
 

  

 

Nieuwsbrief januari 2023 

Iedere maand brengen we een nieuwsbrief uit om met jullie te delen wat er zoal gedaan 

wordt in onze Dorpskamers in Neede en Eibergen. We nemen je graag weer mee. 

 

 
Kan nog net, toch? 😉 We willen iedereen alsnog de beste wensen 

voor het nieuwe jaar wensen! Op naar een mooi 2023 samen.  

 

 

 

 

Salah kookt! 
Zoals je in onze voorgaande nieuwsbrief hebt kunnen lezen gaat Salah 

twee keer per maand voor ons koken. Salah heeft vroeger altijd in een 

restaurant gewerkt. In verbrand met rugklachten lukt hem dat nu niet 

meer. Hij houdt nog wel erg van koken en in zijn eigen tijd en op zijn 

eigen tempo lukt dat nog prima! Wij zijn erg blij met het lekkers wat hij 

maakt! En zoals je op de foto ziet geniet hij er zelf ook van 😊 

 

 

Het sjoeltoernooi is geopend! 
De eerste ronde van het sjoeltoernooi is geweest! En kijk die fanatieke koppies. Bloedfanatiek gingen de 

deelnemers van start. De stenen vlogen soepel over de baan. Bij de één ging het iets beter dan bij de ander. 

Maar wat hebben we een schik had. De volgende data zijn: dinsdag 7 februari en dinsdag 14 maart. 



 

 

VVV-Markt  
Laura en Soraya op de informatiemarkt voor het 

voorliggende veld binnen de Gemeente Berkelland. 

Nieuwe contacten gelegd en mooie gesprekken 

gevoerd. We hebben veel mensen ons verhaal van de 

Dorpskamer mogen vertellen.  Al met al een geslaagde 

dag! 

 

 

 

Ik hou van Holland! 
Suze had een tijd terug ergens Ik hou van Holland gedaan en vond dit ook een goed idee voor bij de 

Dorpskamer. Samen met Laura heeft ze dit voorbereid om het verjaardagspel incl. bom te doen. Spannend 

wat het was! De “bom” begon steeds harder te tikken waardoor de vragen en 

antwoorden steeds moeilijker te verstaan waren. Bij het afgaan van de bom 

was daarentegen alleen Laura die elke keer weer schrok. Tot grote schik van 

de rest van de bezoekers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsapp Dorpskamer Berkelland 
Al langer hebben we het idee om een groepsapp aan te maken voor alle bezoekers 

van onze Dorpskamers. Zo kunnen we sneller en makkelijker communiceren m.b.t. 

activiteiten of bijzonderheden. Dit betekent wel dat iedereen elkaars nummers kan 

zien. Er komt binnenkort een lijst waarop je je kan aanmelden. We kunnen 

verschillende ‘regels’ afspreken voor dit gebruik. Dit lichten we graag toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bloemschikken! 
Vrijdag 20 januari stond er weer bloemschikken op het programma. Met wederom mooie creaties als 

resultaat! In de maanden februari en maart gaan we niet bloemschrikken. In de maand april, voor de Pasen, 

wel.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hiep Hiep Hoeraaaa!  
Soraya was op 3 februari jarig! Dit konden de bezoekers niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Samen 

hebben ze geld ingezameld voor een prachtig boeket. Veeeelste gek natuurlijk! Ook werd de verlate 

verjaardag van Junus nog gevierd. Je kunt wel begrijpen. Een groot feest!!  

Namens Junus en Soraya; bedankt allemaal! 

Ook werd er natuurlijk nog een potje ‘Regenwormen’ gespeeld. Inclusief feestmuts. 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren in Berkelland 
Op woensdagavond 25 januari zijn Niels en Soraya in contact gekomen met zo’n 12 jongeren in de leeftijd 

van 20 tot 30 jaar. Ook deze groep heeft de behoefte aan een plek waar zij, laagdrempelig, nieuwe 

contacten kunnen opdoen en onderhouden. We hebben wensen en behoeften opgehaald. Soraya gaat nu, 

in overleg met andere organisaties, kijken wat we kunnen organiseren om tegemoet te komen aan deze 

vraag. Heb je tips, wil je meer informatie of heb jij hier ook behoefte aan? Laat het ons weten! 

 

 



 

 

 

Agenda  
Dorpskamer Eibergen 

Vrijdag 3 februari verjaardag vieren Junus & Soraya  
Woensdag 8 februari Sjoelcompetitie ‘de hele dag’ 

Je hoogste beurt telt 
Vrijdag 17 februari Carnaval 

Voor wie verkleed wil, wees welkom! 
Woensdag 22 februari Bo organiseert in de ochtend 

Stagiaire Bo organiseert een leuke ochtend 
Woensdag 22 februari Bo organiseert in de middag 

Eric verzorgt de muziekbingo 
Elke woensdagmiddag Samen lunchen 

Eet je mee? Laat het woensdags voor 12 uur weten. Dan zorgen wij voor broodjes en beleg. Kosten zijn €2,- 
Elke vrijdagochtend Samen wandelen 

We lopen om 9.30u weg. Iedereen kan meedoen! 
   

Dorpskamer Neede  
Maandag 2 en dinsdag 3 januari   

Gips beeldjes schilderen. We hebben gips beeldjes liggen, wie pakt er een kwast?  
Dinsdag 7 februari Sjoeltoernooi om 14.00u 

We houden in januari, februari en maart een sjoeltoernooi. Wie gaat er in maart met de winst vandoor? 
Zorg dat je er bij bent!  

Dinsdag 14 februari Gespreksgroep met het onderwerp ‘Eenzaamheid’ om 14.00u 
Collega Maarten van de ‘Herstelacademie’ gaat met ons in gesprek over het thema eenzaamheid.  

Sluit vooral aan als je behoefte voelt. 
Elke maandag om 12.30u een warme maaltijd 

Eet je mee? Schrijf je naam op het deelname formulier of laat het weten aan Soraya.  
De kosten zijn €4,- per persoon. 

 
 
 

Met vriendelijke Dorpskamergroet, 
Soraya, Laura en Niels 

Soraya Wittebroek: 06 5786 8694 / s.wittebroek@stadskamer.com 

Laura Jansen: 06 8392 2106 / l.jansen@stadskamer.com 

Niels Harbers: 06 8205 9320 / n.harbers@stadskamer.com 
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