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Hallo vrijwilligers van Wedde dat het lukt, 

De maanden vliegen voorbij. We hebben Koningsdag is gevierd. Inmiddels  ben 
ik ruim 4 maanden bij Wedde dat het lukt  aan het werk en het bevalt mij 
prima.  Met een groot aantal vrijwilligers heb ik inmiddels  kennisgemaakt, 
helaas  nog niet met iedereen. Ik hoop de komende tijd de vrijwilligers te 
ontmoeten die ik nog niet gesproken heb. 

Ik wil u graag even bijpraten waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.  

Samen aan tafel. U heeft er al veel over kunnen lezen in de lokale kranten en 
ook op radio Westerwolde is er geregeld aandacht aan besteed. Ruim 40 
deelnemers schuiven er per avond aan. We zijn blij verrast dat er zoveel animo 
is om hieraan deel te nemen. De avonden zijn  bedoeld voor mensen uit de 3 
dorpen  (of patiënten van dr Berg buiten deze 3 dorpen) die om welke reden 
dan ook weinig activiteiten buiten huis hebben en die behoefte hebben aan 
meer sociale contacten. Deze mensen betalen €1,-  voor een 3 gangen maaltijd 
excl. de drankjes.(Gast aan tafel) Ook mensen die niet tot deze doelgroep 
behoren of die buiten deze 3 dorpen wonen zijn welkom als vriend aan tafel. Zij 
betalen de reguliere prijs van €7,50 exclusief drankjes.  Bij Samen aan tafel zijn 
veel vrijwilligers van WDL betrokken. Taken die zij vooral uitvoeren zijn: gasten 
ontvangen, serveren, meehelpen in de keuken, mee in de bus (van de 
Spetsehoeve) gasten ophalen , gasten op hun gemak stellen enz. We werken 
nauw samen met de Spetsehoeve en natuurlijk Ons Noabershoes. (We kunnen 
de prijs voor de gasten aan tafel zo laag houden omdat we een fonds van het 
Oranjefonds en van de Rabobank Zuid en Oost Groningen hebben gekregen.) 
 

 



Appeltjes van Oranje: De winnaars van de Appeltjes van Oranje zijn inmiddels 
bekend. Ondanks de enorme inzet van iedereen behoren we niet tot de laatste 
drie winnaars. We zijn ontzettend trots dat we tot de laatste 12 
genomineerden behoorden! We mogen op 23 mei  bij de prijsuitreiking op 
paleis Noordeinde zijn, wat ook een hele eer is. Daar mogen wij de Koning, 
Koningin Maxima en Prinses Beatrix  ontmoeten. Iedereen nogmaals bedankt 
voor alle inzet. Het was een hele belevenis om dit zo mee te maken. 

 Aanvragen: Er is de afgelopen maanden weer een groot beroep gedaan op 
WDL. Ruim 125 aanvragen vanaf 1 jan. Daar kunnen we trots op zijn met 
elkaar! Op dit moment hebben de tuin vrijwilligers het druk. Wat ook wel te 
verwachten is natuurlijk in deze tijd van het jaar. Niet alle aanvragen over de 
tuin lossen we op met vrijwilligers. Als de klussen te groot zijn verwijs ik ook 
wel door naar Afeer of naar de verschillende hoveniers die hier in de omgeving 
werkzaam zijn. De vrijwilligers worden alleen ingezet voor kleine tuintjes en als 
er geen andere hulp voor handen is. Zo proberen we het behapbaar te houden 
voor iedereen. 

Tijdens de kennismakingsgesprekken kom ik erachter hoeveel jullie doen voor 
de hulpvragers! Vaak gaat dit rechtstreeks , zonder tussenkomst van mij. Dat is 
helemaal goed. Toch zou ik aan jullie willen vragen mij af en toe op de hoogte 
te houden van jullie hulp. Vooral als dit iets is wat jullie nog niet eerder voor 
deze persoon gedaan hebben. Bv je helpt iemand geregeld in de tuin en deze 
persoon vraagt je nu om mee te gaan naar het ziekenhuis. Ik zou dit soort 
hulpvragen graag weten, omdat ik per kwartaal een rapportage moet schrijven 
voor de gemeente. Daarin is het belangrijk dat ik een zo goed mogelijk beeld 
geef van wat jullie allemaal uit naam van Wedde dat het lukt doen. Het 
makkelijkste is om dit via de mail of via whatsapp te doen. Maar telefonisch of 
even langskomen mag natuurlijk ook. 

De vakanties en vrije dagen staan voor de deur. Voor wie er de komende tijd 
even op uit gaat en voor de mensen die genieten van hun vrije tijd bij huis. 
Fijne dagen! 

Ik heb vakantie van maandag 13 mei tot en met maandag 20 mei. De inloop 
uren komen deze dagen te vervallen. 

Voor nu, graag tot ziens, 

Hartelijke groet, 
Marian 


