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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. Op deze manier kunt u kennismaken 
met wat Het Venster doet.

Wij ondersteunen mensen en mantelzorgers door professionele mede-
werkers, door inzet van onze  ca. 400 vrijwilligers en door het aanbie-
den van activiteiten en diensten.

Wanneer u vragen heeft over een bepaalde dienst of activiteit, kunt 
u tijdens kantooruren contact opnemen met ons dienstencentrum via 
telefoonnummer (0341) 25 72 42.

Wij hopen u van dienst te kunnen zijn.

Een vriendelijke groet van 
(vrijwillige) medewerkers van Het Venster.
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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 
    en Maria Huttinga



4	 Het Venster

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 aansluitingen; hiervoor tekent u wel 
een eigen “risicoverklaring”. De betrokkene kan hulp inroepen van 
mensen uit zijn of haar eigen sociale omgeving of van een medewer-
ker van verzorgingshuis de Bunterhoek (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: Henrieke  Weerheim

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
De koks van de Bunterhoek bereiden een warme maaltijd tussen de 
middag en een koelversmaaltijd ’s avonds. Vrijwilligers van Het 
Venster brengen deze bij de mensen thuis, in Hulshorst en Nunspeet. 
Neem voor meer informatie of voor uw opgave contact op met de 
Bunterhoek (0341) 25 28 44.
Contactpersoon vanuit Het Venster: Maria Huttinga

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 
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van welbevinden, gezondheid en sociale interactie. Wat is voor verbe-
tering vatbaar om uw zelfredzaamheid te behouden. Daarnaast dient 
het gesprek om u informatie te geven over de hulp- en dienstverlening 
in de gemeente. Het initiatief van dit huisbezoek ligt bij de organisatie.  
Contactpersoon: Maria Huttinga

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:
• Dinsdag 5 mei (geen spreekuur ivm.  bevrijdingsdag)
• Dinsdag 2 juni
• Dinsdag 7 juli 
• Dinsdag 4 augustus
• Dinsdag 1 september
• Dinsdag 6 oktober
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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. Twee keer per jaar wordt er 
een mantelzorgkalender uitgegeven. Hierin worden alle activiteiten 
en bijeenkomsten gepubliceerd. Een mantelzorg-kalender is aan te 
vragen bij het Steunpunt.
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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 - 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 en Harmke Drost

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 – G. Mouwweg 13 
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 mede-
werkers 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 – G. Mouwweg 13

Schilderen
De schilderclub in Elspeet is door het teruglopen van het aantal deel-
nemers per februari 2015 gestopt.  

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 
september tot en met april.

Voor informatie over deze activiteit in Elspeet kunt u  terecht bij 
Geusje van de Werfhorst – T (0341) 25 72 42.
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Vierhouten – Dorpshuis Horsterhoek – Elspeterweg 26
Gezamenlijke maaltijden (georganiseerd door de SWON)
In Vierhouten worden elke week warme maaltijden aangeboden. 
Deze vinden plaats op dinsdag, inloop van 11.00 – 14.00 uur in dorps-
huis 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.

We hopen op uw komst en op goede gesprekken.



Activiteitenprogramma zomer 2015 11

Activiteitenprogramma zomer 2015

Het Venster heeft voor de komende maanden weer een interessant 
en gevarieerd programma met activiteiten voor u samengesteld. De 
activiteiten zijn vastgesteld van mei t/m oktober 2015. De meeste acti-
viteiten 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 Huttinga 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 maandag, woensdag en vrijdag, 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 maandag, woensdag en vrijdag
Tijd:  10.00 – 11.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:	 €	0,50	per	kopje	koffie/thee
Opgave: niet nodig



14	 Het Venster

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:	 één	werkdag	van	te	voren	voor	12.00	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 uur 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	werkdag	van	tevoren	voor	12.00	uur			
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Woensdag 6 mei 2015

Antisemitisme

Dit jaar gedenken we 70 jaar bevrijding van de oorlog 1940-1945.  Deze 
oorlog heeft diepe sporen nagelaten. De Holocaust was en is nog altijd 
één van die diepe, niet uit te wissen sporen. 

Antisemitisme oftewel Jodenhaat was de voedingsbodem van de 
Holocaust. Antisemitisme is nooit ver weg, ook niet in onze samen-
leving. Daarom moeten we met elkaar waakzaam blijven. De geschie-
denis leert hoe het binnensluipt als een gif dat zich verspreidt en zijn 
vernietigende werk doet.

Over dit aangrijpende onderwerp komt Ds. Kees van Velzen (spreker 
van Christenen voor Israël) een lezing geven. Laat u informeren!  
Van harte uitgenodigd!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 6 mei
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 13 mei 2015

Een Afrikaans verhaal

Op reis naar Afrika. Een kijkje in de cultuur van de Afrikaanse mensen. 
Spannende belevenissen. Als u mee wilt reizen kom dan ... naar Het 
Venster, ...

Dit keer geen dia’s, maar verhalen vertelt door Geurtje van Schaik.

Kom luisteren! De koffie en thee staan klaar.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 13 mei
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Zaterdag 16 mei 2015

Boekenmarkt en kleedjesmarkt  

Op deze dag wordt er weer een boekenmarkt georganiseerd. Er zijn 
veel tweedehands boeken die te koop worden aangeboden. Het 
aanbod is heel divers, o.a. theologische boeken, literatuur, romans 
en kinderboeken.

Tegelijkertijd wordt er bij mooi weer een kleedjesmarkt gehou-
den. Hiervoor worden kinderen uitgenodigd via scholen en 
persberichten. Er wordt van alles te koop aangeboden voor 
schappelijke prijzen. Uiteraard is er in het dienstencentrum 
koffie, thee, limonade en allerlei lekkers verkrijgbaar tegen een 
redelijke prijs.

Wij hopen u deze dag te ontmoeten!

Gegevens

Datum: zaterdag 16 mei
Tijd:   10.00 – 13.00 uur
Locatie:  Dienstencentrum, Elburgerweg 15
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Woensdag 20 mei 2015

Lente dagtocht

De lente is inmiddels begonnen, bomen lopen uit en planten staan weer 
in bloei. Prachtige vergezichten en mooie plaatjes leveren dit op. Vandaag 
gaan we een uitgebreidere tocht maken dan voorgaande jaren. 

Om 10.30 uur verzamelen we in het dienstencentrum waar u een kop kof-
fie/thee kunt drinken. Om 11.00 uur vertrekken we richting Medemblik. 
U krijgt een lunchpakketje mee, welke we in de bus zullen gebruiken. 
Om ca. 13.15 uur gaan we een boottocht maken naar Enkhuizen. Op 
de boot drinken we koffie/thee met iets lekkers. Via een rondrit door 
West- Friesland richting Nunspeet. Om ca. 17.30 uur hopen we terug 
te zijn. Daar sluiten we de dag af met een diner, klaargemaakt door 
vrijwilligers. Van harte uitgenodigd om mee te gaan met deze tocht! 

Zie ook: Annuleringskosten bij bustochten – bladzijde 12
Maakt u passende afspraken met uw vervoer?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 20 mei
Tijd:  11.00 – ca. 19.30 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 45,00
Opgave: uiterlijk	vrijdag	15	mei
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Woensdag 27 mei 2015

Zangmiddag 

Samen zingen! Dat kan deze middag onder begeleiding van dhr. J. Mol 
op het orgel. Er worden psalmen en gezangen  gezongen. De liederen 
worden veelal gekozen door de gasten. Natuurlijk is er ook tijd voor 
een kop koffie/thee en een onderling gesprek.

Zingt u mee? Van harte uitgenodigd!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 27 mei
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 3 juni 2015

Warm- en koud buffet

Elk jaar worden er een aantal buffetten klaargemaakt door enthousi-
aste vrijwilligers. Iedere keer worden er een aantal nieuwe gerechten 
uitgeprobeerd. Op deze manier proberen we gevarieerde buffetten te 
blijven aanbieden. Zo ook vandaag. Er wordt  weer een smakelijk feest 
van gemaakt.

Laat u vandaag verrassen en neem eens een ander mee!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 3 juni
Tijd:  12.00 – 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 12,50 
Opgave: uiterlijk	vrijdag	29	mei 
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Woensdag 10 juni 2015

Riet, het maaien en verwerken

Riet is een plant die tot de grassenfamilies behoort. De plant is promi-
nent aanwezig aan waterkanten. Riet breidt zich op drie manieren uit: 
door zaad, door wortelstokken en door uitlopers. 

Riet kan 1-3 m hoog worden. Dit product wordt voornamelijk gebruikt 
als dakbedekking. Voordat het zover is, moet er een heel proces door-
lopen worden. De  heer W. van de Belt uit Belt – Schutsloot komt 
hierover vertellen. Dit doet hij aan de hand van een presentatie.   

Een interessant onderwerp, komt u ook?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 10 juni
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 17 juni 2015

Een duiker vertelt

De duiksport is een van de meest populaire sporten ter wereld. Vanaf 
de vroegste tijden wilden mensen uit nieuwsgierigheid al onder het 
oppervlak van de zee en meren duiken. 

In eerste instantie om verloren schatten op te duiken. Tegenwoordig 
voornamelijk voor recreatie, jacht of onderzoek. Dhr. W. de Vries is 
een ervaren duiker en zal deze middag inzicht geven in hoe de duikin-
dustrie het mogelijk maakt om de wonderbaarlijke onderwaterwereld 
zelf te ervaren. 
    
Wilt u meer weten over het leven onder water? 
Dan bent u van harte uitgenodigd! 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 17 juni
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 24 juni 2015

Rondreis door Europa – Maas van de Ruitenbeek

Niet alleen in Nederland zijn geweldige natuurgebieden te vinden; 
overal in Europa zijn kleinere en vaak ook grotere gebieden te vinden 
met een ruig, wild, onherbergzaam en moeilijk begaanbaar karakter. 
Of je nu in de grotten van Postonja bent of juist op de uitgestrekte 
hoogvlakten in Zweden en Noorwegen: elk gebied is anders en heeft 
zijn eigen flora en fauna. 

Maas van de Ruitenbeek heeft inmiddels veel gebieden bezocht in 
Europa en daarvan een aardige collectie opnamen verzameld. Deze 
middag zal hij zijn collectie opnamen laten zien en erover vertellen. 

U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!  

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 24 juni
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 1 juli 2015

Bingomiddag

Bent u ook een echte bingofan? Dan bent u hier vanmiddag op de juiste 
plek! Er zullen een aantal rondes gespeeld worden en natuurlijk zijn er 
weer leuke prijsje te winnen! De koffie en thee staan klaar. 

Komt u gezellig deelnemen aan ons bingospel?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 1 juli
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: niet nodig
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Woensdag 8 juli 2015

DVD Deep blue –  
een reis naar de wereld van de zee

Hoewel meer dan twee derde van onze planeet bedekt is met water, 
weten we meer over het maanoppervlak dan over de zeebodem. Deep 
blue is een verbazingwekkende en goed gevulde reis naar de wereld 
van de zee. 

Ongekende diersoorten die leven op de dieptes waar de mens nooit eer-
der kwam. De makers van deze DVD hebben tijd nog moeite gespaard 
om ze te filmen. Vanmiddag kunt u hun prachtige resultaat zien.

Komt u ook?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 8 juli
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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   Woensdag 15 juli 2015

Spelletjesmiddag 

Het is zomer en veel mensen gaan of zijn met vakantie. Daarnaast is er 
ook een groep thuisblijvers en deze groep mensen wordt van harte uit-
genodigd om naar het dienstencentrum te komen om spelletjes te doen.

Met elkaar bezig zijn en van gedachten wisselen geeft gezelligheid. 
Dit alles onder het genot van een kop koffie of thee.  

Van harte welkom! Neem gerust anderen mee.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 15 juli
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:  € 2,50 
Opgave: niet nodig 
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Woensdag 22 juli 2015

Uitstapje – wandeling door Gortel

Vanmiddag gaan we genieten van de zomer. We gaan n.l.  een prach-
tige wandeling door Gortel maken. Om 14.00 uur zullen we vertrekken 
vanaf Het Venster. 

Bij een parkeerplaats in Gortel zullen we onze auto’s parkeren en 
van daaruit zal onze wandeling starten. Halverwege is er een kleine 
pauze waar we genieten van een bakje koffie of een ijsje met het 
uitzicht over de Gortelse heide. Belangrijk voor dit uitstapje is dat u 
goed ter been bent.  

Heeft u zin in een mooie wandeling? 
Ga dan gezellig met ons mee!     

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 22 juli
Tijd:   14.00 – ca. 16.30 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 7,50  
Opgave:	 uiterlijk	vrijdag	17	juli
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Woensdag 29 juli 2015

Zangmiddag

Samen zingen geeft veel vreugde. Daarom organiseren we regelmatig 
een zangmiddag in het dienstencentrum. Uit het psalmboek en de bun-
del met geestelijke liederen kunt u aangeven welk lied u wilt zingen. 
De heer J. Mol uit Hulshorst zal ons op zijn eigen enthousiaste wijze 
begeleiden op het orgel.
    
De ervaring heeft geleerd dat het fijne middagen zijn. 

Welkom dus.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 29 juli
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 5 augustus 2015

DVD Zo Ging Dat Toen – School

Zo Ging Dat Toen toont de kijker beelden van het schoolgaan zoals 
het er vroeger aan toe ging. Verschilde het naar school gaan met het 
schoolse leven van nu? Beleefden leraren en leerlingen de schooltijd 
anders? Wat is er overgebleven van de orde en discipline van toen?

Dit is een middag die bij iedereen warme herinneringen oproept! 

Van harte welkom.

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum: woensdag 5 augustus
Tijd:  14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 12 augustus 2015

Creatieve middag – cadeau envelopjes maken

Deze middag gaan we cadeau envelopjes maken aan de hand van 
een malletje. Deze envelopjes worden gemaakt van mooi papier en 
versierd met leuke fournituren. Voor diverse doeleinden kunnen ze 
worden gebruikt. 

Neemt u zelf een schaar mee, voor de andere materialen wordt 
gezorgd. Het is belangrijk om u even op te geven.

Komt u meedoen?

Als u geen cadeau envelopjes wilt maken, maar liever wilt breien of 
borduren aan uw eigen werk, bent u ook van harte welkom! Uiteraard 
bent u ook welkom voor alleen een kop koffie/thee!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 12 augustus
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur 
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage:	 €	2,50	(koffie/thee)
	 	 	 €	6,00	(koffie/thee	en	creatief)
Opgave:	 uiterlijk	vrijdag	7	augustus
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Woensdag 19 augustus 2015

Bingo

Wist u dat de naam Bingo is afgeleid van het woord Beano zoals dit 
spel vroeger heette. De naam Beano komt van de bonen die men vroe-
ger gebruikte om de nummers af te dekken als deze waren genoemd. 

Vanmiddag zullen we het spel niet met bonen spelen, maar de getallen 
gewoon met pen afstrepen. Uiteraard maakt u kans op leuke prijsjes!   
 
Wij wensen u alvast veel plezier en succes!  

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 19 augustus
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00  
Opgave: niet nodig
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Woensdag 26 augustus 2015

Zomertocht

De zomer is een prachtig seizoen! Bloemen bloeien, bomen staan 
volop in het blad… zo zijn er nog meer dingen te noemen. Daarom is er 
ook dit jaar weer een zomertocht. U kunt vanuit de bus genieten van 
de prachtige natuur. 

Langs mooie wegen voert de bus ons naar een plaats waar we stop-
pen voor koffie/thee met iets lekkers. We vervolgen onze route naar 
huis waar in het dienstencentrum van Het Venster een pannenkoeken 
maaltijd is klaargemaakt.

Geef u tijdig op want vol is vol!

Zie ook: Annuleringskosten bij bustochten – bladzijde 12
Maakt u passende afspraken met het vervoer?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 26 augustus
Tijd:   13.00 – 19.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: €26,00    
Opgave:	 uiterlijk	vrijdag	21	augustus
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Woensdag 2 september 2015 

Wilt u gereanimeerd worden?

Een vraag die in deze tijd van medische mogelijkheden steeds vaker 
wordt gesteld: bij opname in een zorginstelling of als er gezondheids-
problemen ontstaan. Waarom deze vraag? Wie beslist dit? Hoe leg je 
een beslissing vast? 

Deze middag denken we met elkaar na over deze vragen. Zodat u in 
staat bent het gesprek met uw arts te voeren als deze vraag gesteld 
gaat worden. Dit doen we samen met mevrouw Ali van Dijk van 
de afdeling Advies en Toerusting van het landelijk bureau van de 
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) in Veenendaal.

Een interessant en actueel onderwerp. Welkom!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 2 september
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 9 september 2015

Leprazending      

Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen 
lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen 
leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Zij streven 
ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die 
zich verstoten voelen. 

Leprazending gaat verder dan medische zorg. Zij willen leprapatiën-
ten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen ze door bij-
voorbeeld opleidingen te verzorgen en microkredieten te verstrekken. 
Hun hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele 
patiënten.  De heer G. Visscher komt vertellen over het interessante 
werk van deze organisatie.

Welkom!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 9 september
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Zaterdag 12 september 2015

Venstermarkt 

Het Venster organiseert op zaterdag 12 september haar jaar-
lijkse grote markt. Allerlei goede tweedehands spullen, boeken, 
zelfgemaakte artikelen enz. worden te koop aangeboden.  Er is 
natuurlijk ook aan de inwendige mens gedacht en er worden o.a. 
pannenkoeken, oliebollen, slaatjes, puddingbroodjes verkocht. 
Tussen de middag is er ook soep met een broodje te koop.

Het is zeker de moeite waard om deze markt te bezoeken, ont-
moeting en gezelligheid staan centraal.Voor de kinderen is er 
een grabbelton, er is een sjoelbak en ze kunnen een kleurplaat 
maken.

Van harte welkom op de Venstermarkt!

Gegevens

Datum:  zaterdag 12 september
Tijd:  9.00 uur – ca. 14.00 uur
Locatie:  Dienstencentrum, Elburgerweg 15
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Woensdag 16 september 2015

Boekbinderij Kok uit Sint Maartensdijk

Al meer dan 25 jaar komen bezitters van waardevolle boeken (waaron-
der kerkbesturen) naar boekbinderij Kok in Sint Maartensdijk. Naast 
de boekbinderij is er ook een restauratie atelier. In de schaduw van de 
eeuwen oude kerk worden er Bijbels en boeken gerestaureerd. 

Ook het vervaardigen van banden voor bijzondere gelegenheden en het 
maken van een traditioneel geschenk als de zogenaamde huwelijksbij-
bel vormen een belangrijk onderdeel van ons vakmanschap. De lederen 
banden voorzien zij desgewenst van duurzaam zilver- of koperbeslag. 
De heer Kok komt een lezing geven over hun vakmanschap. Na de 
pauze kunt u vragen stellen en uw oude Bijbel of boek laten taxeren. 

Een bijzonder vakmanschap! Laat u informeren en neem uw oude 
Bijbel of boek mee. 

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 16 september
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 23 september 2015

Fotopresentatie over Afrika

De heer Frits Felix uit IJsselmuiden heeft als hobby natuurfotografie. 
Door het oog van de camera laat hij ons kennismaken met Afrika. Een 
geliefd land voor toeristen en fotografen. 

Een interessant land, met een rijke historie en vooral een bijzondere 
natuur, o.a. de wilde dieren en de uitgestrekte Afrikaanse vlaktes. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar Het Venster!   

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  Woensdag 23 september
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 30 september 2015

Radio Kootwijk voormalig zendstation

Een van de meest markante gebouwen van Nederland ligt midden op 
de Veluwe: het voormalige zendstation Radio Kootwijk. Koningin-
moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden 
‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’ Vanaf die tijd kon Nederland bellen met 
Nederlands-Indië. Eind 1998 ging Radio Kootwijk definitief uit de lucht. 

Wat bleef was de combinatie van het wonderlijke, glorieuze bouw-
werk en een ongerepte omgeving. Eind 2009 kwam het zendstation 
in eigendom van Staatsbosbeheer. Vanmiddag komt er een gids van 
Staatsbosbeheer vertellen over de geschiedenis en de nieuwe ontwik-
kelingen van Radio Kootwijk. 

Wilt u meer weten? Kom dan naar deze middag!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  Woensdag 30 september
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 7 oktober 2015

Modeshow Lanco Mode met verkoop

Al jarenlang komt de firma Lanco bij Het Venster en is inmiddels een 
‘oude bekende’ geworden. De herfst en winter staan weer voor de deur 
en wilt u uw kledinggarderobe aanvullen? Vandaag kunt u dat doen 
want  de nieuwe wintercollectie wordt geshowd. Er is een ruim aanbod 
van kleding, blouses, rokken, jassen, combinaties enz.

Let op: er is ook herenkleding te koop!

Na de modeshow kunt u de kleding bekijken en in alle rust passen en 
kopen om zo uw garderobe weer aan te vullen.

Komt u ook? Neem eens een vriendin of buurvrouw mee voor de 
gezelligheid!       

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 7 oktober
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
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Woensdag 14 oktober 2015

Poëziealbums vol mooie herinneringen

Bij poëziealbums denk je al gauw aan nostalgie. Marian de Meer ver-
zamelt al meer dan 30 jaar poëziealbums. Ze begon met haar verza-
meling omdat ze albums met versjes zo mooi en lief vond. Het is goed 
zoeken, maar dat maakt het verzamelen speciaal. 

In totaal heeft ze 122 albums uit binnen- en buitenland. Deze middag 
laat ze u kennismaken met haar hobby en komt ze vertellen over haar 
verzameling. 

Als u zelf nog een poëziealbum heeft, neemt u deze dan mee. Het 
haalt herinneringen op.

Welkom en neem anderen mee!

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 14 oktober
Tijd:   14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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mei 2014 t/m oktober 2015

Woensdag 21 oktober & 28 oktober 2015

Herfsttochten

De herfst heeft weer zijn intrede gedaan en dat geeft veelal mooie 
kleurschakeringen in de bossen. Dat betekent een middag genieten 
van de prachtige natuur. Maar ook van het landschap en de dorpen 
waar we met de bus langs zullen rijden. We hebben een tussenstop 
om koffie/thee te drinken met daarbij een lekkernij. Na afloop wacht 
in Het Venster een heerlijke herfstmaaltijd die door enthousiaste vrij-
willigers is klaar gemaakt.

Let	op:	 Er	zijn	dus	twee	herfsttochten
	 	 	 op	21	en	28	oktober,	50	personen	per	tocht!

Meldt u zich vroegtijdig aan en vraag anderen mee!
Zie ook: Annuleringskosten bij bustochten – bladzijde 12
Maakt u passende afspraken met uw vervoer?

Koffie inloop van 10.00 – 11.00 uur

Gegevens

Datum:  woensdag 21 & 28 oktober
Tijd:   13.00 – ca. 19.30 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 33,00
Opgave: tot	uiterlijk	woensdag	14	oktober voor de tocht van 
   woensdag 21 oktober; tot	uiterlijk	woensdag	21	oktober	
   voor de tocht van woensdag 28 oktober
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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. Ze  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 Huttinga 
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 
maaltijd is er koffie en worden er gezamenlijk spelletjes gedaan. De 
avond is rond 20.15 uur afgelopen. U dient zich voor deze maaltijd 
minimaal een dag van tevoren op te geven.
De kosten bedragen € 5,00.
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Houtsnijden
Elke maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur komt de houtsnijdersclub 
bij elkaar om zich bezig te houden met het Friese houtsnijwerk. 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 loopoefe-
ningen 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.
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Handwerken
Eens per 2 weken op donderdag van 13.30 - 15.30 uur is er handwerken 
(breien wordt het meest gedaan). U kunt voor uzelf iets maken, voor de 
verkoping van Het Venster of voor een goed doel. Dit alles onder het 
genot van een kopje thee of koffie. Ook als u nog nooit heeft gehand-
werkt, bent u van harte welkom. Het gaat vooral om de gezelligheid!  
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.

Goede morgen koffie morgen
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen 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.
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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.

Gespreksgroep
Het doel van de gespreksgroep is, om samen na te denken en in 
gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen. Dit kan door mid-
del van een boek, artikel en/of vragen vanuit de gespreksgroep. Van 
belang is dat in het contact met elkaar, ontmoeting en het onder-
linge gesprek voorop staan met respect voor elkaars opvattingen. De 
gespreksgroep vindt de tweede woensdagmiddag van de maand plaats 
om 14.00 uur in Het Venster.
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Aantekeningen
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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
• 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:



Belangrijke telefoonnummers

Algemeen
Alarmnummer 112
Huisartsenpost (0900) 34 10 341

Vervoer
SWON (AMVO vervoer) (0341) 25 20 20
Regiotaxi (0900) 98 86
Hulpdienst Het Venster (0341) 25 72 42

Ziekenhuizen
Sint Jansdal Harderwijk (0341) 46 39 11
Isala Zwolle (038) 424 50 00

Steunpunt Mantelzorg (0341) 25 72 42

Het Venster (0341) 25 72 42
 

Elburgerweg 15
8071 TA Nunspeet
tel. 0341- 25 72 42
info@hetvenster-nunspeet.nl
www.hetvenster-nunspeet.nl


