
Op bezoek bij…
Tekstschrijver, oud-hoofdredacteur van deze krant én 
bekende Wassenaarse Iris Oostlander bezoekt om de 
week een instantie waar men aandacht heeft voor ouder 
worden! Deze week is Iris op bezoek bij Samen-Zijn 22.

Het is de derde bijeenkomst van Samen-Zijn 22 en al bij de 
inloop is het een en al gezelligheid! André van Herk heeft 
voor iedereen een welkomstwoordje klaar en zijn vrouw en 
een paar familieleden zorgen voor de inwendige mens. Ad 
staat achter de bar en Ron haalt er snel nog een paar 
stoelen bij. “Deze middag is georganiseerd voor u. Om 
gezellig samen te zijn. Wij organiseren dit iedere tweede 
woensdag van de maand, óók in de zomer!” Hij vertelt zijn 
toehoorders over De Stille Kracht, waar ‘Samen-Zijn 22’ 
onderdeel van uitmaakt. Ook de Kringloopwinkel aan de 
Rijksstraatweg en het krachtfonds, dat mensen die in acute 
(financiële) nood verkeren bijstaat, horen bij de Stille Kracht. 
Allemaal prachtige organisaties met en voor 
Wassenaarders.
Tijdens iedere bijeenkomst is een informatief gedeelte met 
interessante sprekers en dit keer was het woord aan 
wijkagenten Paul Batenburg en Corné Zwaan. Zij vertelden 
over de actuele stand van (politie)zaken in Wassenaar en 
gaven tips om veiligheid te verhogen. “Als wij door de wijk 
lopen zien we bijvoorbeeld dat veel mensen ladders of een 
kliko naast hun huis of hek hebben staan. Wist u dat 
inbrekers binnen vier minuten via een bovenraam in en uit 
uw huis kunnen klimmen? Dat het politiebureau tot 22.00 
uur bemand is, maar er ’s nachts wel degelijk 
politieagenten door Wassenaar rijden? Dat u 112 mag bellen 
als u een persoon ziet die zich verdacht gedraagt in uw 
omgeving? En dat medewerkers van banken en andere 
organisaties niet zomaar aan- of opbellen en sowieso nooit 
naar inlogcodes, wachtwoorden of pincodes vragen?” 
Kortom, veel nuttige informatie kwam voorbij.
Hierna was het tijd voor een loterij met als hoofdprijs een 
uitgebreide lunch bij De Baron, gevolgd door een bingo, op 
humorvolle wijze gebracht door Casper. Als afsluiting een 
optreden van een zangeres en uiteraard werden alle gasten 
voorzien van een drankje en bitterballen. Allemaal gratis!Het 
was een geweldig georganiseerde, leuke en vooral gezellige 
middag. Een samenzijn waar nog lang over gepraat wordt! 
De volgende middag is op 8 juni, in de kantine van Blauw-

ade, inloop is vanaf 13.30 uur. Zwart aan de Dr. Mansveltk
Houd deze krant in de gaten!

Wilt u meer informatie over activiteiten voor ouderen?
Neem dan contact op met SMOW door te bellen naar 070 – 
511 2226.

Heeft u een andere vraag? 
Kijk dan op www.thuisinwassenaar.nl.
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