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Het MST is bereikbaar
Dagelijks telefonisch tussen 09.00-15.00 uur
06-48456177
Nel van Laerhoven:

‘Ik heb graag mensen om
mij heen’
Tekst: Toon van Kaam - Foto: Jan Nieuwstad

“Iemand vertelde mij dat onze schildersgroep de
gezelligste groep is van het MST”. Aan het woord is
Nel van Laerhoven die al bij het MST kwam toen
het nog aan de Spoorlaan gehuisvest was. “Het is
zo jammer dat we al een jaar niet meer bij elkaar

zijn kunnen komen door corona. Want de vraag is
of ze allemaal weer terugkomen. Daar ben ik echt

mee geweest als begeleider. Dat was met de bus

benieuwd naar.

of met de trein.

Een keer per week komen we samen onder leiding

“Nu werk ik in de tent. Help met koffie en thee

van Lex. Van hem krijgen we les. Sommige mensen

schenken. Vorige week was het daar wel koud. Ik

krijgen een schilderij in paar weken af. Dat is bij mij

heb graag mensen om me heen en gelukkig

zeker niet geval. Soms doe ik wel drie maanden

kijken ze hier niet naar leeftijd. Ik voel me nog fit

over één schilderij. Dat is helemaal niet erg want

en gezond en hoop dit nog lang te kunnen doen.”

we doen geen examen of zoiets.”

Dan zo’n beetje aan het eind van het interview
“Ik ben al een tijdje alleen sinds het overlijden van

komt Bic binnen en vraagt of Nel over het

mijn man. Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk

handballen verteld heeft. Dat had ze dus nog

gedaan.

niet. “Ja, ik houd van sport en heb in mijn leven

Zo kom ik al 60 jaar bij Amarant, ook weer tot

heel veel gehandbald. En stuur de tekst maar op

coronatijd. We kookten en maakten samen hapjes.

naar mijn emailadres, mijn zoon zal het bestand

Ook heb ik daar een jaar sjoelles gegeven. “Zo ben

wel openmaken want ik heb niets met

ik ook enkele jaren met de Lourdesbedevaarten

computers!”.
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Ontmoeting in de tent:
maandag, woensdag en vrijdag
van 12.00 tot 14.00 uur

De tuin van
het MST
De tuin ziet er mooi uit op dit moment!
De tomaten-, aubergine- en paprikaplanten
staan strak in het gelid.
Er is ook steeds meer te herkennen in de tuin
en in de bakken: bladselderij, dille, aardbei. Er
zijn al uien en knoflook geoogst en er wordt
hier links en rechts aan radijsjes geknabbeld.

‘Wanneer ben jij aan de beurt?’
Deze vraag hoor je nu vaak bij het MST:
‘wanneer mag jij bellen voor een prik-afspraak?’
Op de foto zie je Nienke (links), Marieke
(midden) en Peter (rechts) vlak na hun afspraak
bij de GGD voor de eerste vaccinatie.
Heb jij ook een oproep voor vaccinatie
gekregen? Vind je het lastig om een afspraak
te maken? Wij kunnen je helpen aanmelden.
Kom langs tijdens de ontmoeting in de tent
of bel naar 06-48456177.

