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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. 

Zoals het er nu naar uitziet zal dit het laatste activiteitenboekje zijn 
dat uitgegeven wordt. De reden is dat er 4x per jaar een Vensterkrant 
wordt uitgegeven waar de activiteiten in worden vermeld. De 
Vensterkrant wordt huis aan huis bezorgd. De activiteiten staan 
ook op de website van Het Venster www.hetvenster-nunspeet.nl 
Tegelijkertijd worden er kosten bespaart, want drukwerk is duur! 

Natuurlijk gaan we door met het organiseren van activiteiten, alleen 
ze worden op een andere manier aan u bekend gemaakt.

Wanneer u over bovengenoemde vragen heeft of over een bepaalde 
dienst / 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.



2	 Het Venster

Inhoudsopgave:

Voorwoord 1

Algemene informatie over diensten en projecten 
van Het Venster 3

Steunpunt mantelzorg 7

Spreekuur Elspeet  9 

Moment van Bezinning 10

Activiteitenprogramma Winter 2015 - 2016 11

Opgave en betaling  11

Annuleringsregeling en vervoer 12

Open maaltijden  14

Activiteiten november 2015 t/m april 2016 16

Informatie vaste activiteiten  49

Adres- en telefoongegevens 55



Activiteitenprogramma winter 2015 3

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 financiën. 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, 
  Helena Telgenhof en Maria Beens
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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- en glasvezel aansluitingen; hier-
voor tekent u wel een eigen “risicoverklaring”. De betrokkene kan 
hulp inroepen van mensen uit zijn of haar eigen sociale omgeving of 
van een medewerker van 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:  Helena Telgenhof

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
Vrijwilligers van Het Venster brengen maaltijden aan huis. Dit zijn 
zowel warme als koelvers maaltijden. Wilt u meer weten of een maal-
tijd bestellen? 
Neem dan contact op met Maria Beens of Annemarie Meester.

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)

Welzijnsbezoek 
Een welzijnsbezoek is een eenmalig bezoek aan 75-85 jarigen. Graag 
willen wij van u vernemen hoe het op dit moment gaat op het gebied 
van welbevinden, gezondheid en sociale interactie. Wat is voor ver-
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betering vatbaar om uw zelfredzaamheid te behouden. Daarnaast 
dient het gesprek om u informatie te geven over de hulp- en dienst-
verlening in de gemeente. Het initiatief van dit huisbezoek ligt bij de 
organisatie. 
Contactpersoon: Maria Beens

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 vragen 
hebben over het regelen en beheren van de financiën 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:
2015
Dinsdag 3 november
Dinsdag 1 december

2016
Dinsdag 5 januari 
Dinsdag 2 februari
Dinsdag 1 maart
Dinsdag 5 april
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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, financiën en vervangende zorg
• Bemiddeling + belangenbehartiging
• Lotgenotencontact

Koffie-inloop
Op elke 4e vrijdagmiddag van de maand wordt er een koffie-inloop 
gehouden. Mantelzorgers zijn tussen 14.00 – 15.30 uur welkom voor 
een ontmoeting en informeel samenzijn.
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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
Steunpunt Mantelzorg is 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, Harmke Drost en Maria Beens

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 – Staverdenseweg 34
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. Zie hieronder:

Elspeet – Zorgcentrum Oranjehof – Staverdenseweg 34

Creatief
Op de tweede dinsdagmiddag van de maand van 13.45 – 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 mei. Aanspreekpunt in Elspeet is Jolien van Asselt.

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



10	 Het Venster

Vierhouten – Dorpshuis Horsterhoek – Elspeterweg 26
Gezamenlijke maaltijden (georganiseerd door de SWON)
In Vierhouten wordt elke week een warme maaltijd aangeboden. 
Deze vindt plaats op dinsdag, inloop van 11.00 en het duurt tot 14.00 
uur in dorpshuis 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 afloop is er gelegenheid om kof-
fie/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 maan-
den april t/m september is er geen moment van bezinning. 

Donderdag 1 oktober 2015 zal de eerstvolgende keer zijn.
De volgende bijeenkomsten:
5 november 2015 4 februari 2016
3 december 2015 3 maart 2016

We hopen op uw komst en op goede gesprekken.
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Activiteitenprogramma Winter 2015-2016

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 2015 t/m april 2016. 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 activiteiten!

Voor vragen of informatie over de activiteiten kunt u contact opne-
men met Maria Beens 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!

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 
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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 moge-
lijk 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 
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 koffiemorgen

Op elke werkdag, kunt u vanaf 10.00 uur een kopje heerlijke verse 
koffie komen drinken. Het is fijn en goed om elkaar te ontmoeten en 
gezellig een praatje te maken.

Gegevens

Wanneer: Elke werkdag
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:	 €	0,50	per	kopje	koffie/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 koffie.
Op dinsdag en donderdag wordt er gezamenlijk gezongen met bege-
leiding op het orgel van 11.15 – ca. 11.45 uur.

Gegevens

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

Op de eerste vrijdag van de maand wordt er door vrijwilligers een 
broodmaaltijd geserveerd in het dienstencentrum. Soms wordt er door 
omstandigheden een uitzondering gemaakt naar een andere dag. Om 
18.00 begint deze maaltijd en duurt tot ca. 19.00 uur. Na afloop is er 
nog een gezellig samenzijn met spelletjes en koffie.

Gegevens

Wanneer: Eerste vrijdag van de maand
Tijd: 18.00 - ca. 20.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 5,00
Opgave: één dag van tevoren voor 12.00 uur 



Activiteiten

16	 Het Venster

Woensdag 4 november 2015

Dankdag

Op woensdag 4 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?!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur



november 2015 t/m april 2016

Activiteitenprogramma winter 2015 17

Woensdag 11 november 2015

Chinees buffet

Uitgebreid genieten van een Chinees buffet? Dan bent u vandaag 
bij ons aan het juiste adres. Er is namelijk een ruime keus uit aller-
lei Chinese gerechten. Deze worden klaargemaakt door een groep 
enthousiaste kookvrijwilligers. Zij maken met veel plezier dit buffet 
voor u klaar.

Kom naar dit buffet en laat u verrassen!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 11 november
Tijd: 12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 12,50
Opgave:	 uiterlijk	vrijdag	6	november
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Woensdag 18 november 2015

Kinderkoor de Kinderstem

Zing mee met het kinderkoor onder de enthousiaste leiding van 
Gerben van de Put uit Doornspijk. Het koor is vanuit de Christelijke 
Gereformeerde Kerk in Nunspeet opgericht en het valt onder het 
bestuur van het gemengde koor “Laudate Deum”. Op dit moment telt 
het koor 18 enthousiaste kinderen. De kinderen komen niet alleen 
uit de CGK, maar ook uit andere kerkelijke gemeenten uit ons dorp. 
Het kinderkoor is opgericht in oktober 1966 en ze hopen in 2016 het 
50-jarig jubileum te vieren! Vanmiddag zullen de kinderen voor u een 
aantal liederen zingen. 

Het belooft een mooie middag te worden.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 18 november
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 25 november 2015

Als een bril niet meer helpt

Vandaag geeft Bartiméus, de specialist voor slechtzienden en blin-
den, een interessante lezing. Tijdens de lezing staan de volgende 
thema’s centraal: oogproblemen door o.a. diabetes, mogelijkheden op 
het gebied van revalidatie en zelfstandigheid, handige (lees) hulpmid-
delen en eventuele vergoedingen en dagelijks leven met een visuele 
beperking. 
Als een oogarts niets meer voor u kan betekenen, kan revalidatie 
een volgende stap zijn. Een revalidatietraject richt zich op het leren 
omgaan met uw beperking en/of het aanleren van compenserende 
vaardigheden. Samen met u zoeken we naar de beste vorm van onder-
steuning zodat u de dingen kunt (blijven) doen die u graag doet. 

In het programma is voldoende tijd gereserveerd om uw vragen te 
beantwoorden! Een actueel onderwerp. Welkom! 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

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

Bingo

Vanmiddag spelen we ouderwets gezellig bingo. Kruis de getallen 
aan en geniet van de spanning wanneer de bingo valt. Uiteraard zijn 
er leuke prijsjes te winnen. Wij nodigen u van harte uit om deel te 
nemen aan dit gezelschapsspel. De ontmoeting staat centraal, daar 
gaat het vooral om. 

De koffie en thee staan klaar!

Koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 2 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 3,00 
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 9 december 2015

Muzikale verBeelding – Sjaak Verboom

De heer Sjaak Verboom houdt zich bezig met het maken en vertonen 
HDAV-shows (de digitale opvolger van de ‘oude’ dia-overvloeipresen-
tatie). Deze zijn ontstaan uit de combinatie van muziek en natuurfoto-
grafie. Dit doet hij onder de noemer Muzikale verBeelding. Muziek en 
beeld vormen een eenheid en zorgen voor een ware (natuur)belevenis. 
Voor de pauze zal Sjaak uitleggen wat zijn ervaring als (reizend) natuur-
fotograaf is. Dit aan de hand van beeldmateriaal en een korte impressie 
van een recente onderneming. Na de pauze vertrekken we naar Afrika 
(Tanzania), IJsland en Schotland verenigd in de show “Werelden”. Als 
muzikale drager is hier de 3e symfonie van Saint Saêns gebruikt. Het 
belooft een prachtige reis te worden waar we kennis maken met de 
grote diversiteit die de wereld te bieden heeft. Gaat u mee op reis?

Van harte uitgenodigd!

Koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Gegevens

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



Activiteiten

22	 Het Venster

Woensdag 16 december 2015

Kerststukjes maken

In deze periode van het jaar worden de huiskamers vaak opgesierd 
met prachtige kerststukjes. Zelf een kerststuk maken is natuurlijk het 
leukst. U kunt uw eigen creativiteit laten zien. Tegelijkertijd heeft 
u een leuke bezigheid. U krijgt vanmiddag de gelegenheid om zelf 
een kerststukje te maken. Neemt u een snoeischaar of mesje mee en 
als u het heeft, groen uit de tuin, zoals conifeer, hulst, taxus of ander 
kerstgroen.

Komt u meedoen? Wel van te voren opgeven!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 16 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 7,50
Opgave:	 voor	donderdag	10	december
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Vrijdag 18 december 2015

Kerstbijeenkomst

Samen gedenken dat de Heere Jezus, Gods Zoon voor ons naar de 
aarde is gekomen. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie 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 om hierbij aanwezig te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Gegevens

Datum: vrijdag 18 december
Tijd: 10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 10,00 
Opgave:	 voor	woensdag	16	december



Activiteiten

24	 Het Venster

Woensdag 23 december 2015

DVD Nederland waterland

Nederland waterland laat Nederland zien vanuit een ander perspec-
tief. Het is een blik op het traditionele landschap vanaf het water. Dit 
oogpunt leidt tot mooie vergezichten en bijzondere ontmoetingen. De 
beelden van Nederland Waterland zijn geschoten vanaf de historische 
klipperaak Catharina van Mijdrecht. 

Welkom, de koffie en thee staan klaar!

Koffie inloop van 10.00 - 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 23 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave:	 niet	nodig
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Zaterdag 26 december 2015

Welkom op tweede kerstdag

Heeft u geen familie, vrienden of kennissen om tweede kerstdag naar 
toe te gaan? Dan bent u van harte welkom in Het Venster! Nadat 
u voorzien bent van warme chocolademelk en wat lekkers bij bin-
nenkomst, is er de gelegenheid om een spelletje te doen of wat bij 
te kletsen. Ondertussen zal er door de medewerkers een uitgebreide 
broodmaaltijd voor u worden klaar gemaakt. Na de broodmaaltijd is 
er nog tijd voor een spelletje en een kopje koffie. Uiteraard zal de 
kerstsfeer niet ontbreken. 
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!

Gegevens

Datum:  zaterdag 26 december
Tijd:  16.00 – ca. 20.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 7,50
Opgave:	 uiterlijk	woensdag	23	december



Activiteiten

26	 Het Venster

Woensdag 30 december 2015

Boekenmarkt en Oliebollen

Houdt u van lezen of van gezelligheid? Dan bent u vandaag op het 
juiste adres. Traditiegetrouw wordt er vandaag weer een boekenmarkt 
georganiseerd. Er zijn veel tweedehands boeken die te koop worden 
aangeboden. Het aanbod is heel verschillend: 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 
met een broodje komen eten. Uiteraard is er koffie, thee en limonade 
verkrijgbaar.

Wij hopen u deze dag te ontmoeten!

Gegevens

Datum:  woensdag 30 december
Tijd:  10.00 – ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
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Woensdag 6 januari 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zoals gebruikelijk willen wij aan het begin van dit nieuwe jaar u de 
gelegenheid geven elkaar het beste te wensen voor het jaar wat komt. 
We doen dit tijdens een bijeenkomst onder het genot van koffie/thee, 
iets lekkers en we sluiten af met een hapje en een drankje. Het zou 
fijn zijn om ook u te mogen begroeten in het nieuwe jaar!

Van harte uitgenodigd!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 6 januari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage:	 geen
Opgave:	 niet	nodig



Activiteiten

28	 Het Venster

Woensdag 13 januari 2016

Spelletjesmiddag

Vanmiddag kunt u in het dienstencentrum spelletjes komen doen. 
Gezellig met elkaar rummikuppen of sjoelen. Het zijn altijd gezellige 
middagen. 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 koffie en thee staan klaar. 
Neem gerust iemand mee. 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 13 januari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 20 januari 2016

Gevangenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor 
gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. In hun visie, mis-
sie en passie wordt beschreven hoe zij hieraan invulling geven. De 
manier van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barm-
hartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en competent. Zij gelo-
ven in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden 
naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.

De heer Witvliet komt het werk van deze organisatie onder uw aan-
dacht brengen en toelichten.

Van harte uitgenodigd en laat u informeren! 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

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



Activiteiten

30	 Het Venster

Woensdag 27 januari 2016

Het Verrassingsbuffet

Het verrassingsbuffet… wat staat er dit keer voor u klaar. In ieder 
geval zijn er heerlijke gerechten voor u klaargemaakt door enthousi-
aste vrijwilligers. U kunt ter plekke kiezen uit bekende en onbekende 
gerechten. Voor elk wat wils! Ontmoeting en gezelligheid staan voor 
onze buffetten centraal. 

Laat u verrassen!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 27 januari
Tijd:  12.00 – ca. 14.00 uur 
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 12,50 
Opgave:	 uiterlijk	vrijdag	22	januari
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Woensdag 3 februari 2016

Een gezellige middag met een fotoquiz!

Wat kunt u deze middag verwachten. We beginnen met een kopje 
koffie of thee. Daarna laten we foto’s zien waaraan vragen zijn 
gekoppeld. Het kan een plekje uit Nunspeet of omgeving zijn waar-
van u moet raden waar het staat. Ook kan het een gedeelte zijn van 
een voorwerp. Laat u verrassen door de foto’s met de daarbij beho-
rende vragen. 
 
Van harte uitgenodigd en neem een ander mee? 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 3 februari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave:	 niet	nodig



Activiteiten

32	 Het Venster

“Oude ambachten belicht in 2016”

Het thema van de

Midwinterweek 2016

Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari

Het thema van de midwinterweek 2016 is dit keer “Oude ambachten 
belicht in 2016”. Van maandag t/m donderdag besteden we aandacht 
aan oude ambachten. Het onderwerp op maandag is op dit moment 
nog niet bekend, maar het zal zeker de moeite waard zijn. Op dinsdag 
komt de klompenmaker, op woensdag de kaasmaker en op donder-
dag is er een DVD uit de serie ‘Zo ging dat toen’ met als onderwerp 
“Gezondheidszorg”.
Vrijdag wordt de week afgesloten met een gezellige High tea.

Als u geabonneerd bent op het actitiveitenboekje, dan ontvangt u eind 
januari een flyer met het totale programma. 

Noteert u de data alvast in uw agenda, het belooft een gezellige week 
te worden waar oude ambachten worden belicht in 2016. 



Gegevens
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“Oude ambachten belicht in 2016”

Maandag 8 februari 2016

Introductie midwinterweek 

Het onderwerp van deze middag is nog niet rond. Let u op de 
berichtgeving in de Vensterkrant en de flyer die u (als u geabon-
neerd bent op het actitiveitenboekje) eind januari 2016 wordt 
toegestuurd.

Laat u deze middag verrassen!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Datum:  maandag 8 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	4	februari	



Gegevens

Activiteiten

34	 Het Venster

“Oude ambachten belicht in 2016”

Dinsdag 9 februari 2016

Demonstratie door Dijkman Klompen

Klompen horen bij nostalgie. Wie liep er vroeger niet op klom-
pen. De meesten van de oudere generatie, maar ook nu lopen 
er nog altijd mensen en kinderen op klompen. Daarom heb-
ben we de heer Martin Dijkman, een internationale klompen-
maker, uitgenodigd om over deze oude ambacht te vertellen. 
Tegelijkertijd zal hij demonstreren hoe het maken van de klomp 
in zijn werk gaat. Hij doet dit met de hand. Tegenwoordig zijn 
er veel variaties bedacht voor het gebruik van de klomp. U kunt 
hierbij denken aan de nestkastklomp, een klompmobiel enz. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze middag.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Datum:  dinsdag 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	vrijdag	5	februari



Gegevens
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“Oude ambachten belicht in 2016”

Woensdag 10 februari 2016

Kaasboerderij van Zeeburg uit Doornspijk

Kaasboerderij van Zeeburg is bij velen van ons bekend. Kaas 
maken is ook een oud ambacht, maar in de loop der jaren zijn 
daar veranderingen in gekomen. Daarom hebben we de heer 
van Zeeburg uitgenodigd om hier vanmiddag over te komen 
vertellen. Dit doet hij aan de hand van een presentatie. Over het 
ontstaan van de kaasboerderij, de koeien en het kaasmaken. U 
krijgt de gelegenheid om allerlei soorten kaas te proeven en als 
het naar meer smaakt kunt u ook een stukje kopen.

Een interessant vakgebied, het ambachtelijk kaasmaken. Laat 
u informeren? 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Datum:  woensdag 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	maandag	8	februari



Gegevens

Activiteiten

36	 Het Venster

Oude ambachten belicht in 2016”

Donderdag 11 februari 2016

DVD Zo ging dat toen - Gezondheidszorg

Al vanaf het prille begin komt iedere Nederlander in aanraking 
met de gezondheidszorg: de bakervrouw, de schoolarts aan het 
werk in 1935, kinderen in afwachting van hun eerste prik en 
bleekneusjes in sanatoria. Er is ruim aandacht voor de bestrij-
ding van TBC en we kijken terug naar de voorlichtingsfilms 
over goede voeding uit de jaren zestig. Deze DVD laat zien wat 
er tussen 1920 en 1980 veranderd is in de gezondheidszorg, 
maar ook wat hetzelfde is gebleven.

Komt u meegenieten van dit oude beeldmateriaal!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Datum:  donderdag 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	dinsdag	9	februari



Gegevens
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“Oude ambachten belicht in 2016”

Vrijdag 12 februari 2016

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!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Datum:  vrijdag 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
	 High	tea	€	7,00
Opgave:	 voor	de	maaltijd	uiterlijk	woensdag	10	februari	
	 voor	de	High	tea	uiterlijk	vrijdag	5	februari



Activiteiten

38	 Het Venster

Woensdag 17 februari 2016

Bingo

Bingo is inmiddels een spel wat regelmatig gespeeld wordt in Het 
Venster. Vaak is er veel animo waardoor het erg gezellig is met elkaar. 
Wij nodigen u daarom van harte uit om mee te doen. Misschien ook 
spannend, want er zijn weer leuke prijsjes te winnen.

Wij wensen u alvast veel plezier!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 17 februari
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: €3,00 
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 24 februari 2016

Zangmiddag 

Een zangmiddag brengt veel saamhorigheid met zich mee. Uit het 
psalmboek en de bundel met geestelijke liederen kunt u aangeven 
welk lied u wilt zingen. Met veel enthousiasme zal de heer J. Mol uit 
Hulshorst ons begeleiden op het orgel. Natuurlijk is er ook tijd voor 
een kop koffie/thee en een onderling gesprek.

Kom en neem anderen mee, we kunnen altijd een stem extra gebrui-
ken.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

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



Activiteiten

40	 Het Venster

Woensdag 2 maart 2016

Film over Nieuw-Zeeland 

Vanmiddag krijgt u een film te zien over Nieuw-Zeeland, gemaakt 
door de heer Jan Fikse uit Doornspijk. Hij maakt vakantiereizen naar 
verre landen en wil dit graag met u delen. Van die vakantiereizen 
maakt hij films en inmiddels heeft hij er al een aantal laten zien in 
het dienstencentrum van Het Venster. Het zijn prachtige opnamen die 
zeker de moeite waard zijn om naar te kijken. 

Gaat u mee op reis met Jan Fikse? Welkom! 

Koffie inloop van 10.30 – 11.45 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 2 maart
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 9 maart 2016

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?!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur



Activiteiten

42	 Het Venster

mei 2014 t/m oktober 2015

Woensdag 16 maart 2016

Modeshow Lancomode met verkoop 

Lancomode showt ook dit jaar weer hun nieuwe modieuze voorjaars 
collectie in Het Venster. Als u eenmaal voorzien bent van een vers 
bakje koffie en de traditionele Deventer koek dan zal de modeshow 
beginnen. Na de show is er gelegenheid om de kleding te bekijken en 
in alle rust vrijblijvend te passen. 

Als u het leuk lijkt om mee te lopen met de modeshow, dan horen wij 
dat graag.

Let op: er is ook herenkleding te koop!

Neem gerust anderen mee om naar de modeshow te komen kijken!

Gegevens

Datum:  Woensdag 16 maart
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage:	 geen
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 23 maart 2016

Paasbijeenkomst

De Heere Jezus heeft geleden, is gestorven – Goede Vrijdag – maar is 
ook opgestaan uit de dood – Pasen. Deze bijeenkomst willen we met 
elkaar Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn Opstanding gedenken. 

Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffie 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?!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  Woensdag 23 maart
Tijd:  10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave:	 uiterlijk	vrijdag	18	maart



Activiteiten

44	 Het Venster

Woensdag 30 maart 2016

Een kijkje in atelier Coco Lepelie

Joke van der Meulen uit Emmeloord ontwerpt en maakt unieke 
schoudertassen. Iedere tas wordt met liefde en vakvrouwschap 
gemaakt met gebruik van verschillende mooie materialen zoals leer 
(van oude motorjassen en ook bankstellen), stevig kunstleer, hippe 
stoffen, vrachtwagenzeil, rijstzakken, borduurwerk en kleine kle-
derdrachtpopjes. Kortom onverwacht gebruik van materiaal wat een 
prachtig nieuw en een tweede leven krijgt.
Dit houdt in dat er van elke tas maar één exemplaar bestaat, het zijn 
daarom altijd unieke tassen. Vanmiddag krijgt u een kleine presenta-
tie te zien van hoe het maken van deze tassen in zijn werk gaat. 

Wilt u de tassen van atelier Coco Lepelie van dichtbij bekijken? 
Kom dan naar deze gezellige middag.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 30 maart
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 6 april 2016

Lezing door de Hersenstichting 
Hoe houd ik mijn hersenen gezond?

Gezonde hersenen zorgen voor een goed geheugen en je zelfbeslis-
singsrecht. De hersenen zorgen ervoor dat het lichaam als een centrale 
computer wordt aangestuurd. Wat goed en gezond is voor de hersenen 
is ook goed en gezond voor het lichaam. Zelfstandige beslissingen 
kunnen blijven nemen, ook op hoge leeftijd, is een wens die veel men-
sen hebben. Wat kun je nu doen om je hersenen gezond te houden? 
Vanuit de Hersenstichting willen we wat tips geven over gezonde 
hersenen. Tijdens de lezing zullen we ingaan op wat we weten over 
hersenen en slaap, hersenen en bewegen, hersenen en voeding en over 
training van de hersenen. Alle vier de onderwerpen zullen worden 
toegelicht vanuit de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek.

Een interessant onderwerp, laat u informeren!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 6 april
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave:	 niet	nodig
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46	 Het Venster

Woensdag 13 april 2016

Bingo

Bingo spelen is een gezellige bezigheid. Het concentreren op de 
getallen is noodzakelijk, maar best lastig. Wie het eerst de kaart vol 
heeft blijft altijd een beetje spannend. Uiteraard zijn er leuke kleine 
prijsjes te winnen, altijd weer een verrassing welke. Neem gerust een 
ander mee!

Van harte welkom! 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 13 april
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum
  Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave:	 niet	nodig
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Woensdag 20 april 2016

Keukenhof

Keukenhof is het mooiste lentepark ter wereld! Ruim zeven miljoen 
tulpen, narcissen en hyacinten zorgen acht weken lang voor 32 hec-
tare aan geur en kleur. Welkom op de Keukenhof! Mis deze attractie 
niet en ga mee met de bustocht, georganiseerd door Het Venster.
Om 8.30 uur verzamelen we bij Het Venster waar we beginnen met 
een kop koffie. Om 9.00 uur vertrekken we richting Lisse, waar we 
omstreeks 10.30 uur aankomen. Daar kunt u op eigen gelegenheid 
het park verkennen. Omstreeks 15.30 uur gaan we weer richting 
Nunspeet waar we in het dienstencentrum de dag afsluiten met een 
Chinees buffet. 

Belangrijk voor deze dagtocht is dat u goed ter been bent. Zie ook: 
Annuleringskosten bij bustochten.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 20 april
Tijd:  8.30 – ca. 19.30 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 45,00
Opgave:	 uiterlijk	woensdag	13	april
Opmerkingen:	 Zelf	meenemen:	een	lunchpakket	en	drinken	
	 	 voor	tussen	de	middag!	
  (dit uitje gaat door bij voldoende deelname)
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Woensdag 27 april 2016

Koningsdag

Vandaag is Het Venster gesloten i.v.m. koningsdag en zullen er geen 
activiteiten plaatsvinden.

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 organisatiekosten 
(=kosten gebouw, koffie/thee etc.) per keer en worden per maand afge-
rekend op de eerste bijeenkomst van elke maand. Uitzondering hierop 
zijn de maaltijden. Deze worden per keer afgerekend.
Voor opgave of informatie over de structurele activiteiten die hier 
onder zijn beschreven kunt u contact opnemen met Maria Beens 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 koffie 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 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 afloop van de maal-
tijd is er koffie en worden er gezamenlijk spelletjes gedaan. De avond 
is rond 20.15 uur afgelopen. U dient zich voor deze maaltijd mini-
maal een dag van tevoren op te geven. De kosten bedragen € 5,00.

Houtsnijden
Elke maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur komt de houtsnijders-
club bij elkaar om zich bezig te houden met het Friese houtsnijwerk. 
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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 
is er Meer bewegen. 
In 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). De kleding die wordt gemaakt 
is voor Stichting Charité, Wit Rusland. U kunt ook iets maken voor 
uzelf maken of voor de verkoping van Het Venster. Dit alles onder 



Activiteitenprogramma winter 2015 51

het genot van een kopje thee of koffie. 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.

Koffie - inloop
Elke werkdag kunt u vanaf 10.00 – 11.00 uur elkaar ontmoeten. 
Onder het genot van een gezellig kopje koffie even bijpraten of 
eventueel een spelletje doen. De prijs per kopje koffie/thee bedraagt  
€ 0,50. Meer informatie hierover vindt u voorin dit boekje.

Weeksluiting
Elke zaterdagavond wordt er een weeksluiting gehouden. Deze 
bestaat uit gebed, een meditatie en samenzang. Na afloop is er koffie. 
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 afloop is er gelegen-
heid om koffie/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
• Klussendienst
• Maatjesproject
• Maaltijd Mobiel
• 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:


