
 
Muziek luisteren, kletsen, spelletjes doen en creatieve activiteiten staan op het programma. Dit keer 
speciaal voor Valentijnsdag. © Qphoto 

Soos voor jongeren met een verstandelijke 
beperking valt in de smaak: spelletjes 
spelen en knutselen 
Kleinschalig, bijzonder, maar zeer gewaardeerd: de soos voor jongeren met een verstandelijke 
beperking, die in het voor- en najaar in Piershil wordt gehouden, voorziet duidelijk in een 
behoefte. 
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Buiten beukt de wind regelmatig tegen de muren van gebouw Gunturwait, maar de bezoekers in de 
Piershilse jeugdsoos blijven onverstoorbaar kletsen, van muziek genieten, een spelletje spelen en 
zich creatief uitleven. Zij genieten van de mogelijkheid om met elkaar een gezellige avond te beleven. 
Hun begeleiders genieten duidelijk zichtbaar net zo mee. 

Doelgroep 

Deze avond is Gunturwait het domein van Spetters, de naam die ooit is verzonnen voor de 
soos voor jongeren met een verstandelijke beperking. Een kleinschalige activiteit voor een 
specifieke doelgroep, die in het voor- en najaar verschillende keren de weg naar Piershil weet 



te vinden. ,,Voor deze doelgroep zijn niet zoveel uitgaansmogelijkheden'', stipt Arianne 
Vermeulen, coördinator van het evenement namens Welzijn Hoeksche Waard, aan. 

,,Andere jongeren gaan naar de film, spreken met elkaar af om gezamenlijk met elkaar wat 
leuks te gaan doen of om met elkaar te 'hangen', maar voor jongeren met een verstandelijke 
beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar ligt dat toch even wat anders. Voor hen is deze soos 
bestemd en er is duidelijk interesse, want vanuit de hele Hoeksche Waard is er belangstelling 
om deze avonden te bezoeken.‘’ 
 
Welzijn Hoeksche Waard en het Rode Kruis tekenen samen met verschillende vrijwilligers 
voor de organisatie van deze activiteit. Opmerkelijk detail daarbij: sommige vrijwilligers 
begeleiden hun eigen kind tijdens de avond. Dat geldt bijvoorbeeld voor Lia Zoeteman, die al 
geruime tijd bij de soos betrokken is. ,,Natuurlijk versterkt dat de binding enorm, maar het is 
toch vooral erg bijzonder om te merken dat alle jongeren die deze avonden bezoeken echt 
uitkijken om weer te komen. Ontspanning, gezelligheid, maar toch vooral met elkaar zijn 
bepaalt het succes van deze activiteit.'' 

Valentijnsdag 

Daarbij is het, zo blijkt in Piershil, niet alleen muziek luisteren, spelen op de Wii of een 
praatje maken. Ook creatief bezig zijn is een belangrijk bestanddeel van de avond, die van 
zeven tot een met half elf duurt. ,,Ik stimuleer graag die creativiteit door telkens wat anders te 
organiseren'', vertelt vrijwilliger Maaike Naaktgeboren. ,,Dit keer betekent dit dat we speciaal 
voor Valentijnsdag figuurtjes laten maken of met kralen in de weer zijn. Organisatorisch is dit 
best een pittige avond, want alle jongeren moeten zo'n beetje individueel gebracht en gehaald 
worden. Maar als we eenmaal allemaal binnen zijn, dan merk je gewoon hoe fijn het is dat dit 
evenement bestaat.'' 

Voor deze doelgroep zijn niet zoveel 
uitgaansmogelijkheden – Arianne Vermeulen 

 

 


