
Voorwoord

Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet 
(SWON)  en  Het  Venster  worden  er  al  jarenlang 
activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van 
de Brem, van Hallstraat 1. 
Het aantal mensen dat deze activiteiten bezoekt is 
niet groot en in de loop der jaren is het aantal zeker 
niet  toegenomen,  helaas.  Het  aantal   bezoekers 
varieert tussen 4 en 10 personen. Toch willen we er 
zijn voor u en onze wens is dat het aantal bezoekers 
weer toe zal nemen, om op deze manier iets voor u 
kunnen  betekenen.  Stichting  Welzijn  Ouderen 
Nunspeet  (SWON)  en  Het  Venster  organiseren  1x 
per 14 dagen een activiteit.

Maandagmorgen  gymnastiek van 10.00 – 10.45 uur 
door de SWON
 
Op de 1e en 3e dinsdagmorgen van de maand is er 
een koffiemorgen.  
(zie overzicht volgende pagina)
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Hieronder ziet u een overzicht welke activiteiten er 
zullen  plaatsvinden.  De  activiteiten  georganiseerd 
door de SWON en Het Venster worden uitvoeriger 
beschreven. Wanneer u zich voor een activiteit moet 
opgeven(**),  dient  u  dat  bij  de  organiserende 
stichting te doen.

Dag: Datum: Wie: Activiteitenkalender:

Dinsdag 2 september --- Koffiemorgen 
Maandag 9 september Het Venster Bingo
Dinsdag  16 september --- Koffiemorgen 
Dinsdag  23 september SWON Sjoelen / spelletjes

Dinsdag 1 oktober --- Koffiemorgen 
Maandag 14 oktober Het Venster DVD / film
Dinsdag 15 oktober --- Koffiemorgen
Dinsdag 29 oktober SWON Bingo

Dinsdag 5 november --- Koffiemorgen 
Maandag 11 november Het Venster Creatief **
Dinsdag 19 november --- Koffiemorgen 
Dinsdag 26 november SWON DVD film

Dinsdag 3 december --- Koffiemorgen
Maandag 9 december SWON / 

Het Venster
Kerstmarkt 

Dinsdag 17 december --- Koffiemorgen 
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Algemene informatie

Voor wie?
De activiteiten zijn opgezet voor de bewoners van 
De  Brem  en  voor  mensen  vanaf  27  jaar  die 
belangstelling  of  behoefte  hebben  om  deel  te 
deelnemen aan een activiteit.

Waar vinden de activiteiten plaats?
In de recreatiezaal van de Brem, Van Hallstraat 1. 
De organiserende stichting staat bij de aankondiging 
vermeld. 
Contactpersonen:
SWON: Geraldine Hofsink
Het Venster: Geusje van de Werfhorst 

Opgave voor activiteiten
Voor een aantal activiteiten is het nodig dat u zich 
van tevoren opgeeft. Dit staat altijd bij de activiteit 
in het boekje vermeld.
U kunt dit telefonisch doen bij:
SWON, T: (0341) 25 20 20 
Het Venster, T: (0341)25 72 42
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Betaling van de activiteiten
Voor  de  activiteiten  wordt  een  eigen  bijdrage 
gevraagd. In dit programmaboekje staat het bedrag 
steeds vermeld.  Deze bijdrage kunt  u bij  aanvang 
van de activiteit betalen.

Vervoer naar de activiteiten
De genoemde activiteiten vinden plaats in De Brem, 
Van Hallstraat 1 (op de hoek van de Oosterlaan en 
de  Heemskerklaan).  We  gaan  er  van  uit  dat 
deelnemers  hier  op  eigen  gelegenheid  naar  toe 
komen. 

We  willen  u  wijzen  op  de  mogelijkheid  van  het 
AMVO – vervoer  tel. 0341-252020 en de regiotaxi 
tel. 0900-0276.  De regiotaxi kunt u een uur van 
tevoren reserveren. 

Het programmaboekje geldt voor de periode van  
D.V. september t/m december 2013.

Er wordt door de SWON en Het Venster ook een 
uitgebreid  activiteitenboekje  uitgegeven  waarin 
algemene informatie over de organisatie staat en van 
de  activiteiten  die  in  hun  eigen  dienstencentrum 
worden gehouden.
Als u belangstelling heeft voor dit boekje, kunt u het 
aanvragen bij de desbetreffende organisatie.
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Maandag 9 september 2013

Bingo 

Bingo spelen... het is altijd weer een leuk spel en 
een  gezellige  bezigheid.  Een  spel  waar  je  de 
aandacht bij moet houden. Opletten of het getal dat 
wordt genoemd op het briefje staat. Het blijft  een 
verrassing wie het eerst de kaart vol heeft. Natuurlijk 
zijn er leuke prijsjes te winnen. De koffie en thee 
staan klaar.

Van harte welkom!

Datum: maandag 9 september 
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: € 3,00 
Opgave: niet nodig
Organisatie:Het Venster, tel. 257242
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Dinsdag 24 september 2013 

Sjoelen / spelletjes  

Vandaag  krijgt  u  de  gelegenheid  om  spelletjes  te 
komen doen. Sjoelen of rummikub. De ontmoeting 
en  de  gezelligheid  staan  centraal.  Dit  doen  we 
allemaal onder het genot van een kop koffie of thee. 

Welkom!

Datum: dinsdag 24 september
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
Organisatie:SWON, tel. 252020 
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Maandag 14 oktober 2013 

DVD / film!  

Deze  middag  kunt  u  naar  een  natuurfilm  komen 
kijken. Onder het genot van een kop koffie of thee 
kunt u genieten van prachtige opnamen van plaatsen 
waar u zelf niet zou komen. Laat u zich verrassen!  

Van harte uitgenodigd!

Datum: maandag 14 oktober
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
Organisatie:Het Venster, tel. 257242
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Dinsdag 28 oktober 2013  

Bingo!

Wist u dat? 
Bingo komt van het spel Lotto, dat al sinds 1530 in 
Italië  werd  gespeeld.  Bingo  als  naam  komt  als 
verbastering van Beano, de naam van het formulier 
waarop Bingo werd gespeeld in Amerika rond 1920. 
De  naam  Beano  komt  weer  van  de  bonen,  die 
werden gebruikt om de nummers af te dekken.

Vanmiddag kunt u weer mee komen doen om dit 
spel te spelen. Voor de winnaars zijn er weer kleine 
prijsjes te verdelen.  

Komt u meedoen?    

Datum:  dinsdag 28 oktober
Tijd:  14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: € 3,00
Opgave: niet nodig
Organisatie:SWON, tel. 252020
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Maandag 11 november 2013 

Creatief met bloemen in de herfst!  

In deze periode zijn er weer volop materialen, o.a. 
vruchten, zaden en herfstbloemen om creatief mee 
aan de slag te gaan. Deze middag krijgt u hiervoor 
de gelegenheid. Neemt u wel een snoeischaartje of 
mesje  mee.  Ook  is  opgave  belangrijk  i.v.m.  de 
inkoop van de materialen. 

Van harte welkom!

Datum: maandag 11 november
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: € 7,50
Opgave: voor donderdag 7 november
Organisatie:Het Venster, tel. 257242
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Dinsdag 26 november 2013   

DVD / film!

Deze  middag  wordt  er  een  film  vertoond.  Het 
onderwerp is nog niet bekend. Let u daarom op de 
berichtgeving  en affiches.  De koffie  en thee  staan 
voor u klaar. 

Van harte welkom!    

Datum:  dinsdag 26 november
Tijd:  14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
Organisatie:SWON, tel. 252020
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Maandag 9 december 2013

Kerstmarkt!  

Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet en Het Venster 
organiseren  deze  middag  een  gezellige  kerstmarkt 
waarbij  ontmoeting  centraal  staat.  Er  zijn  allerlei 
spulletjes  te  koop  en  u  kunt  b.v.  ook  uw  eigen 
gemaakte kerstkaarten verkopen. Let u verder op de 
berichtgeving  en  de  affiches.  Ook  mensen  vanuit 
heel Nunspeet zijn natuurlijk van harte welkom een 
kijkje  te  komen  nemen!  Tegen  betaling  wordt  er 
koffie/thee en wat lekkers aangeboden. Het zal zeker 
de moeite waard zijn! 

Van harte uitgenodigd!

Datum: maandag 9 december
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: recreatiezaal de Brem
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
Organisatie:SWON, tel. 0341-252020 en
     Het Venster, tel. 0341-257242

Het is wel belangrijk als u zelf iets wilt verkopen 
o.a. kaarten om dit door te geven aan Geraldine 
(SWON) of Geusje(Het Venster). 
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Kent u iemand in uw omgeving die ook graag een 
programmaboekje ontvangt,  dan kunt u hieronder 
de adresgegevens invullen.  De persoon krijgt  dan 
het boekje toegestuurd.

Naam:………………………………………………….

Adres:…………………………………………………...

Postcode:………………………………………………

Plaats:…………………………………………………..

Geboortedatum:……………………………………….

Telefoonnummer:………………………………………

Stuur deze bon naar ( of geef deze af bij ): 
Het Venster
Elburgerweg 15 
8071 TA NUNSPEET
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Steunpunt Mantelzorg 
Zorgt u voor uw partner of ouder(s) of voor uw kind dat extra zorg nodig heeft? 
Dan bent u “mantelzorger”.
Bij  het  Steunpunt  Mantelzorg  kunt  u  terecht  voor  informatie  en  persoonlijke 
begeleiding en ondersteuning. Niet degene die ziek is, maar u als betrokkene, als 
mantelzorger staat centraal. 
Het Steunpunt biedt informatie en advies op het gebied van (mantel)zorg, verlof- 
en vakantiemogelijkheden, het regelen van vervangende zorg, vrijwilligershulp 
enzovoort. Tevens kan het Steunpunt emotionele ondersteuning bieden, b.v. bij 
vragen op het gebied van de rolwisselingen in de relatie, loyaliteiten, het verlies 
van gezondheid of beperkingen in de persoonlijke mogelijkheden. 
Of  het  nu  gaat  om  advies  en  bemiddeling,  emotionele  of  praktische 
ondersteuning, het overnemen van regeltaken,  een cursus of zorg regelen zodat 
u even weg kunt: het Steunpunt helpt u verder! 

Koffie-inloop 
Elke 4e vrijdagmiddag van de maand kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in 
de 3e zaal van dienstencentrum Het Venster. Van 14.00-15.30 uur staat de koffie 
en de thee klaar en is er vrije inloop. Een gesprekje met elkaar, een spelletje of 
wat ook. Welkom!

Twee keer per jaar wordt er een mantelzorg kalender uitgegeven. Hierin staan 
alle activiteiten en bijeenkomsten genoemd. Een mantelzorg kalender is aan te 
vragen bij het Steunpunt. 

Spreekuur in Zorgplein de Enk
Elke maandag- en donderdagmorgen wordt er voor mantelzorgers van 9.00 – 
10.30  uur  in  de  Enk  (Stationsplein)  een  spreekuur  gehouden.  Mantelzorgers 
kunnen tijdens dit spreekuur zonder afspraak binnen lopen met vragen over b.v. 
het regelen van vervangende zorg, hulp bij het invullen van formulieren of voor 
het maken van een afspraak voor een (uitgebreider) gesprek.
 
Steunpunt Mantelzorg
Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
(0341) 25 72 42
mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl
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Het Steunpunt Mantelzorg is gevestigd in het dienstencentrum van Het Venster 
en is open op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.
Contactpersonen: Lenie Draaijer en  Harmke Drost

Notities:
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