
Open-maaltijd

Elke werkdag, vanaf 10.30 uur, wordt er gezamenlijk koffie ge-
dronken. 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!

Koffie-inloop voor mantelzorgers 

Elke 4e vrijdagmiddag van de maand van 14.00 – 15.30 uur 
zijn mantelzorgers hartelijk welkom bij de koffie-inloop bij het 
Steunpunt. Mantelzorgers treffen elkaar rond koffie of thee en 
vinden bij elkaar herkenning en lotgenotencontact. Gesprek, 
ontmoeting en contact zijn de kernwoorden. “Helen door het 
te delen” krijgt op deze middagen heel concreet vorm. 

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 vrijwilliger 
bedacht en zo leert u bepaalde technieken en het toepassen 
van materialen. Van te voren wordt  u op de hoogte gebracht 
welke materialen u mee moet nemen. Kosten: € 7,50 per keer.  

Structurele activiteiten

Informatie
Voor vragen of informatie over de activiteiten kunt 
u contact opnemen met Geusje van de Werfhorst of
Maria Beens van Het Venster. 
Email: g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl
Voor vragen of informatie over de activiteiten van
Steunpunt Mantelzorg kunt u contact opnemen met
Harmke Drost of Lenie Draaijer, 
Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet, 
Email: mantelzorg@hetvenster-nunspeet.nl

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

Wilt u de activiteitenkalender thuis ontvangen, 
meldt u zich dan aan! Wijzigingen voorbehouden. 

Activiteitenkalender
Het Venster en Steunpunt Mantelzorg - maart en april 2017

Houtgutsen

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

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 donderdag 2 maart.

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 maan-
den september tot en met mei. Aanspreekpunt in Elspeet is 
Jolien van Asselt. 



Woensdag 1 maart
14.30-16.15 uur

Op reis met Open Doors
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Mevrouw Hennie Knol maakt regelmatig reizen naar landen 
waar het verboden is om in vrijheid te geloven in God. Zij 
neemt u mee waardoor u een indruk krijgt van deze bijzonde-
re missie. Kosten: € 2,50. 

Woensdag 8 maart
Biddag voor gewas en arbeid 

’s middags geen activiteiten
Het meer bewegen en de open maaltijd gaan gewoon door. In 
verband met biddag begint de open maaltijd om 11.45 i.p.v. 
12.00 uur. Maakt u passende afspraken met uw vervoer?! 

Dinsdag 14 maart
09.30.12.00 uur

Voorjaarswandeling 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. Aanmelding bij Steunpunt 
Mantelzorg. 

Woensdag 15 maart
09.30-11.30 uur

Ontmoetingsochtend voor ouders 
van kinderen met ASS
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Op deze ontmoetingsochtend voor ouders wordt informatie 
gegeven over ‘brain blocks’. Brain blocks is een toolbox om 
met kinderen, jongeren en volwassen mensen met autisme 
en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. 
Tevens is er deze ochtend gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. De bespreking wordt geleid door Martine Stoutjes-
dijk van MEE-Veluwe. Aanmelding bij het Steunpunt.

Woensdag 15 maart
14.30 – 16.15 uur

DVD Wild Patagonia
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Patagonië, een immens gebied zonder afgebakende grenzen 
dat bijna heel het zuiden van Chili en Argentinië bestrijkt. Het 
dierenleven in dit gebied weet zich op unieke manier te hand-
haven. Ook de mens heeft zijn eigen manieren gevonden om 
met dit landschap om te gaan. Kom vanmiddag kennis maken 
met Wild Patagonia! Kosten: € 2,50. 

Maart April Woensdag 12 april
10.30-14.30 uur

Paasbijeenkomst
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Samen het lijden en sterven, maar ook de Opstanding van de 
Heere Jezus 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. Ook worden er gedichten 
voorgedragen. Om 12.00 uur is er een lunch. U wordt van har-
te uitgenodigd om bij de Paasbijeenkomst aanwezig te zijn!  
Opgave: uiterlijk vrijdag 7 april. Kosten: € 10,00. Maakt u pas-
sende afspraken met uw vervoer?!

Woensdag 19 april
14.30-16.15 uur

Fotopresentatie  
door dhr. G.J. Cromwijk
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Aan de hand van prachtige foto’s laat de heer Cromwijk u ken-
nismaken met de natuur. Vooral vogels heeft zijn interesse. Op 
de natuur raak je nooit uitgekeken en elke keer laten we ons er 
weer door verrassen. Komt u ook? Kosten: € 2,50.

Donderdag 25 april
09.30-12.00 uur

Voorjaarswandeling voor  
mantelzorgers
Voor info zie bij dinsdag 14 maart.

Woensdag 26 april
14.30-16.15 uur

Oranje bingo
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Kosten: € 3,00

Woensdag 15 maart
19.00-21.00 uur

Start partner-gespreksgroep  
MEE/Eleos
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
MEE-Veluwe en Eleos organiseren een gespreksgroep voor 
partners van mensen met autisme. In totaal acht bijeenkom-
sten komen diverse thema’s aan bod die te maken hebben 
met communicatie en relatie. Van deelnemers wordt verwacht 
dat ze alle acht bijeenkomsten aanwezig zijn. Aanmelding bij 
het Steunpunt. 

Woensdag 22 maart
14.30-16.15 uur

Koersbal
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Koersbal is een spel vol verrassingen! De massieve kunststof 
ballen zijn namelijk niet helemaal rond. Bovendien ligt hun 
zwaartepunt iets opzij, dus of je nu wilt of niet, een koersbal 
maakt altijd een kromme koers. Durft u de uitdaging aan? Ook 
toeschouwers zijn welkom. Kosten: € 2,50.

Donderdag 23 maart
18.45-20.30 uur

Jonge mantelzorgers opgelet  
(leeftijd 13+)! Kom naar de Escape 
Room De Barones

Locatie: Galvaniweg 10F in Nunspeet.
De Koh-i-noor is de grootste en duurste diamant ter wereld. De 
Barones die graag in royalty kringen verblijft wilde ook graag 
een dure diamant. Maar sinds gisteren is haar diamant spoor-
loos verdwenen. Aan jullie onderzoekers de taak om binnen 
het uur de diamant terug te vinden voordat de politie het doet. 
Los de raadsels op, voer de opdrachten. Houd jij van myste-
rie, spanning en uitdaging? Geef je dan op bij Maria Beens via 
e-mail: m.beens@hetvenster-nunspeet.nl of bel: 0341-257242. 
Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 17 maart!

Woensdag 29 maart
14.30-16.15 uur

Modeshow Lancomode met verkoop
locatie: dienstencentrum Het Venster.
Lancomode showt vanmiddag de nieuwe modi-
euze 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. Neem ge-
rust anderen mee om naar de 
modeshow te komen kijken! 
Kosten: geen. 

Woensdag 5 april
 14.30-16.15 uur

Lezing over euthanasie
Locatie: dienstencentrum Het Venster. Sommige mensen kie-
zen ervoor om vast te leggen in welke situatie ze willen dat 
de arts hun leven beëindigd. Dit mag in Nederland alleen als 
er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Vanmiddag 
komt mevrouw E.E. Wiegman van de NPV een lezing verzor-
gen over euthanasie. Vragen als, Wat is euthanasie? Hoe gaat 
euthanasie? Waarom kiezen mensen ervoor?  En als je nu on-
draaglijk lijdt?, komen deze middag aan de orde. Een interes-
sant onderwerp, laat u informeren! Kosten: € 2,50. 

Donderdag 6 april
13.15-15.15 uur

Voorjaarswandeling voor  
mantelzorgers
Voor info zie bij dinsdag 14 maart. 
Let op tijdstip!

Dinsdag 11 april
19.30-21.15 uur

Informatieavond over ASS (autisme)
Locatie: dienstencentrum Het Venster.
Gijs Horvers zal op deze avond een lezing geven over “Plan 
B”. Dit is tevens de titel van het boek wat hij samen met Mar-
jon Kuipers heeft geschreven. Gijs is ervaringsdeskundige 
voor wat betreft autisme. In zijn lezing over “Plan B” gaat hij 
in op verandering van gedrag, overprikkeling, niet opgelost 
gedrag vanuit overtuiging, communicatie en filtering. Alle-
maal thema’s die herkenbaar zijn bij mensen met ASS. Een in-
formatieve en interactieve avond over autisme!  Aanmelding 
bij het Steunpunt.


