Trefhoek weer open!
Door de recente versoepelingen in het landelijke Corona-beleid kan de Trefhoek ook eindelijk weer
de deuren opengooien voor de dagelijkse bezoekers. Dat doen we dan ook! En we zijn er allemaal erg
blij mee.
De Trefhoek en de Wijkcommissie Sluitersveld hebben met de medewerkers en vrijwilligers een
openingsplan gemaakt. Daarin hebben we afgesproken dat wij in fasen de welbekende en
goedbezochte activiteiten weer oppakken.
De dagelijkse koffieochtenden van 10 tot 11.30 uur zijn direct alweer begonnen, zodat u weer bij ons
aan kunt komen voor een praatje en een kopje koffie. De vrijwilligers en medewerkers ontvangen u
graag! Deelname is gratis.
De Veldhoesmiddagen zijn op 15 juni 2021 weer van start gegaan, waardoor u elke dinsdagmiddag
van 14 tot 16 uur mee kunt doen met afwissende activiteiten zoals bloemschikken, kaarten maken,
hapjes maken en nog vele activiteiten meer. Elke week proberen we iets anders te doen. Tijdens de
Veldhoesmiddagen kunt u zelf ook ideeën inbrengen.
Op de donderdagmiddagen zitten de vrijwilligers voor u klaar om met u te knutselen. Elke
donderdag van 14 tot 16 uur. De vrijwilligers hebben knutselmateriaal en leuke ideeën. Maar u kunt
natuurlijk ook met uw eigen knutselwerkje(s) naar de Trefhoek komen om daaraan te werken en
ondertussen van de gezelligheid te genieten.
Na de zomer gaan we ook beginnen we weer met het kaarten op de derde dinsdagavond van de
maand en de bingo op meestal de laatste vrijdag van de maand. De planning wordt gemaakt en
verschijnt binnenkort. Houdt u vooral de website www.trefhoek.nl en de facebook-pagina van de
Trefhoek in de gaten.
Zoals u misschien nog weet hebben wij net voor de uitbraak van de Corona-pandemie onze nieuwe
Wijkkeuken feestelijk geopend. De wijkkeuken is eigenlijk een WIJ – KEUKEN, waarmee wij bedoelen
dat mensen uit de wijk hier samen kunnen koken onder begeleiding en of toezicht van een vrijwilliger
van de wijkcommisie of een medewerker van de Trefhoek. Na de zomer zullen wij een ludieke
activiteit organiseren om de WIJ-keuken weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Doel van de
WIJ-keuken is ontmoeting tussen mensen uit de wijk, een goed gesprek en voordelig samen eten. Zo
kunnen mensen uit de wijk elkaar leren kennen, waardoor er meer sociale verbanden ontstaan.
Ondernemers en medewerkers van maatschappelijke instellingen kunnen natuurlijk ook zo nu en dan
aanschuiven zodat op natuurlijke wijze thema’s uit de wijk kunnen worden besproken. Denk aan
wonen, werken, werkgelegenheid, groen, eenzaamheid, onderwijs, activiteitenbehoefte.
Als alles goed blijft gaan en we geen hernieuwde Covid-golf krijgen, zullen we ook de 70+ Bingo, de
Sint Maartensoptocht en de intocht van Sinterklaas weer organiseren. De vrijwillige
verkeersregelaars van de wijkcommissie gaan daarvoor hun verkeersregelaars-diploma vernieuwen
door examen te doen. Met de verkeersregelaars-diploma’s op zak kunnen wij dan de
buitenevenementen een jaar lang veilig organiseren en de ondernemers ondersteunen wanneer zij
een evenement organiseren waarbij verkeersregelaars nodig zijn.
Voor uw eigen feestjes kunnen wij wijkbewoners helpen door partytenten, tafels, stoelen, terrasheaters, een aggregaat en een springkussen uit te lenen tegen een kleine vergoeding voor
onderhoud. Als u de Trefhoek belt brengen zij u in contact met de vrijwilliger die dit regelt.

Omdat wij bij wijze van dagbesteding ook zo nu en dan hapjes maken kunt u hapjes bij ons bestellen
voor uw feestje als u niet in de positie verkeert om gebruik te maken van regulier aanbod van de
ondernemers.
En zo willen wij met nog veel meer activiteiten voor de dag komen.
Hoe graag wij dit ook allemaal door veel tijd te steken in de organisatie van activiteiten, we blijven
grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Wij combineren ons privéleven, onze baan met het
vrijwliigerswerk voor de wijk. Ook in onze organisatie worden mensen ouder of vallen zij uit.
Wij hebben daarom altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers die eens willen meekijken om te zien of
het vrijwilligerswerk wat voor hen is. De vrijwilligers die met ons mee doen, geven stuk voor stuk aan
te genieten van de gezelligheid onder elkaar, terwijl ondertussen voor de wijk leuke activiteiten
worden georganiseerd.
Wij zoeken mensen met allerlei achtergronden, die tijd hebben en deze ook willen investeren in de
wijk. Mensen met een technische of sociale achtergrond, een administratieve of financiële
achtergrond, mensen met directie- of bestuurservaring kunnen wij heel goed gebruiken.
Vrijwilligerswerk kunnen wij ook in overleg met u invullen als om wat voor reden dan ook
dagbesteding zoekt als onderdeel van herstel na ziekte of het vinden een nieuwe of andere baan.

