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Beste vrijwilliger, 

Voor u ligt onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. 
 
Dit keer weer een aantal mooie presentaties van enkele vrijwilligers over het  
vrijwilligerswerk, aandacht voor de aftrapbijeenkomst ‘Montfoort een dementie-
vriendelijke gemeente’, een artikel over de recent gehouden scholing en de work-
shop Japanse percussie voor deelnemers, vrijwilligers en introducees van het  
DoeMeeHuis. Tot slot een korte terugblik van de recent gehouden vrijwilligers-
bijeenkomsten. Kortom weer een boeiende nieuwsbrief.  
 
Ik wens u veel leesplezier en een prettige zomervakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Maria Hamers, directeur 

SWOM | Nieuwsbrief juni, 2018 

Aanschuifdiner in Montfoort 

Het aanschuifdiner is al vele jaren een begrip voor de meeste senioren in Montfoort. 
Eén keer in de maand, meestal de laatste donderdag, wordt de grote zaal van het  
Antoniushof door een aantal enthousiast vrijwilligers omgebouwd tot een restaurant. 
Tafels keurig gedekt en afhankelijk van de periode opgemaakt met kerststerren, paas-
kleedjes of in koningskleuren. 

Even voor 18:00 uur stroomt het ‘restaurant’ vol met senioren. Voor € 11,00 p.p.  
serveren enthousiaste gastvrouwen, onder bezielende leiding van Mariëlle den  
Hollander, een heerlijk 3-gangen diner. 

Twee barmannen manoeuvreren zich behendig tussen de charmant serverende  
dames om de gasten te voorzien van een gewenst drankje. 

De insteek van het aanschuifdiner is dat onze gasten elkaar ontmoeten, spreken,  
lachen met elkaar en tegelijkertijd zichzelf verwennen met een heerlijk betaalbaar 
diner.  

De rol van de vrijwilligers is om er samen voor te zorgen dat de gasten in alle opzich-
ten met elkaar een plezierige avond hebben. Dat betekent uiteraard dat eten en  
drinken op tafel komt, maar ook hoort daar een praatje bij, een luisterend oor, een 
grap en een grol.  

Voor mij is het elke keer weer leuk om mijn bijdrage te leveren en deel te mogen uit-
maken van deze gezellige groep vrijwilligers. 

Cor Janmaat, barman 



Enkele gasten hebben een 

vragenlijstje ingevuld. 

Hieronder een kleine samen-

vatting van de antwoorden. 

 

Hoe lang komt u naar het aan-
schuifdiner in Montfoort? 

Veel inwoners komen vanaf het 
begin, sommigen inwoners pas 
voor 3e keer. 

Hoe bent u bij het aanschuif-
diner terecht gekomen? 

Via buren, gevraagd, via echt-
genoot, door vrienden, via 
SWOM, na advertentie in de 
Zenderstreek, via familie of 
collega’s. 

Wat vindt u leuk aan het aan-
schuifdiner? 

De omgeving, lekker eten, de 
gezelligheid, contacten met 
senioren uit Montfoort, ont-
moeting met oude en nieuwe 
bekenden, samen zijn, omdat ik 
dan niet alleen ben, geen af-
was, verschillende contacten, 
goed eten, gezellig praten 

Waarom zou u anderen aanbe-
velen om ook aan te schuiven? 

Voor de gezelligheid, leuke 
organisatie, het is makkelijk en 
gezellig, kwaliteit van het eten, 
voor de sfeer, om mensen te 
ontmoeten, elkaar ontmoeten 
in gezellige sfeer. 

Heeft u nog een leuke anekdote 
van een gebeurtenis tijdens het 
aanschuif? 

Ik heb twee keer een gesprek 
aangeknoopt met een meneer 
van 94 jaar, deze heer was 
levenslustig en opgewekt. Heel 
bijzonder! Het polonaise lopen 
tijden het zingen van de IJssel-
zangers. Tijdens de lente, het 
lentegedicht wat voorgedragen 
werd. Het optreden van de 
Paashaas tijdens het Paasdi-
ner. 

Het aanschuifdiner in Linschoten 

Maandelijks wordt het aanschuifdiner in Linschoten georganiseerd met gast-
vrouwen Nel, Jose, Jose en invallers Petra en Ineke. Na de gasten te hebben  
ontvangen bij de deur zoekt iedereen een plekje, en dan begint de gezelligheid al.  
 
Dankzij een mooi tafelbelletje (gekregen van mevrouw Baars), lukt het om iedereen 
stil te krijgen voor het openingswoord en een minuut stilte. De gasten krijgen een 
heerlijk 3-gangen diner geserveerd. Tijdens het Kerst -en Paasdiner wordt dit uitge-
breid met kopje koffie en bonbons. Na de avond centraal afgesloten te hebben,  
vertrekken de eerste gasten naar huis, andere blijven nog even na kletsen. Wanneer 
alles is opgeruimd ga ik altijd met een tevreden gevoel naar huis, want het is iedere 
keer weer een klein feestje om het aanschuifdiner te mogen organiseren, zeker als 
je de gasten tevreden naar huis ziet gaan. 
 
Ruth Vreeswijk, medewerker team welzijn 

Gastvrouwen aan het woord over het aanschuifdiner: 

Jose van Dijk 
‘Sinds twee jaar ben ik als vrijwilliger werkzaam bij het aanschuifdiner in Linschoten. 
Ik doe dit met veel plezier, samen met een heel gezellig team. Ik geniet van de  
gasten, het lekker(e) eten met elkaar en vooral van de gezelligheid. Het is mooi en 
dankbaar werk’. 

Nel van de Brink 
‘Voor mij is het contact met de mensen het belangrijkste doel van de maaltijd. De 
tevreden mens geeft mij voldoening in dit werk’. 

Sociale alarmering: een veilig gevoel 
thuis 

Veiligheid in uw eigen omgeving is belangrijk. Maar soms voelt u zich onveilig in uw 
eigen huis, bijvoorbeeld omdat u alleen woont of om gezondheidsredenen. Het is 
dan een geruststellende gedachte dat u met één druk op de knop hulp in kunt roe-
pen. Sociale alarmering zorgt voor een veilig gevoel in en rondom uw huis. 
 
Hoe werkt het? Het alarmtoestel wordt bij u thuis aangesloten. U ontvangt een 
waterdichte zender die om uw hals of pols kunt dragen. In een noodsituatie drukt u 
op de knop van de zender. Er wordt dan contact gelegd met de meldcentrale. Eén 
van de door u opgegeven contactpersonen wordt (direct) gebeld. 
 
Voor het aanvragen van Sociale alarmering zijn formulieren verkrijgbaar bij SWOM. 



Hoe lang komt u al naar het 
aanschuifdiner in Linschoten?  

Dit is variërend, vanaf het be-
gin 2009, tot 4 maanden gele-
den. Zijn de gasten voor de 1e 
keer geweest dan blijven ze 
komen. 

Hoe bent u bij het aanschuif-
diner terecht gekomen?  

Via buren, kennissen, gastvrou-
wen of zelf als gastvrouw be-
gonnen, via de koersbal en uit 
de krant. 

Wat vindt u leuk aan het aan-
schuifdiner?  

Het gezellig samen eten, ande-
re mensen ontmoeten, een 
keer niet hoeven te zelf koken, 
je spreekt diverse mensen, 
lekker eten en gewoon… omdat 
het leuk is. 

Waarom zou u het anderen ook 
aanbevelen om aan te schui-
ven?  

Om onder de mensen te ko-
men, het is goed voor de socia-
le contacten, voor de gezellig-
heid. 

Heeft u nog een leuke anekdote 
of gebeurtenis van het aan-
schuif? 

Het samen zingen met kerst, 
wat niet altijd zuiver is. 
Van huis uit was ik stil en verle-
gen, maar dat is door het be-
zoeken van de aanschuifdiners 
veranderd. 
Ik hou van de extra feestelijke 
aanschuifdiners zoals met Kerst 
en Pasen. 
Het was een verrassing, een 
verjaardagscadeau. 

 

“Soms sta ik even stil, en dat is een hele vooruitgang”, Bertold Brecht. 

Meer over…. het levensverhaal 
Het levensverhaal als dienst bestond in maart van dit jaar 10 jaar. Onder het motto 
“Welzijn vanuit een ander perspectief” werd in maart 2008 gestart met het project 
levenscoach. Het “gewone” verhaal van alledag, de levensinstelling, zingeving, kortom 
al het levensbeschouwelijke van klein tot groot kan aan de orde komen. Welzijn wil 
vooral mensen nabij zijn in hun dagelijks doen en laten. Binnen dit project past het le-
vensverhaal, maar ook de aanschuifdiners, de eetgroepen, de levensbeschouwelijke 
gesprekken, de leeskring en de cursus “koken met mannen”. 
 
Een ieder die de behoefte voelt om zijn levensverhaal te vertellen is welkom. Voor een 
ieder is het belangrijk om het levensverhaal te vertellen. Aandacht voor herinneringen 
en het levensverhaal biedt mensen de kans te laten zien wie zij zijn. Bovendien kan het 
gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen versterkt worden. Het levensverhaal maakt 
wie je bent en hoe je je voortbeweegt in het leven. Een sprekend voorbeeld hierbij is 
het beeld dat 12 kinderen hun moeder ten grave brengen en alle 12 begraven zij een 
andere moeder. Ieder mens is uniek! 

Vrijwilligers/schrijvers die verbonden zijn aan dit project hebben een training gehad, 
ondersteund door een methode “Mijn leven in kaart.” Voor een aantal maanden gaan 
de verteller en schrijver met elkaar aan het werk. De schrijver geeft een opdracht en de 
verteller bereidt zich in de komende 2 weken voor op het onderwerp wat behandeld 
gaat worden. Bij het onderwerp hoort ook beeldmateriaal wat opgezocht moet wor-
den. Dat kunnen foto’s zijn maar ook een rapport of een trouwboekje bijvoorbeeld. 

Het blijft heel bijzonder dat iemand zijn/haar leven aan je wil vertellen met alle hoogte, 
maar ook de dieptepunten. De twijfels, overtuigingen, heimelijke liefdes, het alledaag-
se. Net zo bijzonder is het dat een ander mens naar je levensloop wil luisteren, zonder 
oordeel en in absoluut vertrouwen dat alles wat gezegd wordt daar blijft. 

Het levensverhaal wordt al weer 6 jaar gesponsord door een professionele fotograaf, 
Mandy Klinkhamer, www.all-in-the-picture.nl. Zij vond het zo’n mooie dienst en wilde 
graag haar medewerking verlenen door iedere verteller prachtig op de foto vast te leg-
gen. De mooiste foto prijkt op de voorkant van het levensboek en daar zijn we heel blij 
mee. 

Wil je graag een bijdrage leveren aan dit mooie project? Of ken je iemand die heel graag zijn /
haar verhaal wil vertellen? Voor opgave of informatie belt u naar 0348-469109. U kunt vragen 
naar Katja Appelman of mailen naar welzijn@swomontfoort.nl 

http://www.all-in-the-picture.nl


Vrijwilligersbijeenkomsten, 28 en 31 mei 

Op maandag 28 mei en op donderdag 31 mei heeft SWOM twee informele ontmoetingsbijeenkomsten voor alle vrijwilligers 
georganiseerd. In Linschoten waren 34 vrijwilligers en in Montfoort 48 vrijwilligers aanwezig. Tijdens die bijeenkomsten werd 
weer eens duidelijk dat enorm veel werk door vrijwilligers wordt verzet. En daar mogen jullie trots op zijn! Voor degenen die 
niet aanwezig konden zijn, hierbij de ontwikkelingen die ik gedeeld heb tijdens de bijeenkomsten.  
 
Bestuur 
Het bestuur van SWOM is sinds dit voorjaar compleet 
Het bestuur bestaat uit vijf personen: Elly Verburg, André Prins, Hans Elzas, Dries Veldman en Bert Hummel. 
De Vrienden SWOM heeft er een nieuw lid bij : naast Ben Goossens en Irene van Deventer is Francine Staatsen actief voor 
Vrienden SWOM. 
 
De Vrijwilligersraad 
Heeft recent een enquête uitgezet onder vrijwilligers. Elly Bakker vraagt namens de Vrijwilligersraad aandacht voor het in-
vullen van deze enquête. 
 
Nieuwe medewerker: 
In april is Angel Peelen haar werkzaamheden gestart voor SWOM in de functie van financieel medewerker/controller. 
 
Locatie Montfoort 
Kantoor SWOM is verhuisd naar het Huis van Montfoort. Dat was in het begin van het jaar voor sommige vrijwilligers en  
bezoekers even wennen. Weg van de vertrouwde plek bij het Antoniushof. We merken inmiddels dat inwoners en vrijwilligers 
ons weer weten te vinden. 
 
Locatie Linschoten 
Vanaf januari maakt SWOM drie dagen gebruik van de Brede Vaart. In Linschoten is inmiddels gestart met:  

 Beweeg u fit, gegeven door Annet Gerkes, op dinsdag 11.00 tot 12.00u uur. 

 De verhalentafel, op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur, 1 x per 14 dagen. Een plek waar mensen dmv verhalen ervaringen en 
herinneringen met elkaar delen. Het vertellen en luisteren naar elkaar geeft verbinding en samenhang met en door elkaar. 
Het kan inspiratie geven en een andere kleur aan je dag of week geven. Het is een vaste groep deelnemers. 

 Het breicafé, is op de donderdagmiddag. Er wordt gebreid of gehaakt voor een nader te bepalen goed doel. Wol is wel-
kom, deelnemers ook. Je hoeft niet te kunnen breien/haken, men kan ook zomaar even langs komen, de dienst heeft een 
inloopkarakter. Dus als u inwoners kent die dit leuk zouden vinden, nodig ze uit! 

 De boekspot is ingericht, hier zoekt SWOM nog 2 vrijwilligers voor. Iets voor u? 

 De duofietsers zijn weer begonnen. Er zijn nog enkele dagdelen vrij. 

 De “virtuele fiets” waar SWOM aan mee werkt staat in de Lindewaard 
en wordt in samenwerking met Plicare en SWOM binnenkort  
gepresenteerd aan de pers. In april is er een film gemaakt van  
Linschoten met vrijwilligers. Zo kunnen mensen een virtuele fiets-
tocht door Linschoten. Men neemt plaats op een hometrainer en 
kijkt naar een tvscherm waar de beelden van een stad of dorp ver-
schijnen. Je waant je zittend op een fiets waarbij je moet reageren op 
verkeerssituaties. Het geheugen wordt gestimuleerd in een bekende 
omgeving. Een feest van herkenning en men beweegt. Er zijn ook 
vrijwilligers van SWOM die samen met ouderen fietsen. 

 Zowel in Montfoort (donderdag in het DoeMeeHuis) als Linschoten (dinsdag in de Brede Vaart) is gestart met het inloop-
spreekuur (09.30 – 11.00 uur) van de formulierenbrigade. 

 
Het jaarverslag hebben we in een nieuw jasje gestoken net zoals de nieuwsbrief voor vrijwilligers en de website. Het jaarver-
slag 2017 is uitgedeeld aan alle aanwezigen. Voor degene die er niet waren, vraag gerust een exemplaar bij onze receptie.  



Nieuwe maaltijden leverancier: 
Het werken met de nieuwe leverancier heeft veel aanloopproblemen gekend voor gebruikers en vrijwilligers. 
We zijn nog in afwachting van een bredere standplaats voor de auto’s van de vrijwilligers t.b.v. het laden en 
lossen. De gemeente heeft deze uitbreiding SWOM al toegezegd. 
 
Scholingen vrijwilligers die de komende kwartalen gegeven zijn of op stapel staan: 

 De vrijwilligers van de formulierenbrigade hebben een scholing van 2 avonden gevolgd, die verzorgd werd 
door een preventiemedewerker van Plan Groep. 

 De taalmaatjes hebben een scholing gevolgd i.s.m. een medewerker van St. Lezen en Schrijven. Het onder-
werp was “hoe herken je laaggeletterdheid en hoe kan je iemand hier bij helpen”. 

 In juni is de training “De kunst van het nee zeggen” georganiseerd voor vrijwilligers. Centraal hierbij stond 
het herkennen van onderhandelingsgedrag, eigen valkuilen en succesfactoren en het herkennen van  
frustratie.  

 In het najaar worden twee trainingen georganiseerd ‘Samen sterk zonder stigma’, Hoe ga je om met ver-
ward gedrag. 

 
We zijn gestart met het project Dementievriendelijk gemeente. Hier voor worden scholingen georganiseerd 
voor ondernemers in Montfoort, gemeente ambtenaren en ook voor vrijwilligers van SWOM. 
 
We zijn bezig met de sponsoring van een nieuwe SWOM auto. Inmiddels hebben we een bedrag van € 25.000,- 
binnen. We gaan nog hééél even door! 
 
Vrijwilligerskrant 
In september geeft SWOM een vrijwilligerskrant uit (wordt toegevoegd aan de IJsselbode). Deze krant heeft 
een tweeledig doel: een presentatie door verschillende vrijwilligers over hun vrijwilligerswerk binnen SWOM 
en werving van nieuwe vrijwilligers. 
 
DoeMeeHuis 
Het DoeMeeHuis wordt  in oktober van dit jaar binnen het College en Raad geëvalueerd. We gaan voor een 
structurele subsidie van het DoeMeeHuis. 
 
Nieuwe raadsleden maken kennis met SWOM 
We hebben in april de Raad uitgenodigd om hen meer te vertellen over SWOM. Een bijeenkomst waar  
inwoners van Montfoort die voorheen gebruik maakten van SWOM, deelnemers van het DoeMeeHuis en  
vrijwilligers aan het woord zijn geweest over hun vrijwilligerswerk. De raadsleden waren erg enthousiast over 
deze bijeenkomst. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Deze verordening bevat strengere eisen en hogere boetes wanneer de bescherming van persoonsgegevens 
niet goed op orde is. Wij zijn ook druk doende om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Hierover volgt 
ook voor vrijwilligers nog nader bericht. 
 

De heer Renes geniet duidelijk van zijn fietstocht door de omgeving van 

Montfoort en Oudewater 
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Van 5 tot en met 9 juni was de avondvierdaagse in Montfoort. Tijdens het kooklo-

kaal in het DoeMeeHuis ontstond het idee om mee te doen. Samen met 3 deelne-

mers heeft Brigitte (medewerker DoeMeeHuis) 4 avonden de 5 kilometer gelopen. 

Het waren gezellige avonden. We hebben genoten van het mooie zomerse weer, 

de gezelligheid, de traktaties en de vele zingende kinderen. 

Maatjes-
bijeenkomsten 
Na de zomer gaan Marjon de Jong 
(dementieconsulent) en Marleen Visser 
(mantelzorgconsulent) in drie bijeenkomsten 
vrijwilligers informeren over dementie,  
NAH (niet aangeboren hersenletsel) en  
mantelzorg.  
 
Deze vrijwilligers zijn al ingezet voor deze 
doelgroep of gaan ingezet worden als maatje. 
Momenteel is er een groep van 18 personen 
die aan deze bijeenkomsten mee gaan doen. 
 
Wilt u ook iets betekenen voor deze doel-
groep en meedoen aan deze bijeenkomsten, 
neem dan contact op met Marjon de Jong of 
Marleen Visser. 
 
Als u iemand kent die dit graag zou doen 
attendeer hem/haar dan op deze oproep! 

Montfoort Dementievriendelijk!  
Wat zou jij doen als je Hans tegenkomt? 
 
 
Het aantal mensen met dementie neemt ook in onze gemeente toe! Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat 
meer inwoners en organisaties in onze gemeente in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. De grootste wens van 
mensen met dementie – én hun mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Deel blijven nemen aan 
het gewone leven is voor hen erg belangrijk. Daarbij hebben zij wel de hulp van hun omgeving nodig! Wanneer mensen meer 
weten over dementie kunnen zij het eerder (h)erkennen en weten ze beter hoe goed om te gaan met de groeiende groep  
mensen die met deze ziekte te maken heeft.  
 
Donderdag 14 juni is in het Huis van Montfoort een ‘aftrapbijeenkomst’ geweest met als onderwerp Montfoort Dementie-
vriendelijke gemeente!  Samen dementievriendelijk is een landelijke campagne die jullie wellicht al kennen van de commercials 
op TV. De campagne richt op het verhogen van kennis van dementie en het goed omgaan met mensen met dementie in onze 
maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp dementie en het bespreekbaar maken. 
 
Gemeente Montfoort/SWOM is al jaren heel actief voor inwoners die te maken hebben met dementie, maar wil zich de  
komende jaren nog meer gaan inzetten om Montfoort dementievriendelijker te maken. Tijdens de bijeenkomst waren er 32  
afgevaardigden vanuit verschillende Montfoortse (vrijwilligers)organisaties, bedrijven, geloofsgemeenschappen aanwezig maar 
ook een aantal mantelzorgers en mensen met dementie. Het was indrukwekkend om de verhalen en voorbeelden te horen van 
een aantal mensen met dementie en hun mantelzorgers waar zij in de praktijk tegen aan lopen. Er is in kleine groepjes met  
elkaar gepraat en er zijn ideeën op papier gezet waar een kleine kerngroep de komende maanden / jaren mee aan de slag zal 
gaan.  
We zullen u op de hoogte blijven houden over onze plannen en activiteiten via deze nieuwsbrief, (social)media en in de lokale 
kranten. Wilt u zich inzetten en/of heeft u vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met SWOM.  
 
Marjon de Jong, dementieconsulent 
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Themabijeenkomst ‘de kunst van 
het nee-zeggen’ 
Op 5 en 13 juni jl. heeft SWOM twee keer een themabijeenkomst voor vrijwil-
ligers georganiseerd, met als onderwerp “De Kunst van Nee-zeggen”. Tijdens de 
vorige bijeenkomsten kregen wij signalen dat sommige cliënten grens-
overschrijdend kunnen zijn en dat er behoefte was aan het onderwerp “Nee-
zeggen”. De aanmelding verliep gestaag, en uiteindelijk hebben 16 vrijwilligers 
zich aangemeld. Het was een leerzame avond. 
 
Ans Mink, één van onze vrijwilligers aan het woord: ‘Onlangs heb ik de themabij-
eenkomst gevolgd. Nee-zeggen is voor de meeste mensen een kunst. Dat werd 
ook weer duidelijk voor ons en duidelijk kenbaar gemaakt door de twee cursus-
leiders. Het was soms hilarisch als een cursist de opdracht kreeg om niet in te 
gaan op een hulpvraag van de cursusleider (Kees genoemd in dit geval). Bijv. Wil 
je collecteren? En daarop dan Nee te zeggen. Hij is er natuurlijk heel sterk in om 
de cursisten toch Ja te laten zeggen. Om dan op een goede en nette manier jouw 
motivatie uit te spreken, is echt een kunst van Nee zeggen. Het was een leerza-
me cursus, met een goede tip, neem even de tijd om over de hulpvraag na te 
denken, vooral als je moeilijk Nee kunt zeggen. Want dan is de kunst van NEE 
zeggen vaak iets makkelijker en heb je achteraf geen spijt’. 

Maandag 25 juni 2018 was het zover: “DoeMeeHuis 
band on Tour” 
 
Na veel voorpret stonden we maandag 25 juni met 12 deelnemers (plus 1 intro-
ducee en 4 vrijwilligers) klaar om richting Circle Percussion te gaan waar een 
workshop Japans trommelen gevolgd zou gaan worden. 
 
We gingen naar de locatie in Montfoort (Krekenburg 7a). Het was een  
geweldige ervaring! De workshop werd gestart op de normale Okedo’s. 
Staand / zittend achter de trommel, met normale drumstokken werden enkele 
kennismakingsoefeningen gedaan. De basisprincipes van het Japans trommelen 
werden onder de aandacht gebracht, dit gebeurde luchtig en met humor. Maar 
ook volgens de Japanse principes; ‘met toewijding, eenvoud en samenspel’.  
Vooral dit samenspel was goed te horen en de deelnemers en vrijwilligers had-
den de smaak snel te pakken. De saamhorigheid die wij in het DoeMeeHuis 
ervaren was terug te vinden in de prachtige tonen die de ‘Okedo’s’ maakten 
door onze bewegingen. Na een poosje oefenen maakten we aan het einde van deze sessie een eigen geluid en ritme. De 
handen gingen uit de mouwen……….en er werd flink op los getrommeld!!!!!!!!!! 
 
Na een korte pauze waarin we enthousiast vertelden over onze kwaliteiten en ervaringen gingen we verder met diverse 
andere Japanse “Taikos” (grote trommels van speciaal hout en koeienhuid) waaronder de “Okedo O’Daiko”. Deze mach-
tig grote trommel is de grootst bespeelbare Japanse drum van Europa! Dit instrument heeft ons echt allemaal geraakt. 
 
Er werden solo’s gegeven door de aanwezigen en deze werden afgesloten met een enthousiast applaus. Er kwamen 
emoties los bij het bespelen van deze enorme trommel en het was ook mooi om te zien hoe iedereen op zijn eigen  
manier een show weggaf. De trainer  (Patrick Steng) vertelde dat we een uniek karakter hadden als groep waar wij het 
natuurlijk helemaal mee eens waren. 
 
Iedereen verliet deze middag de “Dojo” met een fantastische ervaring op zak, waarin ruimte was voor ontdekking, ont-
spanning, humor en verwondering. Verwondering over de trommels en speelstijlen maar ook over wat er in een korte 
tijd bereikt is met elkaar. 
 
Sander Nap, medewerker DoeMeeHuis 
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