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Overige informatie
Kantoor SWO gemeente-oldebroek
Openingstijd: Woensdag van 9.00 – 12.00 uur
Mariënrade 3, 8091 XS Wezep
Telefoon:
(038) 376 27 16
E-mail:
info@swogemeente-oldebroek.nl
Website:
www.swogemeente-oldebroek.nl
Redactie Palet: redactie@swogemeente-oldebroek.nl
Informatiepunt: Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is de balie bezet
met gastvrouwen/heren van SWO.
Hier kunt u informatie krijgen over SWO en het Sociaal Team.

Van de redactie
Een nieuw jaar ligt voor u en voor ons, dus ook het eerste exemplaar van het
Palet voor dit jaar. We brengen dit jaar 2 gewone versies van het Palet uit en
daarnaast het Bewaarnummer.
Omdat we nu 1 keer minder verschijnen hebben we wel geprobeerd om u
zoveel mogelijk informatie en interessante artikelen te bieden. We wensen u dan
ook veel leesplezier bij deze uitgave en horen heel graag wat u ervan vindt.
Mist u bepaalde informatie of heeft u zelf artikelen die u in het Palet zou willen
plaatsen, laat het ons weten. Samen kijken we dan wat we daarmee kunnen
doen.

Van het bestuur
Bij het schrijven van dit artikel zitten we alweer ruim een maand in 2020 en
kijken we nog even om naar 2019. Een jaar waarin veel mooie momenten zijn
geweest, maar ook ingrijpende momenten, zoals (ernstige) ziekte en overlijden.
Een jaar waarin vrijwilligers zijn gestopt met hun SWO-activiteiten, maar ook
weer nieuwe vrijwilligers zijn gekomen. Alle mensen die gestopt zijn met hun
vrijwilligersactiviteiten willen we heel, heel hartelijk bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid. Alleen dankzij die hulp zijn alle activiteiten uit te voeren.
Zonder iemand tekort te willen doen willen we toch 2 mensen in het bijzonder
bedanken.
Ten eerste: Jan van Norel die lange tijd de verspreiding van het Palet heeft
gecoördineerd. Alle (adres)mutaties bijhouden, zorgen dat alle bezorgers de
juiste aantallen boekjes krijgen, dat er voldoende bezorgers zijn enz..
Een hele klus die Jan met inzet en precisie heeft uitgevoerd. Jan… heel hartelijk
dank daarvoor.
Helaas is er nog geen opvolger voor Jan gevonden, maar Hans Huisman heeft
aangegeven dat hij dit voorlopig, naast zijn taken als bestuurslid, voor zijn
rekening neemt. We zijn wel blij dat Jan heeft aangegeven dat hij Hans nog
even wil bijstaan.
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Telefoon: 0525-655381
CENTRUM OLDEBROEK
in

mijn passie van toen
vertaald naar het nu

Thuiszorg van Viattence
Lekker in uw eigen huis blijven wonen?
Dat kan met de zorg en ondersteuning thuis van Viattence
in Heerde, Epe, Vaassen en Wezep.
Voor begeleiding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en verpleging.

www.viattence.nl

info@viattence.nl
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bel 0578 668 449

Ten tweede: Evert Port. Sinds 1 februari 2015 is Evert Port voorzitter Ad Interim
geweest van SWO. Deze interim periode is wat langer geworden dan hij toen
dacht, maar liefst 4,5 jaar!! Eigenlijk kun je niet meer spreken van een voorzitter
ad interim, hij was gewoon de voorzitter.
Al die tijd heeft hij, ondanks het feit dat zijn gezondheid hem de laatste tijd flinke
beperkingen oplegde, met grote inzet zijn taak als voorzitter vervuld.
Helaas heeft hij eind 2019 aangegeven, hierdoor te moeten stoppen als
voorzitter. Wel blijft hij algemeen bestuurslid, zodat zijn kennis en ervaring niet
verloren gaat. Evert…namens ons allen heel hartelijk dank dat je al die tijd onze
voorzitter en het “gezicht” van SWO bent geweest.
Zoals al genoemd zijn er ook nieuwe vrijwilligers. Erg blij zijn we dat het team
van gastvrouwen (waar blijven de gastheren ??) flink is uitgebreid en dat naar
verwachting ook het team van VOA’s (vrijwillige ouderen adviseurs) weer enige
versterking krijgt. Toch zijn en blijven er altijd nieuwe vrijwilligers hard nodig.
Dus als u zich namens SWO wilt inzetten voor uw ouder wordende medeinwoner van de gemeente Oldebroek, neem dan gerust contact op met één van
de bestuursleden.
Voor het bestuur van SWO ligt er voor de komende jaren een flinke uitdaging.
Door de toenemende vergrijzing, maar vooral ook het steeds langer vitaal zijn
van de senioren is het belangrijk om ook de rol en de activiteiten van SWO daar
op af te stemmen.
Ook bij de uitvoering van verschillende door de gemeente Oldebroek opgestelde
nota’s, die o.a. betrekking hebben op de ouder wordende inwoners van
Oldebroek, kan SWO een klankbord zijn en opkomen voor de belangen van
onze inwoners.
Natuurlijk gaan we in 2020 door met onze vaste activiteiten.
Overigens zijn nieuwe ideeën altijd welkom.
Laat het ons weten. We doen het voor u, met u, maar ook graag namens u.
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Pedicure Daniëlle
Medisch Pedicure, ik kom bij
u aan huis.
Ook voor diabetici en reuma
Bel voor een afspraak:
06-23722609 of kijk op
www.danielle-pedicure.nl

Goede
zorg voor
uw Voeten
Lid van
ProVoet

EN?

2 06

4
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14
VOETVERZORGING

PCOB afd. Wezep & Omstreken
ledenbijeenkomsten 2020
De ledenbijeenkomsten vinden in principe elke 3e woensdag van de
maand plaats in de maanden januari tot en met april en van september tot
en met november.
Een ieder is van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten te bezoeken.
Ons programma tot de zomer ziet er als volgt uit:

18 maart:
Spreker: Medewerker van Dorcas. Bezoek burgemeester Mevrouw T. HaseloopAmsing.
Jaarvergadering.
Afsluiting door Dinie Kamphuis.
21 april:
Medewerker Stichting Wycliffe, voorganger van een van de kerken van Wezep,
over bijbelvertalingen.
Gastspreker: de heer Bart Sikkema.
De ledenbijeenkomsten vinden plaats in een zaal van de Morgenster,
Zuiderzeestraatweg 503 te Wezep, aanvang 14.00 uur.
Alle leden maar ook belangstellende niet-leden uit Hattemerbroek, ‘t Loo,
Oosterwolde, Noordeinde, Wezep en Oldebroek worden van harte uitgenodigd
om deze bijeenkomsten van de PCOB te bezoeken.
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Rouwzorg Riny
Uitvaartverzorging voor een eerlijke prijs
Voor een persoonlijk verzorgde uitvaart. Als u vooraf wensen wilt vastleggen
kunnen wij u hierbij helpen en advies geven over de mogelijkheden van
tegenwoordig. Dit is geheel vrijblijvend ongeacht hoe u verzekerd bent.
Neem gerust contact op met ons om een persoonlijke afspraak te maken.
Elke 1e maandag van de maand is er een vrij inloopspreekuur van 19.00 - 20.00 uur

Riny van de Worp
Noordsingel 220
8091 XZ Wezep

tel. (06) 54 78 34 35
www.rouwzorgriny.nl
info@rouwzorgriny.nl

Oosterwolde

Oldebroek

’t Harde

Wezep

Mheneweg Noord 20
T. 0525 - 62 14 56

Zuiderzeestraatweg 177-1
T. 0525 - 63 34 79

Herenveldweg 18
T. 0525 - 65 35 28

Ruitersveldweg 35A
T. 038 - 337 40 38
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Preventieve huisbezoeken 85+ door de Vrijwillig Ouderen Adviseurs van
SWO in 2019
In het kader van de preventieve huisbezoeken, is in 2019 de groep 85+ers
geboren in 1930 en 1931 bezocht.
Bij de 102 zelfstandig wonende ouderen werden 42 gesprekken gevoerd. Dat is
een deelnamescore van 41%.
Hiervan was 57% man en 43% vrouw. De meeste gesprekken waren in Wezep
50%, Oldebroek volgde met 21% en de rest was in Hattemerbroek,
Oosterwolde, Noordeinde en ‘t Loo.
Veel 85+ers hebben kinderen die binnen een straal van 25 km wonen. Kinderen
tonen een hoge mate van betrokkenheid en spelen een grote rol bij het
zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze bieden ondersteuning bij digitale zaken,
administratie, vervoer en zware klussen in huis of tuin. Mensen die geen
kinderen hebben, doen een beroep op buren en professionals.
Van de gesproken mensen heeft 17% huishoudelijke hulp via de WMO, 24%
heeft particuliere hulp in huis, 2% heeft hulp bij persoonlijke verzorging en 19%
heeft zowel huishoudelijke hulp als hulp bij persoonlijke verzorging. En 38%
heeft geen enkele hulp. Dat is een opmerkelijke verbetering in verhouding tot de
groep geboren in 1926 tot en met 1929, waar 22% geen hulp had.
Alle gesproken senioren gaven aan financieel rond te kunnen komen.
Verreweg de meesten eten iedere dag warm en komen bijna dagelijks buiten de
deur.
Opmerkelijk is dat het gebruik van digitale middelen door 85+ers flink toeneemt,
van de gesproken personen maakt 31% gebruik van 1 of meer digitale middelen.
Een koopwoning wordt door 57% bewoond en 43% woont in een huurwoning.
Het gevoel ergens bij te horen is afgenomen; mensen geven aan dat de buurt
verandert. Ouderen overlijden of verhuizen en de jongeren, die er komen
wonen, werken vaak beiden en hebben minder contacten in de buurt. Dit wordt
wel als een gemis ervaren.
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Melden van overlijden:

038 376 4123

addiouitvaartzorg.nl

Icare in Wezep en Oldebroek

Als u ons nodig heeft, zijn we er
Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
• thuisleen van hulpmiddelen en
verpleegartikelen
Voor meer informatie kunt u rechstreeks contact
opnemen met de wijkteams van Icare.
- Icare Wezep: (0522) 27 96 05 (24 uur p/d)
- Icare Oldebroek: (0522) 27 97 01 (24 uur p/d)
Bezoekadressen
Stouwdamsweg 4, Oldebroek/Clematisstraat 55, Wezep

www.icare.nl
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Wat verder opviel:
• Het medicijngebruik onder senioren blijft hoog, 30% gebruikt meer dan 5
soorten per dag.
• In Oldebroek wordt het winkelaanbod als onvoldoende aangemerkt;
men mist daar huishoudelijke artikelen, schoenen en ondergoed. Ook
was er een klacht dat er te weinig parkeerplaatsen waren voor de
bewoners van de appartementen rondom de Hullen.
• In Wezep waren enkele opmerkingen over te weinig brievenbussen, het
gemeentekantoor in Oldebroek, slechte toegankelijkheid van de winkels
voor rolstoelgebruikers en slecht strooibeleid voor het centrum.
• In Hattemerbroek en Oosterwolde gaf men aan dat er weinig
voorzieningen waren, maar daar was men aan gewend.
Informatie en advies:
Tijdens de gesprekken gaven de vrijwillige ouderen adviseurs informatie of
advies over:
• Zorg: verkrijgen van hulp (huishouding, persoonlijke verzorging en
verpleging), personenalarmering, werkwijze WMO, mantelzorg,
dagopvang.
• Wonen: Verhuizing naar een huur- of koopwoning geschikt voor
senioren,
aanpassingen in eigen huis, Gewoon Gemak, veiligheid, mogelijkheid
om advies ergotherapie te vragen via de zorgverzekering.
• Computer/ tabletlessen ( privélessen)
• Hulpmiddelen
• Vervoer zoals regiotaxi Viave of Valys
In het najaar van 2019 werd aan de inwoners van de gemeente geboren in 1944
het preventieve huisbezoek aangeboden. Het verslag daarvan komt in de
volgende editie van het Palet.
Voor 2020 is de planning: in het voorjaar komen de 85+ers geboren in 1932 en
1933 aan de beurt en in het najaar hopen we de 75+ers van 1945 te spreken.
We hopen op een goede deelname; immers hoe meer mensen meedoen, des te
beter beeld krijgen we van wat er speelt onder de senioren.
De vrijwillige ouderen adviseurs gaan graag met u in gesprek!
Christien van ’t Ende, Alie Hooft, Martha Junte, Anneke Meijer, Hans Meijer en
Heidi Reusken.
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creatieve en productieve partner
offline & online communicatie. Communicatie
die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert.

Bredewold is uw betrokken,
in

Rondweg 76, Wezep t (038) 376 33 90 w www.bredewold.nl

✓
✓
✓
✓



Pedicurebehandelingen
Bij u thuis
Gebruik van natuurlijke producten
Aangesloten bij ProVoet en KvK

www.natuurlijkvoetzorg.nl
Tel. nr. 06 838 996 88

Irma Port

Oplossing Sudoku 3-2019
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De winnaar met de juiste oplossing is deze keer:
mevr. B. Spijkerboer in Oldebroek.
Gefeliciteerd met uw prijs.
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Winkelen op internet?
De afgelopen tijd hebben we weer veel veranderingen in het digitale domein
voorbij zien komen. Nog even en we rijden in zelfrijdende auto’s, zit er geen
piloot meer in de cockpit en straks gaan we mogelijk een treinreis maken,
zonder machinist. Spannend en niet tegen te houden zoals het er nu naar
uitziet.
Ook op het gebied van computers heeft de tijd niet
stilgestaan. Hoewel het nog wel werkt, heeft
Microsoft afscheid genomen van Windows 7.
Sociale Media, zoals Facebook, Instagram of Twitter
zijn al niet meer uit het leven (misschien wel ons
leven) weg te denken. Even bellen doen we bijna
niet meer, daar hebben we Whatsapp, Telegram of
Messenger immers voor.
Bij de computerlessen merken we ook
veranderingen. Terwijl er volgens ons nog genoeg mensen zijn die op
computergebied afhankelijk zijn van kennissen of kinderen, komen er steeds
minder aanmeldingen binnen om een cursus te volgen. Met lange wachttijden tot
gevolg, want een cursus starten voor een paar personen is helaas niet mogelijk.
Wellicht zitten we ernaast en is het volgen van een beginnerscursus op de oude
voet verleden tijd en is het tijd voor een andere manier van cursussen
geven/volgen. Zo gaan we steeds meer toe naar het kopen op internet. Niet
alleen voor kleding, boodschappen of
apparatuur, want tegenwoordig is bijna
alles te koop en te vinden op internet.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe vind je
wat je zoekt? Hoe betaal je dan? En
hoe staat het met de veiligheid? Waar
moet je op letten of waarop juist niet?
Misschien bent u (even) wat minder
mobiel, dan is het handig als u een
aantal boodschappen thuis kunt laten
bezorgen. Tja, maar hoe dan?
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Een cursus/workshop 'Winkelen op
internet' volgen is dan een mogelijkheid. Dat
doen we in 6 dagdelen van zo'n 1 ½ uur.
Hoewel we uitgaan van een laptop, kunt u de
workshop ook volgen met een tablet.
Lijkt dat u iets, meldt u zich dan aan via het
inschrijfformulier, elders in dit blad of stuur
een mailtje naar swocursus@gmail.com.
Uiteraard is en blijft het volgen van de
andere cursussen ook nog mogelijk.
Zie daarvoor eveneens het inschrijfformulier elders in dit blad.

---------------------------------------------Cursus glassieraden maken (hotpot glasfusing}
Bij voldoende belangstelling willen we in de 2e helft van dit jaar weer
een cursus Glassieraden maken starten. Dit doen we op dinsdagmiddag in de
Brinkhof in Wezep. Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u contact opnemen
met Gerrit Riezebos, tel. (06) 46 67 03 35.
Kosten voor 6 lessen excl. materiaal: € 30,00.

-----------------------------------------------Fietsclub afdeling Oldebroek in 2020
Elke tweede dinsdagmiddag van de maand gaan we weer gezellig fietsen.
We beginnen in april en fietsen door tot oktober.
En in augustus gaan we er een hele dag op uit.
Als het weer niet meewerkt gaan we een week later.
Voor meer informatie kunt u bellen met Geertje van Riesen,
tel. (0525) 63 27 31 of met Alie Kroneman, tel.: (0525) 63 25 18.
We vertrekken vanaf het Kulturhus de Talter. Voor de middagtrip om 13.30 uur
en voor de hele dag om 9.30 uur.
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Pilates in Oldebroek
Elke maandagavond wordt in Oldebroek Pilates
gegeven. Van 19.00 tot 20.00 uur in de Gymzaal aan de
van Sytzamalaan in Oldebroek.
Dit gebeurt onder deskundige leiding van Angelique
Meester.
Voor meer informatie kunt u bellen met Alie Kroneman, tel.: (06)12 48 88 29.

----------------------------------------------In Oldebroek is veel en enthousiast creatief gewerkt
In het kulturhus de Talter is met 2 groepen enthousiast gewerkt aan het maken
van een kerststuk. De eerste groep van 16 personen heeft van 13.00 uur tot
15.00 uur hard gewerkt aan dit stuk. En van 15.00 tot 17.00 uur is er ook in de
2e groep, met 14 personen hard en enthousiast gewerkt om iets heel moois op
tafel te krijgen.
Uit het grote aantal deelnemers blijkt wel dat
er veel animo is om creatief bezig te zijn.
Het resultaat is er dan ook naar.
Dit alles onder en bezielende leiding van
Willie Spronk en Erna van de Bosch.
Natuurlijk onder het genot van koffie/thee en
wat lekkers.
Maar niet alleen de kersttafel werd prachtig
door deze werkstukken.
Ook de vogels zijn niet overslagen
want daarvoor heeft een aantal
deelnemers in het koude jaargetijde
ijverig geknutseld.
En al was het geen hele strenge
winter, het is zeker dat onze
gevederde vrienden hier dankbaar
gebruik van hebben gemaakt. Op deze
manier hebben zij ook een soort
kerstmaal gekregen.
14

Een nieuwe voorzitter bestuur SWO
Als kersverse voorzitter stel ik mij in dit nummer van Palet aan u
voor.
Mijn naam is Bert van Beek en ben 66 jaar jong. Ik woon aan de
Eekhoornlaan 27 in Wezep, samen met mijn vrouw Bertine. Wij
hebben 3 kinderen, die allemaal de deur uit zijn en inmiddels zijn wij de trotse
oma en opa van 3 kleinkinderen.
Op 1 mei 2018 ben ik met pensioen gegaan, waardoor ik veel meer vrije tijd heb
gekregen. Omdat ik geen type ben om rustig van mijn pensioen te gaan
genieten, heb ik in juni 2019 besloten om plaats te nemen in het bestuur van
SWO. Waar de andere bestuursleden mij vriendelijk welkom hebben geheten. In
de bestuursvergadering van oktober 2019 gaf de inmiddels “oud-voorzitter”
Evert Port aan, dat hij in verband met zijn gezondheid wilde stoppen als
voorzitter waardoor er een vacature ontstond. Blijkbaar had ik in de korte
periode die ik als bestuurslid meedraaide, zoveel vertrouwen opgebouwd dat ik
ter plekke werd gekozen als nieuwe voorzitter.
Tot mijn pensionering heb ik bijna 34 jaar in verschillende functies gewerkt bij de
gemeente Oldebroek. Het laatst bij de afdeling Samenleving als
beleidsmedewerker Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In deze functie
had ik nogal wat raakvlakken met het seniorenbeleid.
Deze nieuwe vrijwilligersfunctie past dus goed bij mijn kennis en ervaring.
In het vrijwilligerswerk heb ik als voorzitter al de nodige ervaring opgedaan in
diverse organisaties, zoals het schoolbestuur van De Bron, later samen met De
Rank, Korfbalvereniging Rood Wit en de Pauluskerk.
Zoals in het artikel “Van het bestuur” aangegeven, ligt er voor SWO de komende
jaren een flinke uitdaging. Ik vind het leuk om nu eens aan de andere kant van
de tafel te zitten bij de uitvoering van beleidsstukken van de gemeente en als
voorzitter van SWO daarbij een voortrekkersrol te mogen vervullen.
Ik hoop de vele vrijwilligers van SWO de komende tijd op de één of andere
manier te kunnen begroeten.
Bert van Beek.
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Maandagavond in de Samenhof in Wezep
Elke maandagavond organiseert een enthousiaste groep vrijwilligers van SWO
een gezellige avond voor alle 55+ers in de gemeente Oldebroek in de
Samenhof, dit is aan de Rozenbottel 1 in Wezep.
Er is van alles te doen: bijvoorbeeld diverse
koren, dansoptredens, toneel, een
klederdrachtshow en oudhollandse
gebruiksvoorwerpen van het
boerderijmuseum. Maar ook mensen die
hun kunstwerken komen laten zien of een

reisverhaal vertellen met foto's en
filmpjes. Zoals u ziet zijn deze
avonden zeer gevarieerd en
worden goed bezocht. Er is altijd
een gezellige ontspannen sfeer.

Elke 55+er in de gemeente Oldebroek is van harte welkom, de entree is
€ 1,50 voor een kop koffie met wat lekkers.
16

Hierbij meld ik mij aan voor de computercursus :


'Omgaan met de pc' (Windows 10), locatie De Brinkhof Wezep
€ 40,00 voor cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)



'Verkenner', locatie Talter Oldebroek
€ 40,00 voor cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)



‘FastStone Image Viewer, locatie de Talter Oldebroek € 40,00 voor
8 lessen



Foto album maken, locatie Talter Oldebroek € 20,00 voor 4 lessen



'Op herhaling', Windows 10, locatie De Brinkhof Wezep
€ 25,00 voor 3 lessen (inclusief lesmateriaal)



‘E-mailen’ met het programma Gmail, locatie De Brinkhof Wezep
€ 40,00 voor cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)



'Basiscursus tablet iPad’ (Apple), locatie De Brinkhof Wezep
€ 40,00 voor cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)



'Basiscursus tablet Android’ (diverse merken), locatie De Brinkhof
Wezep € 40,00 voor cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)



'Basiscursus tablet Android’ (diverse merken), locatie De Brinkhof
Wezep € 40,00 voor cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)



'Workshop winkelen op internet', locatie De Brinkhof Wezep
€ 40,00 voor 6 bijeenkomsten (inclusief mogelijke documentatie)

Ik beschik wel / niet * over een eigen laptop
(* doorhalen wat niet van toepassing is )

De tablet die ik bezit is een:


iPad

Merk: Apple

iPad-versie :



Android

Merk:

Android-versie:
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Naam:
Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoonnummer :

Geboortedatum :

M/V )*

Emailadres:

Datum :

Handtekening :

*) Doorhalen wat niet van toepassing is
•
•

•

U wordt uiterlijk 2 weken voorafgaand aan uw eerste cursusdag gebeld
wanneer uw cursus zal starten.
U wordt verzocht (tenzij anders aangegeven) minimaal 10 dagen voor
de eerste cursusdag het cursusgeld op onze rekening over te maken.
Bankrekeningnummer is NL09RABO0348420110, t.n.v. SWO
Oldebroek o.v.v. cursusnaam en aanvangsdatum.
De cursussen vinden plaats op woensdagmiddag.

U kunt dit formulier inleveren bij de Talter in Oldebroek of bij de Brinkhof in
Wezep.
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Seniorenkoor De Beukelaar is per 01-01-2020 opgeheven
Na 36 jaar is het seniorenkoor de Beukelaar per 1 januari
2020 opgeheven.
Dit gebeurde met een gezellige afscheidsmiddag in
dorpshuis de Brinkhof. Koffie, thee, gebak, hapjes en
drankjes werd verzorgd door het
bestuur van SWO waarvan 2
dames (Mientje Steenbergen en
Alie Spronk) aanwezig waren.
Alie Spronk heeft het koor
namens het bestuur van SWO
toegesproken waarbij ook zij meende dat het, gezien het
aantal bedankjes niet meer zo kan.
Het koor verzorgde optredens in verzorgings- en
verpleeghuizen wat altijd erg gewaardeerd werd door de
bewoners. Ook werkte zij mee aan ondersteuning bij
kerkdiensten en bij de Kerst- en Paasviering in de Bouwakker te Hattemerbroek.
Lange tijd heeft het koor onder de enthousiaste leiding van de heer Henry van
der Maten gestaan die ook met pijn in het hart afscheid neemt. Mede omdat bij
velen de leeftijd en de gezondheid mee gaat spelen, is het koor niet meer in
staat om goede optredens te verzorgen.
Daarnaast ontstaan er steeds meer problemen met het organiseren van het
onderlinge vervoer.
In de pauze is van het koor
een groepsfoto gemaakt en
zijn er cadeautjes uitgedeeld.
Na afloop werd SWO
bedankt voor de goede
verzorging van deze middag
en werd van een ieder
hartelijk afscheid genomen.
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Ontspanningsmiddagen op woensdag
SWO organiseert ook van oktober tot mei gezellige ontspanningsmiddagen.
Deze worden helaas minder goed bezocht, hoewel het toch al 40 jaar gehouden
wordt. Maar misschien is dit bij u nog niet bekend. Het zijn erg gezellige
bijeenkomsten met o.a. zangmiddagen, kerst- en paasmiddagen, ook komt er
weleens iemand over vroeger vertellen of de politie komt wat vertellen, of we
doen leuke oudhollandse spelletjes.

Ook is er elk jaar een optreden van de Line-Dance groep van SWO onder
leiding van Dik Bruinewoud met aansluitend 3 rondes bingo.
De duivenverenigingen van Wezep en Hattemerbroek organiseren samen met
de Bouwakker ook 1x per jaar een gezellige middag met mooie optredens.
Dit bieden zij de senioren in Wezep en
Hattemerbroek belangeloos aan.
De meeste middagen worden gehouden
in de Bouwakker in Hattemerbroek. De
middag van de Line-Dance groep wordt
gehouden in de Brinkhof in Wezep.
Het lente zangfestival wordt gehouden in
de Kruiskerk te Wezep. Wanneer u
vervoer nodig heeft kunt u contact
opnemen met Mientje Steenbergen,
tel.: (038) 376 30 27.
U doet uzelf en de vrijwilligers die dit organiseren een groot plezier als u deze
middagen ook bezoekt. U bent altijd van harte welkom.
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Zorgtoeslag
Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er Zorgtoeslag, dit is een
bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. U kunt misschien
zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af
van uw inkomen.(en dat van een eventuele partner)
Hieronder staan de voorwaarden om voor deze toeslag in aanmerking te komen:
-

U hebt een Nederlandse zorgverzekering
Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens:

Als u een toeslagpartner hebt, tellen beide inkomens mee.
Lees in de tabel hieronder wat de inkomensgrenzen per jaar zijn.
Jaar

Maximaal inkomen
zonder toeslagpartner

Maximaal inkomen
van toeslagpartners samen

2020

€ 30.481

€ 38.945

Zorgtoeslag aanvragen
U kunt deze zorgtoeslag voor dit jaar aanvragen tot 21 september 2021, maar
hoe later u het aanvraagt des te later ontvangt u het. Wilt u toeslag aanvragen
voor 2019, 2018, 2017 of 2016? In sommige gevallen kan dit nog.
Om het aan te vragen heeft u een DigiD nodig. Hiermee kunt u dan inloggen op
de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl en daar kunt u kiezen
voor: Mijn toeslagen.
Op 1 januari 2020 mag u niet meer vermogen hebben dan € 116.613. Hebt u
een toeslagpartner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 147.459.
Hebt u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw
toeslagpartner.
Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw
toeslagpartner zijn. Het is dus goed om dit te bekijken op de website van de
belastingdienst, daar kunt u alle uitleg over de verschillende voorwaarden
vinden.
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Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning.
Om huurtoeslag te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
Uw huur is niet te hoog
U huurt een zelfstandige woonruimte
Uw inkomen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
Uw vermogen en dat van uw toeslagpartner en medebewoners is niet te hoog.
U woont in Nederland.
U en de andere bewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw
woonadres.
U, uw toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of
een geldige verblijfsvergunning.
U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.
Huurtoeslag aanvragen
U kunt huurtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021.
Wilt u toeslag aanvragen voor 2019, 2018, 2017 of 2016? In sommige gevallen
kan dit nog.
Er kunnen ook bijzondere situaties bij u van toepassing zijn waardoor er
afwijkende regels gelden. Dit is teveel om in dit artikel op te noemen maar
daarom verwijzen we u ook naar de website van de belastingdienst.
Om te beginnen heeft u in ieder geval voor alle toeslagen een DigiD nodig.
Beschikt u zelf niet over internet of is het moeilijk voor u om dit zelf te doen,
vraagt u dan hulp bij het aanvragen. Wellicht dient u eerst een DigiD aan te
vragen voordat u toeslagen kunt gaan aanvragen.
We hebben geprobeerd in deze samenvatting de meest belangrijke zaken bij
elkaar te zetten met als doel u te wijzen op de mogelijkheden om dankzij
toeslagen van de belastingdienst, minder kosten te hebben.
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Gezellige middag in Oosterwolde
Op donderdag 16 april wordt er weer een inloopmiddag georganiseerd. U bent
welkom van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis de Heerdt aan de Schiksweg 27 in
Oosterwolde.
Deze middag staat in het teken van ‘Verjoardag vrogger’.
Dit belooft een interactieve, gezellige middag te worden
met wat lekkernijen om de ‘verjoardag’ gezellig te maken.
Daarnaast kunt u natuurlijk gewoon gezellig bijpraten,
onder het genot van een kopje koffie of thee.
Deelname
Bij aanvang betaalt u € 5 voor deelname, hier zijn twee
consumptiemuntjes bij inbegrepen.

Mobiele hulp
Kunt u niet goed zelf naar het dorpshuis komen? Neemt u dan contact op met
dorpshuis de Heerdt via telefoonnummer (0525) 62 20 01. U wordt dan gehaald
en gebracht zodat u niets hoeft te missen.
Vragen
Heeft u een vraag, neem dan contact met
ons op. Ook als u het leuk vindt om
vrijwilliger te worden bij één van onze
activiteiten.
U kunt terecht bij Stichting Welzijn
Ouderen (voorheen senioren Wezep
Oldebroek)(SWO) via telefoonnummer
(038) 376 27 16 of per e-mail:
info@swogemeente-oldebroek.nl.
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Cursus glas-in-lood op dinsdagmorgen in de Brinkhof
Op dinsdagmorgen wordt de cursus glas-in-lood gegeven onder deskundige
leiding van Harm Wolf. Er zijn wat voorbeeldramen en als je dat zo bekijkt denk
je misschien: “oh, zo moet dat dus, nou ziet er
eenvoudig uit.”
Maar de praktijk is
heel wat anders.
Nadat er een
ontwerp is gemaakt
moet er gekozen
worden uit heel veel
verschillende
soorten en kleuren
glas.
Als die keuze gemaakt is begint het pas, bepalen welk vakje welke
glaskleur/soort moet krijgen en dan de kunst van het glassnijden……. er is een
speciale scherpe glassnijder maar die vraagt wel
een bepaalde techniek van snijden. Hou je hem te
recht of te schuin dan snijdt het niet goed.
Maar heb je de juiste snede gezet dan moet er met
een speciale tang druk uitgeoefend worden op de
gesneden groef en als dat
goed gaat, ontstaat er een
mooie recht afgesneden
rand. Pfff, dat is gelukt en
dan passen op de tekening
of je inderdaad goed hebt afgesneden. Maar dan heb je
pas 1 stukje glas om in lood te zetten klaar. En dan bij
een soort slijpmachine de randen van het glas mooi
gladslijpen.
En daarbij is de hulp van Gerrit Riezebos zeer welkom.
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Elk stukje dat goed is kan gelijk in een loodstrip geklemd worden maar ook dat
klinkt simpeler dan het is.
Elk stukje dat goed is kan gelijk in een loodstrip geklemd worden maar ook dat
Kortom het is een beetje monnikenwerk maar je weet waarvoor je het doet.
klinkt simpeler dan het is.
Kortom het is een beetje monnikenwerk maar je weet waarvoor je het doet.
Uiteindelijk na een aantal weken hard werken en af en toe diep zuchten ontstaat
er iets prachtigs! Welke vormen en kleuren er ook gekozen worden, elk stuk is
een
kunstwerk
op zich.
Uiteindelijk
na een
aantal weken hard werken en af en toe diep zuchten ontstaat
er iets prachtigs! Welke vormen en kleuren er ook gekozen worden, elk stuk is
een kunstwerk op zich.
Als je dit gedaan
hebt krijg je nog
meer
Als
je dit gedaan
bewondering
hebt
krijg je nog
voor al die
meer
prachtige
bewondering
antieke
glas-invoor
al die
lood ramen die
prachtige
in allerleiglas-inkerken
antieke
zitten.
lood
ramen die
in allerlei kerken
zitten.

------------------------------------------------------------------------------------------Advertentie Corry
Luyke, (NIEUW) Chinees Noord Veluwe (NIEUW)
Advertentie Corry Luyke, (NIEUW) Chinees Noord Veluwe (NIEUW)
Onder elkaar
Onder elkaar

Chinees buffet met Pasen
diverse heerlijke gerechten
Van € 32,00 voor € 22,00 incl. drankjes
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Verslag van een gezellige middag in Oosterwolde
Wat een gezelligheid! Donderdagmiddag 13 februari werd in Oosterwolde in
Dorpshuis de Heerdt een middag georganiseerd door SWO waarin er een film
vertoond werd met oude beelden uit Oosterwolde.
Deze werd toegelicht door Marinus Strijkert, een
echte Oosterwoldenaar, die met kennis van de
gebeurtenissen in het dorp een mooie film had
samengesteld uit oude beelden.
Het eerste deel van de film was helaas zonder
geluid maar de beelden die daarin voorbij
kwamen werden door het publiek regelmatig
spontaan van commentaar voorzien, zodat de
gebeurtenissen toch een tijdsaanduiding kregen.
Het varieerde van opening van een nieuw
gymlokaal, Koninginnedag, tot een dagtrip met
mensen die gekleed waren in alle mogelijke
traditionele klederdrachten van ons land.
Alles werd met veel belangstelling bekeken. Maar de
beelden die het meest aanspraken waren toch wel die
van de brand van korenmolen De Zon op 13 april
1976.
Een aantal mensen heeft deze brand van zeer dichtbij
meegemaakt.
Na afloop van de film kreeg Marinus Strijkert uit
handen van Hans Huisman van SWO een attentie als
dank voor zijn inzet.
En toen was het tijd voor een andere vorm van
vermaak: Er kwamen allerlei spellen op tafel
waaronder naast het bekende
sjoelen, ook een bordspel dat
in dit geval heel toepasselijk Het Molenspel heet.
Met een jeugdig fanatisme werd er, onder het genot van
lekkere hapjes en drankjes op verschillende plekken
gespeeld, daarbij lieten ook de deelnemers “op leeftijd”
zich goed gelden.
Al met al was het een zeer geslaagde middag.
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Fietsrooster 2020 afdeling Wezep
We vertrekken op woensdag bij Dorpshuis “De Brinkhof” om 09.30 uur vanaf de
Zuiderzeestraatweg zijde. We fietsen altijd een hele dag.
Na de eerste tocht gaan we eten om ± 17.00 uur bij Station 134 in Wezep.
Wanneer de fietstocht niet doorgaat vanwege slecht weer, gaan we wel eten.
Wanneer u mee gaat eten, dit wel graag opgeven bij vertrek. Of, wanneer het
fietsen niet doorgaat bij: Hermien Hartman, tel.: (038) 375 90 25 of
(06) 15 49 14 11, of via email: hermienhartman@gmail.com
Bij slecht weer gaan we de vermelde 2 e datum.
8

of

15 april

22

of

29 april

6

of

13 mei

20

of

27 mei

3

of

10 juni

17

of

24 juni

1

of

8 juli

15

of

22 juli

29 juli

of

5 aug.

12

of

19 aug.

26 aug.

of

2 sept.

9

of

16 sept.

23

of

30 sept.

7

of

14 okt.

21 okt.

Deze foto van Onbekende auteur is

Aansluitend gaan we voor wie dat wil ergens uit eten.

Gaan we niet fietsen, dan gaan we wel om ± 17.00 uur eten, waar is nog niet
bekend. Wanneer u mee gaat eten, dit wel graag opgeven bij:
Hermien Hartman, tel.: (038) 375 90 25 of (06) 15 49 14 11 of via email:
hermienhartman@gmail.com
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Hennie Kroes, tel.: (038) 376 23 73 of (06) 12 55 31 69, zkroes@lijbrandt.nl
Fenna Mechielsen, tel.: (038) 376 90 68 of (06) 27 42 33 33,
b.f.mechielsen@plane
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PUZZEL Wegstreper
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Horizontaal
1.kledingontwerper (9)
2.politiewapen (9)
3.stad in Australië (9)
4.opdringerige persfotograaf (9)
5.gedeelte van de Noordzee (9)
6.lemma (9)
7.mohair (9)
8.Italiaanse beeldhouwer (9)
9.juffrouw (9)

10.uitrusting (9)
11.bijbelboek (9)
12.zeer misvormd persoon (9)
13.wijnhandel (9)
14.pasmunt (9)
15.Kolbak (9)
16.kathedraal in Parijs (5-4)
17.hoofddeksel (9)
18.stad in Duitsland (9)

Verticaal
1.vertrek in een woning (8)
2.inspuiting (8)
3.snoepgoed (8)
4.land in Centraal-Amerika (8)
5.soort pap (8)
6.vloerbedekking (8)
7.onpartijdig (8)
8.Australische deelstaat (8)
9.bescheiden, kies (8)

10.hondenras (8)
11.vulkaan in Italië (8)
12.insteekkamertje (8)
13.delfstof (8)
14.wanstaltig (8)
15.match (8)
16.Amerikaanse componist (8)
17.zwendelaar (8)
18.damesondergoed (8)

Streep alle gevraagde woorden weg, letters kunnen slechts in één woord
weggestreept worden.
De overgebleven letters vormen de oplossing.
Deze kunt u insturen naar: info@swogemeente-oldebroek.nl
Voor de puzzelaars onder u die niet over een computer beschikken: u kunt de
oplossing ook op een kaartje zetten voorzien van uw naam en adres en in de
brievenbus van SWO doen bij de Talter of de Brinkhof.
Inzenden/inleveren kan tot 1 juli 2020.
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Paasrecepten
Ontbijt of brunch
Roerei met zalm op geroosterd brood
Ingrediënten:
2 eieren
scheutje melk
peper en zout
4 stukjes gerookte zalm
bieslook of dille
klontje boter
4 sneetjes brood (licht geroosterd)
Bereiding:
Klop de eieren los met een scheut melk, peper en zout. Verhit het
klontje boter in de pan en giet het ei er in. Als het ei begint te stollen
schep je het met een spatel van de buitenste rand naar binnen. Bak
nog een minuutje door verdeel het roerei over de sneetjes broo d.
Leg een stukjes gerookte zalm er op en garneer met bieslook of dille.

------------------------------------------Hoofdgerecht
Lente-stamppot met rucola
Ingrediënten
1200 gr. kruimige aardappelen
100 gr. rucola
250 gr. tomaatjes
250 ml. warme melk
klontje boter
100 gr. oude kaas (geraspt)
2 eetl. pijnboompitten (geroosterd)
snufje peper, zout en nootmuskaat
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Bereiding
Kook de aardappels ca. 15 tot 20 minuten tot ze gaar zijn. Giet ze af
en stamp ze fijn met de boter en een snuf nootmuskaat, peper en
zout. Giet beetje bij beetje de warme melk er bij. Roer de kaas er
door en laat smelten.
Schep dan de rucola er door.
Halveer de tomaatjes en voeg
deze ook als laatste toe.
Garneer de stamppot met wat
extra rucola en de pijnboompitjes.
Lekker met kip of vis.

------------------------------------------Toetje
Chocolademousse met koffie
Ingrediënten:
4 eidooiers
75 gr. + 1 el suiker
600 ml. slagroom
180 gr. melkchocolade, grof gehakt
2 tl. Koffie-extract
om te garneren: geraspte chocolade of hagelslag
Bereiding: 20 minuten + Koelen: minimaal 4 uur
Klop de eidooiers en 75 gr. suiker met een (hand)mixer tot het
lichtgeel en schuimig is.
Verwarm 250 ml. slagroom in een steelpan tot het kookpunt. Meng 2
eetlepels van de hete room met de eidooiers en schenk daarna het
mengsel voorzichtig bij de room in de pan terwijl je rustig klopt met
een garde.
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Laat het mengsel indikken in circa 5 minuten op laag vuur en roer de
melkchocolade erdoor tot deze helemaal gesmolten is en goed
gemengd. Roer als laatste het koffie extract erdoor.
Schep het mengsel over in een kom, laat afkoelen en zet afgedekt 2
uur in de koelkast.
Klop 250 ml. slagroom stijf met een (hand)mixer en spatel dit door het
gekoelde chocolademengsel. Verdeel de chocolademousse daarna
over glazen schaaltjes en zet afgedekt terug in de koelkast tot
gebruik. Zet ze minstens 2 uur in de koelkast, maar nog beter is een
hele nacht.
Klop vlak voor serveren de resterende
100 ml. slagroom stijf met 1 el. suiker.
Garneer hiermee de mousse (gaat
handig met een spuitzak) en voeg nog
wat chocoladerasp of hagelslag toe ter
decoratie.
Ook heel lekker: hak wat mokkaboontjes
grof en gebruik deze voor de garnering.

---------------------------------------Wanneer u dit Palet in de brievenbus krijgt, is het over enkele weken Pasen.
Daarom deze keer Paaswensen in heel veel verschillende talen. Kijk maar
eens of het u lukt dit uit te spreken. Wij wensen u in ieder geval mooie Pasen
toe.
Afrikaans:
Albanees:
Duits:
Engels:
Frans:
Hongaars:
Italiaans:
Papiamento:
Pools:
Portugees:
Sloveens:
Spaans:
Welsh:
Zweeds:

Geseënde Paasfees
Gëzuar Pashkët
Frohe Ostern , Fröhliche Ostern
Happy Easter
Joyeux Pâques, Joyeuses Pâques
Kellemes Húsvéti Ünnepeket, Boldog Húsvétot
Buona Pasqua, Felice Pasqua
Felis Pasku
Wesołych Świąt Wielkanocnych
Boa Páscoa, Feliz Páscoa
Veselú Veľkú Noc
Feliz Pascua, Felices Pascuas
Pasg Hapus
Glad Påsk
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(i.p.v. advertentie Apotheek Oldebroek binnenzijde achterkant)

Dansschool
Dik en Leonieke
Bruinewoud
Acaciastraat 8, 8091 TT Wezep.
Tel.: 038 - 375 96 96
www.dansschoolbruinewoud.nl
Lessen:
Ballroomdansen 55

- woensdagmiddag

Country Line Dance 50+

- donderdagmiddag

Zumba Gold

- maandagmorgen en
- woensdagmorgen

Met respect voor iedere
levensovertuiging.
Voor leden en niet leden.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Johan Tanghe en Willemien Schreurs
0525 - 630981

Wim Samsen
038 - 3761972
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