Inhoudelijk jaarverslag 2020
Inleiding en doelstelling
Onze doelstelling, het bevorderen van sociale contacten en ontplooiing vóór en dóór
ouderen, blijft jaar na jaar het uitgangspunt van al onze plannen en activiteiten.
Het jaar 2020 begon zoals we gewend zijn. Wij bieden onze leeftijdgenoten letterlijk
en figuurlijk de ruimte om zelf initiatieven te ontplooien, om cursussen, clubs en
andere activiteiten op te zetten en te begeleiden, om zelf mee te doen aan een van
de vele uitdagende en kennis verrijkende activiteiten, waarbij nieuwe betekenisvolle
contacten tot bloei kunnen komen.
Ook als vrijwilliger kon men op allerlei gebied een steentje bijdragen aan het reilen
en zeilen van de SOOP. Als organisator van tentoonstellingen en
buurtbijeenkomsten, als gastvrije barvrijwilliger, als geduldige docent, als handige
klussenvrouw/man, op de meest uiteenlopende gebieden was zoals altijd nuttig werk
te doen.
In maart 2020 kwam aan al deze activiteiten een abrupt einde. Als gevolg van de
maatregelen ter bestrijding van de corona pandemie werd de SOOP op 15 maart
gesloten.
Op 3 juni is de SOOP weer geopend, in eerste instantie voor halve dagen. Een groot
aantal maatregelen werden getroffen om dat veilig te kunnen doen. Maximaal 10
bezoekers werden bij de SOOP toegelaten. In de tuin is bij mooi weer nog eens
plaats voor 10 bezoekers. De Gelaghkamer werd ingericht om 1,5 meter afstand te
kunnen houden en boven de bar werd een spatscherm aangebracht. In de hal en de
toiletten zijn dispensers met ontsmettingsmiddel geplaatst.

De Gelaghkamer is ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden
Op 15 oktober waren wij, als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen,
opnieuw genoodzaakt de SOOP te sluiten.

In dit verslag vindt u beschrijvingen van werkzaamheden van alle werkgroepen en
commissies die de SOOP rijk is, evenals een overzicht van de cursussen, clubs en
evenementen die in 2020 ondanks de corona pandemie zijn georganiseerd.
Bezoekers
Voor half maart wisten veel bezoekers de SOOP te vinden, voor cursus of club,
lezingen, concerten, vernissages en buurtbijeenkomsten of gewoon voor de
gezelligheid.
Na de opening op 2 juni werden er ook weer cursussen en andere activiteiten
georganiseerd, rekening houdend met 1,5 meter afstand. De creatieve
zomercursussen in de tuin hebben doorgang kunnen vinden. In september werden
ook een aantal cursussen binnen gestart, met een beperkt aantal deelnemers en
open ramen voor de ventilatie. Een aantal cursussen zijn online gegeven.
De ruimte van de Tweede Uitleg hebben we mogen gebruiken voor een aantal
cursussen“ beweging” en de docent van de cursus Engelse conversatie heeft bij Het
Luthers museum onderdak gekregen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van de SOOP vormden een inspirerend en gevarieerd gezelschap
van hoveniers, docenten, kunstenaars, barvrijwilligers, bestuurders en vele anderen,
die de organisatie ter hand namen van de Kunst en Cultuur-evenementen, de
cursusadministratie, de publiciteit, de financiën en de coördinatie van al deze
bezigheden en activiteiten.
De nauwe onderlinge samenwerking die onmisbaar is voor de vlotte afwikkeling van
al deze werkzaamheden, is buitengewoon bevorderlijk voor de sociale contacten en
cohesie.
Op het moment dat de SOOP begin juni weer open ging hebben niet alle vrijwilligers
hun werkzaamheden hervat. Veel vrijwilligers zijn in de 70 en zelfs boven de 80. Met
een klein team van vrijwilligers is het toch gelukt de SOOP weer te openen. Eerst
voor halve dagen en na 3 weken weer volledig toen meer vrijwilligers hun taken weer
op zich hebben genomen.
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1. Bestuur
Bij het begin van het jaar bestond het bestuur uit vijf personen. In de loop van het
jaar heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld, maar in het najaar is een
bestuurslid teruggetreden voor wie een vervanger is gevonden, het bestuur bestaat
uit zes personen
Beleid, organisatie, coördinatie, gebouwbeheer en personeelszorg hebben onze
voortdurende aandacht. Het is onze overtuiging dat in een veelkoppige organisatie
als de onze die aandacht, gekoppeld aan zorgvuldig management op alle vlakken,
van essentieel belang is.
Tijdens de eerste lockdown heeft het bestuur de maatregelen genomen om de
SOOP op een veilige manier open te kunnen stellen zodra het mogelijk was.
Wij hopen dat het voorliggend Jaarverslag 2020 een duidelijk beeld geeft van
organisatie, inhoud en vooral de betekenis van de SOOP.
2. A-team
Het A-team, voluit Aanwezigheidsteam geheten, werd in 2002 opgericht met als doel:
het praktische ondersteunen van het bestuur van de SOOP. De leden van het team
zijn goed op de hoogte van alle SOOP-zaken en op elk dagdeel dat de SOOP
geopend is, is er een lid van het A-team aanwezig. De A-teamer is aanspreekpunt
voor bezoekers, voor bellende of bezoekende instanties en voor het ondernemen
van actie bij onverhoopte rampspoed.
Ook biedt het A-team zo nodig hulp en ondersteuning bij organisatorische
problemen. In 2020 zijn er geen mutaties geweest in het team.
3. Bar en bardienst
Als gevolg van het beperkt open kunnen zijn waren er geen vacatures, maar we
hebben wel een nieuwe barmedewerker mogen verwelkomen.
4. Samenwerking met Stadsdorp Oost, SOOJ,Tweede Uitleg, Vereniging
Vrienden van de Plantage, Plantage Weesperbuurt vereniging, Plantage
Weesperbuurtoverleg en Roze Buurtgrope Centrum-Oost
Het bestuur streeft er naar de ruimte van de SOOP ook aan andere buurtorganisaties
ter beschikking te stellen, zonder de organisatie al te veel druk op te leggen. Een
grotere omvang zou ons als vrijwilligersorganisatie, ook wat werklast en organisatie
betreft, boven het hoofd gaan groeien. In 2020 zijn de contacten beperkt gebleven
als gevolg van de corona pandemie.
Conservatorium van Amsterdam
Voor de concertserie die wij elk seizoen organiseren nodigen wij met grote regelmaat
muziekstudenten uit om bij ons op te treden. Daartoe onderhouden wij al ruim 14 jaar
nauwe contacten met het Conservatorium. Ook in 2020 maakten wij dankbaar
gebruik van dit muziekcontact.
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Diverse incidentele contacten in de buurt
In 2020 hebben we, evenals eerdere jaren verzoeken gekregen van allerlei
organisaties in en buiten de buurt, om ruimte te bieden en/of samen te werken aan
lezingen, informatiebijeenkomsten, enquêtes of onderzoeken die door studenten of
andere buurtorganisaties waren geïnitieerd. Wij zijn selectief met die verzoeken
omgegaan, er moet een duidelijk verband zijn met de SOOP-doelstelling, er moet
sprake zijn van een kwalitatief degelijk niveau en ook de directe relevantie voor de
SOOP zelf speelt een rol.
Seniorweb
Het SOOP-computerdocententeam onderhield ook in 2020 contact met Seniorweb,
een landelijk ondersteuningscentrum. Dit contact bestaat al sinds 1998. Docenten
bezochten waar mogelijk de landelijke ambassadeurs(docenten)dagen en
voorlichtingsbijeenkomsten.
In de SOOP-computerlessen werd ook dit jaar gebruik gemaakt van lesmateriaal en boeken, die door Seniorweb zijn ontwikkeld.
In januari heeft de SOOP meegedaan aan de open dagen van Seniorweb. De open
middag bij de SOOP was heel succesvol met 25 bezoekers en veel inschrijvingen
voor cursussen.
Vrijwilligers Centrale Amsterdam
In verband met het werven van vrijwilligers voor allerhande werkzaamheden, hadden
wij in 2020, evenals in alle voorgaande jaren, veelvuldig en vruchtbaar contact met
de VCA, die ons ook af en toe adviseerde in vrijwilligerskwesties. Door een aantal
bestuursleden werden webinars gevolgd die voor het werken bij de SOOP van
belang waren.
5. PR en communicatie
Het Pr-beleid is in het afgelopen jaar zonder grote wijzigingen of vernieuwing
voortgezet. Het was, zoals steeds, gericht op het vergroten van de SOOPbekendheid bij het publiek en diverse stedelijke instanties. In onze publicaties lag het
accent op inhoudelijke groei (vernieuwing, verbetering en verdieping) en minder op
fysieke uitbreiding (grotere aantallen bezoekers). De beschikbare ruimte en aantal
vrijwilligers legt ons beperkingen op. De intimiteit van ons gebouw, de sfeer en de
omgang met elkaar is zo kenmerkend voor de SOOP, dat we die zorgvuldig willen
bewaken.
De SOOP verspreidde nieuws over activiteiten en evenementen in de volgende
publicaties:
• De SOOP-nieuwsbrief is digitaal met een bereik van ongeveer 1075 lezers
van al de publicaties de belangrijkste. Daarin publiceren wij nieuws over alle
cursussen en evenementen aangevuld met belangrijke informatie over de
SOOP. In 2020 verscheen deze nieuwsbrief 15 maal.
• De SOOP-website (soopnet.nl) geeft ook alle informatie over de SOOP. Deze
website werd één maal per maand bijgewerkt door 2 vrijwilligers, met het
actuele nieuws over cursussen, clubs, evenementen en andere belangrijke
SOOP mededelingen.
In de loop van 2020 is de nieuwe website operationeel geworden.
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•

•

De SOOP-berichten: een interne publicatie, met nieuws voor alle vrijwilligers.
Wie geen email heeft, krijgt deze SOOP-berichten op papier aangereikt. In
2020 verschenen 11 SOOP-berichten.
Maandaffiches met het Kunst & Cultuurprogramma werden ook in 2020 elke
maand opgehangen bij winkels en publieke gebouwen in de buurt. Een
ploegje vrijwilligers bracht ze elke maand rond. Ook werd informatie over
cursussen op flyerformaat verspreid die tevens door SOOP bezoekers konden
worden meegenomen. Als gevolg van de sluiting zijn er slechts 2
maandaffiches gemaakt.
Buurtkrant 1018, verscheen dit jaar 6 maal. De SOOP had daarin de
beschikking over één pagina getiteld ‘SOOP-nieuws’. Ook konden wij onze
evenementen publiceren op de aangehechte buurtagenda.

Ons nieuws verschijnt ook op de Websites en in de Nieuwsbrieven van een aantal
buurtgerichte organisaties: SCO (Stadsdorp Centrum Oost), BO (Buurt Organisatie)
en de Vereniging Vrienden van de Plantage.
6. Vrijwilligerszaken
Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Door het Corona
virus waren vele vrijwilligers genoodzaakt thuis te blijven, maar gaven aan dat zij
graag weer hun taak willen hervatten zodra ze zich veilig voelen om te komen. Soms
wisselden vrijwilligers van taak, gingen meer of juist minder werken om allerlei
redenen. Zaken als gezondheid, leeftijd, verhuizing, mantelzorgtaken thuis, zin in iets
anders speelden hierbij een rol.
Ons beleid was er niet op gericht het totale vrijwilligersaantal verder te doen stijgen,
het huidige formaat van de SOOP past bij ons gebouw en bij de sfeer zoals die in de
loop der jaren is gegroeid en waar wij bijzonder aan hechten.
Begeleiding en deskundigheidsbevordering
Werkoverleg, opleidingen en begeleiding vrijwilligers hebben niet of in beperkte mate
plaats gevonden.
7. Kunst & cultuur
Exposities
Op het moment dat de SOOP op 15 maart haar deuren moest sluiten vanwege de
Corona pandemie, genoten bezoekers al enige tijd van de expositie “Reisverhalen uit
Griekenland”. Een serie kleurrijke schilderijen van buurtgenoot en beeldend
kunstenaar Ria Schimmelpennink. Het verdere expositieprogramma voor 2020
(zeven tentoonstellingen in totaal) hebben we moeten uitstellen tot betere tijden. We
hopen de serie in dit jaar zo gauw als mogelijk is weer op te pakken.
Op donderdag 2 juli vond er in de Gelaghkamer - rekening houdend met de geldende
Corona maatregelen – een zeer bescheiden vernissage plaats. De expositie bestond
uit de resultaten van een in de SOOP-tuin gehouden creatieve cursussen onder
leiding van Els Kramer en Evert van Barneveld. De deelnemers hadden gebruik
kunnen maken van veel verschillende technieken; ze gaven hun expositie de naam
“Hanengevechten” mee.
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SOOPsalon: muziek
Zoals in de vele voorgaande jaren organiseerde de muziekcommissie ook voor 2020
een serie concerten. Via onze contacten bij het Conservatorium van Amsterdam
nodigden we hiervoor ook deze keer muziekstudenten uit, die afwisselend met
andere gerenommeerde musici bij ons op het programma stonden. Helaas gooide
Corona roet in het eten, zodat we niet alle geplande concerten hebben kunnen
uitvoeren. Het laatste van die drie was op 12 maart, op het allerlaatste nippertje voor
de toen startende lockdown!
In januari speelde voor ons het fluit/piano duo Senza Dubio, met op het programma
o.a
F.Poulenc en G.Fauré; in februari trad de bekende Amsterdamse pianiste Joke
Muller op met o.a. stukken van Mendelssohn en Clara Schumann; op het helaas
laatste concert luisterdenwe naar het fluit/viool duo Duetto on Alti met muziek van
o.a. G.P.Telemann en C.P.E.Bach.
Niet aan de beurt kwam het afgesproken april-optreden van het Amsterdamse
hobo/piano duo Maud Sauer en Monique Copper; ook ons altijd zo geanimeerde
einde-seizoens optreden van eigen SOOP- talent kon geen doorgang vinden,
evenmin als de vier geprogrammeerde herfst-concerten.
SOOP-uur: lezingen en presentaties
De zogenoemde “Gemengde Commissie”(bestaande uit drie mensen van de SOOP
en drie leden van de vereniging Vrienden van de Plantage) hadden ook voor dit jaar
weer een afwisselend programma voorbereid. Helaas kon er van de zes lezingen
(drie in het voorjaar en drie in het najaar) slechts één worden gerealiseerd. Op
donderdag 27 februari vertelde schrijver en SOOP-vrijwilliger Yvonne Kroonenberg
over rol en betekenis van gelovig zijn. Ze maakte dit concreet door haar persoonlijke
ervaringen over dit onderwerp in de Amerikaanse Biblebelt. De lockdown maakte het
onmogelijk met deze serie door te gaan.
SOOPcinema: filmvoorstellingen
We hebben de volgende films vertoond:
26 januari
23 februari

Il giardino dei Finzi-Contini
Village visage

25 bezoekers
24 bezoekers

Voor 29 maart hadden zich 23 bezoekers aangemeld, maar die filmmiddag moest
vanwege de Corona pandemie worden afgelast.
In augustus durfden we het weer aan om met alle nodige coronamaatregelen
maximaal 15 bezoekers te ontvangen.
30 augustus Breakfast at Tiffany's
12 bezoekers
27 september The biggest little farm
9 bezoekers
Helaas volgde in oktober de tweede lockdown vanwege het snel stijgende aantal
besmettingen.
8. Buurtborrel: ontmoetingen met buurtgenoten
Sinds 2007 ontmoeten buurtgenoten elkaar bij de SOOP op de allerlaatste
donderdag van de maand. Zesmaal per jaar aansluitend op de lezingen en
presentaties. Het is een initiatief van drie clubs, te weten de Plantage Weesterbuurtvereniging, de vereniging Vrienden van de Plantage en de SOOP. Het
idee heeft wortel geschoten; de buurtborrels worden goed bezocht. Ook in januari en
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februari 2020 was dit het geval. Maar ook voor deze activiteit moesten we daarna de
deur sluiten.
9. De tuin
Door het mooie weer in de zomer en nazomer kon er veelvuldig gebruik worden
gemaakt van de tuin, ook hier waren door de 1,5 mtr. afstand het aantal plaatsen
beperkt. Het onderhoud is gedurende 2020 gewoon doorgegaan.
Door de wens om ook met slechter weer de tuin te kunnen gebruiken is besloten dat
de tent in de tuin het hele jaar blijft staan, hetgeen consequenties heeft voor de omen inliggende struiken en planten. In overleg met de tuincommissie is dat geregeld.
De tent die aan drie zijden kan worden gesloten is voorzien van licht en verwarming
waardoor we niet meer afhankelijk zijn van de weersomstandig om de tent te kunnen
gebruiken.
De zijschutting is omgewaaid door verrotting. Deze moet nog gerepareerd worden.
De zijruimte is weer door onze naaste buren in gebruik genomen en voor de tuinkast
die daar stond is een nieuwe plek gevonden.
We hopen dat de tuin het volgend jaar weer volop gebruikt gaat worden.
10. Overige activiteiten
Kerstinloop
Ook de kerstinloop kon in 2020 niet doorgaan.
Jazzavond
Begin 2020 hebben wij ons beraden over de vorm van de jazzavond. Een nieuwe
opzet is er niet van gekomen wegens de corona pandemie.
Eten op zondag
In januari en februari is door een aantal enthousiaste vrijwilligers een lekkere maaltijd
bereid. Daarna kon helaas ook deze activiteit geen doorgang meer vinden.
11. Cursussen en clubs
Algemeen en coördinatie
Ondanks twee lock downs was er ook in 2020 weer een ruim aanbod van
cursussen, clubs en workshops. Door onderling 1,5 meter afstand te houden hebben
we het aantal cursisten moeten beperken. Enkele docenten waren bereid de cursus
twee maal voor een kleinere groep te geven of verdeelde hun aandacht over 2
kamers waar een klein groepje bij elkaar zat.. Andere docenten maakten gebruik van
Skype, e-mail of ZOOM.
Voor de maanden juli en augustus werd ook dit jaar weer een afwisselend
zomerprogramma aangeboden. Duitse literatuur, Thai Chi, Feldenkrais en
verschillende creatieve cursussen stonden op het programma. Een aantal cursussen
werden in de tuin gegeven.
Het cursusnieuws werd als vanouds bekend gemaakt in de SOOP Nieuwsbrief, op
onze website SOOPnet.nl. en op de website van Stadsdorp SCO.
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Computercursussen
In 2020 werden in totaal 7 cursussen en workshops gegeven en 15 individuele
lessen door 6 computerdocenten.
De organisatie was in handen van één coördinator en één systeembeheerder.
Cursussen
1 cursus Beveiliging en onderhoud in Windows 10
1 cursus Leer de iPhone kennen
1 cursus Leer de Samsung smartphone kennen
1 cursus Leer de iPad kennen
1 cursus Leer Facebook kennen
1 cursus Basisbeginselen van Windows 10
1 cursus Foto’s en documenten beheren in
Windows 10
Individuele lessen, deze zijn online gegeven
Samsung smartphone
Windows 10
Zonder abonnement telefoneren,
Beeldbellen en TV kijken
Whatsapp op een Android smartphone

Totaal
aantal
lessen
3
4
3
4
2
4
3

Aantal
deelnemers

Totaal
aantal
lessen
8
1
2

Aantal
deelnemers

1

1

5
6
2
5
3
2
4

8
1
2

Taal, literatuur & cultuur
Duitse taal en cultuur

Totaal
aantal
lessen
20
20

2 cursussen Duitse literatuur
2 zomer cursussen Duitse literatuur

Aantal
deelnemers
16
11

De cursus in het voor- en najaar werd door de lockdown afgebroken,
maar onder begeleiding van de docent per e-mail voortgezet. De
zomercursus is dit jaar 2 keer aan een klein groepje gegeven zodat
iedereen die zich hiervoor had aangemeld kon deelnemen.
Franse spreek- en luistervaardigheid

Totaal
aantal
lessen
16

2 cursussen Frans voor gevorderden

Aantal
deelnemers
20

De docent heeft de cursisten en verdeeld over 2 ruimtes, hierdoor was er
plaats voor iedereen die zich had aangemeld.
De cursus Frans voor gevorderden is bedoeld voor mensen met een
redelijk goede basiskennis van de taal. Het hoofddoel is Frans spreken en
er wordt tijdens de cursus ook bijna uitsluitend Frans gesproken. In kleine
groepen praten we over thuis gelezen tijdschriftartikelen. Aan de hand
van fragmenten van TV5, films of chansons luisteren we naar gesproken
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Frans en proberen om ons niet van de wijs te laten brengen door de
snelheid. De cursus gaat, indien gewenst, dieper in op het goed
toepassen van grammatica en verbetert en ontwikkelt je algemene
taalvaardigheid.
Engelse taal en literatuur

Totaal
aantal
lessen
30
16

2 cursussen Engels, conversatie 1
2 cursussen Engels, conversatie 2

Aantal
deelnemers
31
20

Na de 1e lockdown heeft de docent van conversatie 1 de lessen vervolgd
via ZOOM, de lessen van conversatie 2 werden gegeven in de kerkzaal
van het Luthers Museum, die ons bij hoge uitzondering ter beschikking
werd gesteld.

Spaanse taal en cultuur

Totaal
aantal
lessen
40
10

4 cursussen Spaanse taal niveau A2
1 cursus Spaans conversatie

Aantal
deelnemers
28
7

De cursus Spaanse taal niveau A2 is na de 1e lock down via Skype
voortgezet.
De cursus Spaans conversatie is in overleg met de cursisten gestopt.
Islam
2 zomercursussen Power vrouwen van het
Midden Oosten

Totaal
aantal
lessen
6

Aantal
deelnemers
11

Kunstgeschiedenis
Het voldoen aan de “Corona maatregelen” zorgde ervoor dat deze cursus die ieder
najaar wordt aangeboden dit jaar helaas niet doorgaan. Dit tot grote teleurstelling van
velen.
Filosofie

Totaal
aantal
lessen
10

1 cursus filosofie

Aantal
deelnemers
11

De cursus werd in februari gestart. Na de eerste lockdown werd deze
cursus voortgezet met 2 kleinere groepen.
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Cursussen lichamelijk welzijn
Totaal
aantal
lessen
12
20
2
8
4
8
5

2 cursussen Stoelyoga
2 cursussen Thai Chi
1 zomercursus Thai Chi
1 cursus Feldenkrais
2 zomercursussen Feldenkrais
1 cursus Fitnessdans
1 cursus Mindfulness en Chi Kung

Aantal
deelnemers
19
12
6
11
14
7
10

De cursus stoelyoga is onder auspiciën van de yogabond in de zomer buiten
vervolgd. De cursus Mindfulness heeft tijdelijk onderdak gekregen bij onze
zusterorganisatie “De Tweede Uitleg”. Ook onze tuin bood ruimte

Creatieve cursussen
Tekenen en schilderen, thematisch

Totaal
aantal
lessen
15
15
16

Groep I
Groep II
2 zomercursussen tekenen

Aantal
deelnemers
16
15
12

De oudste creatieve cursus van de SOOP is na meer dan 20 jaar nog
steeds volop actief! Er zijn inmiddels 2 parallelgroepen met elk 8 à 9
deelnemers. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. De docent werkt al
meer dan 8 jaar met deze groepen.
Diverse schildercursussen
3 Cursussen ‘Gemengde Technieken
2 zomercursussen Schilderen in de Tuin

Totaal
aantal
lessen
18
8

Aantal
deelnemers
22
11

Deze cursussen worden gegeven door twee zeer ervaren docenten,
waarvan één al meer dan 10 jaar wisselende creatieve SOOP-cursussen
begeleidt.
De cursussen in het kader van ons zomerprogramma werden in onze tuin
gegeven.
Grafiek, etsen en drukken

Totaal
aantal
lessen
3
6

1 cursus Grafiek etsen voor beginners
1 cursus sjabloondruk . landschap

10

Aantal
deelnemers
6
8

Boetseren en beeldhouwen

Totaal
aantal
lessen
30
10

3 cursussen Boetseren met klei
2 zomercursussen Speksteen snijden”

Aantal
deelnemers
20
12

De cursussen in het kader van ons zomerprogramma werden buiten in onze
tuin gegeven.
Overige creatieve cursussen

Totaal
aantal
lessen
20

2 cursussen Maquettebouw

Aantal
deelnemers
6

Fotoclub
De fotoclub is slechts 1 keer bij elkaar komen met 8 deelnemers.
Biljarten
De SOOP heeft een biljartgroep. Er wordt gespeeld in twee groepjes van 4
enthousiaste dames en heren,
De SOOP heeft geen ruimte voor een biljart, maar er wordt gespeeld in het atrium
van het Sarphatiehuis. Vanaf 15 maart was het niet meer mogelijk gebruik te maken
van het biljart in het Sarphatiehuis dat gesloten werd voor buitenstaanders.
Bridgecursussen en bridgeclubs
Cursussen

Totaal
aantal
lessen
10

1 cursus Bridge voor gevorderden

Aantal
deelnemers
8

Deze cursus is een vervolg op de cursus “Bridge voor beginners “die in 2019 werd
gegeven.
Bridgeclubs
Bridgen is een van de oudste activiteiten van de SOOP. Ook dit jaar is er gedurende
de tijd dat de SOOP open was weer op woensdag en vrijdag gebridged. Een aantal
deelnemers zijn er al van het eerste uur. Daarnaast melden zich ook nieuwe
belangstellenden aan, maar toch neemt door natuurlijk verloop het aantal
deelnemers af. In 2020 namen er doorgaans 8 à 10 mensen per keer deel. Het zijn
mensen die het leuk vinden om door het spel hun hersens actief te gebruiken, maar
zeker ook voor de gezelligheid. Regelmatig klinkt er een lachsalvo over de gang.
Leesgroepen
In 1999 is de eerste leesgroep van start gegaan , in de loop der jaren is daar een
tweede groep bij gekomen. Ondanks de beperkte mogelijkheden is er ook in 2020
gelezen. De 9 deelnemers van leesgroep 1 kwamen 7 keer bij elkaar, leesgroep 2
zijn met 10 deelnemers 3 keer bij elkaar geweest. Door het mooie weer in de zomer
hebben de leesgroepen voor hun bijeenkomsten gebruik kunnen maken van onze
tuin. De keuze van een boek vindt plaats op voorstel van een lid en in overleg binnen
de groep.
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