
Open-maaltijd

Elke werkdag, vanaf 10.30 uur, wordt er gezamenlijk koffie 
gedronken. Op dinsdag en donderdag worden er vanaf 11.15 
uur psalmen en gezangen gezongen. Om 12.00 uur begint de 
maaltijd tot 13.00 uur. Om 11.50 uur aanwezig zijn. Opgave 
uiterlijk een werkdag van te voren voor 12.00 uur. Kosten: € 

6,00 per keer.

Broodmaaltijd

Elke 1e vrijdag van de maand van 18.00 - 20.15 uur. U dient 
zich voor deze maaltijd minimaal een dag van tevoren op te 
geven. Kosten: € 5,00 per keer.

Koffie – inloop

Elke werkdag kunt u vanaf 10.00 – 11.00 uur elkaar ontmoe-
ten in Het Venster. Onder het genot van een kopje koffie/thee 
kunt u wat bijpraten of een spelletje doen. Welkom!

Houtsnijden

Elke maandag van 14.00 - 16.00 uur. Er wordt voornamelijk 
fries houtsnijwerk gemaakt, o.a. onderzetters, dienbladen, 
enz. Kosten: € 12,00 per maand.

Kaarten maken

Elke 3e dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur. Door de 
leidinggevenden wordt elke keer een nieuw idee uitgewerkt. 
Kosten: € 3,50 per keer.

Bloemschikken 

Elke 4e dinsdag van de maand van 9.45 – 11.30 uur en van 
13.45 – 15.30 uur. De bloemstukjes worden door de vrijwil-
liger bedacht en zo leert u bepaalde technieken en het toe-
passen van materialen. Van te voren wordt u op de hoogte 
gebracht welke materialen u mee moet nemen. Kosten: € 

7,50 per keer. 

Houtgutsen

Elke dinsdag van 14.00 – 16.00 uur. Met een beitel of guts 
worden er taferelen uit hout gemaakt. Kosten: € 12,00 per 
maand.

Structurele activiteiten

Informatie
Voor vragen of informatie over de activiteiten kunt
u contact opnemen met Geusje van de Werfhorst & 
Maria Beens van Het Venster. 
Email: g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl

Of met Harmke Drost & Lenie Draaijer van Steunpunt 
Mantelzorg, Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet, 
Email: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

Telefoonnummer Het Venster 0341-257242
Email: info@hetvenster-nunspeet.nl

Wijzigingen voorbehouden. Wilt u de activiteitenka-
lender thuis ontvangen, meldt u zich dan aan!

Activiteitenkalender
Het Venster en Steunpunt Mantelzorg - januari en februari 2017

Meer bewegen

Elke woensdag van 9.15 – 10.00 uur en van 10.30 – 11.15 uur. 
In de 1e groep worden er vooral sta- en loopoefeningen ge-
daan, bij de 2e groep worden er oefeningen vanuit de stoel 
gegeven. Kosten: € 8,00 per maand.

Handwerken

Eens per 2 weken op donderdag van 14.00 – 16.00 uur. De kle-
ding die wordt gemaakt is voor Stichting Charité, Wit Rusland. 
Kosten € 3,00 per maand.

Schilderen

Elke vrijdag van 9.30 – 11.30 uur. Er wordt met olieverf geschil-
derd. Kosten: € 12,50 per maand, inclusief verf en panelen.

Schaken/dammen

Elke vrijdag van 9.30 – 11.30 uur. Geconcentreerd het spel 
spelen. Wie wordt de winnaar? Kosten: € 5,50 per maand.

Weeksluiting

Elke zaterdagavond wordt er een weeksluiting gehouden. 
Deze bestaat uit gebed, een meditatie en samenzang. Na af-
loop 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 geloofsge-
sprek. Het delen van geloofsvragen met anderen is waardevol 
en bemoedigend. 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 koffie/thee te drinken en na te 
praten over datgene wat er is besproken. Er wordt een collec-
te gehouden t.b.v. de gemaakte kosten. Eerstvolgende keer: 
donderdag 2 februari.

Creatief Elspeet 

Zorgcentrum Oranjehof – Staverdenseweg 34 – creatief
Elke 2e dinsdag 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 september tot en met mei. Aanspreekpunt in El-
speet is Jolien van Asselt. 



Vooraankondiging: 

Voorlichting LVB
In januari of februari a.s. zal MEE-Veluwe een voorlichtings-
bijeenkomst houden over mensen met een Licht Verstan-
delijke Beperking, afgekort met LVB. Tijdens deze voorlich-
ting wordt informatiegegeven over welk gedrag kan duiden 
op LVB. Ook worden er omgangstips gegeven. Daarnaast is 
er tijdens deze bijeenkomst gelegenheid om ervaringen uit 
te wisselen, af te stemmen en te ontmoeten.

De exacte datum van de voorlichting is op dit moment nog 
niet bekend. U wordt hierover nader geïnformeerd via de 
mail. Ook in de Huis aan Huis zal een persbericht verschij-
nen. Indien u meer informatie wilt over genoemde voor-
lichtingsbijeenkomst horen wij dit graag van u terug.

Woensdag 4 januari
14.30-16.15 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst
locatie: dienstencentrum Het Venster 
Deze middag is er de gelegenheid om nieuwjaarswensen uit 
te wisselen. Dit doen we onder het genot van een kop koffie/
thee en wat lekkers. Kosten: geen. 

Woensdag 11 januari
14.30-16.15 uur

Marjanne Hendriksen vertelt 
over Zambia
locatie: dienstencentrum Het Venster
Marjanne Hendriksen is sinds mei 2007 uitgezonden vanuit 
de Christelijk gereformeerde kerk Nunspeet naar Zambia. Zij 
komt vertellen over haar werk. Kosten: € 2,50. 

Donderdag 12 januari
13.15-15.15 uur

Winterwandeling voor mantelzorgers
Verzamelen bij dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 
15 Nunspeet. Er wordt naar een wandellocatie gereden. Daar 
wordt een uur gewandeld en daarna ergens een kopje koffie 
gedronken. Op de afgesproken eindtijd zijn de wandelaars 
bij Het Venster in Nunspeet terug. Vooraf aanmelden voor de 
wandeling is noodzakelijk! Aanmelden bij Steunpunt Mantel-
zorg.

Maandag 6 t/m vrijdag 10 februari 

Midwinterweek 2017 
thema ‘Winter’

Maandag 6 t/m vrijdag 10 februari 

Noteert u de data alvast in uw agenda, het belooft een ge-
zellige week te worden. Van harte welkom!

Maandag 6 februari
14.30-16.15 uur

Winterse middag met koek en zopie
locatie: dienstencentrum Het Venster
Een middag waarop we terugblikken op winters van vroe-
ger. Er worden oude winterse beelden vertoond en we spe-
len een quiz. Natuurlijk ontbreken de koek en zopie niet. 
Na afloop is er om 16.30 uur de gelegenheid om een kop 
erwtensoep te eten met roggebrood en spek. Hiervoor 
moet u zich wel opgeven. Dat kan tot vrijdag 3 februari. 
Geen kosten.

Dinsdag 7 februari
14.30-16.15 uur

Vogels in de winter
locatie: dienstencentrum Het Venster
De heer Bennie van den Brink komt vertellen over vogels. 
Hoe gedragen vogels zich in de winter, moeten ze bijge-
voerd worden, enz.? Een interessant onderwerp. 
Geen kosten.

Woensdag 8 februari
14.30-16.15 uur

Historie en geschiedenis van  
de Schaats
locatie: dienstencentrum Het Venster
Mevrouw Margreet Frens neemt u mee in haar verhaal over 
de historie en geschiedenis van de schaats en over het tijd-
schrift Liefde voor Brocante (betekenis brocante: curiosa 
of tweedehands goed). Aan het eind krijgt u een tijdschrift 
mee. Geen kosten.
 
Donderdag 9 februari
14.30-16.15 uur

Het onderwerp van deze middag is nog niet rond. Let u op 
de berichtgeving van de flyer die u (als u geabonneerd bent 
op de activiteitenkalender) eind januari 2017 wordt toege-
stuurd.
 
Laat u deze middag verrassen!

Vrijdag 10 februari
14.30-16.15 uur

High Tea
locatie: dienstencentrum Het Venster
Traditiegetrouw sluiten we de midwinterweek af met een 
High tea. Laat u verrassen, maar wel van tevoren opgeven. 
Dat kan tot uiterlijk vrijdag 3 februari. Kosten € 7,50. 

Januari Februari
Woensdag 1 februari
14.30-16.15 uur

Spelletjesmiddag
locatie: dienstencentrum Het Venster
Samen spelletjes doen, rummikub of sjoelen. Kosten: € 2,50. 

Maandag 13 februari
19.30-21.30 uur

 Voorlichtingsavond Van Betekenis 
met als thema “Altijd behandelen?”
locatie: Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet
Voor deze avond is een spreker uitgenodigd die dit thema 
voor het voetlicht zal brengen. In de Huis aan Huis zal hier 
t.z.t. nader over worden gepubliceerd. Indien u de avond wilt 
bezoeken, vragen wij u zich vooraf aan te melden bij Hospice 
de Regenboog. E  info@hospicenunspeet.nl of T 0341-250962.

Woensdag 15 februari
14.30-16.15 uur

Bingo
locatie: dienstencentrum Het Venster
Altijd een beetje spannend, wie heeft het eerst de kaart vol? 
Kosten: € 3,00

Woensdag 22 februari
14.30-16.15 uur

Zang DVD
locatie: dienstencentrum Het Venster
Vanmiddag krijgt u de gelegenheid om samen naar een zang 
DVD te komen kijken. Neem gerust iemand mee! 
Kosten: € 2,50

Donderdag 23 februari
13.15-15.15 uur

Winterwandeling voor mantelzorgers
Voor info zie bij donderdag 12 januari.

Woensdag 18 januari
14.30 – 16.15 uur

Breien met kralen
locatie: dienstencentrum Het Venster
Deze middag komt mevrouw Wobben uit Staphorst vertellen 
over haar passie: Breien met kralen, een oud ambacht eigen-
lijk. Ze neemt voorbeelden mee, o.a. tasjes en legt uit waar-
voor deze gebruikt werden maar ook nog altijd in gebruik zijn. 
Een interessant verhaal zit er achter dit oude ambacht. Komt 
u ook? Het is echt de moeite waard! Kosten: € 2,50. 

Woensdag 18 januari
14.30-16.00 uur

KOPP/KVO- training kinderen 
8-12 jaar
Locatie: dienstencentrum Het Venster
Deze training (zes bijeenkomsten) is voor kinderen die op-
groeien met een psychisch zieke of verslaafde ouder. In de 
bijeenkomsten leren kinderen via spelvormen en gesprek 
vertrouwen en inzicht te krijgen in het eigen kunnen en dat 
van ouders. Het kind leert zelfverzekerder contacten aan te 
gaan en hulp te vragen. Vandaag start de eerste training. Voor 
de datums van de andere vijf trainingen of aanmelding kan 
u contact opnemen met Maria Beens van Steunpunt Mantel-
zorg. 

Woensdag 25 januari
14.30-16.15 uur

Het Verrassingsbuffet
locatie: dienstencentrum Het Venster
Wat staat er dit keer voor u klaar? In ieder geval worden er 
heerlijke gerechten voor u klaargemaakt door enthousiaste 
vrijwilligers. U wordt van harte uitgenodigd en laat u verras-
sen! Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 20 januari. 
Kosten €12,00. 

Dinsdag 31 januari
09.30-12.00 uur

Winterwandeling voor mantelzorgers
Voor info zie bij donderdag 12 januari. Let op tijdstip!


