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Voorwoord 

Het Venster... welzijnswerk voor thuiswonende burgers met een hulp-
vraag. Gods Woord is het uitgangspunt voor al het handelen vanuit Het 
Venster. Expliciet ligt daarin de opdracht om goed te doen voor ande-
ren, inclusief de samenleving waarin we een plaats hebben gekregen. 

Het Venster wil er zijn voor elke burger vanaf 27 jaar, die wat hulp 
kan gebruiken, ongeacht de eigen identiteit, uit de Nunspeetse samen-
leving. Natuurlijk zijn belangstellenden van harte welkom om zich te 
laten informeren of om aan een activiteit deel te nemen. Een van onze 
doelen is ook om ouderen te helpen op een verantwoorde manier thuis 
te blijven wonen. 

Met dit boekje heeft u weer een nieuwe uitgave van ons activiteiten-
programma in handen. Hierin staat informatie over allerlei diensten 
en projecten van Het Venster. Op deze manier kunt u kennismaken 
met wat Het Venster doet. 

Wij ondersteunen mensen en mantelzorgers door professionele mede-
werkers, door inzet van onze ruim 370 vrijwilligers en door het aan-
bieden van activiteiten en diensten. 

Wanneer u vragen heeft over een bepaalde dienst of activiteit, kunt 
u tijdens kantooruren contact opnemen met ons dienstencentrum 
(0341) 25 72 42.

Wij hopen u van dienst te kunnen zijn.

Een vriendelijke groet van 
(vrijwillige) medewerkers van Het Venster.
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Algemene informatie over 

diensten en projecten van Het Venster

Het Venster biedt al vele jaren hulp en dienstverlening aan ouderen. 
Niet alleen in het dienstencentrum, maar ook bij de mensen thuis. 
Door de doelgroepverbreding is dit uitgebreid naar een brede groep 
mensen. Hier volgt een overzicht van de diensten die Het Venster 
aanbiedt. Bij elke dienst staat vermeld bij welke vensterconsulent u 
terecht kunt voor meer informatie en/of aanvragen. Zij zijn bereikbaar 
via het telefoonnummer (0341) 25 72 42. 

Advisering 
U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over zaken rond zorg, 
wonen, welzijn en fi nanciën. We willen u graag helpen bij het aan-
vragen van de juiste zorg, het invullen van formulieren, het verzorgen 
van uw administratie en dergelijke. Welke vraag u ook heeft, u mag 
hem ons stellen en wij zullen u zo goed mogelijk helpen.
Wij bieden ook ondersteuning en begeleiding tijdens moeilijke peri-
oden in uw leven. Denk daarbij aan rouw, eenzaamheid, zingeving, 
somberheid, verlies van gezondheid, problemen in een relatie en der-
gelijke. Gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden, maar ook in ons 
dienstencentrum.

Wanneer er sprake is van eenzaamheid, kan een vensterconsulent 
u helpen een aantal contacten in uw omgeving te hervatten of op te 
bouwen. Samen met u wordt een sociaal netwerk opgebouwd en er 
worden afspraken gemaakt over de contacten. 
Contactpersonen: Henrieke Weerheim, Annemarie van der Linde 
 en Maria Huttinga
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Alarm Alert
Met de personenalarmering, die wordt aangesloten op uw/jouw tele-
foonaansluiting, kan 7 dagen per week, 24 uur per dag, met één druk 
op de knop, hulp worden ingeroepen wanneer dat nodig is. Onze 
apparatuur werkt ook op digitale aansluitingen; hiervoor tekent u wel 
een eigen “risicoverklaring”. De betrokkene kan hulp inroepen van 
mensen uit zijn of haar eigen sociale omgeving of van een medewer-
ker van verzorgingshuis de Bunterhoek (Woonzorg Unie Veluwe).
Contactpersonen:  Henrieke Weerheim, Annemarie van der Linde 
 en Marieke van Putten

Bezoekdienst 
Het bezoeken van mensen thuis door vrijwilligers, gemiddeld eens 
per veertien dagen. Het doel is voorkomen c.q. verminderen van 
eenzaamheid, het bieden van gezelligheid, het uitbreiden van sociaal 
contact en in bepaalde situaties het bieden van activering. 
Contactpersonen:  Henrieke Weerheim (Nunspeet) en 
 Annemarie van der Linde (Elspeet)

Dienst administratie thuis
Wanneer mensen, om welke reden dan ook, moeite hebben met het op 
orde brengen en/of houden van hun administratie, zijn er vrijwilligers 
die hen daarbij willen helpen. Dat geldt ook voor ondersteuning bij 
belasting zaken/invullen van belasting formulieren. 
U kunt contact opnemen met Het Venster.
Contactpersoon:  Henrieke Weerheim

Hulpdienst 
Het verlenen van hulp in die gevallen, waarin de professionele hulp 
niet voorziet, bv. het doen van boodschappen, het omruilen van 
bibliotheekboeken, wandelen, voorlezen, vervoer, begeleiding naar 
arts / ziekenhuis. Aanvragen voor de hulpdienst kunt u op werkdagen 
tussen 9.00 – 10.00 uur doen bij het dienstencentrum (0341) 25 72 42.
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Klussendienst
Het doen van kleine klusjes in en om het huis, die mensen niet (meer) 
zelfstandig kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. Tuinklus € 7,50, gewone klus € 6,00. Aanvragen voor de 
klussendienst kunt u op werkdagen tussen 9.00 – 10.00 uur doen bij 
het dienstencentrum (0341) 25 72 42.

Maaltijd mobiel
De koks van de Bunterhoek bereiden warme maaltijden. Vrijwilligers van 
Het Venster brengen deze bij de mensen thuis, in Hulshorst en Nunspeet. 
Dit kan tussen de middag maar ook ‘s avonds. Neem voor meer infor-
matie of voor uw opgave contact op met de Bunterhoek (0341) 25 28 44.
Contactpersoon:  Maria Huttinga

Maatjesproject
Het Venster is actief ‘in de wijk’ en probeert mensen met elkaar in con-
tact te brengen. Het doel is om het sociale netwerk te vergroten, op basis 
van gelijkwaardigheid. Begeleiding daarbij wordt gegeven door een 
vensterconsulent en soms wordt het netwerk aangevuld met vrijwilligers. 
Contactpersoon:  Annemarie van der Linde 

Oppasservice chronisch zieken 
Het ontlasten en/of ondersteunen van mantelzorgers van chronisch 
zieken of dementerenden door de zorg tijdelijk over te nemen en 
oppas te verlenen. Dit kan zowel incidenteel als structureel, variërend 
van een uur, een dagdeel tot een hele dag.
Contactpersonen:  Henrieke Weerheim (Nunspeet) en 
 Annemarie van der Linde (Elspeet)

Preventief huisbezoek
Een preventief huisbezoek is een eenmalig bezoek aan 75-plussers 
met als doel het in kaart brengen van welke hulp of van welke voor-
zieningen ouderen al gebruik maken. Daarnaast informatie en advies 
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geven over voorzieningen die nog voorhanden zijn. Het preventieve 
en signalerende karakter staat centraal, waarbij het initiatief van het 
huisbezoek bij de organisatie ligt. 
Contactpersoon: Maria Huttinga

Terminale thuiszorg
Het ontlasten of versterken van de mantelzorg door het bieden van 
vrijwillige thuiszorg bij terminale patiënten. De vrijwillige terminale 
thuiszorg hanteert geen leeftijdsgrens. Vrijwilligers kunnen zowel 
overdag als ’s nachts worden ingezet. 
Telefoonnummer Nunspeet:  06 10 21 23 59
Telefoonnummer Elspeet:  06 26 84 34 39

Spreekuur notaris
Bij het ouder worden krijgen veel mensen vragen over schenkingen, 
het maken van een testament, erfenissen, etc. Kinderen kunnen bij 
opname van hun ouder(s) in een verzorgings- of verpleeghuis vra-
gen hebben over het regelen en beheren van de fi nanciën van de 
ouder(s). De notaris wil u hierover gratis informeren en advies geven. 
Notariaat Pieltjes houdt op elke eerste dinsdagmiddag van de maand 
in het dienstencentrum van Het Venster een spreekuur, waar u met 
uw notariële vragen terecht kunt. Indien u gebruik wilt maken van dit 
spreekuur, kunt u bellen naar Het Venster (0341) 25 72 42 voor het 
maken van een afspraak. U wordt dan ingepland voor een half uur. 
Het spreekuur is van 13.30 – 17.00 uur.
 
Data waarop spreekuur wordt gehouden:
• Dinsdag 5 november 2013
• Dinsdag 3 december 2013 
• Dinsdag 7 januari 2014
• Dinsdag 4 februari 2014 
• Dinsdag 4 maart 2014
• Dinsdag 1 april 2014 
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Steunpunt Mantelzorg 

Zorgt u voor uw partner of ouder(s) 
of voor uw kind dat extra zorg nodig 
heeft? Dan bent u “mantelzorger”.
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt 
u terecht voor informatie en per-
soonlijke begeleiding en onder-
steuning. Niet degene die ziek is, 
maar u als betrokkene, als mantel-
zorger staat centraal. 

Het Steunpunt biedt informatie en advies op het gebied van (mantel)
zorg, verlof- en vakantiemogelijkheden, het regelen van vervangende 
zorg, vrijwilligershulp enzovoort. Ook kan het Steunpunt emotionele 
ondersteuning bieden, b.v. bij vragen op het gebied van de rolwisse-
lingen in de relatie, het verlies van gezondheid of beperkingen in de 
persoonlijke mogelijkheden.

Of het nu gaat om advies en bemiddeling, emotionele of praktische 
ondersteuning, het overnemen van regeltaken,
een cursus of zorg regelen zodat u even weg kunt: het Steunpunt helpt 
u verder! 

Koffi e-inloop
Op elke 4e vrijdagmiddag van de maand wordt er een koffi e-inloop 
gehouden. Mantelzorgers zijn tussen 14.00 – 15.30 uur welkom voor 
een ontmoeting en informeel samenzijn. 

Twee keer per jaar wordt er een mantelzorg kalender uitgegeven. 
Hierin staan alle activiteiten en bijeenkomsten genoemd. Een man-
telzorg kalender is aan te vragen bij het Steunpunt. 
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Spreekuur in Zorgplein de Enk
Elke maandag- en donderdagmorgen wordt er voor mantelzorgers van 
9.00 – 10.30 uur in de Enk (Stationsplein) een spreekuur gehouden. 
Mantelzorgers kunnen tijdens dit spreekuur zonder afspraak binnen 
lopen met vragen over b.v. het regelen van vervangende zorg, hulp 
bij het invullen van formulieren of voor het maken van een afspraak 
voor een (uitgebreider) gesprek.
 
Steunpunt Mantelzorg
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
(0341) 25 72 42
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

Het Steunpunt Mantelzorg is gevestigd in het dienstencentrum van 
Het Venster en is open op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.
Contactpersonen: Lenie Draaijer en 
 Harmke Drost

Spreekuren buiten het dienstencentrum

Elspeet – Zorgcentrum Oranjehof – G. Mouwweg 13 
Iedere maandag-, woensdag en vrijdagmorgen van 11.00 – 11.30 uur 
kunt u bij het buurtloket terecht voor vragen op het gebied van man-
telzorg en ouderenadvisering. Bij het buurtloket werken medewer-
kers van Het Venster, Oranjehof, Icare Thuiszorg en het Steunpunt 
Mantelzorg.
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Activiteiten van Het Venster 

die elders plaatsvinden

De meeste activiteiten van Het Venster vinden plaats in/of vanuit het 
dienstencentrum aan de Elburgerweg in Nunspeet. Maar ook op ande-
re plaatsen in Nunspeet of in de andere dorpskernen van de gemeente 
Nunspeet zijn wij actief. Hieronder vindt u een overzicht.

Nunspeet – De Brem – Van Hallstraat 1 
Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) worden 
er in de maanden september tot en met april activiteiten georgani-
seerd in De Brem. De activiteiten zijn opgezet voor de bewoners van 
De Brem en voor mensen die in de omgeving van De Brem wonen.
 
• De activiteiten van Het Venster 

vinden plaats op de 2e maandag van de maand 
van 14.30 – 16.00 uur.

• De activiteiten van de SWON 
vinden plaats op de 4e dinsdag van de maand 
14.30 – 16.00 uur. 

Voor meer informatie of voor het programmaboekje 
van de Brem kunt u terecht bij:
Geusje van de Werfhorst (Het Venster) – T (0341) 25 72 42
Geraldine Hofsink (SWON) – T (0341) 25 20 20 

Elspeet – Zorgcentrum Oranjehof – G. Mouwweg 13

Schilderen
In de maanden oktober tot en met april is er om de veertien dagen 
schilderen. Er wordt met olieverf geschilderd. Het schilderen vindt 
plaats op donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Creatief bezig zijn 
en van elkaar leren.
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Creatief
Op de tweede dinsdagmiddag van de maand van 14.00 – 15.30 uur is 
er een creatieve middag. De leidinggevenden verzinnen telkens weer 
leuke dingen om te maken. Creatief vindt plaats in de maanden sep-
tember tot en met april.

Voor informatie over de activiteiten in Elspeet kunt u te terecht bij 
Geusje van de Werfhorst – T (0341) 25 72 42.

Hulshorst – Dorpshuis de Wieken – activiteiten gestopt
De activiteiten in dorpshuis de Wieken die jarenlang door vrijwil-
ligers werden georganiseerd, gecoördineerd vanuit Het Venster zijn 
half oktober gestopt. De reden hiervan is dat het aantal bezoekers 
sterk is afgenomen. Diverse oproepen hebben geen extra bezoekers 
opgeleverd. Er vielen wel mensen af maar er kwamen geen nieuwe 
deelnemers bij. De groep is daardoor te klein geworden om nog acti-
viteiten te organiseren en zijn we genoodzaakt om met de activiteiten 
in Hulshorst te stoppen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Geusje van de Werfhorst – T (0341) 25 72 42

Vierhouten – Dorpshuis Horsterhoek – Elspeterweg 26

Activiteiten (georganiseerd door de SWON)
In Vierhouten worden elke week diverse activiteiten en warme maal-
tijden aangeboden. Activiteiten vinden plaats op dinsdag van 10.00 
– 16.00 uur in dorpshuis De Horsterhoek. 
Voor inlichtingen en activiteiten in Vierhouten kunt u contact opne-
men met: Hanna Lokhorst – T (0577) 41 14 51
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Moment van Bezinning

Het Venster wil ruimte geven aan het onderlinge geloofsgesprek. 
Ouderen geven soms aan dat het nadenken over geestelijke thema’s 
hen moeilijk valt. Het delen met anderen kan dan waardevol zijn. We 
hopen dat ouderen, maar ook andere belangstellenden, dit gesprek 
willen aangaan.

Deze momenten vinden plaats op de eerste donderdag van de maand, 
van 14.30 – 15.45 uur. Vooraf en na afl oop is er gelegenheid om kof-
fi e/thee te drinken en na te praten over datgene wat er is besproken. Er 
wordt een collecte gehouden t.b.v de gemaakte kosten. In de maand 
januari is er geen moment van bezinning. 

U bent welkom op:
• Donderdag 7 november 2013
• Donderdag 5 december 2013
• Donderdag 6 februari 2014
• Donderdag 6 maart 2014
• Donderdag 3 april 2014

We hopen op uw komst en op goede gesprekken.
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Activiteitenprogramma winter 2013 – 2014

Het Venster heeft voor de komende maanden weer een gevarieerd 
programma met activiteiten voor u samengesteld. De activiteiten zijn 
vastgesteld van november 2013 t/m april 2014. De meeste activiteiten 
vinden op een woensdagmiddag plaats. Een enkele keer is er een uit-
zondering. 

Achter in dit programmaboekje vindt u een overzicht van al onze 
vaste activiteiten. 

Wij hopen u te ontmoeten in het dienstencentrum op één van de acti-
viteiten!

Voor vragen of informatie over de activiteiten kunt u contact opne-
men met Maria Huttinga of Geusje van de Werfhorst.

Uiteraard geldt voor alle data die in dit programmaboekje genoemd 
worden: “Deo Volente”

Heeft u een idee?
Heeft u een idee voor een nieuwe activiteit? 
Laat het ons dan weten!
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Opgave voor activiteiten

Voor een aantal activiteiten is het nodig dat u zich van tevoren opgeeft. 
Dat is belangrijk voor het maken van afspraken, het bestellen van 
materialen en de inkoop van eten enz. als het om maaltijden (b.v. 
koud- en warm buffet) gaat. Het gebeurt regelmatig dat mensen die 
zich niet hebben opgegeven er toch graag bij willen zijn. 

We zijn blij met uw komst, maar willen u tegelijkertijd nadrukkelijk 
vragen om u ook echt op te geven als dat in de aankondiging staat 
vermeld. Op basis van aanmelding wordt besloten of de betreffende 
activiteit wel of niet doorgaat. Aanmelding kan telefonisch bij Het 
Venster, T (0341) 25 72 42. Wij zijn iedere werkdag van 8.30 tot 
17.00 uur bereikbaar. Natuurlijk kunt u ook even binnen lopen in het 
dienstencentrum van Het Venster, Elburgerweg 15.

Betaling van de incidentele activiteiten

Het Venster wil graag de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk 
houden om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deel 
te nemen aan de activiteiten. 

Daarom wordt er alleen een eigen bijdrage gevraagd die op jaarbasis 
de gemaakte onkosten dekt. In dit programmaboekje staat dit bedrag 
steeds bij de activiteit vermeld. De activiteiten kunnen bij aanvang 
contant betaald worden.

Annuleringskosten bij bustochten

Bij het hoger worden van de directe kosten van de busreizen zijn we 
gedwongen om een deel daarvan door te berekenen bij annuleringen. 
Bij afmelding tussen 1 en 2 weken voor de bustocht wordt een derde 
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van de prijs in rekening gebracht. Bij afmelding in de laatste week 
de helft van de kosten. Uiteraard zal Het Venster in redelijkheid een 
annulering beoordelen. 

Vervoer naar de activiteiten

De activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum. Wij gaan er 
vanuit dat deelnemers hier op eigen gelegenheid naar toe komen. Wij 
willen u wijzen op de mogelijkheid van het AMVO-vervoer T (0341) 
25 20 20 en de Regiotaxi T 0900 – 9886. 

De regiotaxi kunt u een uur van tevoren reserveren. 

Goedemorgen koffi emorgen 

Op maandag, woensdag en vrijdag, kunt u vanaf 10.00 uur een kopje 
heerlijke verse koffi e komen drinken. Het is fi jn en goed om elkaar te 
ontmoeten en gezellig een praatje te maken.

Gegevens

Wanneer: Elke maandag, woensdag en vrijdag
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 0,50 per kopje koffi e/thee
Opgave: niet nodig
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Open-maaltijden

Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wordt er 
door vrijwilligers een heerlijke, gezonde en gevarieerde warme maal-
tijd bereid in de keuken van het dienstencentrum. Om 12.00 uur begint 
deze maaltijd. Vanaf 10.30 uur is er koffi e. 

Op dinsdag en donderdag wordt er gezamenlijk gezongen met bege-
leiding op het orgel van 11.15 – ca. 11.45 uur.

Gegevens

Datum: Elke maandag, dinsdag, woensdag, 
 donderdag en vrijdag
Tijd: 12.00 – ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 6,00
Opgave: één werkdag van tevoren voor 12 uur
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Broodmaaltijd

De eerste vrijdag van de maand (m.u.v. januari) wordt er door vrijwil-
ligers een broodmaaltijd geserveerd in het dienstencentrum. Om 18.00 
begint deze maaltijd en duurt tot ca. 19.00 uur. 

Na afl oop is er nog een gezellig samenzijn met spelletjes en koffi e.

Gegevens

Datum: Eerste vrijdag van de maand
Tijd: 18.00 - ca. 20.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 4,00
Opgave: één werkdag van tevoren voor 12 uur
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Activiteiten

Woensdag 6 november 2013

Dankdag

Op woensdag 6 november is het dankdag. ’s Middags zijn er dan geen 
activiteiten in het dienstencentrum.

In verband met dankdag begint de open maaltijd om 11.45 i.p.v. 
12.00 uur.

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur
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Woensdag 13 november 2013

Chinees buffet

Ook dit jaar staat het Chinees buffet op het programma. Allerlei 
Chinese gerechten worden bereid zodat u kunt kiezen wat u lekker 
vindt. 
De vrijwilligers maken het met veel plezier voor u klaar. Laat uzelf 
verrassen!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 13 november
Tijd: 12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 8 november
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Woensdag 20 november 2013

Zangmiddag onder gitaarbegeleiding

Samen zingen is fi jn om te doen. Daarom organiseren we een zang-
middag. Dit keer zal mevrouw R. Roggeveen ons begeleiden met haar 
gitaar. De liederen worden gekozen uit de bundel met psalmen en 
geestelijke liederen. Als u wensen heeft kunt u deze aangeven. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een kop koffi e/thee en een onderling 
gesprek. 

Kom en neem anderen mee!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 20 november
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 27 november 2013

De Doedelzak

Deze middag maakt u kennis met doedelzakspeler dhr. J. Koppenrade. 
In 1971 maakte hij voor het eerst kennis met de doedelzak. Als solist 
speelt hij nu traditionele Schotse stukken geheel in uniform. U zult 
ongetwijfeld het originele en kleurrijke uniform wel kennen uit de 
plaatjes van Schotland. Deze middag kunt u komen luisteren naar zijn 
talent en is er mogelijkheid om mee te zingen. Verder zal hij wat ver-
tellen aan de hand van documentatie over de muziek en het uniform. 
Ook geeft hij uitleg over het maken en de werking van het instrument. 
Het belooft een interessante en gezellige middag te worden. 

U bent van harte uitgenodigd! 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

 Gegevens

Datum: woensdag 27 november
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 4 december 2013

Bingomiddag 

Bingo spelen is een gezellige bezigheid. Het concentreren op de 
getallen is noodzakelijk, maar best lastig. Het blijft altijd een beetje 
spannend wie als eerste de kaart vol heeft. Uiteraard zijn er leuke 
prijsjes te winnen.

Winnen is natuurlijk leuk, maar ontmoeting en gezelligheid staan 
bovenaan. 

Van harte uitgenodigd om mee te komen doen en neem gerust een 
ander mee! 

Koffi e inloop van 10.00 - 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 4 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum 
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: niet nodig
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Woensdag 11 december 2013

Brand – preventie

Hoe ontstaat een brand? Wat kunt u doen om brand te voorkomen of 
zo snel mogelijk te blussen? Deze middag komt brandweerman V. 
van den Ham ons voorlichting geven. Zo zal hij informatie en tips 
geven over brand. U kunt hierbij denken aan, brandpreventie, blusde-
ken, rookmelders of het bekende:”vlam in de pan”. 
Deze middag kan een bijdrage leveren aan veiliger wonen. Tegelijkertijd 
een stukje bewustwording van de gevaren en hoe je deze het beste uit 
de weg kunt gaan.
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze middag vragen te stellen. 

Wilt u meer weten? Kom dan naar deze interessante, leuke en leer-
zame middag! 

Koffi e inloop van 10.00 - 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 11 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Plaats: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave:  niet nodig
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Vrijdag 13 december 2013

Kerstbijeenkomst 

Samen gedenken dat de Heere Jezus, Gods Zoon voor ons naar de 
aarde is gekomen. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom voor 
een kopje koffi e of thee. De kerstbijeenkomst begint om 10.30 uur. 
We luisteren naar een meditatie, zingen kerstliederen en er worden 
gedichten voorgedragen. 

Om 12.00 uur is er een lunch, bereid door een aantal vrijwilligers. 
Na de maaltijd willen we nog een aantal liederen zingen en gedichten 
voordragen. Een kerstverhaal zal ook deze middag niet ontbreken. U 
wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Gegevens

Datum: vrijdag 13 december
Tijd: 10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 10,00 
Opgave: uiterlijk woensdag 11 december
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Woensdag 18 december 2013

DVD planet earth 

We brengen deze middag een bezoek aan grotten en woestijnen. 
Grotten tonen de ondergrondse werelden aan waar het leven niet 
gedomineerd wordt door zonlicht. In deze mysterieuze duisternis 
schuilt een weelde aan ongeloofl ijke kristallen en bizarre dieren, 
waarvan sommige voor het eerst zijn gefi lmd. 
Verder kijken we naar woestijnen. Woestijnen lijken levenloze vlak-
tes, maar in feite zijn het gevarieerde ecosystemen, waar zeldzame 
dieren leven en waarin spectaculaire veranderingen in het landschap 
plaatsvinden: woeste zandstormen, het kort opbloeien van leven en 
een sprinkhanenplaag die slechts één keer in de dertig jaar voorkomt. 

Samen genieten van deze prachtige fi lm onder het genot van een kop 
koffi e of thee. 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 18 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 25 december 2013

Eerste Kerstdag

Woensdag 25 december is het Eerste Kerstdag. Hierdoor zijn we de 
hele dag gesloten en zijn er geen activiteiten in het dienstencentrum.

U wordt van harte uitgenodigd om morgen op Tweede Kerstdag samen 
met ons de broodmaaltijd te nuttigen. Zie voor meer informatie de vol-
gende bladzijden. 
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26 Het Venster

Donderdag 26 december 2013

Welkom op Tweede Kerstdag

Het Venster organiseert ook dit jaar weer een broodmaaltijd op 
Tweede Kerstdag, voor ieder die daar zin in heeft. 
Buiten zal de vuurkorf verlicht zijn en de lampjes branden. 
Binnen praten we wat bij, er is gelegenheid om een spelletje te 
doen en we genieten van warme chocolademelk en lekkernijen. 
Een uitgebreide broodmaaltijd wordt verzorgd door de mede-
werkers. Na afl oop is er ook tijd voor een spelletje, een kopje 
koffi e en muziek op de achtergrond. 
Graag willen we weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. 
Daarom is het belangrijk dat u zich opgeeft voor deze bijeen-
komst. Wanneer vervoer echt een probleem is, laat het ons even 
weten, dan wordt dit voor u geregeld. 

We zien uit naar uw komst!

Gegevens

Datum: donderdag 26 december
Tijd: 16.00 – ca. 20.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 5,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 20 december
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Maandag 30 december 2013

Boekenmarkt en Oliebollen 

Op deze dag wordt er weer een boekenmarkt georganiseerd. Dit 
is een soort traditie geworden. Er zijn veel tweedehands boeken 
die te koop worden aangeboden. Het aanbod is heel divers: 
theologische boeken, literatuur, romans en kinderboeken. 

Tegelijkertijd worden er oliebollen gebakken. Als u oliebollen 
wilt kopen is het belangrijk om deze van te voren te bestellen en 
het aantal door te geven. Er ligt een intekenlijst bij de receptie. 
Belt u gerust! 

Deze dag vervalt de open maaltijd, daarvoor in de plaats kunt u 
soep eten met een broodje. Uiteraard is er koffi e, thee en limo-
nade verkrijgbaar.

Wij hopen u deze dag te ontmoeten! 

Gegevens

Datum:  maandag 30 december 
Tijd:  10.00 – ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
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28 Het Venster

Woensdag 1 januari 2014

Nieuwjaarsdag

Woensdag 1 januari is het Nieuwjaarsdag. Hierdoor zijn we de hele 
dag gesloten en zijn er geen activiteiten in het dienstencentrum.

U wordt van harte uitgenodigd om morgen bij de nieuwjaarsbijeen-
komst aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de volgende blad-
zijde. 
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Donderdag 2 januari 2014

Nieuwjaarsbijeenkomst

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswen-
sen uit te wisselen. We doen dit tijdens een bijeenkomst onder het 
genot van een hapje en een drankje. Het zou fi jn zijn om ook u te 
mogen begroeten in het nieuwe jaar!

Van harte uitgenodigd!

Gegevens

Datum:  donderdag 2 januari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: geen 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 8 januari 2014

Spelletjesmiddag (rummikub en sjoel wedstrijd)

Na de feestdagen en de jaarwisseling, kunt u in het dienstencen-
trum spelletjes komen doen. Gezellig met anderen rummikubben of 
sjoelen, alleen gaat het niet. Deze keer zal het alleen iets anders dan 
anders zijn omdat er twee maaltijdbonnen te winnen zijn voor de 
hoogste scores! Het zijn altijd gezellige middagen. En daarbij ook 
wel spannend natuurlijk, want wie gaat er winnen? Als u niet mee 
wilt doen, maar het wel leuk vindt om te komen kijken dan bent u 
natuurlijk van harte welkom. 

Het elkaar ontmoeten is belangrijk. De koffi e en thee staan klaar. 
Neem gerust iemand mee.

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 8 januari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 15 januari 2014

Het Vensterbuffet

In het nieuwe jaar kunt u ook weer gebruik maken van de buffetmaal-
tijden. Laat u verrassen door de heerlijke gerechten die voor u worden 
klaargemaakt door enthousiaste vrijwilligers. U kunt ter plekke kie-
zen uit bekende en onbekende gerechten.

Voor iedereen is er wel een gerecht bij wat lekker gevonden wordt.

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?! 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 15 januari
Tijd:  12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 10 januari
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Woensdag 22 januari 2014

Medische verrassingen in de Bijbel vanuit het O.T. 

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik. Ook lees je nog al eens 
van hun ziekten, aandoeningen en kwalen. Met onze huidige medische 
kennis van zaken kunnen wij vaak wel achterhalen waar mensen in de 
Bijbel - O.T. aan geleden hebben. Zo wordt er iemand beschreven die 
een beroerte krijgt, iemand met dikke darm kanker, iemand met een rug-
genmergbeschadiging enz. Ook worden er allerlei waardevolle medische 
adviezen gegeven in de Bijbel. Denk aan de wetten van Leviticus of aan 
de klomp vijgen die koning Hizkia op zijn zweer moest leggen. De wet-
ten van Leviticus zijn eigenlijk heel moderne gezondheidswetten. Als je 
je daar aan houdt, dan kunnen besmettingen eigenlijk niet plaatsvinden 
en dat in een tijd waarin men nog niets afwist van bacteriën. Deze mid-
dag zal mevrouw A. Hoek – van Kooten door middel van een lezing hier 
nog meer over vertellen. Het belooft een interessante middag te worden! 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 22 januari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 29 januari 2014

‘n Rondje Schotland door Cor Vesters 
 
Waarschijnlijk denkt u meteen aan een prachtig landschap, bewoond 
door whisky drinkende Schotten in hun typische klederdracht en spelend 
op een doedelzak. Met deze typeringen heeft Schotland een duidelijke 
identiteit die over de hele wereld bekend is. Het landschap is rijk aan 
contrasten en heeft een indrukwekkende schoonheid. Bovendien zijn 
de Schotten een vriendelijk en gastvrij volk dat van gezelligheid houdt. 
Cor Vesters en zijn vrouw wilden dit wel eens met eigen ogen zien. 
In 2011 hebben ze dan ook een rondrit door Schotland gemaakt. Deze 
middag geven ze ons een kijkje in hun reisverslag. Tijdens de pre-
sentatie wordt er achtergrondinformatie gegeven over de traditie en 
folklore en over enkele bijzondere gebeurtenissen, ondersteund met 
video- en muziekfragmenten. 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur
Van harte welkom!

Gegevens

Datum:  woensdag 29 januari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 5 februari 2014

Bingomiddag

Deze middag hebben we weer Bingo op het programma staan. Bingo 
is een gezellige bezigheid. Het blijft spannend wie als eerste een rij 
of de hele kaart vol heeft. Maar bingo is vooral ook gezelligheid met 
elkaar. Natuurlijk zijn er weer leuke prijsjes te winnen. 

Neem gerust een ander mee!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 5 februari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00 
Opgave: niet nodig
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“Italië, een land in Zuid – Europa”

Het thema van de

Midwinterweek 2014

Maandag 10 februari t/m vrijdag 14 februari

We nemen u mee om te ontdekken welke bijzonderheden Italië heeft. 
Ongetwijfeld denkt u aan vakantie, zon, Toscane en de meren, o.a. 
het Gardameer en Lago Maggiore. Maar ook aan steden zoals Rome, 
Milaan en Venetië. Het dagelijks leven in Italië is anders dan in 
Nederland. Daarnaast zijn er specialiteiten wat betreft eten, denk aan 
de pastagerechten, olijven, tomaten, pizza’s en het speciale Italiaanse 
ijs en koffi e. 

Een aantal dingen willen we eruit lichten. Algemene informatie over 
het land, het dagelijks leven en niet te vergeten de prachtige natuur in 
het gebergte van Italië. Laat u verder verrassen van wat we nog meer 
voor u in petto hebben!

Het programma is nog niet helemaal rond, maar in januari krijgt u een 
fl yer waarop het complete programma staat vermeld. 

De midwinterweek wordt afgesloten met een gezellige High tea. 
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Maandag 10 februari 2014

Wetenswaardigheden over het land Italië

We gaan op zoek naar algemene wetenswaardigheden over dit 
land. Hierbij kunt u denken aan de oppervlakte, het inwoner-
aantal, de grootte van het land enz. Op deze manier komen we 
dingen te weten over het land waar we vaak niet bij stilstaan. 

Van harte uitgenodigd!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  maandag 10 februari
Tijd:  maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur
 ‘s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd € 6,00
 middagprogramma: geen 
Opgave: voor de maaltijd uiterlijk donderdag 6 februari

“Italië, een land in Zuid – Europa”
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Dinsdag 11 februari 2014

Het leven in Italië of wordt het Rome?

Het programma voor deze middag is nog niet helemaal duide-
lijk. In de maand januari ontvangt u het defi nitieve programma 
voor de midwinterweek. 

Welkom!

Gegevens

Datum:  dinsdag 11 februari
Tijd:  maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur
 ‘s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd € 6,00
 middagprogramma: geen 
Opgave: voor de maaltijd uiterlijk vrijdag 7 februari

“Italië, een land in Zuid – Europa”
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Woensdag 12 februari 2014

Specialiteit van Italië

Deze middag willen we aandacht besteden aan enkele specia-
liteiten rondom eten. Hoe de middag er precies uit gaat zien is 
nog niet helemaal bekend. 

Laat u verrassen en houd de fl yer in de gaten! 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 12 februari
Tijd:  maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur
 ‘s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd € 6,00
 middagprogramma: geen 
Opgave: voor de maaltijd 
 uiterlijk maandag 10 februari

“Italië, een land in Zuid – Europa”
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Donderdag 13 februari 2014

De natuur van Noord – Italië

Italië is een echt vakantieland. Veel mensen zoeken de stranden 
en de meren op. Denk aan het Gardameer, het Lago Maggiore 
en het meer van Levico. Toscane is ook een populaire vakan-
tiebestemming. Wat minder in trek zijn de berggebieden waar 
je schitterende wandelingen kunt maken. Het Val d’Aosta, het 
nationaal park Gran Paradiso in de zomer en de Dolomieten in 
de herfst. Geusje van de Werfhorst neemt u mee naar deze berg-
gebieden en laat u kennismaken met de prachtige natuur die ze 
tijdens het wandelen heeft ontdekt. 

Gaat u mee op pad!

Gegevens

Datum:  donderdag 13 februari
Tijd:  maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur
 ‘s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd € 6,00
 middagprogramma: geen 
Opgave: voor de maaltijd 
 uiterlijk dinsdag 11 februari

“Italië, een land in Zuid – Europa”
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Vrijdag 14 februari 2014

Een High tea

De afsluiting van de Midwinterweek. Het is een soort traditie 
geworden. Gezellig theedrinken met allerlei lekkers erbij. Petit 
fours, brownies, bonbons... te veel om op te noemen. Er is voor 
ieders smaak wel iets bij.

Een smakelijk slot van de Midwinterweek!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  vrijdag 14 februari
Tijd:  maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur
 ’s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd € 6,00
 High tea € 5,00
Opgave: voor de maaltijd uiterlijk woensdag 12 februari
 voor de High tea uiterlijk vrijdag 7 februari 

“Italië, een land in Zuid – Europa”
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Woensdag 19 februari 2014

Zangmiddag

Samen zingen! Dat kan deze middag onder de bezielende leiding 
van dhr. J. Mol uit Hulshorst. De liederen worden uit de bundel met 
psalmen en geestelijke liederen gekozen. Als u wensen heeft kunt u 
deze aangeven. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een kop koffi e/thee en een onderling 
gesprek. 

Kom en neem anderen mee!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 19 februari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 26 februari 2014

Autisme 

Tijdens deze middag wordt er uitleg gegeven over autisme en hoe 
je er mee om kunt gaan. Betrokkenen spelen vaak een grote rol in 
het leven van mensen met autisme. Het is niet altijd makkelijk om 
er mee om te gaan. Dit komt ook vaak door niet te weten hoe je dit 
moet doen. Daarom deze middag. Door autisme kunnen bijzondere 
momenten ontstaan. Soms geeft het verdriet maar er zijn natuurlijk 
ook veel blijde momenten. Deze middag is er ruimte voor al uw vra-
gen en u krijgt handvatten voor de omgang met autisme. 

Kent u iemand met autisme of wilt u gewoon meer weten over dit 
onderwerp, kom dan naar deze infomiddag!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  Woensdag 26 februari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 5 maart 2014

Passie voor hoeden

Deze middag hebben we mevrouw C. Plooij uitgenodigd van HP tex 
uit Uddel. HP tex is de Nederlandse leverancier voor hoeden en hoed-
materialen. Ze zijn in het bezit van zowel kant en klare hoeden als een 
uitgebreid assortiment aan hoedmaterialen. Mevrouw C. Plooij heeft 
een passie voor hoeden en kan er daarom veel over vertellen. Ze ver-
telt over de geschiedenis van de hoed, hoe een hoed wordt gemaakt 
en van welk materiaal. Tal van accessoires zijn er beschikbaar om 
hoeden op te sieren. Heeft u ook wel eens een hoed op of vindt u het 
een interessant onderwerp, u bent van harte uitgenodigd. 

Welkom!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  Woensdag 5 maart
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 12 maart 2014

Biddag

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Daarom zijn er ’s mid-
dags geen activiteiten.

In verband met biddag begint de open maaltijd om 11.45 i.p.v. 12.00 
uur. 

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur
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Woensdag 19 maart 2014

Kom kijken naar de expositie van de clubs

Misschien wist u het al wel, maar bij Het Venster zijn er verschillende 
clubs actief. U kunt hierbij denken aan: tekenen, schilderen, hout-
snijden, kaarten maken, bloemschikken, houtgutsen en handwerken. 
Deze middag organiseren we een expositie van werkstukken die op 
de clubs zijn gemaakt. Door deze expositie willen we laten zien wat 
men in het afgelopen jaar gemaakt heeft. Wie weet komt u zelf op 
leuke ideeën of vindt u het leuk om ook lid te worden van een club. 
Het is zeker de moeite waard om te komen kijken en het zal vooral 
ook een hele gezellige middag worden. 

Uiteraard staan de koffi e en thee voor u klaar! 

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 19 maart 
Tijd:  14.00 – ca. 16.30 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
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Woensdag 26 maart 2014

Modeshow Lanco Mode met verkoop 

Het voorjaar zit in de lucht. De tijd breekt aan om de winterkleren 
op te ruimen en de zomerkleren uit de kast te halen. Meestal moet de 
kleding garderobe aangevuld worden. 

Lanco Mode komt deze middag bij Het Venster om u te laten zien wat 
de mode voor de komende tijd wordt. Tegelijkertijd is er de mogelijk-
heid om kleding te kopen. Er is voldoende gelegenheid om kleding te 
passen en vakkundig advies te krijgen! 

Neem gerust anderen mee!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 26 maart
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
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Woensdag 2 april 2014

Een lezing over ‘’De Veluwe’’ door Dhr. G. Rekers 

De lezing zal beginnen op de hei waar vaak veel te zien is, van 
blauwe kikkers tot korhoenders. Na de hei is er een overstap naar de 
zandverstuiving met zijn open landschappen en prachtige mossen. 
Van het zand naar de beek lijkt een grote overstap. Maar de Hierdense 
beek stroomt vlak langs de zandverstuiving en bij veel regen staat het 
water tot aan de randen van het zand. De beek is dan veranderd van 
een rustig stroompje in een woeste beek die zelfs bomen wegspoelt.
Verder zien we de honderden jaren oude beukenbossen, met de mooi-
ste paddenstoelen. Aan de herten en zwijnen wordt de nodige aan-
dacht gegeven. Een aantal bijzondere plekken op de Veluwe komen 
voorbij. Samengevat: een prachtig stukje Nederland waar we ons 
over blijven verwonderen.
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Gegevens

Datum:  woensdag 2 april
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 9 april 2014

Valpreventie - Bent u wel eens bang om te vallen?

Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Meestal vin-
den valincidenten plaats in of rondom het huis. Deze middag zal 
mevrouw R. Scheltinga, werkzaam bij Het Baken, u meer vertellen 
over dit onderwerp. Er zal o.a. gesproken worden over: Hoe vaak val-
len thuiswonende ouderen? Wat zijn de gevolgen van een val? Hoe 
ontstaat valrisico? Hoe herken ik gevaarlijke situaties en hoe kan ik 
vallen zelf zo veel mogelijk voorkomen? 

Graag geeft zij u tips om valrisico te verminderen aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk. Het belooft een interessante middag te 
worden. 

Laat u informeren!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Gegevens

Datum:  woensdag 9 april
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 16 april 2014

Paasbijeenkomst

Pasen… de dood is overwonnen omdat de Heere Jezus is opgestaan. 
Dat willen wij met elkaar gedenken.

Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffi e en om 10.30 uur begint het 
programma. We luisteren naar een meditatie, zingen paasliederen en 
er worden gedichten voorgedragen. Aansluitend is er om 12.00 uur 
een lunch. Na de maaltijd willen we nog een aantal liederen zingen 
en luisteren naar een aantal gedichten. Er zal extra medewerking zijn 
van muzikanten. Het paasverhaal zal niet ontbreken. 
U wordt van harte uitgenodigd om bij de Paasbijeenkomst aanwezig 
te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Gegevens

Datum:  woensdag 16 april
Tijd:  10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 11 april
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Woensdag 23 april 2014

Oranjemiddag 

Het is bijna Koningsdag... 27 april. Daarom organiseren we een 
oranjemiddag. Er zal een DVD vertoond worden die gemaakt is ter 
gelegenheid van de vijftigste sterfdag van koningin Wilhelmina, de 
overgrootmoeder van Koning Willem Alexander. Ze overleed op 28 
november 1962. Er is een bijzondere documentaire samengesteld met 
behulp van uniek materiaal. Het overzicht begint met Wilhelmina’s 
jonge jaren, haar vroege koningschap, haar huwelijk en de geboorte 
van hun dochter. Al met al schetst de DVD een bijzonder portret, van 
een markante vorstin. 
Natuurlijk zal de traktatie niet ontbreken. In verband met de traktatie 
moet u zich wel opgeven. 

Neem gerust anderen mee!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Gegevens

Datum:  woensdag 23 april
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 18 april
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Woensdag 30 april 2014

Het Verscholen Dorp

Bent u wel eens bij het Verscholen Dorp geweest? Het Verscholen 
Dorp was een schuilplaats voor onderduikers in de bossen van 
Vierhouten. Het dorp werd in de Tweede Wereldoorlog van 1943 tot 
1944 bewoond door onderduikers, waaronder vluchtelingen uit het 
doorgangskamp in Amersfoort, jonge mannen van de arbeidsinzet, 
joodse families en gestrande piloten. Gemiddeld waren er per dag 80 
tot 100 onderduikers te vinden. Eind oktober 1944 werd het dorp ont-
dekt door twee SS’ers die aan het jagen waren. Acht van de 86 wer-
den gevangen genomen en op een later tijdstip gefusilleerd. De rest 
wist te ontkomen. Ter herinnering aan de gefusilleerde onderduikers 
is in 1995 een gedenksteen geplaatst. De heer D. Baas is voorzitter 
van de stichting het Verscholen Dorp Vierhouten en hij zal er deze 
middag meer over komen vertellen. Een interessant onderwerp!

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Gegevens

Datum:  woensdag 30 april
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
 Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Informatie over structurele activiteiten

Alle activiteiten worden gehouden in het dienstencentrum van Het 
Venster aan de Elburgerweg 15. De kosten zijn inclusief € 1,00 orga-
nisatiekosten (=kosten gebouw, koffi e/thee etc.) per keer. Ze worden 
per maand afgerekend op de eerste bijeenkomst van elke maand. 
Uitzondering hierop zijn de maaltijden. Deze worden per keer afgere-
kend.

Voor opgave of informatie over de structurele activiteiten die hier 
onder zijn beschreven kunt u contact opnemen met Maria Huttinga of 
Geusje van de Werfhorst, activiteitenbegeleiders.

Voor alle activiteiten geldt: prijswijzigingen voorbehouden!

Open-maaltijd
Elke week op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn 
er open maaltijden. Gezonde, gevarieerde maaltijden met leeftijdsge-
noten, gezellig toch?! Vanaf ca. 10.30 wordt er gezamenlijk koffi e 
gedronken. Op dinsdag en donderdag worden er vanaf ca. 11.15 uur 
psalmen en gezangen gezongen met begeleiding op het orgel. 

Om 12.00 uur begint de maaltijd, die door vrijwillige medewerkers wordt 
bereid. Rond 13.00 uur wordt de maaltijd afgesloten. Opgave uiterlijk 
een werkdag van te voren voor 12 uur. De kosten bedragen € 6,00. 

Broodmaaltijd
Op de eerste vrijdagavond van de maand is er een uitgebreide brood-
maaltijd (m.u.v. januari). Aanvang 18.00 uur. Na afl oop van de 
maaltijd is er koffi e en worden er gezamenlijk spelletjes gedaan. De 
avond is rond 20.15 uur afgelopen. U dient zich voor deze maaltijd 
minimaal een werkdag van tevoren op te geven. 
De kosten bedragen € 4,00.
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Houtsnijden
Elke maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur komt de houtsnijders-
club bij elkaar om zich bezig te houden met het Friese houtsnijwerk. 
Er worden doosjes, onderzetters, dienbladen, spiegels e.d. gemaakt. 
De kosten bedragen € 12,00 per maand.

Tekenen en schilderen (beginners en gevorderden)
Elke eerste en derde dinsdag van de maand komt deze club bij elkaar, 
’s morgens van 9.30 – 11.30 uur. Voor de beginners is het belangrijk 
om bij de basis te beginnen, zoals het leren kijken naar dingen en het 
tekenen. Daarna kan men het schilderen met o.a. olieverf zich eigen 
maken. 
De kosten bedragen € 15,00 voor 7 bijeenkomsten.

Kaarten maken
Elke derde dinsdag van de maand worden er kaarten gemaakt, ’s mid-
dags van 14.00 – 16.00 uur. Iedere keer wordt een ander idee uitge-
werkt, dus een heel afwisselende bezigheid. 
De kosten bedragen € 3,50 per keer. 

Bloemschikken
Elke vierde dinsdag van de maand is er bloemschikken. ’s Morgens 
van 9.45 – 11.30 uur en ‘s middags van 13.45 – 15.30 uur. U wordt van 
tevoren op de hoogte gebracht welke materialen u mee moet nemen. 
De kosten bedragen € 7,50 per keer.

Houtgutsen
Taferelen of prenten uit een stuk hout gutsen. Elke dinsdagmiddag 
van 14.00 – 16.00 uur komen de deelnemers van deze club bij elkaar 
om hiermee bezig te zijn. De kosten bedragen € 12,00 per maand.
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Meer bewegen
Op woensdagmorgen van 9.15 – 10.00 uur en van 10.30 – 11.15 uur 
uur is er Meer bewegen. 
De 1e groep worden er vooral sta- en loopoefeningen gedaan, bij de 
2e groep worden er oefeningen vanuit de stoel gegeven. Dit alles om 
uw spieren soepeler en beweeglijker te maken.
De kosten bedragen € 8,00 per maand. 

Handwerken
Eens per 2 weken op donderdag van 13.30 – 15.30 uur is er handwer-
ken (breien wordt het meest gedaan). U kunt voor uzelf iets maken, 
voor de verkoop t.b.v. Het Venster of voor een goed doel. Dit alles 
onder het genot van een kopje thee of koffi e. Ook als u nog nooit 
heeft gehandwerkt, bent u van harte welkom. Het gaat vooral om de 
gezelligheid! De kosten bedragen € 3,00 per maand.

Gespreksgroep Het Venster
Op de 2e en 4e donderdag van de maand, van 9.30 – 11.00 uur. In 
deze gespreksgroep gaat het om een bepaald thema in relatie met 
het geloof vanuit een Bijbels perspectief. Het doel is nadenken en in 
gesprek gaan over wezenlijke en belangrijke onderwerpen. De kosten 
bedragen € 3,00 per maand.

Schilderen
Elke vrijdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur kunt u schilderen. Er wordt 
met olieverf geschilderd. De kosten bedragen € 12,50 per maand, 
inclusief verf en panelen.

Schaken
Op vrijdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur komt de schaakclub bij 
elkaar. Er wordt geschaakt in competitieverband. De kosten bedragen 
€ 5,50 per maand.
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Computercursus  
Bij Het Venster worden computercursussen gegeven. De groepen 
bestaan uit maximaal 4 personen. Daardoor is er voldoende aandacht 
voor de cursist. Voor informatie/ opgave kunt u contact opnemen met 
Geusje van de Werfhorst. 

Goede morgen koffi e morgen
Elke maandag- woensdag- en vrijdagmorgen kunt u vanaf 10.00 – 
11.00 uur elkaar ontmoeten. Onder het genot van een gezellig kopje 
koffi e even bijpraten of eventueel een spelletje doen. De prijs per 
kopje koffi e/thee bedraagt € 0,50. Meer informatie hierover vindt u 
voor in dit boekje.

Weeksluiting
Elke zaterdagavond wordt er een weeksluiting gehouden. Deze 
bestaat uit gebed, een meditatie en samenzang. Na afl oop is er koffi e. 
De weeksluiting begint om 18.30 en is om ca. 20.00 uur afgelopen. 
Er wordt een collecte gehouden t.b.v. Het Venster.

Moment van Bezinning
Het Venster wil ruimte geven aan het onderlinge geloofsgesprek. 
Ouderen geven soms aan dat het nadenken over geestelijke thema’s 
hen moeilijk valt. Het delen met anderen kan dan waardevol zijn.
Het moment van Bezinning vindt plaats op de eerste donderdag van 
de maand, van 14.30 – 15.45 uur. Vooraf en na afl oop is er gelegen-
heid om koffi e/thee te drinken en na te praten over datgene wat er is 
besproken. Er wordt een collecte gehouden t.b.v de gemaakte kosten.
Meer informatie vindt u voorin het boekje. 
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Het Venster is er voor u!

U kunt ons bellen voor:

• Advisering
• Hulpverlening
• Hulpdienst
• Bezoekdienst
• Oppasservice Chronisch Zieken
• Terminale Thuiszorg
• Personenalarmering
• Sociale Netwerk Ondersteuning
• Steunpunten
• Open Maaltijden
• Vaste Activiteiten/clubs
• Welzijnsactiviteiten

Steunpunt Mantelzorg
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

Het Venster
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
tel. 0341- 25 72 42
g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl (activiteiten)
info@hetvenster-nunspeet.nl
www.hetvenster-nunspeet.nl
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 Bon

Kent u iemand in uw omgeving die ook graag een programmaboekje 
van Het Venster ontvangt, dan kunt u hieronder de adresgegevens 
invullen en deze inleveren bij Het Venster. De persoon krijgt dan van-
zelf een boekje toegestuurd.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Geboortedatum:
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