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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 ca. 400 vrijwilligers en door het aanbie-
den 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 Meester 
    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 Meester 
    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 Meester (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:  Vanuit Het Venster Maria Huttinga 

Maatjesproject
Het Venster is actief ‘in de wijk’ en probeert mensen met elkaar in 
contact 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 Meester

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 Meester (Elspeet)

Terminale thuiszorg
Het ontlasten of versterken van de mantelzorg door het bieden van 
vrijwillige thuiszorg bij terminale patiënten. De vrijwillige terminale 
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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 vragen 
hebben over het regelen en beheren van de fi nanciën van de ouder(s). 
De notaris wil u hierover gratis informatie 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 4 november 2014
• Dinsdag 2 december 2014 
• Dinsdag 6 januari 2015
• Dinsdag 3 februari 2015 
• Dinsdag 3 maart 2015
• Dinsdag 7 april 2015 
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Steunpunt Mantelzorg

Besteedt u veel tijd en energie aan 
de zorg voor uw zieke of hulpbehoe-
vende partner, ouder, kind, familie-
lid, vriend of buur?

Het is heel normaal om iemand 
een handje te helpen. Het zorgen 
kan ook veel voldoening geven. In 
Nederland zorgen 2,6 miljoen men-
sen langdurig, intensief en onbetaald voor een ander. Zij zorgen meer 
dan acht uur per week of zorgen langer dan drie maanden voor een 
hulpbehoevende naaste. Deze zorg heet mantelzorg. 
Mantelzorg is vaak geen vrije keuze; het overkomt je. U bent ook 
mantelzorger als deze persoon is opgenomen in een instelling.

Steunpunt Mantelzorg is er voor iedereen ongeacht de leeftijd!
Steunpunt Mantelzorg biedt:
• Informatie, advies en voorlichting
• Emotionele steun en begeleiding
• Praktische ondersteuning op het gebied van zorg, werk, wonen, 
 fi nanciën en vervangende zorg
• Bemiddeling + belangenbehartiging 
• Lotgenotencontact

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 mantelzorgkalender uitgegeven. 
Hierin worden alle activiteiten en bijeenkomsten gepubliceerd. Een 
mantelzorg-kalender is aan te vragen bij het Steunpunt. 
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Waar is Steunpunt Mantelzorg te vinden?

Steunpunt Mantelzorg 
Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet
T (0341) 25 72 42
E mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
W www.hetvenster-nunspeet.nl

Steunpunt Mantelzorg is geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Facebook
Sinds kort is Steunpunt Mantelzorg actief op Facebook. Hier kunt u 
nieuws en actualiteiten vinden. 
https://www.facebook.com/SteunpuntMantelzorgNunspeet

In Zorgplein de Enk wordt twee keer per week een inloopspreekuur 
gehouden. Mantelzorgers kunnen hier terecht op maandag en donder-
dag van 9.00-10.30 uur.

Zorgplein de Enk
Stationsplein 18-B, 8071 CH Nunspeet
 
Contactpersonen: Lenie Draaijer en Harmke Drost 

Aan de hulp van het Steunpunt zijn geen kosten verbonden en u heeft 
geen verwijzing nodig. 
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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 
mantelzorg en ouderenadvisering. 
Bij het buurtloket werken medewerkers van Het Venster, Oranjehof, 
Icare Thuiszorg en het Steunpunt Mantelzorg.

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. In Elspeet en 
Vierhouten, de andere dorpskernen van de gemeente Nunspeet zijn 
wij ook actief. Hieronder vindt u een overzicht.

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.

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.
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Vierhouten – Dorpshuis Horsterhoek – Elspeterweg 26

Gezamenlijke maaltijden (georganiseerd door de SWON)
In Vierhouten worden elke week warme maaltijden aangeboden. 
Deze vinden plaats op dinsdag, inloop van 11.00 – 14.00 uur in dorps-
huis De Horsterhoek. 
Voor inlichtingen in Vierhouten kunt u contact opnemen met: Hanna 
Lokhorst – T (0577) 41 14 51

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. Het gaat door t/m april. 

U bent welkom op donderdag:
• 6 november
• 4 december
• 5 februari
• 5 maart 

We hopen op uw komst en op goede gesprekken.
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Activiteitenprogramma winter 2014 – 2015

Het Venster heeft voor de komende maanden weer een interessant en 
gevarieerd programma met activiteiten voor u samengesteld. De acti-
viteiten zijn vastgesteld van november 2014 t/m april 2015. De meeste 
activiteiten vinden op een woensdagmiddag plaats. Een enkele keer is 
er een uitzondering. 

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

Wij hopen u te ontmoeten in het dienstencentrum bij 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 de kosten voor de deelnemers graag 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. 
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Bij afmelding tussen 1 en 2 weken voor de bustocht wordt een derde 
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. 
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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.

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 werkdag wordt er door vrijwilligers een heerlijke, gezonde en 
gevarieerde warme maaltijd bereid in de keuken van het dienstencen-
trum. Om 12.00 uur begint deze maaltijd. Vanaf 10.30 uur is er koffi e. 

Op dinsdag en donderdag wordt er gezamenlijk gezongen onder 
begeleiding van het orgel van 11.15 – ca. 11.45 uur.

Wanneer: Elke werkdag
Tijd:  12.00 – ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 6,00
Opgave: één werkdag van tevoren voor 12:00 uur
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Broodmaaltijd

De eerste vrijdag van de maand (m.u.v. januari en september) wordt 
er door vrijwilligers een broodmaaltijd geserveerd in het dienstencen-
trum. 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.

Wanneer: Eerste vrijdag van de maand
Tijd:  18.00 - ca. 20.15 uur
Locatie: Dienstencentrum 
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 4,00
Opgave: één dag van tevoren voor 12:00 uur
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Woensdag 5 november 2014

Dankdag

Op woensdag 5 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?!

november 2014 t/m april 2015
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Woensdag 12 november 2014

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Zangmiddag

Zingen is muziek maken met de menselijke stem door woorden of 
andere klanken op verschillende toonhoogten uit te spreken volgens 
een bepaalde melodie. Dat is de defi nitie van zingen. Zingen geeft 
vaak blijdschap en is een uiten van bepaalde emoties. Deze middag 
gaan we onder begeleiding van de heer J. Mol uit Hulshorst zingen, 
psalmen, gezangen en geestelijke liederen. 

Komt u ook? Neem gerust anderen mee! 

Datum: woensdag 12 november
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 19 november 2014

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Chinees buffet

Dit jaar staat er weer een Chinees buffet op het programma. Er is een 
ruime keus uit allerlei Chinese gerechten. Deze worden klaargemaakt 
door een groep enthousiaste kookvrijwilligers. Zij maken met veel 
plezier dit buffet voor u klaar. 
Laat u verrassen!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?

Datum: woensdag 19 november
Tijd:  12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 14 november
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Woensdag 26 november 2014

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

De notaris

De notaris is een goede luisteraar die met u meedenkt en u wegwijs 
maakt in regelgeving die op uw situatie van toepassing is. Zo kunt 
u met vragen terecht over schenkingen, het kopen van een huis, het 
maken van een testament, erfenissen, etc. Zaken waarin beslissen wat 
u wilt vaak al moeilijk genoeg is en waarbij de notaris u graag helpt. 
Deze middag zal notaris Pieltjes o.a. meer uitleg geven over testament 
en erfenissen. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Wilt u meer weten? Kom dan naar deze middag! 

Datum: woensdag 26 november
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 3 december 2014

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Bingo 

Bingo is één van de oudste en meest populaire spellen ter wereld. 
Toen een speelgoedverkoper het spel op de markt bracht ging het snel 
en was er in bijna alle huishoudens wel het bingospel te vinden. 
Weet u nog niet hoe u bingo moet spelen? Geen probleem want wij 
zullen u het deze middag uitleggen. Wij nodigen u van harte uit om 
deel te nemen aan dit gezelschapsspel. Het zal een leuke en gezellige 
middag worden. Misschien ook spannend, want er zijn weer leuke 
prijsjes te winnen. 

De thee en koffi e staan klaar!

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



Gegevens

Activiteiten

22 Het Venster

Woensdag 10 december 2014

Koffi e inloop van 10.00 - 11.00 uur

Folklore en klederdracht Nuwenspete

Het levend houden van een streektaal en klederdracht is van groot 
belang. De historische vereniging Nuwenspete houdt zich daar mee 
bezig. Zij zullen deze middag een show verzorgen van streekdrachten 
uit de periode 1870 tot heden uit Nunspeet en omgeving. En zij laten 
u de diversiteit van werk- tot kerkkleding zien, met de verschillende 
stadia van in- en uit de rouw. Tussendoor kunt u genieten van enkele 
gedichtjes en sketches die in het Nunspeetse dialect worden voorge-
dragen. 

Het belooft weer een gezellige middag te worden.

Datum: woensdag 10 december
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Vrijdag 12 december 2014

Kerstbijeenkomst 

Samen gedenken dat de Heere Jezus, Gods Zoon voor ons naar de 
aarde is gekomen. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffi e of thee. De 
kerstbijeenkomst begint om 10.30 uur. We luisteren naar een medita-
tie, zingen kerstliederen en er worden gedichten voorgedragen. 

Om 12.00 uur is er een lunch. Deze wordt klaargemaakt door vrij-
willigers. 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 en om hierbij aanwezig te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Datum: vrijdag 12 december
Tijd:  10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 10,00 
Opgave: uiterlijk woensdag 17 december
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Activiteiten

24 Het Venster

Woensdag 17 december 2014

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

Fotopresentatie “Door vier seizoenen heen 
gezien” door dhr. J. Huttinga

De presentatie zal gaan over Kroondomein Het Loo, genaamd “Door 
vier seizoenen heen gezien”. Een serie waar veel in te zien is, van wat 
er leeft in Kroondomein Het Loo. Kleine insecten, mossen, planten, 
reptielen, bomen en de grote dieren. De vier seizoenen lente, zomer, 
herfst en winter zullen worden langsgelopen. Passende muziek en 
dierengeluiden maken de serie compleet. Mooie beelden met kleur 
en sfeer vloeien in elkaar over, hierbij vertelt dhr. Huttinga over de 
belevenissen van Kroondomein Het Loo. 

Van harte uitgenodigd om te komen kijken! 

Datum: woensdag 17 december 
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 24 december 2014

Koffi e inloop van 10.00 - 11.00 uur

DVD Wild Arabië

Het Arabisch Schiereiland bevat een adembenemende aaneenscha-
keling van woestijnen, natuurgebieden, steden en zeeën, boordevol 
mysterie en romantiek. Op deze prachtige DVD worden beelden ont-
huld van landschappen, de natuur, de mensen en de rijke historie van 
dit schiereiland. 

Komt u ook?

Datum: woensdag 24 december
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Activiteiten

26 Het Venster

Vrijdag 26 december 2014

Welkom op Tweede Kerstdag

Het Venster organiseert ook dit jaar weer een broodmaaltijd op 
Tweede Kerstdag, voor ieder die daar zin in heeft. 
Buiten brandt de vuurkorf en zijn de lampjes aan. Binnen praten we 
wat bij, er is gelegenheid om een spelletje te doen en we genieten 
van warme chocolademelk met lekkernijen. Een uitgebreide brood-
maaltijd wordt verzorgd door de medewerkers. 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 bijeenkomst. 
Wanneer vervoer echt een probleem is, laat het ons even weten, dan 
wordt dit voor u geregeld. 

We zien uit naar uw komst!

Datum: vrijdag 26 december
Tijd:  16.00 – ca. 20.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 5,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 19 december
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Maandag 29 december 2014

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 aan-
tal door te geven. Er ligt een intekenlijst bij de receptie. 

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

Wij hopen u deze dag te ontmoeten! 

Datum:  maandag 29 december 
Tijd:   10.00 – ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15



Gegevens

Activiteiten

28 Het Venster

Woensdag 31 december 2014

Koffi e inloop van 10.00 - 11.00 uur

Spelletjesmiddag op oudjaarsdag

Op de laatste dag van het jaar 2014 nodigen we u uit om naar Het 
Venster te komen. Een gezellige middag met een oliebol of een appel-
fl ap. Daarnaast is er gelegenheid om spelletjes te doen, rummicub of 
sjoelen. Wie de meeste punten haalt, ontvangt een prijsje. De ontmoe-
ting deze middag staat centraal.

Hartelijk welkom!

Datum: woensdag 31 december
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 7 januari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

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!

Datum:  woensdag 7 januari
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: geen 
Opgave: niet nodig
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Activiteiten

30 Het Venster

Woensdag 14 januari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Het Leger des Heils 

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel 
van het Leger des Heils. Ze laten zich inspireren door de Bijbel, in 
het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is het 
Voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des 
Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen ze op voor mensen 
die geen helper hebben. Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizen-
den mensen met professionele zorg en begeleiding. 
Vanmiddag zal majoor Henk Timmer ons meer informatie geven 
over het werk wat het Leger des Heils allemaal doet. Daarin zal een 
stukje geschiedenis zitten en informatie over ouderenwerk binnen de 
organisatie onder de noemer eenzaamheidsbestrijding. 

Van harte welkom! De koffi e en thee staan klaar.

Datum: woensdag 14 januari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 21 januari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Film en foto’s rond 1975 rondom de 
Opstandingskerk in Nunspeet 

Houdt u van oude fi lmbeelden en oude foto’s? Deze middag wil-
len we u een fi lm en foto’s laten zien over de omgeving rondom de 
Opstandingskerk van Nunspeet. Oude fi lmbeelden van mensen die 
hier toen woonden en er nauw bij betrokken waren, over de werving 
en de bouw van de kerk. Ook over het oude wijkgebouw aan de 
Nijverheidsweg. Daarnaast worden er oude foto’s vertoond van men-
sen en de omgeving van dit gedeelte van Nunspeet. Dit alles speelde 
zich af rond 1975. Een stukje historie. De heer Jan Noordmans uit 
Nunspeet komt deze middag om het een en ander toe te lichten. 

Bent u nieuwsgierig geworden kom dan naar Het Venster. 

Datum: woensdag 21 januari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Activiteiten

32 Het Venster

Woensdag 28 januari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

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. Elke keer is het weer 
anders. U kunt ter plekke kiezen uit bekende en onbekende gerechten. 
Voor elk wat wils!

Komt u ook?

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?! 

Datum:  woensdag 28 januari
Tijd:   12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 23 januari
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Woensdag 4 februari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Minimabeleid

Werken is de oplossing om uit de armoede te ontsnappen. Maar wat 
als u niet meer kunt werken of er geen werk te vinden is? Door de 
crisis kunnen steeds meer huishoudens het hoofd niet meer boven 
water houden. Hierdoor groeit de armoede opnieuw in Nederland. 
Onder jonge gezinnen, maar ook onder ouderen. Misschien hebt u 
ook moeite om rond te komen of kent u mensen in uw omgeving die 
hiermee te maken hebben. De gemeente heeft via de Participatiewet 
en het Minimabeleid mogelijkheden om de pijn van de armoede 
wat te verzachten. Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de 
regels en mogelijkheden. Dhr. R. Sintmaartensdijk van de Afdeling 
Dienstverlening gemeente Nunspeet wil hier deze middag voorlich-
ting over komen geven. 
Zit u met vragen of wilt u hier gewoon meer over weten? Kom dan 
naar deze middag, dit is uw kans.
 

Datum:  woensdag 4 februari
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave: niet nodig
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“Te land, ter zee en in de lucht”

Het thema van de

Midwinterweek 2015

Maandag 9 februari t/m vrijdag 13 februari

Elk jaar organiseren we in het dienstencentrum van Het Venster de 
midwinterweek. Een week met een speciaal thema. Dit keer “Te land, 
ter zee en in de lucht”. Diverse onderwerpen komen aan de orde, o.a. 
het weer, vervoer in vroeger tijden, scheepvaart en de ballonvaart. 

Een paar dingen uitgelicht. Het vervoer in vroeger tijden laten we u 
zien middels een DVD. Prachtige opnamen en hilarische momenten 
over hoe het vroeger ging.
De ballonvaart is ook een interessant onderwerp. Enorme, kolossale 
ballonnen veroveren het luchtruim. Wat komt er allemaal bij kijken. 
Meevaren vanuit uw stoel!
Laat u verder verrassen wat de week u brengt.
De midwinterweek wordt afgesloten met een gezellige High tea. 

Als u geabonneerd bent op het activiteitenboekje, dan ontvangt u eind 
januari een fl yer met het totale programma.
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“Te land, ter zee en in de lucht”

Maandag 9 februari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Het weer

Het weer en de weersomstandigheden hebben alles te maken 
met land, zee en lucht. Voor mensen is mooi weer heel belang-
rijk, maar wat is ‘mooi weer’. Zon is nodig voor mens, dier en 
plant, maar regen is nodig voor verkwikking en groei. Deze 
twee aspecten kunnen niet zonder elkaar. Daarbij zijn er ook 
extreme weersomstandigheden zoals stormen en orkanen. Deze 
middag komt een weerman hierover vertellen. 

Van harte uitgenodigd!

Datum:  maandag 9 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 5 februari 
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“Te land, ter zee en in de lucht”

Dinsdag 10 februari 2015

Zo Ging Dat Toen – Verkeer & Vervoer

Zo Ging Dat Toen behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van 
verkeer & vervoer in Nederland vanaf de jaren twintig tot eind 
jaren zeventig. Aan de hand van uniek archiefmateriaal wordt 
de kijker meegenomen langs de belangrijkste vervoermiddelen, 
zoals de tram, de auto, de fi ets, de boot en de trein. Op deze 
DVD vindt u onder andere bijzondere beelden van: de paarden-
tram in de jaren twintig, de Wegenwacht in actie, landverhui-
zers per vliegtuig en boot, de tweewieler-RAI en nog veel meer! 

Welkom!

Datum:  dinsdag 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 vrijdag 6 februari
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“Te land, ter zee en in de lucht”

Woensdag 11 februari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

De grote zee

Een onderwerp waar veel over te vertellen valt. Het leven op 
zee, het leven in het water en het milieuaspect van de zee. 
Het is de bedoeling om een schipper uit te nodigen die ons komt 
vertellen over het leven op zee en het achterlaten van je het 
thuisfront. Het belooft een interessante middag te worden. 

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

Datum:  woensdag 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 maandag 9 februari
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“Te land, ter zee en in de lucht”

Donderdag 12 februari 2015

De fascinerende wereld van de ballonvaart 

Deze middag zal helemaal in het teken staan van de ballonvaart. 
U zult een indrukwekkende digitale show beleven, die door 
kleurrijke verhalen wordt ingeleid. Weergaloze beelden van 
ballonevenementen in Europa, Amerika en Azië zullen de revue 
passeren, die op het ritme van droomachtige muziek in elkaar 
overvloeien. Daarbij zullen de meest spectaculaire bijzondere 
ballons zoals een ouderwetse stoomlocomotief, een reusachtig 
kasteel en een doedelzakspeler van 55m hoog hun opwachting 
maken. Er gaat een totaal nieuwe wereld voor u open. 

Laat u deze unieke kans zo dicht bij huis niet ontgaan!

Datum:  donderdag 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 dinsdag 10 februari
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“Te land, ter zee en in de lucht”

Vrijdag 13 februari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

 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!

Datum: vrijdag 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
 High tea € 5,00
Opgave: voor de maaltijd uiterlijk woensdag 11 februari 
 voor de High tea uiterlijk vrijdag 6 februari 
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Woensdag 18 februari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Uitstapje Bonbon Atelier

Adri Ras, een chocolatier die het vak beheerst. Met de opening van 
zijn eigen winkel en atelier in de Gelderse Hanzestad Hattem ging 
een lang gekoesterde wens in vervulling. Een gedreven kunstenaar 
met een uniek beeldend talent, liefde voor het vak en een passie voor 
chocolade. De basis voor unieke kunstwerken en heerlijke bonbons 
in eindeloze variaties. Deze middag zullen we een bezoek brengen 
aan het bonbon atelier. Om 13.30 uur zullen we vertrekken vanaf Het 
Venster. Bij aankomst zal er door de chocolatier een demonstratie 
gegeven worden. En uiteraard drinken we gezellig koffi e/thee met 
daarbij iets lekkers. Heeft u zin in een uitstapje? Ga dan gezellig met 
ons mee! 

Maakt u passende afspraken met uw vervoer!

Datum:  woensdag 18 februari
Tijd:   13.30 – ca. 16.45 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00 
Opgave: uiterlijk vrijdag 13 februari
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Woensdag 25 februari 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Kunst op Urk – Geknipte verhalen

Hij heet Henk Kapitein, maar Urk kent hem ook als Henk de Knipper. 
‘’Bij papierkunst gaat alle franje eraf; alleen de essentie blijft over.’’ 
Henk Kapitein is in het dagelijks leven docent en geeft sinds 2010 
workshops en cursussen in de papierknipkunst. Sinds 1992 is hij 
actief bezig met het knippen en ontwerpen in papier. Hij heeft regel-
matig tentoonstellingen gehouden van zijn eigen werk en wil door 
middel van zijn cursussen de papierknipkunst die vanouds bekend 
staat als een typische volkskunst, nieuw leven inblazen. Vanmiddag 
zal hij zijn knipkunsten in Het Venster komen laten zien. 

Kom kijken, het belooft een leuke en gezellige middag te worden! 

Datum:  woensdag 25 februari
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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42 Het Venster

Woensdag 4 maart 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Dementie – onder jongeren

Naar schatting lijden 10.000 mensen al op relatief jonge leeftijd, 
voor hun 65e levensjaar, aan een vorm van dementie. Dit zal naar 
verwachting verder stijgen.
Jonge mensen die gaan dementeren, beseffen meestal heel goed dat 
er iets aan de hand is. Ze voelen dat er iets niet klopt, maar kunnen 
er in de beginfase van de ziekte hun vinger niet op leggen. Heftige 
gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn vaak het gevolg. 
Opvallend is dat het veelal fysiek fi tte mensen zijn, mensen die nog 
actief in het sociale leven staan. Psychogeriatrisch zorgcentrum 
Lisidunahof is het expertisecentrum op het gebied van jonge mensen 
met dementie. Deze middag zal mevrouw A. van der Vaart, werk-
zaam bij Lisidunahof, hier meer over komen vertellen.

Een interessant onderwerp, laat u informeren. 

Datum:  woensdag 4 maart
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 11 maart 2015

Koffi e inloop van 10.30 – 11.45 uur

Biddag

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. 
Daarom zijn er ’s middags 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?!
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Woensdag 18 maart 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

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!

Datum:  woensdag 18 maart
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
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Woensdag 25 maart 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

De oudere mens – lezing 

Vandaag hebben wij als gast mevrouw A. Hoek – van Kooten. Zij zal 
een lezing geven over het onderwerp “de oudere mens”. 
De laatste jaren heeft er een emancipatie van de oudere mens plaats-
gevonden. Ouderen van nu zijn vitaler dan de ouderen van vroeger. 
Wel hebben ze vaak een heel eigen patroon van ziekten en aandoenin-
gen. Belangrijk is het om te weten wat je er aan kunt doen.
 
Het belooft een interessante middag te worden! 

Datum:  woensdag 25 maart
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 1 april 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Paasbijeenkomst 

De Heere Jezus heeft geleden, is gestorven – Goede Vrijdag – maar 
is ook opgestaan uit de dood – Pasen. Hij heeft de dood overwonnen. 
Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar herdenken Zijn lijden 
en sterven, maar ook Zijn Opstanding. Pasen… de dood is overwonnen. 
Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffi e en om 10.30 uur begint het 
programma. We luisteren naar een meditatie en zingen paasliederen. 
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 
die worden voorgedragen.

U wordt van harte uitgenodigd om bij de Paasbijeenkomst aanwezig 
te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Datum:  woensdag 1 april
Tijd:   10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 27 maart
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Woensdag 8 april 2015

Koffi e inloop van 10.30 – 11.45 uur

Bingomiddag

Het is weer zover, een bingomiddag. Luisteren naar getallen, kijken 
of het getal op het bingokaartje staat, zo ja, wegstrepen. En wie heeft 
dan het eerst het kaartje vol... Er zijn leuke prijsjes te winnen, komt 
u meedoen?

Het zal een hele leuke middag worden. De koffi e en thee staan 
klaar! 

Datum:  woensdag 8 april
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 15 april 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Sigaren maken – een eeuwenoude ambacht

Rookt u wel eens een sigaartje? IJsselmuiden is de enige plaats in 
Nederland waar sigaren nog steeds gemaakt worden volgens de eeu-
wenoude traditie, maar dan in een moderner jasje. Ria Bos is de vrouw 
in Nederland die sigaren maakt met de hand. Na 20 jaar lang ervaring 
te hebben opgedaan bij o.a. sigarenfabriek Oud Kampen, heeft zij de 
stap genomen om voor zichzelf te beginnen. Deze middag komt ze 
vertellen over het oude ambacht, hoe is een sigaar opgebouwd, van 
het binnengoed tot het omblad en het dekblad van de sigaar. De ver-
schillende soorten tabak en hun geur, smaak, brandbaarheid en het 
aroma. Kom kennismaken met de sigarenwereld! 
 
Snuif de geur op van de tabak en laat vroeger tijden herleven. Van 
harte welkom. 

Datum:  woensdag 15 april
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 22 april 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur

Koningsdag

Ook dit jaar vieren wij koningsdag. Koffi e, thee en een overheerlijke 
oranje tompouce staan bij binnenkomst voor u klaar. We zullen onder 
begeleiding van dhr. Mol enkele koningsliederen met elkaar zingen. 
Daarna zal door middel van een quiz uw kennis van het koningshuis 
getest worden. Het belooft een gezellige middag te worden. 
Vergeet u zich niet op te geven i.v.m. het bestellen van de tompoucen. 

Komt u ook? Neem eens een vriendin of buurvrouw mee voor de 
gezelligheid!

Datum:  woensdag 22 april
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
   Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 17 april
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Woensdag 29 april 2015

Koffi e inloop van 10.00 – 11.00 uur 

De Domari’s – een zigeunergroep in Israël

Deze middag komt mevrouw W. den Dikken – Deetman vertellen 
over de Domari’s in Israël, een vergeten zigeunergroep. Het is een 
onbekende zigeunergroep waar de meesten van ons nog niets over 
hebben gehoord. Mevrouw Den Dikken komt vertellen over de oor-
sprong en het leven van de Domari’s, hoe hun levensstijl is en de 
kwetsbaarheid van hen. Een interessant onderwerp en het is de moeite 
waard om te komen luisteren.

Welkom!

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

Activiteiten
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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 werkdag zijn er open maaltijden. Gezonde, gevarieerde maaltij-
den met leeftijdsgenoten, gezellig toch?! Vanaf ca. 10.30 uur wordt 
er gezamenlijk koffi e gedronken. Op dinsdag en donderdag worden er 
vanaf ca. 11.15 uur psalmen en gezangen gezongen onder begeleiding 
van het orgel. Om 12.00 uur begint de maaltijd, die door vrijwillige 
medewerkers wordt bereid. Rond 13.00 uur wordt de maaltijd afge-
sloten. Opgave uiterlijk een werkdag van te voren voor 12.00 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 dag 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.

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.

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. 
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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 verkoping van 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.

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.

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 lekker 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.
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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.
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 vanzelf een boekje toegestuurd.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Geboortedatum:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 800
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 800
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


