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Beste Mahjongers van de Oostpoort, 

 

Het is een al weer negen maanden geleden dat we met z’n allen  

mahjong speelden in Buurthuis Gilles. Vreemd om te bedenken dat  

wat toen ondenkbaar leek, nu zo gewoon is. En toen ging het Buurthuis  

ook nog failliet. Kortom, in 2021 kan het alleen maar beter worden.  

 

Ik hoop dat jullie allemaal, samen met je familie en geliefden gezond zijn  

gebleven. Gelukkig houden we langs deze weg nog een beetje contact,  

zodat als het sein eindelijk weer op groen komt, we elkaar nog kennen,  

weten welke wind we zijn en onze verdubbelingen kunnen tellen.  

 

Een ander zaaltje zal ook wel lukken, daar wordt aan gewerkt. De  

spellen en de latten liggen veilig bij Joop en Anneke op ons te wachten.  

 

Tot die tijd, wees voorzichtig, blijf gezond, geniet van de boeken die je  

altijd al had willen lezen, de films die je graag wilt zien en de muziek  

die je nu lekker vaak kan horen. Als alles voorbij is pakken we weer  

een spel, een kleedje en vier latten en zeggen we weer: ‘Doe mij maar  

een pungetje!’ 

 

Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2021 ! 

 

Anton 

  

Oostpoort rules! 
Hieronder een afdruk van de TOP100 op Mahjong Time met op plaats één,  

drie, vier en vijf Oostpoort spelers bij European Style (2ndDribble is Marc;  

peling is Anton). 
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Zes vragen aan Eileen 

1. Hoe gaat het met jou en je omgeving? 

Het gaat nu weer goed met me, een tijdje ging het niet goed maar 

dat kwam mede doordat ik veel moeite heb  met de situatie rond 

corona. Mondkapjes vind ik echt niet fijn. 

Tijdens de eerste lockdown ben ik 1,5 week ziek geweest met alle 

symptomen, maar geen koorts. Dus ik denk dat ik corona in lichte 

mate heb gehad.  In mijn omgeving heeft, behalve één van de 

begeleiders, gelukkig niemand corona gehad tot nu toe. 

Mijn zoon werkt in de horeca, en het gevolg van corona is nu wel dat 

hij zijn werk kwijt is. Dus dat is wel minder leuk. Afgelopen week ben 

ik zelf 50 geworden en mijn zoon 25. Dus dat was wel feestelijk. 

Mijn zoon al 25: zo heb je een baby en zo is hij volwassen. 

2. Hoe ben je deze tijd doorgekomen tot nu toe? 

Ik heb geprobeerd om te blijven werken en naar dagbesteding te 

gaan. De dagbesteding is dit jaar twee maanden dicht geweest, dat 

was niet leuk. Gelukkig blijft de dagbesteding nu nog wel open. 

Ik ben net klaar met mijn therapie, dus daar ben ik wel blij om. Ik ga 

nu twee therapieën via het internet volgen, en pas daarna ga ik 

werken aan het vergroten van mijn omgeving. 

Later wil ik mogelijk nog iets gaan doen als ervaringsdeskundige. 

 

3. Mis je het Mahjong spelen en wat doe je in plaats daarvan?  

Ik mis het Mahjong spelen enorm. Een paar mensen van de 

begeleiding hebben het leren spelen en soms spelen we dan met 

z’n tweeën Mahjong. Maar het samen aan een tafel zitten en met 

z’n vieren spelen mis ik enorm. Ook de tripjes met mijn scootmobiel 

van Schiedam naar Delft mis ik. 

4. Wat vind je van online mahjong spelen of op de computer? 

Ik heb geen 4WindsMahjong op mijn computer, dus dat speel ik 

niet. Met online mahjongen ben ik nog niet begonnen. Ergens zou ik 

het wel willen doen, maar ik vertrouw de webcam niet en dan voelt 

het niet goed om te doen. 

 

5. Wil je zelf nog wat kwijt? 

Nee, eigenlijk niet zo veel. Ik ga met Kerstmis leuke dingen doen: 1e 

Kerstdag naar een oude vriendin die ik al 34 jaar ken, en de 2e 

Kerstdag met mijn zoon. Met Oud en Nieuw zorg ik wel dat ik uit 

Schiedam weg ben, want ik denk dat het wel eens erg kan worden 

met illegaal vuurwerk. 

 

6. Van wie wil je graag weten hoe het ermee gaat? 

Ik zou wel willen weten hoe het met Ria gaat. 


