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In deze Nieuwsbrief vindt u onderstaande artikelen:
 Workshop bloemschikken
 Sabina Fokken gaat ons verlaten
 Onze vrijwilliger: Cees de Klijn
 Het was weer gezellig bij het Doecafé op dinsdagmiddag

Workshop bloemschikken.
Op donderdagavond 10 maart zijn we gestart met een workshop bloemschikken. Dit
keer was het een voorjaarsschaal en die werd gemaakt onder leiding van Shirley.
We willen elke maand een workshop geven en de volgende is op donderdagavond 7
april, dit wordt een Paastukje en de kosten zijn € 17.50 p.p.
Ook op de woensdagmiddag beginnen we met een workshop ook onder leiding van
Shirley. De eestvolgende workshop voor kinderen is op 11 mei en begint om 15.00
uur. We beginnen met een droogbloemenkrans en kosten zijn € 10.00 p.p.

Heeft u ook belangstelling voor de workshop bloemschikken dan kunt u zich opgeven
per telefoon 030- 6662609 of via tickets@schalmdemeern.nl
Veel plezier bij het bloemschikken.
Olga van Asperen-van Zanten.
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Sabina Fokken gaat ons per 1 april 2022 verlaten.
Sabina heeft na heel veel jaren werken bij, en voor De Schalm, een
nieuwe baan gevonden.
Natuurlijk wensen wij haar nu alvast veel werkplezier elders maar
we zullen zeker nog een gelegenheid vinden om in het bijzijn van
collega's en vrijwilligers deze wens te herhalen!
Op de foto tekent Sabina de papieren.

Onze vrijwilliger Cees de Klijn.
Op een maandagmorgen hadden Marga en ik een afspraak met Cees. Dat is de
ochtend waarop Cees altijd in De Schalm is. Op andere dagen loopt hij gewoon
binnen om te kijken of ze zijn hulp nodig hebben. Cees staat graag achter de bar waar
hij voor de gasten koffie en thee inschenkt. Hij haalt de lege kopjes op en zet ze in de
vaatwasser. Hij gaat dan rustig zijn gang en men kan gewoon op hem rekenen.
We merken tijdens het gesprek al snel dat hij een Wereldreiziger is. Je noemt een
plaats en Cees is daar geweest. Tegenwoordig blijft hij wat dichter bij huis en gaat hij
deze zomer een 12 daagse reis maken naar Schotland en Groot Brittannië.
Cees is een grote fan van Elvis Presley.
Zo heeft Cees een hele platenverzameling van Elvis,
schrijft hij dagelijks zijn songteksten over op papier
en ook ging hij vóór corona jaarlijks naar The Elvis
Concert met zijn broer. Naast het luisteren van
platen, vindt Cees het ook leuk om zelf muziek te
maken. Zo zit hij al jaren op gitaarles. Op de
donderdagmiddag speelt hij dan op zijn elektrische
gitaar.
Familie is ook belangrijk voor hem. Gelukkig kan
hij nu weer bij ze op bezoek gaan.
Petra Goes (Amerpoort) is de begeleider van Cees.
Hij woont nu ook bij Amerpoort aan de
Marketentsterlaan. Hij vindt dat prima,
dan is hij gauw bij De Schalm.
Als we aan de andere vrijwilligers vragen hoe ze
over Cees denken, dan krijgen we gelijk te horen:
Hij is een rots in de branding!
Nou dan ben je wel geliefd. Zulke vrijwilligers hebben wij bij De Schalm!
In de volgende Nieuwsbrief willen we graag een andere vrijwilliger aan u voorstellen.
Janny Kok-Albers
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Eindelijk weer!

He, hè eindelijk weer gezelligheid bij het Doecafé op dinsdagmiddag!
Sjoelen, kaarten, handwerken en meer gezelligheid.

Dit zijn onze sponsors:

