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Wethoudervan Aakenvertelt in de Ridderzaal
over'Bakkiedoen' bij PPSC

OÍz€ Schiedamse
wethouderPatriciavan Aaken,revensambassadew
van .De DerdeHelft, blj ppSC
verteldetijdensdeMeef-up Nstiorale en Lokale Coalities tegenE€Dzaamheidop 15januanwat er
in Schiedamwordt ondemomenom eenzaamheid
te vcnninderen.In deRidderzaalieDËnHaaewaren
velegomeentes
veteg€nwoordigd,die zich graaglieteninspi.erendooralle goeclevoorbeelden'die
voorbij kwamen.we zijn er trots op darhet initiatiefvan ppsc enhet ouderLfonds (metsreunvanoe
Vriendenlotorij)als goedvoo.beeldw€rdaangehaatd.
En $,ehopendat ook vaauit anàercgemecnres
enthousiasme
is ontstaan.Zc zijn welkombij ppSCom sfeette proevenenonsverhaalte Àoren.
Schiedamse'Baantje.'
boeit
,s onzeeigenBaantjeiAtsauteur
ChielWilbrink
h€efrhijdíverseboekêngeschreven.
Chietvêrte.ue
aande handvánfotos vande stadzrjnverhaat.
WehehbenganoíenChiel

50 blijê deelnêmeÍstïdêns
KerstHighTea l9 december
Helclubgebouwzag
er prachtjg
versierd
uitmet
lichties,
moorgedekteratetsen dtlemáat
tekkeÍs.
El
waÍendan ookvele uunjesvoorbêrêiding
vooraÍge,
gáanaande KerstHighTea.
Samênmetenkêtemaatschappetjjks
organisati€s
die zich inzetlenvoorouderen( zoalsde Zonnêbloem,DiÍectZorgen SenioÍen
Wetzijn)
zijnsentorenen mantelzoeeÍs
uilgenodigd.
Dêbijdráge
van
hetOldersnfonds
eh d€Vriendentotsrij
maakt€mogelijkdatze zonderkostenkondendeetnemên.

Erw€rdzichtbaar
genotên
doord€€lnemers
en or,
Zekertoenerookmuziekwerdgemaakt
doorhet
duo CoênI Peiêren toênDJ Nicobegontê
draaisnwerder gezelllgmeeg€zongon
mêt beEenaantalvande deetnemeF
hebbenzichgêl0k
aBngemeld
voor'Bêkkie
Doên.
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Netwerkbijeenkomst
À,linder
eenzaamheid
onderouderen
is €enonderw€n waarmeerveÍenigingen
en maaisóappelijke
oÍganisaties
aanhijdragên.
Wijgelovên
dalsaí'renweÍkingb€langrijkis.
Daarom
wordt26 maadêen
georgariseerd
netwêíkbijeênkomst
waarwe kennts
ideeen
voor
verdercsamehwerkihg
deienen
oÊ.
doen.Er islotsloteennetwe|kborel,

Corné Op 'l Hof nieuwê Beweegcoach
is Comé.Hij is
Onz€Írieuwebe, eegcoach
wetkzaamin dewjken Nieuwlandm Groenoord,Coméenthousiasmeefi
enhetmotiveert
om meertc bcwegeu.
DaarvuLrr
Schiedarnmer\
legthij verbindingtussenmaatschappelïke
inEn helptt'ij bij
stantiesensportverenigingen.
het startenvan nieuweactiviteiten,zoalsbij
P?SCdit voorjaar.Wc vrillen g?ag naarbuitel1vooÍ eenfiets ofwandelactivitoit.Ook kun
je met eenpersoonlijkevraagbij hemterecht.
Mochtjs mcerwillen bewegenmaarweetje
nictwaÍje will l Twijfel geenmomenlenneem
contactop om overdemogelijkledente pÍatenl
uorl1e@lekkcrbcziqschiedanl.nl
06-404',7
5r38.

februari
Activiteiten
SING A LONG
WelknummerhêêÍlu allahghi€tmeergehoord?
Watis uwfavofiel?Wanneeru uw top 3 doorueeí
zalcoeneensin de
aar Coenofde ouderenraad,
maandde nummers
livêspêlên.
Ènmeezingen
mag!

Virtuelewandèling
NicodeVÍiesneemtu mee,aande handvanfolos,
pun.
op eenviÍuelewandeling
dooÍk€nme*ende
tenvanSchiedam.
NicoweetvanuilziinvriwillÈ
gerswerk
voorde v€r€niging
Historisch
Schi€dam
veeltêvenelbn-Maárwezijnookbenieuwd
naar

Ruimtevoor êxtraJeu dê Boulesgroep
Nuwe vande woensdagmiddêg
naárdedonderg€gaanis er ruimteoÍlstaanvoor
dalmiddagzijn
hêtstártênvaneenêxtmJeude Boulesgroep.Zin
omeenballe[8tBgooienen dê lsnlealeenbeelje
in hethoold?Komgezellig
meedoen.

Agendafebruari
6 februad
15.30
| 13-30BakkieDoenbij PPSC
13tebruari
| 13.30-15.30
BakkieDoênbij PPSC&
Om í5.00Virtuelewandeling
doorSchiedam
dooÍNicodeVries
20Íebruari
113.30-15.30
BakkieDoenbij PPSC
27lelttuari
I 13-30-15.30
Bakkiedoenbij PPSC
Om 15.00Singa Longolv CoenWínkelman
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Agendamaart

Vervolgvalpreventie

DobbêlÍitwás eensucces.Endaarcmzal 'dê Íet
sendeÍysioookdil voorjasreen
k€€riangskomen
om onste helpenb€wu6tbezigte rjn metvatpre.

5 maart
| 13-30-6 15.30
BakkiêDoenbij PPSC

Paaslunch

1zmaa't
15.30
113-30BakkiedoenbÍ PPSC
Om 13.30Beweegcoach
Corne
19 maart
113-30,15.30
BakkieDoenbjj PPSC
Om í5,00Sihga LohgolvCoehWinkelman

VooÍde Paasdagen
aanbrekèn
organiseert
de oudercnÍaad
eenheeriijk€
Paaslunch.
W€ gaanop
zoekn6ársponsofen
zodatwo vÊêlouderen
kunnenletendeelnemen.
Raad dit lied
DJ Nicode Vdesgaatdraaiên! En dezêk€ermel

26maaÉ
| 13.30-15.30
BakkieDoehbil PPSC
Om 15.30Netwerkbijeenkomst

í00 jaarPPSC

In

Dejubileuncommissie
heefrhardgewerldàanee.
rêestelijkekalendervol activileiton.Ookactivtteiten
voorseniorenzljn ruimschootsverteg€nwoordigd.
Enmochtu niêtkunnendeelnemen,
dánkuntu alijd eên bakki€komendoen,toch?
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