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Koffiegezelschap

‘Ontmoeten is smeermiddel in het dorp’, ‘Elkaar kennen maakt afstand kleiner’,
‘Nabijheid opent deuren en harten’.
Word lid van een Sterksels koffiegezelschap:
Géén extra kosten, géén contributie, nauwelijks verplichtingen.
Ontmoeten
November 2013 is er een enquête gehouden, waaraan meer dan 500 volwassenen uit Sterksel hebben
deelgenomen. Daaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de inwoners - en met name de senioren –
behoefte hebben aan meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
We hebben al veel op Sterksel
Binnen Sterksel hebben we al veel manieren om elkaar te ontmoeten: als familie, als vrienden, als
kennissen, bij de diverse verenigingen, bij evenementen, bij de Attent. Toch blijkt uit het onderzoek
dat meer manieren van elkaar ontmoeten bij de top twee prioriteiten zit.
Koffiegezelschap
Eén van de bedachte ideeën is ”koffiegezelschappen”. Wat is een Koffiegezelschap, zoals wij het in
gedachten hebben? Een aantal personen, minimaal 4 en maximaal 10, spreken af dat zij één keer per
14 dagen op een vaste dag, ´s morgens van 10:30 tot 11:30 uur, of één uur op een andere tijd, thuis de
koffie en thee klaar hebben staan voor de leden van het gezelschap. Er kan van alles worden
besproken: actuele zaken, toekomst en verleden, dorpsperikelen, enz. De leden zijn niet verplicht om
te komen, maar ze zijn welkom. Er wordt alleen koffie en thee geschonken, met een koekje erbij. Dus
géén alcoholische dranken, brokken kaas, bitterballen en dergelijke. Zo kost deelname per saldo niets,
immers de koffie die u zelf schenkt drinkt u in beginsel binnen 14 dagen ook ergens anders.
Als er - bij voorbeeld - 4 deelnemers, zijn er vier dagen per 14 dagen waarop u leden kunt ontmoeten. Bij
6 deelnemers zijn er zes dagen enz. Als u deelneemt is de enige verplichting dat op een vaste dag één
keer per 14 dagen, de leden van het gezelschap bij u thuis één uur welkom zijn.
Belangstelling? Laat het ons weten.
Als u belangstelling hebt om mee te doen met een koffiegezelschap: laat het ons weten. Stuur een email met uw naam en adres naar dorpsraad@sterksel.nu, bij voorkeur met namen van mensen die u
graag in uw koffiegezelschap hebt. Of doe een briefje met deze gegevens in de brievenbus op:
Albertlaan 5 (Wim Stolp, tel. 06 2728 8034), of op Valentijn 4 (Wim van Laarhoven, tel. 226 2596).
Binnen enkele dagen nemen wij dan contact met u op. U kunt ook gewoon even bellen.
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