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Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de 

hoogte van het bijzondere project ‘De tijd 

geritst’. Scholieren van het Wellantcollege 

komen alweer voor het achtste  jaar in 

contact met bewoners van Oudshoorn. 

Dinsdag 12 januari was de aftrap voor ‘De 

tijd geritst’. De tien deelnemende bewoners 

hebben kennisgemaakt met de tien leerlingen 

van het Wellantcollege.   

 

De leerlingen waren keurig op tijd en zaten 

de bewoners al op te wachten. Een van de 

bewoners kwam aangelopen en klaagde dat 

ze graag had willen uitslapen. De leerlingen 

beaamden dit en het gesprek was er: over 

uitslapen. Maar daar verschilde hun mening 

over, de bewoner gaf aan dat negen uur 

uitslapen was en de leerlingen hadden daar 

toch andere gedachten over: twaalf of zelf tot 

twee uur was een betere tijd. 

Ook ging het over leeftijd, en met verbazing 

rekenden de leerlingen uit dat als je in 1922 

was geboren je dit jaar 96 wordt! En dat is 

oud als je zelf 14, 15 of 16 bent. 

Als vanzelf kwam het gesprek op school: 

Twee mannen vonden elkaar, de bewoner gaf 

aan dat hij geen studiehoofd was en school 

daarom ook niet leuk vond, de leerling die 

naast hem zat beaamde dit hij had ook geen 

zin in school, hij bleef liever thuis. 

 
 

Over braaf en niet zo braaf: de bewoner gaf 

aan dat zij regelmatig kattenkwaad uithaalde 

en de leerling hoorde dit met verbazing aan, 

zij vond zichzelf juist heel braaf! 

Een bewoner vertelde over het balletdansen 

dat ze graag op spitzen danste. De leerling 

naast haar wist precies wat dat was en vol 

verbazing zei deze bewoner:” en dat voor een 

jongen!” 

 

Een andere bewoner vertelde dat zij een 

geboren Alphenaar was en in de Tuinstraat 

was geboren, de leerling, ook een echte 

Alphenaar, wist echter niet waar deze straat 

was, maar op zijn telefoon was het snel 

opgezocht. 

Echter de bewoner verbaasde zich wel dat 

een echte Alphenaar dit niet wist. 

 

Weer een andere bewoner vertelde over zijn 

dochter en hij vroeg gelijk maar even aan de 

leerling of hij ook een dochter had? Uiteraard 

leidde dot tot grote hilariteit van alle 

leerlingen. 

Over het eten: een leerling vroeg aan de 

bewoner :”wat lust u niet?”, mooi was het om 



de reactie te zien dat beiden geen spruiten 

lusten. 

Een bewoner wilde gaan zwemmen en kwam 

aan het einde toch even kennismaken met 

“zijn” leerling. 

 

Pers  

Vandaag was er veel belangstelling van de 

pers voor het project, zo kwam TV West 

filmen en het Witte weekblad was aanwezig 

bij het verouderingsspel. Deze laatste 

verslaggever was op een bijzondere manier 

betrokken bij de Tijd geritst: een aantal jaren 

geleden had zijn moeder meegedaan. Hij 

vertelde de leerlingen dat het boek een 

mooie herinnering is aan zijn inmiddels 

overleden moeder. 

 
 

 
 

Tijdens het afscheid nemen vroeg een van de 

bewoners of we wel wisten waar ze woonde, 

want ze wilde graag volgende keer weer 

komen! Bij het napraten gaven de leerlingen 

aan dat ze het zo gezellig vonden, ook zeiden 

ze maar even tegen de begeleidende docent 

dat vroeger de schoollessen makkelijker 

waren! 

Op de vraag wat ze nog meer opgevallen 

vonden, kwam er naar voren dat er vroeger 

meer fietsen waren en veel minder auto’s. En  

het zo opvallend was dat de bewoners nog 

zoveel wisten van vroeger. 

  

Virtueel oud  

De rest van de dag hebben de leerlingen op 

school voorbereidingen getroffen voor het 

project. Ze leerden wat dementie is en hoe je 

met bewoners omgaat.  Tevens hebben ze 

aan de hand  van een virtueel 

verouderingsspel ervaren welke beperkingen 

ouder worden en oud zijn met zich 

meebrengen.  

  

  

Generatiekoppels  

Ook is bekendgemaakt welke koppels van 

bewoners en leerlingen tijdens het project 

aan de slag gaan:   

Mw. Leenders met Donna 

Mw. Molenaar met Robine 

Dhr. Van Seeventer met Selwin 

Mw. Spaan met Kim 

Mw. v/d Haven met Noa 

Dhr. Beltman met Dave 

Mw. Van Klaveren met Desi 

Dhr. Remmelts met Anouk 

Mw. Kuperus met Steijn 

Mw. Emmelot met Latisha 

 

 

Het volgende gesprek is op donderdag 18 

januari staat in het teken van het ouderlijk 

huis en gezin. 

Als laatste een vraag voor de ouders van de 

leerlingen: Wilt u de deelname overeenkomst 

van uw dochter/zoon mee tekenen en deze 

uiterlijk donderdag 18 januari laten 

inleveren? 

 


