
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeten 

Verbinden 

Ondernemen 

2020 

 

Activiteitenverslag                    
Stichting Koffieluitjes Ede 



 
1 Activiteitenverslag                    Stichting Koffieluitjes Ede 

Voorwoord 

“Hoe het begon…” 
 

Het eerste activiteitenverslag voor op onze website, wauw! Wie had dacht gedacht, toen ik 

Natasja, eind 2013 begon met Koffieluitjes Indische Buurt. Gewoon aanbellen en mensen 

uitnodigen om koffie te gaan drinken was mijn opzet. Voortkomend uit een eigen behoefte, de 

behoefte om iets voor een ander te kunnen en mogen betekenen. De groep groeide en we gingen 

uitbreiden met activiteiten, luisterend naar elkaar.  

En dan sinds november 2019 een Stichting met nog 2 wijken erbij, De Velder en Beatrixpark, een 

droom die uitkwam. Het concept is simpel, maar zo effectief. Iedereen wilt gezien en gehoord 

worden, ergens bij horen. Door mensen zelf te laten beslissen over de activiteitenkalender wordt 

het van ons allemaal.  

Het jaar 2020 was een uitdagend jaar. Waarin wij steeds weer moesten schakelen, maar waar de 

verbinding zo ontzettend centraal stond. Wij kijken uit naar de toekomst met mooie ontmoetingen 

en leuke activiteiten. En wie wij nog meer mogen verwelkomen in 1 van onze groepen. Wij blijven 

in ieder geval doen waar wij denken goed in te zijn, ontmoeten- verbinden en ondernemen. Dat 

doen we samen, want samen is niet alleen!  

 

Natasja van den Brink, initiatiefnemer en Projectcoördinator 

Erik Basset, voorzitter 

Gerard Threels, penningmeester 

Jet Verhoeff, algemeen bestuurslid 

 

 

 

    

                             “Samen is niet alleen “ 
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Voorstellen aan ons Team 
 

 

Natasja van den Brink  

 Initiatiefnemer 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                          

         Bestuur 

 

 

 

 

Onze 15 vrijwilligers 
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Onze Wijken 
 

Wijk 1 Indische Buurt 

Wijk 2 Veldhuizen 

Wijk 3 Beatrixpark 

Wijk 4 Ede Centrum (start in 2021) 
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Welke stappen nemen wij met de senioren? 
 

Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij ons, maar ook door een familielid of andere betrokken 

organisatie. Indien wenselijk komen wij op huisbezoek, stellen ons voor, vertellen wij wat 

Koffieluitjes allemaal doet en kan betekenen en nodigen wij de persoon uit om een kopje koffie mee 

te drinken op locatie.  

Er zijn 3 contactmomenten per maand en de senioren stellen gezamenlijk de jaarplanning samen 

voor de te ondernemen activiteiten.  

Ondernomen activiteiten  in 2020 
 

Het jaar 2020 begon goed. De Indische Buurt groep was volop bezig met koffie uurtjes, sport- en 

spelochtenden en de maandelijkse activiteiten. Beatrixpark was net gestart en waren wij bezig met 

mensen persoonlijk uit te nodigen voor een koffie uurtje. Deze groep groeide met de week. En voor 

De Velder stond in maart de eerste activiteit (workshop kaasmaken bij Hoekelum) op de agenda. Op 

de dag dat wij terug reden van deze activiteit, kregen we te horen dat Nederland in lockdown ging.  

Het werden maanden van schakelen en creatief denken. Fysieke bijeenkomsten waren niet meer 

mogelijk. Activiteiten konden wij niet meer doen. Toen bedachten wij dat wij de activiteiten dan naar 

de mensen toe zouden brengen. Dus er kwam een Plan van Aanpak wat resulteerde in dat de 

vrijwilligers elke 2 weken langs de deuren gingen bij alle deelnemers met een leuk thuispakketje. Van 

een workshop bloemschikken tot aan een gezamenlijke lunch op afstand. Verbinding houden. Er 

werden kaartjes gestuurd en de vrijwilligers belden de deelnemers voor een praatje.  

Toen de versoepelingen kwamen, organiseerden wij voorzichtig weer koffie uurtjes waar men vol 

enthousiasme en met mondkapje naartoe kwam. De Velder groep en de Indische Buurt groep 

konden langzaamaan weer wat activiteiten ondernemen. En toen kwam de 2e lockdown. Opnieuw 

schakelen en creatief zijn. Wederom gingen wij over op de thuispakketjes. Praatje aan de deur, 

verbinding houden.  

  Thuispakketjes 
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Voor de lockdown die in maart inging en tijdens de versoepelingen konden onze senioren bij elkaar 

komen.  Hierbij een impressie van de ondernomen activiteiten per wijk 

 

 

• Ochtend flesjes schilderen en koffie drinken 

• Bowlen en gezamenlijk lunchen 

• Sporten met Angeline op locatie 

• Diverse thuispakketjes (workshop schilderen, bloemschikken, lunchen, Paasattentie, 

tijdschriften- en theepakketje) 

• Jaarlijkse BBQ 

• Bezoek Passiflorahoeve te Harskamp 

• Midgetgolfen in Bennekom 

• Bezoek en koffie drinken met wethouder Jan Pieter van der Schans 

• Stoeldansen en workshop ICT icm Present Ede en CHE 

• Diverse thuispakketjes (maaltijd, high tea, puzzelpakketje, bloemschikken, sinterklaas, kerst) 

• Diverse koffie ochtenden  
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• Koffie ochtenden  

• Workshop kaasmaken Hoekelum en lunchen bij de4Zussen 

• Diverse thuispakketjes (workshop schilderen, bloemschikken, lunchen, Paasattentie, 

tijdschriften- en theepakketje)  

• Muziekochtend met koffie 

• Jaarlijkse BBQ 

• Bezoek Passiflorahoeve te Harskamp 

• Spelletjesochtend en koffie drinken 

• Diverse thuispakketjes (brunchen, high tea, puzzelpakketje, bloemschikken, sinterklaas, 

kerst) 

• Diverse koffie ochtenden   
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• Koffie ochtenden 

• Diverse thuispakketjes (workshop schilderen, bloemschikken, lunchen, Paasattentie, 

tijdschriften- en theepakketje) 

• Koffie drinken in de binnentuin van het Maanderzand 

• Diverse thuispakketjes (maaltijd, high tea, puzzelpakketje, bloemschikken, sinterklaas, kerst) 
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Giften/fondsen en donateurs 

Wie hebben ons gesteund in 2020? 

 

 

Subsidie van 2500 euro met het project “Ook samen tijdens Corona”. 

 

 

Donatie Kerstpakket 

 

 

   Donatie Kerstpakket 

 

 Donatie Kerstpakket  

 
   

Subsidie van 52.500 euro 

  
 

 

Lief en Leed Pot 
In De Velder groep en de Indische Buurt groep werd een lief-en leedpot bijgehouden door 

vrijwilligers. Elke deelnemer betaalt 1 euro per maand (12 euro per jaar) aan deze pot. Hiervan 

worden verjaardagskaarten verstuurd, evenals een kaartje bij ziekte, fruitmandjes of een bos 

bloemen bij ziekenhuisopname of andere gelegenheden. De lief- en leedpot is van en voor de 

deelnemers. De groep van Beatrixpark is nog niet gestart met de lief-en leedpot in 2020. Deze kosten 

zijn vanuit de Stichting betaald.  

De toekomst 
De stichting heeft in 2020 op drie verschillende locaties drie enthousiaste groepen 

senioren mogen ontvangen! Gezien dit succesvolle resultaat en de groeiende vraag 

naar sociale verbinding onder senioren, start in het voorjaar 2021 een vierde groep 

in het centrum van Ede.  


