. 
Dit jaar hebben we het spelen van een aantal rondjes Bingo achterwege 
gelaten.  
Er zijn dit jaar foto’s gemaakt door amateur fotograaf Siep. 
We kunnen weer terug zien een gezellige en warme avond. Onze gasten 
gingen met een goed en tevreden gevoel  om ongeveer half elf 
huiswaarts. 

Harm       
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Voor 2018 is op de volgende data een activiteit gepland: 

2 febr., 2 en 23 mrt., 13 apr., 11 mei, 8 juni, 6 juli, 3 aug., 31 aug., 28 
sept., 26 okt. en 30 nov. 

Vr. Gr. activiteiten commissie. 
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Kookploeg Aanloophuis Oer de Brêge 
 
Elke donderdagmiddag worden in de huiskamer van ”Oer de Brêge”  de 
tafels gedekt. Meestal hebben we “full house”. Dat betekent: 15 gasten en 
3  kokers/ kooksters. Dus 18 mensen aan tafel!  

De gasten hebben in de week ervoor zich kunnen inschrijven op de lijst 
die aan het prikbord hangt. Op die lijst staat het menu: een drie-gangen 
diner, voor 3,00 euro.   

Vanaf 15.00 uur zijn de gasten welkom om  een bakje koffie, thee of fris 
te drinken. Ondertussen zijn de vrijwilligers druk in de weer. De 
kookgroep bestaat uit 12 mensen. Het laatste jaar hebben we geen 
nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Fokje heeft helaas door een 
ongeval haar werk in de kookploeg moeten neerleggen. De kookploeg is 
een mooie ploeg mensen die zich met veel plezier inzetten voor hun 
medemens. Eens in de drie maanden maken we het rooster, agenda’s op 
tafel en binnen een uur hebben we weer diners voor de komende periode: 
drie vrijwilligers  voor elke donderdagavond die gezamenlijk een 
driegangen menu bereiden.   

De voldoening halen we uit de avonden zelf. De sfeer is meestal gezellig 
en ontspannen. Leuke gesprekken en er wordt gesmuld en dat krijgen de 
koks te horen.   

Het is een mooi stukje werk. We hopen het nog lang te kunnen doen. 

  

Vriendelijke groet:  

Dirkje, Janny, Sjoerd, Genoveva,  Lies, Tineke, Marinus, Lucie, Petra, 
Truus, Neli  

 



Nieuwjaarsreceptie!

Graag zouden wij samen met alle betrokkenen van 
het Aanloophuis Oer de Brêge het nieuwe jaar inluiden 

onder genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen jullie te begroeten op 

vrijdagavond 
van 

 
 

 

Nieuwjaarsreceptie!

 
 
 

Graag zouden wij samen met alle betrokkenen van 
Oer de Brêge het nieuwe jaar inluiden 

onder genot van een hapje en een drankje. 
Wij hopen jullie te begroeten op  

vrijdagavond 5 januari 2018 
an 19:00 tot 21:00 uur! 
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Nieuwjaarsreceptie! 

Graag zouden wij samen met alle betrokkenen van  
Oer de Brêge het nieuwe jaar inluiden  
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U kunt het Aanloophuis steunen door uw gift over te maken naar  
IBAN nummer: NL 94 RABO 033 071 07 45 

 
 
 


