
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. 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 dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Met een beitel of 

guts worden er taferelen uit hout gemaakt. 

Kosten: € 12,00 per maand.

Schaken

Elke vrijdag van 9.30 – 11.30 uur. Geconcentreerd het spel 

spelen, wie wordt de winnaar. Kosten: € 5,50 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 - september en oktober 2016

Meer bewegen

Elke woensdagmorgen van 9.15 – 10.00 uur en van 10.30 – 

11.15 uur. In de 1e groep worden er vooral sta- en loopoefenin-

gen gedaan, 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 en de keuze is vrij wat u wilt schilderen. Kosten: € 12,50 

per maand, inclusief verf en panelen.

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. 

Eerst volgende keer donderdag 6 oktober 2016

Creatief Elspeet

Locatie: Elspeet – Zorgcentrum Oranjehof – Gerrit Mouwweg 13. 

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. 



Maandag 3 oktober
19.30-21.30 uur

Informatieavond ‘Van Betekenis’ 
“Familiezorg rond een ernstig zieke of stervende” 

Locatie: Veluvine in Nunspeet 

Hospice de Regenboog, SWON, Het Venster en Steunpunt 

Mantelzorg organiseren een voorlichtingsavond over de zorg 

van familieleden voor een ziek of stervend familielid (bv. een 

ouder, broer of zus). Zorg voor elkaar in de laatste levensfase 

kan als kostbaar worden ervaren, maar kan ook oude relatio-

nele pijn oproepen in de familiekring.

Dinsdag 4 oktober
09.30-12.00 uur

Herfstwandeling voor mantelzorgers
Verzamelen bij dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 

15 Nunspeet. Er wordt naar een wandellocatie gereden (bv. 

Vierhouten). Daar wordt een uur gewandeld en daarna ergens 

een kopje koffie gedronken. Op de afgesproken eindtijd zijn 

de wandelaars weer bij Het Venster in Nunspeet terug. Aan-

melding bij Steunpunt Mantelzorg. 

Woensdag 5 oktober
14.30-16.00 uur

Kennismaking met burgemeester Breunis 
van de Weerd
Locatie: dienstencentrum Het Venster

Heeft u onze nieuwe burgemeester al ontmoet? Vanmiddag 

krijgt u daar de gelegenheid voor, van harte welkom! 

Zaterdag 8 oktober

Grote Fundag – Klimbos Ermelo
VDB recreatie groep biedt vanuit de VDB Foundation elk jaar 

één gratis dag Avontuurlijk Ontspannen aan. Deze dag vindt 

dit jaar plaats in Klimbos Ermelo, voor jonge mantelzorgers. ’s 

Morgens is het voor de leeftijd van 6 tot 12 jaar en ‘s middags 

voor de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Voor eten en drinken wordt 

Woensdag 7 september
14.30-16.00 uur

Jeu de boules
Verzamelen bij dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 

Nunspeet. Bij regen spelen we koersbal. Kosten: € 2,50. 

Dinsdag 13 september
13.00-15.00 uur

Partnergroep ASS
Locatie: ’t Huiken in Elburg

Deze cursus is bedoeld voor mensen die een partner hebben 

met een (vermoede) ASS. De gespreksgroep (8 bijeenkom-

sten) wordt begeleid door medewerkers van MEE en Eleos. 

Aanmelding voor deze groep kan bij Steunpunt Mantelzorg 

Nunspeet. NB: In voorjaar 2017 wordt deze cursus in Nun-

speet gegeven.

Woensdag 14 september
14.30 – 16.00 uur

Dia-klankbeeld “Zwerven over de Veluwe”
Locatie: dienstencentrum Het Venster

Door middel van een professioneel digitaal klankbeeld maakt 

u samen met Rien Mouw een onvergetelijke tocht over de 

Veluwe met als hoogtepunt een bezoek aan een aantal, nog 

op een bijzondere manier levende, oude Veluwenaren. Kos-

ten: € 2,50

Woensdag 14 september
14.30-16.00 uur

KOPP-groep kinderen 8-12 jaar
Locatie: dienstencentrum Het Venster

Deze training (6 bijeenkomsten) is voor kinderen die op-

groeien met een psychisch zieke of verslaafde ouder. In de 

bijeenkomsten leren kinderen via spelvormen en gesprek om 

inzicht te krijgen in de thuissituatie, leren hulp te vragen, krij-

gen meer zelfvertrouwen, etc.. Aanmelding bij het Steunpunt.

Zaterdag 17 september
09.00-14.00 uur

Venstermarkt
Locatie: dienstencentrum Het Venster

September Oktober gezorgd. Natuurlijk wordt de dag begeleid door de ervaren 

medewerkers van het Klimbos. Voor meer informatie of aan-

melden mail je naar: m.beens@hetvenster-nunspeet.nl

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan! 

Maandag 10 oktober
19.30-21.30 uur

Informatieavond ASS “kindertijd en  
autisme” (door Gerda Bastiaans en Deborah Arragon)

Locatie: Het Venster. Op deze avond vertelt Deborah Arragon 

(23 jaar en zelf met autisme) hoe iemand het leven met autis-

me ervaart. Haar begeleidster Gerda Bastiaans gaat op deze 

avond het gesprek met Deborah aan. Ook zullen er diverse 

filmfragmenten worden getoond.

Woensdag 12 oktober
14.30-16.00 uur

Modeshow Lancomode met verkoop
Locatie: dienstencentrum Het Venster

Vanmiddag wordt de nieuwe wintercollectie geshowd. Na de 

modeshow is er gelegenheid om de kleding te bekijken en in 

alle rust vrijblijvend te passen. Komt u ook? Neem gerust an-

deren mee om naar de modeshow te komen kijken! 

Woensdag 19 oktober
13.00-19.30 uur

Herfsttocht
Verzamelen bij dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 

Nunspeet. Vanmiddag gaan we met de bus genieten van de 

prachtige natuur. We hebben een tussenstop om koffie/thee 

te drinken met daarbij wat lekkers. Na afloop wacht in Het 

Venster een heerlijke herfstmaaltijd die door enthousiaste 

vrijwilligers is klaar gemaakt. Aanmelden is verplicht en kan 

tot uiterlijk 12 oktober. Kosten: € 33,-

Donderdag 20 oktober
13.15-15.15 uur

Herfstwandeling voor mantelzorgers
Voor info zie bij donderdag 22 september.

Woensdag 26 oktober
13.00-19.30 uur

Herfsttocht
Verzamelen bij dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 15 

Nunspeet. Vanmiddag gaan we met de bus genieten van de 

prachtige natuur. We hebben een tussenstop om koffie/thee 

te drinken met daarbij wat lekkers. Na afloop wacht in Het 

Venster een heerlijke herfstmaaltijd die door enthousiaste 

vrijwilligers is klaar gemaakt. Aanmelden is verplicht en kan 

tot uiterlijk 19 oktober. Kosten: € 33,-

Maandag 19 september
19.45-21.15 uur

Informatieavond: “Omgaan met stress”
Locatie: Oranjehof in Elspeet

Een bepaalde mate van spanning hoort bij het leven en is 

gezond! Stress wordt ongezond als je te lang spanning voelt 

en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Hoe kun 

je hier als mantelzorger mee omgaan? Aanmelding voor deze 

avond is niet nodig.

Woensdag 21 september
14.30-16.00 uur

Bingo
Locatie: dienstencentrum Het Venster

Kosten: € 3,- 

Donderdag 22 september
13.15-15.15 uur

Herfstwandeling voor mantelzorgers
Verzamelen bij dienstencentrum Het Venster, Elburgerweg 

15 Nunspeet. Er wordt naar een wandellocatie gereden (bv. 

Vierhouten). Daar wordt een uur gewandeld en daarna ergens 

een kopje koffie gedronken. Op de afgesproken eindtijd zijn 

de wandelaars weer bij Het Venster in Nunspeet terug. Aan-

melding bij Steunpunt Mantelzorg.

Woensdag 28 september
14.30-16.00 uur

Spelletjesmiddag voor Jong en Oud
Locatie: dienstencentrum Het Venster

U bent van harte welkom om alleen, samen met uw kleinkind 

of oppaskind spelletjes te komen doen, o.a. memorie, mens 

erger je niet en rummikub. Kosten: € 2,50 voor volwassenen, 

kinderen gratis.


