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AI sinds de start van De Smederijen in 2007 is de Atriumgroep van De Meteoor één van de
voornaamste inspiratiebronnen in de wijk.
——————
,
Een groep vrijwilligers organiseert jaar in jaar uit activiteiten voor senioren uit de
hele wijk Krakeel. Nel Kamphof en Ad Verschoor werden
voor het Geheim Van de Smid
nader aan de tand over hun
motivatie in het bijzijn van
'hun' vrijwilligers.
Nel, jij bent vanaf 2007
actief voor De Meteoor. Hoe
is het allemaal begonnen?
We hebben aan de bewoners
van De Meteoor gevraagd wat
ze misten of graag zouden
willen. Met behulp van SWW
zijn we gestart met een wijkrestaurant. En dat was meteen een succes. Ook bewoners die niet in De Meteoor
wonen, komen hier graag.
Maar daar bleef het niet bij?
Nee, zeker niet. Er waren nog
meer wensen en zo groeiden
we langzaam groter. Er
kwamen muziekavonden bij,

een maandelijkse bingoavond, koersballen en de
jaarlijkse kerstmarkt. We
hebben een grote groep vaste
bezoekers, die allemaal dus
vaak komen naar de activiteiten die ze aanspreekt.
Ad, jij hebt voor de maandelijkse themamiddagen van
de S.S.A.K. onderdak gevonden in De Meteoor. Hoe is
dat in zijn werk gegaan?
'Eigenlijk was het uit nood
geboren. We waren van plan
om de themamiddagen in het
MFC te houden, maar voor
het houden van presentaties
was dit toen ongeschikt. En
nu zijn we erg blij dat we
onze activiteiten in De Meteoor kunnen houden.
Wat houden die themamiddagen dan precies in?
Het draait allemaal om gezelligheid en ontmoeten. Voor
de themamiddagen is er
vooral veel belangstelling

voor natuur, cultuur en historie. De zaal zit altijd vol en de
reacties zijn erg positief.

ven en te genieten van de
vrije tijd die je dan hebt. En
dat kan bij ons in De Meteoor.

Betekent dit eenjaar lang
hard werken voor de wijlt?
Nel en Ad knikken meteen
instemmend, maar de vrijwilligers denken er duidelijk
anders over: 'Er is best veel te
doen en we hebben niet zo'n
grote groep vrijwilligers.
Maar het is geweldig om te
doen. Mensen zijn heel dankbaar voor wat we hebben te
bieden. Het hele jaar door
bieden we ze de mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten
tijdens onze activiteiten.

Nel, jij draagt met ingang
van het nieuwe jaar het
stokje over aan Ad, die de
nieuwe voorzitter wordt.
Dat is vast even wennen
voor je?
Vanwege mijn gezondheid
ben ik gedwongen om een
stapje terug te doen. Maar ik
heb veel vertrouwen in Ad en
de groep vrijwilligers. En ze
zijn nog lang niet van me af,
want ik ga de activiteiten
natuurlijk wel gewoon bezoeken.'

Wat vinden jullie van De
Smederijen?
Zonder De Smederijen was
dit allemaal niet mogelijk.
Dan was er veel minder te
doen en te belevep voor
senioren in onze wijk. Als je
ouder wordt, is het belangrijk
om onder de mensen te blij-

Ad, wat mogen we in 2016
verwachten?
We gaan op dezelfde voet
verder omdat iedereen positief is over onze activiteiten.
Weblijven ons dus ook in
2016 inzetten voor de senioren in de wijk.

