
Voorwoord 

In de Vensterkrant van mei 2012 heeft u kunnen lezen over 
de doelgroepverbreding van Het Venster. Het ouderenwerk 
is welzijnswerk geworden, voor thuiswonende burgers met 
een hulpvraag. Gods Woord is het uitgangspunt voor al het 
handelen  vanuit  Het  Venster.  Expliciet  ligt  daarin  de 
opdracht  om  goed  te  doen  voor  anderen,  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  samenleving.  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 
activiteitenprogramma  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 medewerkers, door inzet van onze ruim 370 
vrijwilligers  en  door  het  aanbieden  van  activiteiten  en 
diensten. 

Wanneer  u  vragen  heeft  over  een  bepaalde  dienst  of 
activiteit, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 
ons dienstencentrum (0341) 25 72 42.
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Wij hopen – op welke manier dan ook – 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 wordt 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 aanvragen 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 perioden in uw leven. Denk daarbij aan rouw, 
eenzaamheid,  zingeving,  somberheid,  verlies  van 
gezondheid,  problemen  in  een  relatie  en  dergelijke. 
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 
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wordt  een  sociaal  netwerk  opgebouwd  en  er  worden 
afspraken gemaakt over de contacten. 

Bij voldoende belangstelling vinden in het dienstencentrum 
ook de gespreksgroepen plaats. Dit is een groep met vaste 
deelnemers  die  6  tot  8  keer  bij  elkaar  komen.  De 
deelnemers  bevinden  zich  allemaal  in  een  vergelijkbare 
situatie.  Die  situatie  wordt  besproken  aan  de  hand  van 
thema’s,  onder  begeleiding  van  een  ouderenadviseur/ 
maatschappelijk werker.  Bij  deze gespreksgroepen kunt u 
denken  aan  geheugentraining,  reminiscentie  (=terug  naar 
toen),  rouwverwerking,  ouder  worden, 
weerbaarheidstraining,  opname  van  een  partner  in  een 
verpleeghuis.
Contactpersonen:  Henrieke  Kroon,  Annemarie  van  der 
Linde en Maria Huttinga

Preventief huisbezoek
Een preventief huisbezoek is een eenmalig bezoek aan 75-
plussers met als doel het in kaart brengen van welke hulp of 
van  welke  voorzieningen  ouderen  al  gebruik  maken  en 
informatie  en  advies  geven  over  voorzieningen  die  nog 
voorhanden zijn. Het preventieve en signalerende karakter 
staat centraal, waarbij het initiatief van het huisbezoek bij 
de organisatie ligt. Contactpersoon: Maria Huttinga

Hulpdienst 
Het  verlenen  van  hulp  in  die  gevallen,  waarin  de 
professionele  hulp  niet  voorziet,  bv.  het  doen  van 
boodschappen,  het  omruilen  van  bibliotheekboeken, 
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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.

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  Kroon  (Nunspeet)  en 
Annemarie van der Linde (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 Kroon

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.
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Oppasservice
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  Kroon  (Nunspeet)  en 
Annemarie van der Linde (Elspeet)

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
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Personenalarmering Alarm Alert
Het bieden van sociale alarmering, zodat de betrokkene 24 
uur per dag hulp kan inroepen van mensen uit zijn of haar 
eigen  sociale  omgeving  of  van  een  medewerker  van 
verzorgingshuis de Bunterhoek.
Contactpersonen:  Henrieke  Kroon,  Annemarie  van  der 
Linde en Marieke van Putten

Spreekuur notaris
Bij  het  ouder  worden  krijgen  veel  mensen  vragen  over 
schenkingen, het maken van een testament, erfenissen, etc. 
Kinderen kunnen bij opname van (één) 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 6 november 2012
 Dinsdag 4 december 2012
 Dinsdag 5 februari 2013

 Dinsdag 5 maart 2013 
 Dinsdag 2 april 2013 
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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, 
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een cursus  of  zorg  regelen  zodat  u  even weg kunt:  het 
Steunpunt helpt u verder! 

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. 

Mantelzorgers die de mantelzorgkalender willen ontvangen, 
waarin  alle  activiteiten  en  bijeenkomsten  voor 
mantelzorgers op een rijtje staan, kunnen hiervoor terecht 
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 bij dit spreekuur zonder afspraak bij het Steunpunt 
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
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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 medewerkers  van Het Venster, 
Oranjehof, Icare Thuiszorg en het Steunpunt Mantelzorg.
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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. Maar ook op andere plaatsen in Nunspeet of in 
de andere dorpskernen van de gemeente Nunspeet zijn wij 
actief. Hieronder vindt u een overzicht.

Nunspeet – De Brem – Van Hallstraat 1 
Samen  met  de  Stichting  Welzijn  Ouderen  Nunspeet 
(SWON) worden er in de maanden september tot en met 
april activiteiten georganiseerd in De Brem. De activiteiten 
zijn  opgezet  voor  de  bewoners  van  De  Brem  en  voor 
mensen die in de omgeving van De Brem wonen. 
Die van de SWON vinden plaats op de 2e dinsdag van de 
maand 14.30 tot 16.00 uur. 
De  activiteiten  van  Het  Venster  vinden  plaats  op  de  4e 
maandag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur. 
Voor meer informatie of voor het programmaboekje kunt u 
terecht bij:
Geusje van de Werfhorst (Het Venster) – T (0341) 25 72 42
Geraldine Hofsink (SWON) – T (0341) 25 20 20 

Elspeet – Zorgcentrum Oranjehof – G. Mouwweg 13

Schilderen
In de maanden oktober tot en met april is er om de veertien 
dagen schilderen.  Er  wordt  met  olieverf  geschilderd.  Het 
schilderen vindt plaats op donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur. Creatief bezig zijn en van elkaar leren.
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Creatief
Op de tweede dinsdagmiddag van de maand van 14.00 tot 
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  de activiteiten in  Elspeet  kunt  u  te 
terecht bij Geusje van de Werfhorst – T (0341) 25 72 42.

Hulshorst – Dorpshuis de Wieken – Kapelweg 7
Elke woensdag in de even weken is er een dagprogramma 
van  10.00  tot  15.30  uur  voor  mensen  uit  Hulshorst. 
Gezellig samen koffiedrinken en bij praten. Met elkaar een 
heerlijke  warme  maaltijd  gebruiken  die  verzorgd  wordt 
door De Bunterhoek en daarna is er nog een activiteit.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Lenie  Biemond  –  T  (0341)  45  12 82 of  Geusje  van  de 
Werfhorst  – T (0341) 25 72 42.

Vierhouten – Dorpshuis Horsterhoek – Elspeterweg 26
Activiteiten (georganiseerd door de SWON)
In  Vierhouten  worden  elke  week  diverse  activiteiten  en 
warme maaltijden aangeboden.  Activiteiten vinden plaats 
op  dinsdag  van  10.00  tot  16.00  uur  in  dorpshuis  De 
Horsterhoek. 
Voor  inlichtingen  en  activiteiten  in  Vierhouten  kunt  u 
contact opnemen met:
Hanna Lokhorst – T (0577) 41 14 51
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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.
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 – 16.00 uur. Voor koffie/thee wordt 
gezorgd. Er wordt een collecte gehouden t.b.v de gemaakte 
kosten. In  de  maanden  juni  t/m september  zijn  er  geen 
momenten van bezinning. 

U bent welkom op:
Donderdag 1 november 2012  
Donderdag 6 december 2012
Donderdag 7 februari 2013
Donderdag 7 maart 2013
Donderdag 2 mei 2013

We hopen op uw komst en op goede gesprekken.
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Activiteitenprogramma winter 2012/2013

Het  Venster  heeft  voor  de  komende  maanden  weer  een 
gevarieerd  programma  met  activiteiten  voor  u 
samengesteld.  De  activiteiten  zijn  vastgesteld  van 
november  2012  t/m  april  2013.  De  meeste  activiteiten 
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 op één 
van de activiteiten!

Voor  vragen  of  informatie  over  de  activiteiten  kunt  u 
contact  opnemen 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!
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Opgave voor activiteiten

Voor  een aantal  activiteiten is  het  nodig  dat  u  zich van 
tevoren  opgeeft.  Dat  heeft  vooral  te  maken  met  het 
bestellen van materialen of diensten. Steeds vaker zijn er 
mensen die  zich  niet  hebben  opgegeven en  die  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 
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 graag de kosten voor de deelnemers zo laag 
mogelijk  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.
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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.  

Info: Goedemorgen koffiemorgen
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen kunt u vanaf 
10.30 uur een kopje heerlijk verse koffie komen drinken. 
Het is fijn en goed om elkaar te ontmoeten en gezellig een 
praatje te maken.
Wanneer: Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen 
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur
Locatie: Dienstencentrum, Elburgerweg 15
Bijdrage: € 0,50 per kopje koffie/thee
Opgave: niet nodig
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Open-maaltijden  op  dinsdag,  woensdag,  donderdag  en  
vrijdag
Elke  dinsdag,  woensdag,  donderdag  en  vrijdag  wordt  er 
door  vrijwilligers  een  heerlijke,  gezonde  en  gevarieerde 
warme  maaltijd  bereid  in  de  keuken  van  het 
dienstencentrum.  Om  12.00  uur  begint  deze  maaltijd. 
Vanaf ongeveer 11.00 uur is er koffie. 
Op dinsdag en donderdag wordt er gezamenlijk gezongen 
met begeleiding op het orgel van 11.15 tot ca. 11.45 uur.

Datum: Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Tijd: 11.00 - ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum 

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 6,00
Opgave: één dag van tevoren voor 12 uur

Broodmaaltijd
De  eerste  vrijdag  van  de  maand  (m.u.v.  januari  en 
september)  wordt  er  door  vrijwilligers  een  broodmaaltijd 
geserveerd in het dienstencentrum. Om 18.00 begint deze 
maaltijd en duurt tot ca. 19.00 uur. Na afloop is er nog een 
gezellig samenzijn met spelletjes en koffie.

Datum: Eerste vrijdag van de maand
Tijd: 18.00 - ca. 20.15 uur
Locatie: Dienstencentrum 

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 4,00
Opgave: één dag van tevoren voor 12 uur
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Activiteiten november 2012 t/m april 2013

Woensdag 7 november 2012

• Koffie inloop van 10.30 – 11.45 uur

Dankdag

Op woensdag 7 november is het dankdag. ’s Middags zijn 
er dan geen activiteiten in het dienstencentrum.

In  verband  met  dankdag  begint  de  open  maaltijd  om 
11.45 i.p.v. 12.00 uur.

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!
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Woensdag 14 november 2012

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Chinees buffet

Ook dit  jaar staat  het  Chinees buffet  op het programma. 
Allerlei  Chinese  gerechten  worden  bereid  zodat  u  kunt 
kiezen wat u lekker vindt.  
De vrijwilligers maken het met veel plezier voor u klaar. 
Laat uzelf verrassen!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?

Datum: woensdag 14 november
Tijd: 12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 9 november
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Woensdag 21 november 2012

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Infomiddag over Parkinson 

Heleen Reitsma is  gespecialiseerd in zorg voor  patienten 
met Pakinson. De ziekte van Parkinson, genoemd naar de 
Engelse  arts  James Parkinson is  een hersenziekte  waarbij 
zenuwcellen langzaam afsterven. Heleen Reitsma zal deze 
middag informatie geven over Parkinson. Wat is Parkinson 
en wat zijn de verschillende vormen van dit ziektebeeld. 
Tevens zal zij ingaan op wat Parkinson voor de betrokken 
omstanders betekent. 
Dus wilt u meer weten over Parkinson, kom dan naar deze 
infomiddag. 
Een interessant onderwerp!  

 

Datum: woensdag 21 november
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 28 november 2012

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur 
Een dierenarts vertelt

De  heer  W.J.  van  de  Weg  is  werkzaam  geweest  als 
dierenarts in Kampen en omgeving. De liefde voor zijn vak 
heeft hij altijd behouden. Dit laat hij zien door middel van 
zijn lezing.  De lezing zal  gaan over  het  verschil  van de 
werkzaamheden  van  een  dierenarts  in  vroeger  tijden  en 
zoals  het  nu gaat.  De heer  van de Weg is  een boeiend 
verteller en hij zal ook een aantal instrumenten laten zien. 
Veel  van  deze  instrumenten  hebben  een  bijzondere 
geschiedenis.  

  

Datum: woensdag 28 november
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 5 december 2012

• Koffie inloop van 10.30 -  12.00 uur

Bingomiddag  

Bingo  spelen  is  een  gezellig  spel  dat  altijd  een  beetje 
spanning  geeft.  De  vraag  is:  Wie  heeft  het  eerst  alle 
getallen op de kaart weggestreept en welke prijsjes zijn er 
te  winnen?  Want  deze  horen  er  echt  bij.  Maar  het 
belangrijkste  is  de  onderlinge  ontmoeting.  Neem  gerust 
iemand anders mee!

Datum: woensdag 5 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum 

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: niet nodig
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Woensdag 12 december 2012

• Koffie inloop van 10.30 -  12.00 uur

Folklore en klederdracht Nuwenspete

Het levend houden van een streektaal  en klederdracht is 
van groot  belang.  De historische vereniging Nuwenspete 
houdt  zich daar mee bezig. Zij zullen deze middag een 
klederdrachtshow  geven,  een  aantal  ambachtpresentaties 
en  u  kunt  genieten  van  verhaaltjes,  gedichtjes  in  het 
Nunspeets dialect. Het belooft weer een gezellige middag 
te worden.
 

Datum: woensdag 12 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Plaats: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50  
Opgave:      niet nodig
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Vrijdag 14 december 2012

Kerstbijeenkomst 

Samen gedenken dat de Heere Jezus, Gods Zoon voor ons 
naar  de aarde is  gekomen. U bent  vanaf  10.00 uur  van 
harte  welkom  voor  een  kopje  koffie  of  thee.  De 
kerstbijeenkomst begint om 10.30 uur. We luisteren naar 
een meditatie, zingen kerstliederen en er worden gedichten 
voorgedragen. 

Om 12.00  uur  is  er  een  lunch,  bereid  door  een  aantal 
vrijwilligers.  Na  de  maaltijd  willen  we  nog  een  aantal 
liederen zingen en gedichten voordragen. Een kerstverhaal 
zal  ook deze middag niet  ontbreken.  U wordt van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Datum: vrijdag 14 december
Tijd: 10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk woensdag 12 december
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Woensdag 19 december 2012

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

DVD – TO THE ENDS OF THE EARTH – naar het einde 
van de aarde

Een DVD uit de serie Frozen Planet. De DVD neemt u mee 
naar  de  Noord-  en  Zuidpool,  de  grootste  ongerepte 
natuurgebieden ter wereld en schetst een adembenemend 
portret van een landschap dat qua omvang, schoonheid en 
extreme omstandigheden met niets op aarde te vergelijken 
is. 
De reis start op de Antarctische convergentie, waar koude 
en warme stromingen botsen en waar de oceaan ruiger is 
dan  waar  ook  ter  wereld.  Op de  eilanden  binnen  deze 
natuurlijke  begrenzing  van  Antarctica  leven  diverse 
zeldzame dieren. 
Terwijl het poolijs smelt, brengt Frozen Planet een deel van 
de  aarde  in  beeld  dat  binnenkort  voorgoed  kan  zijn 
veranderd....
Welkom, de koffie en thee staan klaar!

Datum: woensdag 19 december
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 26 december 2012

Welkom op 2e Kerstdag

Het Venster organiseert ook dit jaar weer een broodmaaltijd 
op de Tweede Kerstdag, voor ieder die daar zin in heeft.  
Buiten  zal  het  hout  in  de  vuurkorven  branden.  Binnen 
praten  we  wat  bij  en  genieten  we  van  warme 
chocolademelk  en  wat  lekkers.  Een  uitgebreide 
broodmaaltijd wordt verzorgd door de medewerkers en na 
afloop is er tijd voor een spelletje, wat muziek en een bakje 
koffie. 
Graag  willen  we  weten  op  hoeveel  gasten  we  mogen 
rekenen. Daarom is het belangrijk dat u zich opgeeft voor 
deze bijeenkomst. Wanneer vervoer echt een probleem is, 
laat het ons dan weten, dan wordt dit voor u geregeld. 

Datum: woensdag 26 december
Tijd: 16.00 – ca. 20.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 5,00
Opgave: uiterlijk woensdag 19 december
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Vrijdag 28 december 2012

Boekenmarkt en Oliebollen 

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

Tegelijkertijd  worden  er  oliebollen  gebakken.  U  kunt 
oliebollen van te voren bestellen via een intekenlijst. 

Deze dag vervalt de open maaltijd, daarvoor in de plaats 
kunt u soep eten met een broodje. Uiteraard is er koffie, 
thee en limonade verkrijgbaar.

Wij hopen u deze dag te ontmoeten! 

Datum: vrijdag 28 december 
Tijd: 10.00 – ca. 13.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
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Woensdag 2 januari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst

U  bent  van  harte  welkom  om  nieuwjaarswensen  uit  te 
wisselen. We doen dat tijdens een bijeenkomst onder het 
genot van een hapje en een drankje. Het zou fijn zijn om 
ook u te mogen begroeten in het nieuwe jaar!

Datum: woensdag 2 januari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
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Woensdag 9 januari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Spelletjesmiddag

Na  de  feestdagen  en  de  jaarwisseling,  kunt  u  in  het 
dienstencentrum  spelletjes  komen  doen.  Gezellig  met 
anderen rummicubben of sjoelen, alleen gaat het niet. 

Het elkaar ontmoeten is belangrijk. De koffie en thee staan 
klaar. Neem gerust iemand mee.

Datum:        woensdag 9 januari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 16 januari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Het Vensterbuffet

Laat  u  verrassen  door  de heerlijke  gerechten  die  voor  u 
worden  klaargemaakt  door  enthousiaste  vrijwilligers.  U 
kunt  ter  plekke  kiezen  uit  bekende  en  onbekende 
gerechten.

Voor  iedereen  is  er  wel  een  gerecht  bij  wat  lekker 
gevonden wordt.

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?! 

Datum: woensdag 16 januari
Tijd: 12.00 – ca. 14.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 11 januari
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Woensdag 23 januari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Rabobank

Heeft u vragen over uw financiën, of weet u niet hoe u geld 
kunt  over  maken  via  de  computer,  het  zogenaamde 
internetbankieren?  U krijgt  deze middag de gelegenheid 
om  vragen  te  stellen.  Wij  hebben  namelijk  mevrouw 
Hendriks,  medewerker  van  de  Rabobank  Noordwest  – 
Veluwe  uitgenodigd  om uw vragen  te  beantwoorden!  U 
bent van harte uitgenodigd om bij deze middag aanwezig 
te zijn. 

Datum: woensdag 23 januari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 30 januari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Presentatie Bloem & Co
 

Ada en Chris Herzog zijn natuurfotografen met een brede 
belangstelling.  Hun  werkgebied  beslaat  voornamelijk  de 
Noord-Veluwe.  Zij  vinden het  belangrijk  ook anderen te 
laten  genieten  van  hun  werk.  Dit  doen  ze  d.m.v.  een 
beamerpresentatie  ondersteund  door  muziek  en 
natuurgeluiden. Deze middag zullen ze iets laten zien over 
bloemen, planten en paddenstoelen. 
U bent van harte uitgenodigd om te komen!    

Datum: woensdag 30 januari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave: niet nodig
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Woensdag 6 februari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Infomiddag over Migraine 

Wordt  uw  dag  regelmatig  verpest  door  hoofdpijn?  En 
werken  de  pijnstillers  van  de  apotheker  of  drogist  niet? 
Misschien heeft u migraine. Kom voor meer informatie naar 
deze  middag.  Tijdens  deze  infomiddag  worden  de 
opsporing,  mogelijke  oorzaken,  gevolgen en behandeling 
van migraine besproken.
De koffie/thee staan voor u klaar!

Datum: woensdag 6 februari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50 
Opgave: niet nodig
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“Muziek”

Het thema van de

Midwinterweek 2013
Maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari

Muziek, de kunst die zich bezighoudt met het combineren 
van vocale of instrumentale geluiden binnen een bepaalde 
tijd  om  emoties,  ideeën  of  geestestoestanden  over  te 
brengen,  veelal  volgens  culturele  normen  voor  ritme, 
melodie en in de meeste Westerse muziek, harmonie. Dit is 
een van de definities van muziek. 
Muziek  kan  veel  met  iemand  doen.  Het  luisteren  naar 
prachtige klassieke stukken of een specifiek instrument die 
de mooiste klanken laat horen. 
Muziek  is  heel  persoonlijk,  de  ene  mens  houdt  van 
instrumentaal, de ander van zingen.
Het is een heel breed thema. We willen een klein stukje 
hieruit  belichten. Een aantal  onderwerpen komen aan de 
orde, o.a. Het Veluws senioren orkest, vioolbouwer dhr. S. 
Vogelsangs  en  door  dhr.  M.  Seijbel  laten  we  ons 
informeren over het orgel. 
We sluiten de week af met een gezellige High tea waarbij 
muziekklanken niet zullen ontbreken.
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“Muziek”

Maandag 11 februari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Muziek

Deze middag start de midwinterweek. Wat er deze middag 
gaat plaatsvinden is nog niet helemaal duidelijk. Komt er 
een koor of wordt het een DVD waarbij u naar een concert 
kunt kijken. Het blijft een verrassing. Te zijner tijd krijgt u 
een uitnodiging voor de midwinterweek en daarin zullen 
we het onderwerp bekend maken. Let  u ook op verdere 
berichtgeving.
Interessant zal het zeker zijn!

Datum: Maandag 11 februari 
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: geen  
Opgave: niet nodig
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“Muziek”

Dinsdag 12 februari 2013
 
De Fanfare

Deze middag hoopt het Veluws senioren orkest bij ons te 
komen  spelen.  Ze  zullen  oud  hollandse,  vaderlandse 
liederen,  psalmen  en  liederen  van  Johannes  de  Heer 
spelen. Er zijn liederenbundels aanwezig zodat er voor u de 
mogelijkheid  is  om  mee  te  zingen.  Daarnaast  is  er  de 
gelegenheid om vragen te stellen over de instrumenten die 
bespeeld worden.  Het  belooft  een gezellige en muzikale 
middag te worden.  
 

Datum:       dinsdag 12 februari
Tijd: maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur

’s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd  € 6,00

middagprogramma: geen
Opgave: voor de maaltijd

uiterlijk vrijdag 7 februari 
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“Muziek”

Woensdag 13 februari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

De viool  / cello

De viool  /  cello...  bijzondere  muziekinstrumenten.  Deze 
belangrijke  instrumenten  worden  vooral  gebruikt  in 
orkesten  en  zijn  onmisbaar  in  het  uitvoeren  van  o.a. 
klassieke  muziekstukken.  Een  reden  om  ons  meer  te 
verdiepen in deze instrumenten. Daarom hebben we dhr. 
S.  Vogelsangs  uit  Berlicum  uitgenodigd.  In  een  lezing 
vertelt  hij  over de bouw van de instrumenten. Materiaal, 
gereedschap  en  verschillende  door  hem  gebouwde 
instrumenten zal hij meenemen. Bij voldoende tijd laten we 
ook een film zien over zijn werk. 
Na  deze  middag  is  er  aansluitend  een  broodmaaltijd. 
Hiervoor moet u zich aanmelden!

Welkom!

Datum:       woensdag 13 februari
Tijd: maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur

’s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
broodmaaltijd: 17.15 – 18.15 uur 

Locatie: Dienstencentrum
Elburgerweg 15

Bijdrage: maaltijd  € 6,00
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middagprogramma: geen
broodmaaltijd € 6,00

Opgave: voor de maaltijd en de broodmaaltijd
uiterlijk maandag 11 februari 

3



“Muziek”

Donderdag 14 februari 2013

Het orgel

Deze middag komt dhr. M. Seijbel uit Elburg. Dhr. Seijbel 
is 43 jaar hoofdorganist van de Grote- of St. Nicolaaskerk te 
Elburg geweest. Hij is voorzitter van het nationaal historisch 
orgelmuseum en van de stichting tot het behoud van het 
Nederlandse  orgel,  beiden  gevestigd  in  Elburg.  Hij  zal 
vertellen  over de  orgelgeschiedenis van ons land. Dit doet 
hij aan de hand van een dia presentatie. 

Een  interessant  onderwerp  en  het  zal  zeker  de  moeite 
waard zijn!
   

Datum:       donderdag 14 februari
Tijd: maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur

’s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd  € 6,00

middagprogramma: geen
Opgave: voor de maaltijd

uiterlijk dinsdag 12 februari 
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“Muziek”

Vrijdag 15 februari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Een High tea

De afsluiting van de midwinterweek. Gezellig theedrinken 
met allerlei lekkers erbij. Petit fours, brownies, bonbons... 
te veel om op te noemen. Voor ieders  smaak is er wel iets 
bij.  Tijdens  de  High  tea  zal  achtergrond  muziek  niet 
ontbreken.

Een smakelijk slot van de Midwinterweek

Datum:       vrijdag 15 februari
Tijd: maaltijd: 12.00 – ca. 13.00 uur

’s middags: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: maaltijd  € 6,00

middagprogramma: € 3,00
Opgave: voor de maaltijd uiterlijk 

woensdag 13 februari 
voor de High tea uiterlijk vrijdag 8 februari 
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Woensdag 20 februari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Bingomiddag

Bingo spelen is een gezellige bezigheid. Het concentreren 
op de getallen is noodzakelijk, maar best lastig. Wie het 
eerst  de kaart  vol  heeft  blijft  altijd een beetje  spannend. 
Uiteraard  zijn  er  leuke  kleine  prijsjes  te  winnen.  Neem 
gerust een ander mee!

Datum: woensdag 20 februari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: Niet nodig
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Woensdag 27 februari 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Van lammertijd tot lammertijd

Christien  Mouw,  herderin  van  de  schaapskudde  van 
Elspeet.  Het  leven  met  de  schapen,  de  natuur  en  de 
seizoenen is voor Christien een levenswijze. Ze weet deze 
manier van leven zo mooi onder woorden te brengen, in 
boekvorm  maar  ook  door  lezingen  te  geven.  Daarom 
hebben we haar uitgenodigd om te komen vertellen over 
haar schapen, de heide en de natuur die haar zo fascineert.

Van harte welkom om te komen luisteren! 

Datum: woensdag 27 februari
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 6 maart 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Uitstapje museum Sjoel in Elburg

'Zien leidt tot gedenken, gedenken tot doen'
(Babylonische Talmoed, Menachot 43B)

Deze uitspraak uit de Talmoed geeft de doelstelling van 
museum Sjoel Elburg in één zin weer. 

Deze middag gaan we een uitstapje maken naar de Sjoel in 
Elburg. Om 13.45 verzamelen we bij Het Venster waar we 
eerst beginnen met een bakje koffie/thee met iets lekkers. 
Als we bij de Sjoel aankomen beginnen we met een film 
die  gaat  over  de  culturele  geschiedenis  van  de  Joodse 
gemeenschap te Elburg. Daarna is er de gelegenheid om de 
Sjoel te bezichtigen. 

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Datum: woensdag 6 maart
Tijd: 13.45 – ca. 16.45 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 7,00 
Opgave: uiterlijk woensdag 27 februari 

i.v.m. regelen van vervoer
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Woensdag 13 maart 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 11.45 uur

Biddag

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Daarom zijn 
er ’s middags geen activiteiten.

In verband met biddag begint de open maaltijd om 11.45 
i.p.v. 12.00 uur. 

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

4



Woensdag 20 maart 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Modeshow Lanco Mode met verkoop 

Het  voorjaar  zit  in  de  lucht.  De  tijd  breekt  aan  om de 
winterkleren op te ruimen en de zomerkleren uit de kast te 
halen.  Meestal  moet  de  kleding  garderobe  aangevuld 
worden. 

Lanco Mode komt deze middag bij Het Venster om u te 
laten  zien  wat  de  mode  voor  de  komende  tijd  wordt. 
Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om kleding te kopen. Er 
is  voldoende  gelegenheid  om  kleding  te  passen  en 
vakkundig advies te krijgen! 

Neem gerust anderen mee!

Datum: woensdag 20 maart
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: geen
Opgave: niet nodig
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Woensdag 27 maart 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Paasbijeenkomst

Pasen… de dood is overwonnen omdat de Heere Jezus is 
opgestaan. Dat willen wij met elkaar herdenken.

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. Aansluitend is er om 12.00 uur een 
lunch. Na de maaltijd willen we nog een aantal liederen 
zingen en luisteren naar een aantal gedichten die worden 
voorgedragen.  U wordt  van harte uitgenodigd om bij  de 
Paasbijeenkomst aanwezig te zijn!

Maakt u passende afspraken met uw vervoer?!

Datum: Woensdag 27 maart
Tijd: 10.00 – ca. 15.00 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 10,00
Opgave: uiterlijk vrijdag 22 maart
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Woensdag 3 april 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Stichting Hart voor Moldavië

Stichting Hart voor Moldavië is opgericht in 2002 en heeft 
als  doel  in  de  republiek  Moldavië  projecten  te 
ondersteunen die gericht zijn op het geven van hulp aan de 
zwaksten  in  de  samenleving.  De  stichting  heeft  een 
christelijke identiteit en wil de liefde van Christus uitdragen 
naar de mensen in Moldavië. 
Deze middag hebben we dhr. Lex Wind uitgenodigd. Hij 
zal komen vertellen over de projecten die er zijn, in het 
bijzonder voor de oudere medemens. 
Heel  veel  ouderen  in  Moldavië  leven  in  slechte 
omstandigheden  zonder  de  basale  voorzieningen  zoals 
leidingwater, een goede maaltijd of medische zorg. En met 
hun  pensioentje  van  rond  de  30  euro  zal  er  niet  veel 
veranderen voor hen. De stichting staat voor deze mensen 
klaar. U bent van harte uitgenodigd om te komen. 

Datum: Woensdag 3 april
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
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Opgave: niet nodig
Woensdag 10 april 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Voedselhulp Nunspeet

Heeft u wel eens van Voedselhulp gehoord in de gemeente 
Nunspeet? Voedselhulp biedt ondersteuning aan ieder die 
dit nodig heeft, ongeacht afkomst of religie. Een financieel 
probleem staat zelden op zichzelf en is vaak onderdeel van 
een complexer geheel. Voedselhulp heeft hier oog voor.  
Deze  middag  hoopt  mevrouw  Peters  ons  meer  over 
Voedselhulp te vertellen. Hoe gaan ze te werk, wat is hun 
visie en wie komen er voor in aanmerking?
U wordt van harte uitgenodigd naar deze middag te komen 
en neem gerust anderen mee.  

Datum: Woensdag 10 april
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 2,50
Opgave: niet nodig
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Woensdag 17 april 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur

Keukenhof

De Keukenhof is het mooiste lentepark ter wereld van 32 
hectare  groot.  Er  zijn  7  miljoen  bloembollen  geplant  in 
meer dan 1600 variëteiten. Mis dit evenement niet en ga 
mee met de bustocht, georganiseerd door Het Venster. 

Om 8.30 verzamelen we bij Het Venster waar we beginnen 
met een kop koffie. Om 9.00 uur vertrekken we richting 
Lisse, waar we omstreeks 10.30 uur aankomen. Daar kunt 
u  op  eigen  gelegenheid  het  park  verkennen.  Omstreeks 
16.00 uur gaan we weer richting Nunspeet waar we in het 
dienstencentrum de dag afsluiten met een chinees buffet.  

Belangrijk  voor  deze  dagtocht  is  dat  u  goed  ter  been 
bent. Zie ook: Annuleringskosten bij bustochten.

Datum: woensdag 17 april
Tijd: 8.30 – ca. 19.30 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 45,00 
Opgave: uiterlijk woensdag 10 april
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Opmerkingen: U moet zelf een lunchpakket en 
drinken meenemen voor tussen de 
middag!
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Woensdag 24 april 2013

• Koffie inloop van 10.30 – 12.00 uur 

Oranjemiddag met tompoucen

Ook dit jaar vieren wij weer koninginnedag. Het Venster 
wil  daar natuurlijk niet aan voorbij gaan.

Daarom nodigen wij u uit voor een feestelijke middag in 
het  dienstencentrum.  Koffie,  thee  en  een  overheerlijke 
oranje tompouce staan bij binnenkomst voor u klaar. Deze 
middag zal uw kennis van ons Koningshuis getest worden 
en zullen we wat liederen met elkaar zingen. Vergeet u niet 
op te geven i.v.m het bestellen van de tompoucen.  

Datum: woensdag 24 april
Tijd: 14.30 – ca. 16.15 uur
Locatie: Dienstencentrum

Elburgerweg 15
Bijdrage: € 3,00
Opgave: uiterlijk maandag 22 april
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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 
afgerekend  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  Geusje  van  de  Werfhorst,  medewerker 
dienstencentrum.
Voor  alle  activiteiten  geldt:  prijswijzigingen  
voorbehouden!

Open-maaltijd
Elke  week  op  dinsdag,  woensdag,  donderdag  en  vrijdag 
zijn er open maaltijden. Gezonde, gevarieerde maaltijden 
met leeftijdsgenoten, gezellig toch?! Vanaf ca. 11.00 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 afgesloten. Opgave uiterlijk een dag van te voren 
voor 12 uur. De kosten bedragen € 6,00. 
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Broodmaaltijd
De eerste vrijdagavond van de maand is er een uitgebreide 
broodmaaltijd  (m.u.v.  Januari  en  september).  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 € 4,00.

Houtsnijden
Elke  maandagmiddag  van  14.00  tot  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.

Tekenen en schilderen (beginners en gevorderden)
Elke eerste en derde dinsdag van de maand komt deze club 
bij  elkaar,  ’s  morgens  van  9.30 tot  11.30 uur.  Voor  de 
beginners  is  het  belangrijk  om bij  de  basis  te  beginnen, 
zoals het leren kijken naar dingen en het tekenen. Daarna 
kan men het schilderen met o.a. olieverf zich eigen maken. 
De kosten bedragen € 15,00 voor 7 bijeenkomsten.

Kaarten maken
Elke  derde  dinsdag  van  de  maand  worden  er  kaarten 
gemaakt, ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Iedere keer 
wordt een ander idee uitgewerkt, dus een heel afwisselende 
bezigheid. 
De kosten bedragen € 3,50 per keer. 

5



Bloemschikken
Elke vierde dinsdag van de maand is er bloemschikken. ’s 
Morgens van 9.45 tot 11.30 uur en 's middags van 13.45 
tot 15.30 uur. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht 
welke materialen u mee dient te nemen. 
De kosten bedragen € 7,50 per keer.

Houtgutsen
Taferelen  of  prenten  uit  een  stuk  hout  gutsen.  Elke 
dinsdagmiddag  van  14.00  tot  16.00  uur  komen  de 
deelnemers van deze club bij elkaar om hiermee bezig te 
zijn. De kosten bedragen € 12,00 per maand.

Bewegen met ouderen
Op woensdagmorgen van 9.15 tot 10.00 uur en van 10.30 
tot 11.15 uur uur is er bewegen met ouderen.  
De  1e groep  worden  er  vooral  sta-  en  loopoefeningen 
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. 

Handwerken
Eens per 2 weken op donderdag van 13.30 tot 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 
gehandwerkt, bent u van harte welkom. Het gaat vooral om 
de gezelligheid! De kosten bedragen € 3,00 per maand.
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Schilderen
Elke  vrijdagmorgen  van  9.30  uur  tot  11.30  uur  kunt  u 
schilderen.  Er  wordt  met  olieverf  geschilderd.  De kosten 
bedragen ca. € 12,50 per maand, inclusief verf en panelen.

Schaken
Op vrijdagmorgen  van  9.30  uur  tot  11.30  uur  komt  de 
schaakclub  bij  elkaar.  Er  wordt  geschaakt  in 
competitieverband. De kosten bedragen € 5,50 per maand.

Computercursus                                     
Bij  Het  Venster  worden  computercursussen  gegeven.  De 
groepen bestaan uit maximaal 4 personen. Daardoor is er 
voldoende  aandacht  voor  de  cursist.  Voor  informatie/ 
opgave  kunt  u  contact  opnemen  met  Geusje  van  de 
Werfhorst. 

Koffie inloop
Elke maandag- woensdag- en vrijdagmorgen kunt u vanaf 
10.30  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 voor in 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 uur en 
is om ca. 20.00 uur afgelopen. 
Er wordt een collecte gehouden t.b.v. Het Venster.

5



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.
Als  er  een  bijeenkomst  is  wordt  deze  op  de  eerste 
donderdag van de maand gehouden, van 14.30 – 16.00 
uur.  Let  u  vooral  op  de  data.  Er  wordt  een  collecte 
gehouden  t.b.v.  Het  Venster.  Meer  informatie  vindt  u 
voorin het boekje. 
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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 vanzelf een boekje toegestuurd.

Naam:……………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………..

Postcode:……………………………………………………………

Plaats:………………………………………………………………..

Geboortedatum:…………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………………..

E-mail:.......................................................................
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Het Venster is er voor u!

U kunt ons bellen voor:

Ouderenadvisering
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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