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SWO SEIZOEN 2020 – 2021
Voor u ligt het programmaboekje met informatie over de activiteiten van SWO
voor het seizoen 2020 – 2021.
Op het moment van samenstellen van dit Bewaarnummer was nog niet
bekend hoe de Corona-maatregelen eruit gaan zien. Daarom is nog niet
duidelijk of, wanneer en onder welke voorwaarden de hier genoemde
activiteiten weer gaan plaatsvinden.
We kunnen wel vermelden dat wij als SWO ons strikt blijven houden aan de
door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen. Met u hopen we dat we in
dit najaar weer kunnen starten, eventueel in aangepaste vorm.
Zodra er meer bekend is zullen wij dit vermelden op onze website en in de
lokale media.
Dit jaar voor de tiende keer ons totale aanbod van activiteiten voor zowel
Oldebroek als Wezep en omliggende kernen. Alle activiteiten zijn dan ook
toegankelijk voor de senioren uit de Gemeente Oldebroek. Ook dit jaar wordt
per vaste activiteit een aparte pagina gebruikt zodat u een duidelijk overzicht
krijgt van wat er te doen is. Het activiteitenseizoen loopt van september t/m
mei, tenzij anders vermeld.
Daarnaast treft u ook weer informatie aan van maatschappelijke diensten
zoals de consulent informele ondersteuning maar ook service als de
klussendienst van Icare. Gaat u er maar eens rustig voor zitten, er is weer
heel veel te lezen. Maar neemt u ook eens een kijkje op onze website, daar
vindt u alle informatie over ons en onze activiteiten.
Veel activiteiten worden georganiseerd vanuit het Kulturhus de Talter in
Oldebroek of MFC De Brinkhof in Wezep. Wanneer er een andere locatie van
toepassing is wordt dit duidelijk vermeld. Van een aantal activiteiten zijn nog
niet alle data bekend, die informatie krijgt u via onze website, in het Palet en
de lokale media.
Achterin is zoals u inmiddels gewend bent een overzicht opgenomen met de
tarieven die jarenlang hetzelfde bleven, helaas zijn we nu genoodzaakt door
gestegen kosten voor enkele activiteiten een kleine verhoging van € 0,50 toe
te passen. In het overzicht treft u ook informatie aan over deelname en
aanmelding.
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Algemene informatie SWO
Openingstijden kantoor SWO: woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres:
Mariënrade 3
8091 XS Wezep
(038) 376 27 16
www.swogemeente-oldebroek.nl
info@swogemeente-oldebroek.nl

Parkeeradres:
Mariënrade 3
8091 XS Wezep

Postadres:
Mariënrade 3
8091 XS Wezep

Factuuradres:
S. Kuiper
Zuiderzeestraatweg 164
8096 CE Oldebroek

Bestuur:
Voorzitter:
Bert van Beek
Eekhoornlaan 27
8091 AK Wezep
(06) 53 55 54 34

Bestuurslid:
Alie Spronk
Zuiderzeestraatweg 383
8091 BP Oldebroek
(06) 51 48 79 64
Bestuurslid:
Hans Huisman
Zuiderzeestraatweg 484
8091 CS Wezep
(06) 20 39 46 58

Secretaris:
Henk van de Haar
Verlengde Kerkweg 42
8094 AB Hattemerbroek
(038) 376 24 33
Penningmeester:
Suus Kuiper
Zuiderzeestraatweg 164
8096 CE Oldebroek
(0525) 63 41 43

Bestuurslid:
Leny Valstar
Tarweakker 9
8091 NZ Wezep
(038) 376 52 71

Bestuurslid:
Gerrit Riezebos
Portsweg 3
8091 CA Wezep
(06) 46 67 03 35
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Coördinatoren Werkgroepen
Dienstverlening/Recreatie:
Alie Spronk
Zuiderzeestraatweg 383
8096 BP Oldebroek
(06) 51 48 79 64

Educatie:
Hans Huisman
Zuiderzeestraatweg 484
8091 CS Wezep
(06) 20 39 46 58

Senioren in beweging
Gerrit Riezebos
Portsweg 3
8091 CA Wezep
(06) 46 67 03 35

Communicatie&PR:
Leny Valstar
Tarweakker 9
8091 NZ Wezep
(038) 376 52 71

Locaties activiteiten SWO
Kulturhus “De Talter”
Stouwdamsweg 4a
8096 BB Oldebroek

Dorpshuis “De Heerdt”
Schiksweg 27
8097 SE Oosterwolde

Dorpshuis “De Bouwakker”
Merelstraat 27
8094 AM Hattemerbroek

MFC “De Brinkhof”
Mariënrade 3
8091 XS Wezep

Dorpshuis “’t Grinthuus”
Morelissenstraat 1
8095 PX ’t Loo

“Samenhof” bij Weidebeek
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep

Dorpshuis “Noorderhuukien”
Groote Woldweg 18
8079 TG Noordeinde
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Koffie-ochtenden Mantelzorgers
Iedere laatste woensdag van de maand is er een
koffieochtend voor mantelzorgers in de gemeente Oldebroek.
Deze vinden, tot en met december, iedere laatste woensdag
van de maand plaats in de Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep,
van 10.00 -12.00 uur. De bijeenkomsten zijn op 30
september, 28 oktober, 25 november en woensdag 23
december.
Vanaf januari 2021 is er ook een koffieochtend voor mantelzorgers in
Oldebroek op de laatste woensdag van de maand. Deze wordt gehouden in
de SWO-zaal in de Talter.
Voor beide locaties zal dat zijn op: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april
en 26 mei.
Het accent van de bijeenkomsten ligt op onderlinge ontmoeting van
mantelzorgers en het uitwisselen en ontvangen van informatie. Daarnaast
vindt er regelmatig een ontspannende, creatieve of informatieve activiteit
plaats. Iedereen die mantelzorger is, ongeacht de ziekte of beperking van de
persoon voor wie men zorg draagt is welkom. Voorbeelden zijn: een ouder
van een kind met autisme, een partner van een patiënt met MS, een kind van
een ouder met een beroerte/CVA en naastbetrokkenen van iemand met de
ziekte van Alzheimer. De koffie-ochtenden zijn ook bedoeld om even afstand
te nemen van de zorgsituatie thuis. Voor informatie en vragen kunt u bellen
met het Sociaal Team Oldebroek (0525) 63 83 33 of mailen naar
sociaalteam@oldebroek.nl.
U bent van harte welkom!
Week van de Mantelzorg
10 November is de dag van de Mantelzorg
Dit jaar vindt tussen 4 en 9 november de landelijke Week van de Mantelzorg
plaats. Als gevolg van de Coronacrisis zal de viering hiervan er anders uit
gaan zien. Hoe, dat is nog niet bekend op dit moment. Het is zeker dat er
speciale aandacht aan besteed zal worden, want de mantelzorgers verdienen
het om in het zonnetje gezet te worden. In de lokale media wordt u hiervan op
de hoogte gehouden.
Voor alle vragen rondom mantelzorg kunt u terecht bij het Sociaal Team
Oldebroek (0525) 63 83 33.
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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

Computercursussen
Iedereen kent het gezegde wel: ‘Een mens is nooit te oud om te leren’....
Inmiddels zijn de oudere computerbesturingssystemen bijna niet meer in
gebruik en is Windows 10 het meest recente systeem. Ook worden nieuwe
computers al geruime tijd alleen nog geleverd met Windows 10. En volgens
Microsoft blijft het ook bij Windows 10 ......
Werken met Windows 10
Hoewel veel mensen werken met dit besturingssysteem van Microsoft, gaat
dat misschien niet altijd goed en is het
resultaat niet zoals verwacht. Bent u
misschien een 55-plusser die nog nooit met
een computer heeft gewerkt of werkt u er niet
zoveel mee? Of is Windows 10 u niet
helemaal duidelijk? Dan is de cursus
"Omgaan met de PC" gebaseerd op Windows
10 wellicht iets voor u.
Wij leren u in zes lessen alle beginnershandelingen, zoals het aan- en
uitzetten van de computer op de enige correcte manier. Ook komt natuurlijk
het gebruik van toetsenbord en muis; hoe u programma’s start en sluit aan
bod en gaan we aan de slag met eenvoudige tekstverwerking.
Heeft u een tekstje gemaakt, dan leren we u hoe u dit op de computer opslaat
en – heel belangrijk – hoe u het daarna kunt terugvinden. Ook leert u in deze
cursus de eerste beginselen van ‘surfen’ op het internet: naar websites
toegaan en googelen (zoeken) op het internet. En om het allemaal wat
eenvoudiger te maken, gaan we ook aan de slag met een aantal instellingen.
Winkelen op internet
Waarschijnlijk al vaak gehoord: besteld op internet. Dit
kan handig zijn en natuurlijk helemaal als u, om wat voor
reden dan ook, de deur even niet uit kunt. Maar hoe dan,
wat is nodig en waar moet opgelet worden. Dat
behandelen we allemaal in de workshop 'Winkelen op
internet'.
De workshop gaat over algemene aankopen van bijvoorbeeld een verfkwast
tot, jawel, een laptop....
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Overige cursussen
Hieronder alle beschikbare cursussen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Omgaan met de PC” (Windows 10) voor wie niets of weinig weet van
de PC.
“Werken met de verkenner” als u al met de PC werkt en verdieping
zoekt.
"FastStone Image Viewer," voor wie wil werken met foto's.
”Foto-album maken” Een fotoboek maken van je mooiste
herinneringen.
"Gmail" om via e-mail contact te leggen met familie, vrienden en/of
bedrijven.
"Op herhaling" om uw computerkennis op te frissen, bedoeld voor
cursisten die de beginnerscursus hebben gevolgd.
"Basiscursus iPad" wanneer u een tablet heeft van het merk Apple
met besturingssysteem IOS.
"Basiscursus Android" voor de mensen die een tablet hebben met het
besturingssysteem Android.
“Winkelen op internet”, een workshop voor als u meer wilt weten over
aankopen op internet.

Start cursussen
Omdat we kostendekkend moeten
werken, starten we met een cursus zodra
we 6 tot 8 inschrijvingen hebben. Is het
aanbod groter, dan komt u op een
wachtlijst. Ook kan het zijn dat voor een
bepaalde cursus niet voldoende
inschrijvingen zijn. Ook dan komt u op
een wachtlijst. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn krijgt u daarvan bericht.
Aanmelden
Voor aanmelden kunt u (bij voorkeur) het formulier hiernaast in dit blad
gebruiken. Het ingevulde formulier deponeert u in de postbus van SWO (De
Brinkhof, Mariënrade 3 te Wezep of in de postbus van SWO in de Talter,
Stouwdamsweg 4a te Oldebroek).
Toch liever telefonisch aanmelden of nog vragen? Neem dan contact op met
Margot van Zanten. Zij is te bereiken op (038) 376 33 35. Is ze er niet,
probeer het dan later nog een keer.
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Hierbij meld ik mij aan voor de computercursus :
'Omgaan met de pc' (Windows 10), locatie De Brinkhof Wezep, € 40,00
voor een cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)
'Omgaan met de pc' (Windows 7 en 8), locatie De Brinkhof Wezep, € 40,00
voor een cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)
'Verkenner', locatie De Talter Oldebroek, € 40,00 voor een cursus van 6
lessen (inclusief lesmateriaal)
‘FastStone Image Viewer, locatie De Talter, Oldebroek, € 40,00 voor een
cursus van 8 lessen
‘Foto-album maken’, locatie De Talter Oldebroek, € 20,00 voor een cursus
van 4 lessen
'Op herhaling', locatie De Brinkhof Wezep, € 25,00 voor 3 lessen (inclusief
lesmateriaal)
‘E-mailen’ met het programma Gmail, locatie De Brinkhof Wezep, € 40,00
voor een cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)
'Basiscursus tablet iPad’ (Apple), locatie De Brinkhof Wezep € 40,00 voor
een cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal)
'Basiscursus tablet Android’ (diverse merken), locatie De Brinkhof Wezep,
€ 40,00 voor een cursus van 6 lessen (inclusief lesmateriaal).
Ik beschik wel / niet * over een eigen laptop, met besturingssysteem:

Vista

Windows 8 of 8.1

Windows 7

Windows 10

Weet niet

De tablet die ik bezit is een:

iPad

Android

Merk: Apple

iPad-versie :

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.

De cursussen zullen in het najaar van 2020 starten.
U kunt dit formulier inleveren bij De Talter in Oldebroek of bij De Brinkhof in
Wezep.
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Warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
De inwoners van de gemeente Oldebroek die niet meer in staat zijn om voor
een warme maaltijd te zorgen, kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Aanvraag is mogelijk bij het Sociaal Team Oldebroek, tel. (0525) 63 83 33,
email: sociaalteam@oldebroek.nl.
Door de vrijwilligers van SWO worden de maaltijden op maandag t/m vrijdag
rond 12.00 uur bezorgd. Voor het weekend en de feestdagen kan men ook
koude maaltijden mee-bezorgd krijgen. Aan de bezorging is ook de
signaleringsfunctie gekoppeld; dat wil zeggen dat de bezorgers kunnen
waarnemen hoe het met de gebruiker gaat en zo nodig actie daarop kunnen
(laten) ondernemen. Voor de warme maaltijd zijn de kosten, afhankelijk van de
gekozen gerechten, gemiddeld tussen € 6,00 en € 7,30 en voor het toetje
€ 0,70.
Restaurantfunctie De Hullen
Op zondag is er een “open eettafel” waar u als
buitenstaander een warme maaltijd kunt gebruiken. Deze
begint om 17.00 uur.
Ook is het mogelijk om op doordeweekse dagen een
maaltijd te gebruiken. Vooraf dient u dit af te spreken. Dit
is ook mogelijk voor groepjes. U kunt zich aanmelden via
tel.: (0525) 63 76 37.

Samen eten in de Samenhof Viattence locatie Weidebeek
Iedere maandag kunt u mee-eten in de Samenhof op de maandaggroep.
Opgave hiervoor kan bij Mientje Steenbergen, tel. (038) 376 30 27.
Van 12.00 uur tot 13.45 uur wordt u verwend met een heerlijke kop soep, een
lekkere warme maaltijd, een verrassend toetje en daarna koffie met een
bonbon. En dat alles in goed gezelschap.
Mogen wij u ook verwelkomen? U bent van harte welkom.
Geef u op via tel.: (038) 375 62 50.
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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

12

14
14
VOETVERZORGING

Project Gewoon Gemak
Het organiseren van zorg gebeurt volgens de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvan
de uitvoering bij de gemeente ligt. Een van de
uitvloeisels hiervan is dat mensen langer
zelfstandig moeten blijven wonen. Het is van
belang dat u zich dat realiseert.

Om dat meer onder de aandacht te brengen heeft de gemeente een subsidie
beschikbaar gesteld. Deze regeling houdt in dat u subsidie kunt krijgen op
kleine aanpassingen in de woning die de veiligheid en het gemak in de woning
verbeteren.

U moet hierbij denken aan beugels naast een toilet of in een douche.
Verhoogde closetpotten, antislipvloer in badkamer e.d..
De subsidie bedraagt 30% van de kosten tot een maximum van € 250,-- per
woning.
Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met SWO, het
telefoonnummer is (038) 376 27 16 of per email:
info@swogemeente-oldebroek.nl
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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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Wat

: Ontspanningsmiddag Wezep

Waar

: Voornamelijk in de Bouwakker Hattemerbroek

Wanneer

: op woensdag, één keer in de maand

Hoe laat

: 14.00 tot 16.00 uur

Ontspanningsmiddag in Wezep
Eén keer in de maand en met Kerst en Pasen wordt in Wezep
een ontspanningsmiddag georganiseerd. Er zijn allerlei
activiteiten zoals een diavoorstelling of een lezing.
Elke bijeenkomst wordt in de lokale media aangekondigd. Omdat
er steeds weer iets nieuws georganiseerd wordt kan niet lang
van tevoren aangekondigd worden wat en of wie er komt en wat
het thema zal zijn.
Juist daarom is het telkens weer een verrassing.
Houdt u de media in de gaten, en op onze website
www.swogemeente-oldebroek.nl is natuurlijk ook te lezen wat er
gaat gebeuren.
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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
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www.icare.nl

Welkom bij het Wijkontmoetingscentrum in De Hullen
In ons wijkontmoetingscentrum staat de deur dagelijks open voor iedereen die
wil ontmoeten, een zinvolle dagbesteding zoekt en actief wil deelnemen of een
bijdrage wil leveren aan een buurt waarin iedereen welkom is en kan
meedoen!
Onze locatie in De Hullen van zorgverlening Het Baken in Oldebroek vormt
een belangrijke schakel tussen de burger en het belang van goede zorg- en
welzijnsactiviteiten in uw buurt. In nauwe samenwerking met andere zorg- en
welzijnsorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners organiseren wij algemene
activiteiten en activiteiten op maat voor ouderen en iedereen die hier behoefte
aan heeft.
Wij bieden onder andere:
• Breigroep, 14.30 – 17.00 uur, dinsdag
•

Zanguurtje, 10.30, woensdag

•

Sjoelmiddag, 14.30 – 16.00 uur, donderdag

•

Weeksluiting, 19.00 uur, vrijdag

•

Borrelmiddag, 14.30 – 16.00 uur, zaterdag

Maar er is nog veel meer te doen. Zoals bloemschikken, wekelijks kunt u
meezingen met het Hullenkoor, Klussen-café, bingo etc. Ook kunt u de hele
week vanaf 9:30 uur een kopje koffie komen drinken, om 12:00 uur aansluiten
bij de lunch en om 17.00 uur aanschuiven voor het diner. Voor sommige
activiteiten, lunch en diner vragen wij een kleine vergoeding.
Heeft u interesse? U bent van harte
welkom. Kijk voor het volledige
programma op www.zorgverleninghetbaken.nl of bel (0525) 63 76 37
Zorgverlening Het Baken
Locatie Zorgcentrum De Hullen Stationsweg 20
8096 AX Oldebroek
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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

Wat

: Inloopmiddag Oldebroek

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: elke vrijdag

Hoe laat

: 13.30 tot 17.00 uur

Inloopmiddag
Elke vrijdag organiseren we een Inloopmiddag in de Talter in
Oldebroek.
De naam zegt het al: Inloopmiddag, dat betekent dat iedereen
zomaar kan binnenlopen, het is gratis en gezellig.
Er wordt van alles georganiseerd op deze Inloopmiddag: van
klaverjassen tot rummikub of dammen, alles is mogelijk.
U bent van harte welkom, loop eens binnen en schuif gezellig bij
ons aan.
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Wat

: Creatieve middag

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: vier keer per jaar

Hoe laat

: 14.00 tot 16.00 uur

Creatieve middag
Voor de creatieve senioren wordt er vier keer per jaar een leuke
middag georganiseerd, rond een speciaal thema. Dit gebeurt
onder de deskundige leiding van Willie Spronk.
Voorjaar, Pasen, herfst en Kerst zijn de
thema’s die dan een rol spelen.
Het kan zijn dat we bijvoorbeeld een
voederkrans gaan maken waarmee u de
vogels kunt verwennen in de winter, maar ook
een prachtig stuk in een schaal of vaas van
uzelf, om met Kerst de tafel te laten stralen. Er is van alles
mogelijk.
Meer informatie over data en kosten verschijnt in Palet, onze
website en lokale media. Tevens kan men hierover contact
opnemen met Alie Kroneman, tel. (0525) 63 25 18.
Omdat het om verschillende thema’s en materialen gaat
verschillen de kosten per keer, maar daar kan Alie Kroneman u
ook alles over vertellen.
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Wat

: Bingo

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: de tweede maandag van de maand

Hoe laat

: 19.30 tot 21.30 uur

Bingo

Elke tweede maandag van de maand is er gelegenheid om
gezellig met elkaar Bingo te spelen.
U kunt gewoon binnenlopen en aanschuiven, iedereen is
welkom. Het is niet alleen gezellig maar ook altijd weer lekker
spannend, wie weet wint u een keer.
Kom gewoon eens een keertje kijken en meedoen. U kunt er een
lekker kopje koffie bij drinken en contact maken met andere
senioren.
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Wat

: Bustochten

Waar

: Vanaf Overdebeke in Oldebroek

Wanneer

: twee keer per jaar

Hoe laat

: Vertrek ongeveer 13.00 uur

Bustochten

Vanuit Oldebroek wordt er
twee keer per jaar een
leuke bustocht
georganiseerd. In april en in
oktober.
Deze bustochten zijn voor
alle senioren uit de
gemeente Oldebroek.
Iedereen is dus van harte
welkom om mee te gaan.
Over de exacte data en bestemmingen wordt u geïnformeerd in
Palet en in alle lokale media. Voor de details, kosten e.d. kunt u
contact opnemen met Hennie Brink, tel. (0525) 63 16 95 of
Rina van Vleeren, tel. (0525) 63 21 82.
Mensen uit Wezep kunnen bellen met Mientje Steenbergen, tel.
(038) 376 30 27. Zij kunnen u ook enthousiaste verhalen
vertellen van de bustochten die al geweest zijn. Gewoon bellen
dus!
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Wat

: Klaverjassen

Waar

: De Brinkhof in Wezep

Wanneer

: op vrijdag

Hoe laat

: 09.00 tot 11.30 uur

Klaverjassen

In De Brinkhof Wezep wordt elke vrijdag gezellig Klaverjas
gespeeld. Heeft u op vrijdag geen tijd? Bij voldoende
belangstelling zullen we op dinsdag ook een groep beginnen.
Van 09.00 tot 11.30 uur kunt u hier een kaartje leggen en
misschien wordt u wel verleid tot een heuse competitie.
Het gaat om de ontspanning en het plezier van met elkaar samen
zijn. Behalve om te klaverjassen kunt u ook gezellig aanschuiven
voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje.
Dus ook als u niet kunt klaverjassen bent u van harte welkom.
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Wat

: Creatieve middag

Waar

: De Brinkhof in Wezep

Wanneer

: in de oneven weken op donderdag

Hoe laat

: 13.30 tot 15.30 uur

Creatieve middagen

Op donderdagmiddag in de oneven weken wordt onder
inspirerende leiding van Drea van Heerde en Dini van Wezep
een creatieve middag georganiseerd in Wezep.
Er worden allerlei verschillende objecten gemaakt, zo
uiteenlopend en met zoveel verschillende technieken en
materialen, er is bijna geen voorbeeld van te noemen.
U kunt zich hier helemaal creatief uitleven en ook diegene die
denkt: ‘maar ik ben niet creatief’ komt telkens weer met een mooi
eindresultaat thuis.
Werken met papier, hout, schilderen, noem maar op, alles is
mogelijk. U zult verrast zijn van uw eigen creaties.
Laat uw fantasie de vrije loop en kom gezellig een keer
meedoen.
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Wat

: Bridge

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: op donderdag

Hoe laat

: 13.30 tot 17.00 uur

Bridge
Op donderdagmiddag wordt in Kulturhus de Talter in Oldebroek
Bridge gespeeld.
Het is een kaartspel dat door vier personen gespeeld wordt, vaak
met vaste kaartpartner. Omdat Bridge wel iets vraagt van uw
denkvermogen en concentratie is het in feite een Denksport.
Zie het als een gezellige uitdaging, kom eens kijken en zie of het
iets voor u is. We kunnen nog wel nieuwe leden gebruiken.
Wilt u meer weten? Belt u dan met de heer Aart van der Meulen,
tel. (06) 51 42 12 70, of email: a.meulen@planet.nl
Hij kan u er alles over vertellen en misschien wel inwijden in de
uitdagende kaartsport die Bridge heet.
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Wat

: Zangkoor De Lofzang

Waar

: De Bouwakker Hattemerbroek

Wanneer

: op donderdag

Hoe laat

: van 09.45 tot 11.00 uur

Zingen is gezond
Elke week wordt er gerepeteerd door zangkoor De Lofzang in
Hattemerbroek.
Er worden allerlei liederen gezongen, zowel religieuze als Oud
Hollandse. Zingen is ontspannend en gezellig. Naast fijn samen
zingen heerst er een hele gezellige sfeer. Elk jaar verzorgt het
koor optredens met Pasen, Kerst, het Lentezangfestival en de
Regionale zangmiddag. Ze kunnen altijd nieuwe leden gebruiken
dus kom, luister en zing misschien wel gelijk gezellig mee!
Voor vragen en/of informatie kunt terecht bij:
de heer B. Schakelaar,
tel. (038) 376 24 05.
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Wat

: Geheugenspel

Waar

: De Brinkhof in Wezep/De Talter in Oldebroek

Wanneer

: de eerste donderdag v.d. maand/de tweede
dinsdag v.d. maand

Hoe laat

: 10.00 tot 11.30 uur

Geheugenspel

Het geheugenspel wordt zowel in Wezep als in Oldebroek
gespeeld. Het is een spel waarbij met een gekleurde
dobbelsteen een kleur wordt geworpen en deze correspondeert
met vragen van dezelfde kleur in de vragenbak.
Zo is groen bijvoorbeeld een natuurvraag. Bij een goed antwoord
ontvangt men 10 punten en bij twijfel krijgt men een aanwijzing.
Wordt dan alsnog het goede antwoord gegeven dan ontvangt
men 5 punten.
Degene met de meeste punten aan het eind van het spel wint.
Aan het eind van de morgen wordt er nog een leuke puzzel
uitgedeeld voor thuis.
Met dit spel traint u het geheugen
en het is nog leuk ook. Wilt u hier
aan mee doen? Dan kunt u zich
opgeven bij Greet Eikenhorst,
tel.: (038) 376 45 73.
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Wat

: Schilderclub

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: op donderdag 1 x per twee weken

Hoe laat

: 10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur

Schilderclub
Elke twee weken komt de schilderclub in Oldebroek in actie. Op
donderdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur wordt
er onder leiding van Erna van Hornsveld geschilderd en
getekend.
Zowel beginners als gevorderden kunnen hier een creatieve,
inspirerende en gezellige ochtend beleven. Wie weet schuilt er in
u nog wel een kunstenaar van formaat. Maar ook als u geen Van
Gogh in de dop bent, creatief bezig zijn is goed voor de
ontspanning.
Voor een serie van 10 lessen betaalt u € 50,00. Ieder neemt
zijn/haar eigen materiaal mee.
Voor meer informatie of
opgeven kunt u contact
opnemen met Erna van
Hornsveld, tel. (0546) 60
38 29 of een email
sturen naar
ernavhc@gmail.com.
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Bewegen houdt senioren langer zelfstandig
Dit is de conclusie van Neuropsycholoog Erik Scherder. Zijn boodschap
aan de zorgsector is: “Zorg dat jouw cliënten bewegen, minimaal een
half uur per dag. Doe je dat niet, dan help je hun zelfstandigheid om
zeep.”
Hieronder volgt een samenvatting van zijn betoog:
In Nederland brengt 35% van de inwoners dagelijks 7 tot 16 uur zittend door.
En dat is dus nog buiten onze nachtrust om. We zijn in razend tempo ons
normale activiteitenniveau aan het verliezen. Vooral 50- 60- en 70jarigen
worden steeds inactiever. Loop maar eens een willekeurig verzorgingstehuis
binnen. Centraal in de hal staat de lift. Bewoners die eerst nog wel trappen
konden lopen, leren dat binnen een paar maanden af. Vaak wordt geprobeerd
om mensen met dementie zoveel mogelijk op hun stoel te houden. Ik begrijp
heel goed de angst om met kwetsbare ouderen te gaan bewegen. Je loopt
natuurlijk risico op vallen, stoten en andere kwetsuren. Maar de
gezondheidsrisico’s van mensen niet laten bewegen zijn vele malen groter.
Uit onderzoek blijkt dat fysieke inactiviteit tot meer agitatie lijdt en ook tot
schade aan het brein in de gebieden die een rol spelen bij cognitie en gedrag.
Met stilzitten zoeken we de risico’s dus op en zetten we de deuren wagenwijd
open voor allerlei ellende. Daarom is mijn advies: zoek voor jouw cliënten
altijd de weg van de meeste weerstand. Zorg dat ze ergens moeite voor
moeten doen. Daarmee prikkel je hun brein. Laat hen de trap nemen in plaats
van de lift, biedt activiteiten aan waarmee wat van ze gevraagd wordt.
Organiseer preventief onderhoud
Bewegen is niet alleen goed voor onze
stemming. Uit onderzoeken blijkt dat het ook
goed is voor onze cognitieve functies. Zo heeft
bewegen bijvoorbeeld een direct effect op het
hersengebied waarin o.a. de remming van het
geheugen wordt geregeld. Zonder remming lijkt
alles even belangrijk en mis je focus, kun je niet
meer ordenen. Zonder remming heb je eigenlijk
geen geheugen.
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Met bewegen hou je dus je hersenen in conditie. Ook is
bewegen goed voor je intern record, ofwel je eigen
referentie. Dat is het vermogen om te weten waarom je
doet wat je doet, waarom je bent waar je bent. Met een
intern record bouw je een voorgeschiedenis op, wat
essentieel is voor je functioneren. Anders is alles chaos.
Wie voldoende beweegt doet een maximale poging om beide functies zo goed
mogelijk hun werk te laten doen. Dat is puur noodzakelijk preventief
onderhoud ter behoud van de zelfstandigheid.
Aan de zorgsector de opdracht om dat preventief onderhoud elke dag
opnieuw te organiseren. Voor de cliënten, maar ook voor jezelf. Iedereen
wordt ouder. Houd je cognitieve reserves op peil; beweeg, zorg voor een
verrijkte omgeving, fiets eens een andere route, ontwikkel een nieuwe hobby.
Kortom: houd je brein fris.
Kauwen is ook bewegen
De norm is: elke dag een onderhoudsbeurt van een half uur aaneengesloten
bewegen. Matig intensief. Zodanig dat het je hartslag iets verhoogt, en dat je
het er warm van krijgt. Een rondje slenteren valt daar dus bijvoorbeeld niet
onder. Maar fietsen of stevig doorwandelen wel. Uiteraard is dit niet voor
iedereen uitvoerbaar. Mensen die bijvoorbeeld aan hun bed of stoel
gekluisterd zijn kunnen niet veel meer bewegen. Maar dan is er zoiets simpels
als een bal heen en weer rollen over een tafelblad ook nog een vorm van
bewegen.
Uit recente studies blijkt zelfs dat kauwen heel goed is voor de activering van
de hersenen. Dat activeert
zelfs circuits in meerdere
delen van de hersenen. Dus
goed kauwen, voedsel eten
waarvoor je moeite moet
doen. Geen groenten uit de
blender maar bijvoorbeeld
lekkere verse wortels.
Door kauwen neemt namelijk de doorbloeding van de hersenen toe. En
eigenlijk ben je daarmee een beetje aan het lopen.
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Wat

: Zwemmen voor senioren

Waar

: Zwembad de Veldkamp in Wezep

Wanneer

: op vrijdag

Hoe laat

: 10.00 uur

Zwemmen voor senioren

Goed voor lijf en leden, zwemmen in water dat lekker op
temperatuur is.
U kunt mee met een bus, die van verschillende locaties vertrekt:
Oosterwolde 09.15 uur
Oldebroek 09.25 uur
’t Loo 09.30 uur.

Voor meer informatie, ook over vervoer kunt u contact opnemen
met de heer B. van ’t Hul, tel. (0525) 63 22 60.
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Wat

: Netbal

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: om de week op woensdag

Hoe laat

: 10.30 tot 11.30 uur

Netbal
Netbal is een eenvoudige vorm van volleybal. In plaats van de
bal over het net te slaan, moet de bal geworpen en opgevangen
worden.
Dankzij een paar aanpassingen aan de spelregels is deze sport
enorm populair geworden binnen onze deelnemende
instellingen.
Een ploeg bestaat uit minimaal 6 spelers. Een systeem van
wisselspelers maakt echter dat het aantal uitgebreid kan worden
tot 10. Hierdoor kunnen meer deelnemers aan bod komen. Ook
diegenen die het geen hele wedstrijd kunnen volhouden.
Meer informatie of opgeven kan bij de heer H. Klock,
tel. (0525) 63 20 89.
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Wat

: Senioren sportief

Waar

: a. De Kamphal in Wezep
b. De Talter in Oldebroek

Wanneer

: a. op donderdag
b. op vrijdag

Hoe laat

: a. 13.00 tot 14.15 en 14.15 tot 15.30
b. 09.30 tot 10.30

Senioren sportief
De sporten die onder andere beoefend worden:
Dynamic tennis : tennissen in de sportzaal met aangepaste
materialen;
Badminton : u kunt het zo intensief maken als u zelf wilt, 1 tegen
1 of 2 tegen 2;
Knotshockey : een nieuw
ontwikkelde vorm van hockey,
speciaal voor senioren;
Volleyballen : met aangepaste
regels en balbehandeling, vangen
en werpen.
U bent van harte welkom om eens een keer te komen kijken of
ook de gymschoenen mee te nemen en het eens te proberen. De
huidige deelnemers kunnen u dan vertellen met hoeveel plezier
ze elke week weer aan hun conditie en gezondheid werken.
Alles wordt voorafgegaan door een uitgebreide warming-up op
muziek en onder deskundige leiding van docent Ronald Hekkert
in Wezep en docente Hetty Baas in Hattemerbroek. Meer
informatie kunt u krijgen bij Gerrit Riezebos, tel. (06) 46 67 03 35.
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Wat

: Linedance

Waar

: De Brinkhof in Wezep

Wanneer

: op dinsdag

Hoe laat

: 14.15 tot 15.45 uur

Linedance
Linedance is een dansactiviteit die is overgewaaid uit Amerika.
Er wordt gedanst op country en non-countrymuziek.
Het voordeel van Linedance is dat je geen partner nodig hebt. Er
zijn echter ook wel partner-/koppeldansen in het Linedance.
Het leuke van deze dansvorm is dat het zowel voor vrouwen als
mannen is en ook al heeft u geen enkele danservaring,
Linedance kan iedereen leren. U beweegt zonder zware
belasting op muziek en behalve genieten blijft u er ook nog
soepel bij.

De leiding van deze leuke middagen is in
handen van Dik Bruinewoud.
Voor meer informatie of opgeven kunt u
bellen met Hennie Kroes,
tel. (038) 376 23 73.
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Wat

: Volksdansen

Waar

: De Talter in Oldebroek

Wanneer

: op donderdag

Hoe laat

: 10.30 tot 12.00 uur

Volksdansen
In het Kulturhus de Talter in Oldebroek is het elke donderdag
feest. Een enthousiaste groep senioren doet dan aan
volksdansen.
De dames oefenen allerlei volksdansen uit de hele wereld.
Maar er zijn nogal wat volksdansen waarbij zowel mannen als
vrouwen een rol spelen dus mannen: wacht niet langer, meld u
aan en doe mee.
Als er ook mannen meedoen kunnen er nog veel meer leuke
volksdansen uitgevoerd worden!

U kunt zich opgeven bij
mevrouw Schuurman,
tel. (0525) 63 25 19.
Zij kan u ook vertellen hoe
enthousiast alle deelnemers
zijn.
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Wat

: Pilates

Waar

: 1. De Talter in Oldebroek
2. De Bouwakker in Hattemerbroek

Wanneer

: 1. op maandag
2. op dinsdag

Hoe laat

: 1. 19.00 tot 20.00 uur
2. 19.00 tot 20.00 en 20.00 tot 21.00 uur

Pilates
Pilates is een trainingsmethode
voor lichaam en geest, ontwikkeld
door Joseph Pilates. Hij
ontwikkelde uit eigen opgedane
ervaring en kennis van Westerse
en Oosterse filosofen een
trainingsmethode met als doel fit te worden en te blijven.
Regelmatig beoefenen van Pilates heeft een gunstige uitwerking
op het lichaam. De oefeningen zorgen voor een evenwichtige
ontwikkeling van de spiergroepen. Door regelmatige oefening zal
de houding verbeteren, zal men rechter gaan zitten en soepeler
bewegen. Verbeterde longinhoud en circulatie door de diepe en
gezonde manier van ademhalen is nog een belangrijk voordeel.
Verder worden de buik- en rugspieren versterkt en houding,
evenwicht en controle over het lichaam verbeterd.
Angelique Meester geeft deze trainingen. Voor meer informatie
kunt u, voor Oldebroek bellen met Alie Kroneman,
tel. (0525) 63 25 18 of (06) 12 48 88 29, en voor Hattemerbroek
met Joke Nap, tel. (038) 376 31 05.
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Wat

: Seniorengym

Waar

: Hattemerbroek / Wezep

Wanneer

: op donderdag / woensdag

Hoe laat

: 09.00 tot 09.30 / 13.30 tot 14.00 uur

Seniorengym
Fit zijn, worden en blijven, dat kan met seniorengym.
Onder deskundige leiding wordt wekelijks aan een groot aantal
senioren heel gericht gymles gegeven. Men wordt nu eenmaal
ouder en alles wil niet meer zo goed, maar met wat aangepaste
middelen en vormen zijn we nog steeds in staat te bewegen en
dat is belangrijk, ook op hoge leeftijd. Fysiotherapie Slot geeft
gymles wekelijks aan ouderen in Hattemerbroek en Wezep.
Voor meer informatie kunt u voor Hattemerbroek bellen met de
heer B. Schakelaar, tel (038) 376 24 05.
Voor Wezep kunt u contact opnemen met Gerrit Riezebos,
tel.: (06) 46 67 03 35.
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Wat

: Inloopochtend

Waar

: Samenhof bij Weidebeek in Wezep

Wanneer

: op maandag

Hoe laat

: 10.00 tot 11.30 uur

Inloopochtend en koffiedrinken

Gezellig samen koffiedrinken en
meedoen met een spel. Er liggen
ook kranten en tijdschriften in de
leeshoek voor u klaar.
Maar ook als u vragen heeft over
computergebruik, of u wilt iets
opzoeken op internet dan is er iemand die u daarbij kan helpen.
Iedereen is van harte welkom op deze gezellige, ontspannen
maandagmorgen. Waar ook graag en veel gesjoeld wordt. Loop
gewoon eens een keer binnen.
Voor vragen kunt u bellen met
Mientje Steenbergen.
Sierkerstraat 7 in Wezep, tel:
(038) 376 30 27.

38

Wat

: Open eettafel Viattence

Waar

: Samenhof bij Weidebeek in Wezep

Wanneer

: op maandag

Hoe laat

: 12.00 tot 13.30 uur

Open eettafel
Er is een Open eettafel op maandag
in De Weidebeek in Wezep.
Bovendien op de 1e zondag van de
maand. U kunt zich hiervoor
aanmelden via tel. (038) 375 62 50.
Dit kan van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 16.30 uur. De prijs
is € 8,00.
Dit is bestemd voor senioren die het gezellig vinden om samen te
eten of die moeite hebben met koken en in een gastvrije
omgeving een eenvoudige maaltijd willen nuttigen.
Voor slechts € 8,00 per persoon geniet u van een heerlijke
maaltijd. Het is wel fijn als u vooraf reserveert.
U kunt daarvoor op maandag gewoon binnen lopen of bellen met
(038) 375 62 50. Als u gezellig met anderen aan tafel zit smaakt
het eten u vast goed.
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Wat

: Culturele avond

Waar

: Samenhof bij Weidebeek in Wezep

Wanneer

: op maandag

Hoe laat

: 19.00 uur

Culturele avond
Elke week staat er een ander optreden
gepland. Het kan een zangkoor zijn dat
optreedt of een line-dancegroep maar ook
een reisfilm, toneel of clownsavond. Ook
zien we mensen die iets van hun unieke
hobby laten zien en vertellen. Er is van
alles mogelijk.
Het programma wordt aangekondigd in de lokale media maar
ook op diverse plaatsen door middel van een poster.
Kom ook eens kijken en misschien meedoen
met iets actiefs. Met elkaar iets beleven, onder
het genot van een lekker kopje koffie of thee.
Gewoon doen!
Meer weten?
Bel dan met Mientje Steenbergen,
tel. (038) 376 30 27 of
Jan Bredewout, tel. (06) 10 71 53 90.
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Wat

: Ontspanningsmiddag Oldebroek

Waar

: Rode Kruis-gebouw van Sytzamalaan

Wanneer : dinsdag in de oneven weken
Hoe laat : 14.00 tot 16.00 uur

Ontspanningsmiddag in Oldebroek
Op dinsdagmiddag in de oneven weken wordt er in het Rode
Kruis-gebouw in Oldebroek een gezellige ontspanningsmiddag
georganiseerd.
Onder leiding van Geertje v.d. Beek en Truida Kroon worden er
allerlei activiteiten gedaan. Breien, haken, knutselen maar ook
puzzelen, spelletjes doen, alles is mogelijk.
Doel is om op een ontspannen manier met elkaar bezig te zijn.
En soms is dat ook gewoon een goed gesprek hebben onder het
genot van koffie of thee.
Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met:
Geertje: (0525) 63 22 51 of Truida: (0525) 63 08 48.
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Nordic Walking
U weet wel, dat lopen met die stokken….. In het begin werd er
nog weleens om gelachen maar nu weten velen, hoe fijn het is
om wekelijks met een leuke en sportieve groep het bos in te
gaan en 1 of 1 ½ uur op een gezonde manier van de buitenlucht
te genieten. Kom nu niet met allerlei bezwaren, want de praktijk
heeft bewezen dat diverse kwaaltjes vanzelf verdwijnen. Zelfs
mensen van 80 jaar en ouder genieten elke week weer van het
lopen op de hei en geven aan het voor geen goud te willen
missen. Wilt u ook proberen gezond oud te worden, meldt u zich
dan aan bij Gerrit Riezebos, tel. (06) 46 67 03 35.
Bij voldoende deelnemers wordt er
weer een cursus gestart om, onder
deskundige leiding, de fijne
kneepjes van Nordic Walking
onder de knie te krijgen. In Wezep
worden lange en korte routes
gelopen.
Groep I: vrijdag van 13.30 tot 15.00 uur op wisselende locaties;
Groep II: vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur in het waterwingebied;
Groep III: maandag van 13.30 tot 15.00 uur op wisselende
locaties;
Groep IV: maandag van 13.30 tot 15.00 uur in het
waterwingebied.
Een keer per jaar wordt er een snerttocht
georganiseerd. Bij deze tocht wordt
onderweg gezellig snert gegeten.
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Wat

: Gezellige koffie-ochtend

Waar

: ’t Grinthuus op ‘t Loo

Wanneer

: de eerste dinsdag van de maand

Hoe laat

: 9.30 – 12.00 uur

Gezellige koffie-ochtend
Op de eerste dinsdag van de maand komen we bij elkaar voor
een gezellige ochtend onder het genot van koffie of thee met wat
lekkers erbij.
Voor de liefhebbers staat de sjoelbak klaar
en er liggen diverse spelletjes op tafel. Af
en toe doen we een quiz om het geheugen
wat op te frissen en degene met de
meeste goede antwoorden, krijgt zelfs een
prijsje.

We hopen op uw komst, breng gerust nog iemand mee. U zult
zien dat het heel gezellig is.
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Fietstochten vanuit Oldebroek in 2021
In Oldebroek wordt van juni tot september gefietst in de mooie
omgeving. Elke tweede dinsdagmiddag van de maand
vertrekken we onder leiding van Geertje van Riessen en Alie
Kroneman.
Als het weer tegen zit schuift het een week op.
Voor informatie of aanmelden kunt u bellen met:
Geertje: (0525) 63 27 31 of Alie: (0525) 63 25 18.
Er wordt één keer een hele dag gefietst, de datum is nog niet
bekend maar dat komt in het Palet en op onze website te staan.
We vertrekken vanaf Kulturhus de Talter, voor een halve dag om
13.30 uur en voor een hele dag om 9.30 uur.
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Wat

: Wandelen+

Waar

: In het bos van het Waterwingebied Wezep

Wanneer

: maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur

Wandelgroep op maandagmiddag

Op maandagmiddag om 13.00 uur wandelen wij onder leiding
van Arie Verhoef in het mooie waterwingebied bij Wezep.
Vrouwen en mannen van 55+ lopen een uurtje, onderbroken
door eenvoudige rek- en strekoefeningen.
Heeft u ook zin om mee te doen?
Informatie/aanmelding:
Ria Franken, tel.: (06) 12 17 82 41
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Cursus glas-in-lood

De cursus glas-in-lood is als gevolg
van de Coronacrisis vroegtijdig
afgebroken. We hopen daar in
september weer mee verder te
gaan. Deze wordt gegeven op
dinsdagmorgen in de Brinkhof.

Cursus glasfusing/glas sieraden maken
We verwachten dat we in oktober kunnen beginnen met de
cursus glasfusing/glas sieraden maken.
Deze houden we ook in de Brinkhof maar dan op
dinsdagmiddag. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie
of aanmelden kunt u
contact opnemen met
Gerrit Riezebos op nr.
(06) 46 67 03 35.
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Consulenten Informele Ondersteuning
Voor vragen op het gebied van mantelzorg, vrijwilligerswerk en ouder worden
kunt u terecht bij de Consulenten Informele Ondersteuning van het Sociaal
Team Oldebroek. De consulent kijkt met u naar uw situatie en zoekt samen
met u naar de beste oplossing. Heeft u vragen met betrekking tot uw situatie
of wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Sociaal Team
Oldebroek, tel.: (0525) 63 83 33, van 08.30 tot 16.30 uur, email:
sociaalteam@oldebroek.nl
Sociaal Team
De gemeente is verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van
werk, inkomen, opvoeding en zorg. Om u als inwoner zo goed mogelijk van
dienst te zijn, kunt u met uw vragen terecht bij het Sociaal Team.
Waarvoor kunt u terecht bij het Sociaal Team?
U kunt bij het Sociaal Team terecht met vragen over werk, vrijwilligerswerk,
inkomen, dagbesteding en zorg. Het Sociaal Team kan u op verschillende
manieren en vanuit diverse invalshoeken helpen. U kunt langskomen, bellen
of e-mailen. Vervolgens wordt bekeken wie u het beste kan helpen met uw
vraag.
In het Sociaal Team werken de volgende organisaties samen:
•Gemeente Oldebroek: biedt onder andere ondersteuning Wmo.
•Stimenz: biedt ondersteuning aan mensen op weg naar optimale
zelfredzaamheid. Zij zetten zich in op de terreinen sociaal werk, informatie en
advies, huiselijk geweld en kindermishandeling, activiteiten en projecten.
•MEE: biedt begeleiding en hulp om ervoor te zorgen dat ook mensen met een
beperking of kwetsbaarheid mee kunnen doen aan de samenleving.
•Icare: ondersteunt bij vragen op het gebied van verzorging of verpleging.
•DeltaWonen
•Platform Informele Ondersteuning: informele ondersteuning is onbetaalde
ondersteuning geleverd door vrijwilligers en mantelzorgers. In Oldebroek zijn
al die mantelzorgers en zorgvrijwilligers gebundeld in het Platform Informele
Ondersteuning.
Bereikbaarheid Sociaal Team
In De Brinkhof in Wezep. U kunt iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
binnen lopen. Wilt u graag een afspraak dichter bij huis? Belt u dan tussen
08.30 en 16.30 uur voor het maken van een afspraak met: (0525) 63 83 33.
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Personenalarmering
Personenalarmering biedt
uitkomst aan ouderen en aan
mensen met een chronische
ziekte of beperking, die op een
zeker moment direct hulp of
een vorm van zorg nodig
hebben. Met 1 druk op de knop legt u contact met een gediplomeerd
verpleegkundige. Zo bent u verzekerd van hulp als er plotseling iets mis gaat.
Met personenalarmering kunt u dag en nacht van buitenaf hulp inroepen. En
dat vanaf elke plek in uw huis.
Wanneer u gebruik maakt van personenalarmering, is het aan te raden om
een sleutelkluisje bij uw voorkeur te laten plaatsen. Zo kunnen in geval van
nood uw mantelzorgers of de professionele hulp zichzelf binnen laten.
Personenalarmering kunt u rechtstreeks aanvragen bij
WoonZorgPersonenAlarmering, tel. (0521) 53 34 00. U kunt ook meer
informatie vinden op www.woonzorggroep.nl
Wanneer uw huisarts uw aanvraag ondersteunt dan moet deze een
verwijsbrief voor u sturen naar uw ziektekostenverzekeraar. Het hangt van uw
verzekering af of u in aanmerking komt voor vergoeding. Hiervoor moet u uw
eigen polis goed nalezen. Bent u er niet voor verzekerd maar wilt u wel
personenalarmering, dan kan dat natuurlijk maar u ontvangt dan geen
vergoeding.
Via de ledenvereniging van Icare kunt u personenalarmering aanvragen op
tel. (0900) 414 24 34. Leden van deze vereniging krijgen eenmalig korting op
de aansluitkosten. U betaalt dan € 25,00 i.p.v. € 66,90 wanneer de apparatuur
wordt geleverd en geïnstalleerd door een installateur waarmee de
ledenvereniging samenwerkt. En per maand betaalt u dan € 15,55 i.p.v. €
17,55. De alarmopvolging wordt door uw mantelzorgers gedaan.
Personenalarmering via Icare kan aangevraagd worden op tel. (0900) 88 33.
Hierbij betaalt u dan € 23,25 per maand, all-in. Er zijn geen aansluitkosten, u
moet wel een sleutelkluis plaatsen. De aansluiting is met de Icare
Zorgcentrale en de alarmopvolging wordt door professionele hulpverleners
van Icare gedaan.
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Klussendienst Icare
De klusbus kan al uw kleine klussen in en om het
huis klaren. Als lid betaalt u € 15,00 per uur en
€ 7,50 voorrijkosten. Dit geldt voor de eerste 14 uur
per huishouden per jaar, daarna betaalt u € 25,00
per uur. Na het eerste uur wordt gerekend in
kwartieren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren
bellen naar de ledenvereniging Icare,
tel. (088) 383 20 00 (€ 0,10 per minuut).
Wat kunnen de klussenmannen zoal voor u
doen?
Klussen binnen: Badkameraccessoires monteren –
kraan repareren of vervangen – ontstoppen afvoer
wasbak – keukenkastjes ophangen en afstellen hang- en sluitwerk –
stopcontacten, schakelaars, verlichting vervangen, snoeren vervangen en
vastzetten – kleine meubels en witgoed (gelijkvloers) verplaatsen. Klussen
buiten: incidenteel grasmaaien – onkruid wieden – snoeiwerkzaamheden –
beperkt onderhoud hang- en sluitwerk, hekwerk/schutting – buitenverlichting
monteren – dakgoten schoonmaken (enkel van 1 maart t/m 31 oktober). Dit is
een kleine greep uit de mogelijkheden.
Afspraak maken Vraag de Klusbus nu aan per telefoon en er wordt direct een
afspraak met u gemaakt. Houdt uw lidmaatschapsgegevens en uw agenda bij
de hand en bel (088) 383 20 00 (€ 0,10 per minuut). U kunt de Klusbus ook
via de website van Icare aanvragen. Klik hiervoor op de knop ‘Aanvragen’. Wij
nemen dan binnen drie dagen contact met u op voor het maken van een
afspraak.
Extra voorwaarden Een annulering dient u minimaal 24 uur van tevoren te
melden. De kosten bij niet tijdig annuleren bedragen € 22,50. Kijk voor de
uitgebreide annuleringsvoorwaarden in onze algemene voorwaarden. U moet
wonen binnen het werkgebied van de Klusbus. Tijdens de uitvoering van de
klus bent u ook aanwezig en moeten de benodigde materialen voor de
uitvoering van de klus aanwezig zijn.
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Fietsrooster afdeling Wezep 2021 - Alleen hele dagen
Vertrek vanaf MFC de Brinkhof om 09.30 uur. Zuiderzeestraatweg zijde. We
streven ernaar tochten te plannen van ± 60/70 km.
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 men mee gaat eten dit wel graag opgeven bij vertrek. Of, wanneer
het fietsen niet doorgaat bij:
Hermien Hartman (038) 375 90 25 of (06) 15 49 14 11,
email: hermienhartman@gmail.com
Planning (Bij slecht weer gaan we de vermelde 2e datum.)
7
of
14
april
21
of
28
april
5
of
12
mei
19
of
26
mei
2
of
9
juni
16
of
23
juni
30 juni
of
7
juli
14
of
21
juli
28 juli
of
4
aug.
11
of
18
aug.
25 aug
of
1
sept.
8
of
15
sept.
22
of
29
sept.
6
of
13
okt.
20 okt. Dit is de laatste tocht die we rijden.
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 men mee gaat eten, dit wel graag een week van te voren
opgeven bij:
Hermien Hartman (038) 375 90 25 of (06) 15 49 14 11,
email: hermienhartman@gmail.com
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Ter informatie:
- geen deelnamekosten
- meefietsen op eigen risico
- zelf zorgen voor vervoer bij pech en calamiteiten
- denk aan een volle accu, evt. regenkleding, zonnebrandmiddel
- koffie/thee 's morgens en 's middags en lunch op eigen kosten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Hennie Kroes, tel.: (038) 376 23 73 of (06) 12 55 31 69,
email: zkroes@lijbrandt.nl of
Fenna Mechielsen, tel.: (038) 376 90 68 of 06-27423333,
email: b.f.mechielsen@planet.nl

--------------------------------------------Advertentie Corry Luyke,
Chinees de Noord Veluwe (nieuw)

*Elke maand menu’s in de aanbieding!
*Dagverse senioren-maaltijden voor een scherpe
prijs! Informeer naar de mogelijkheden.
Chineeswezep
Chinees buffet met Pasen
diverse heerlijke gerechten

0642488378

Van € 32,00 voor € 22,00 incl. drankjes
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0642488378

Beweegtuin
Bewegen is voor iedereen belangrijk. Voor jong en oud.
En wat is nou mooier dan dit te
combineren met de
buitenlucht?
Lekker gezond en actief bezig
zijn, dit kan in de Beweegtuin.
Hierin staat een verzameling
van beweegtoestellen en dit
wordt gecombineerd met
bewegen met losse
voorwerpen.
Deze beweegtoestellen zijn specifiek afgestemd op de ouderen. Gericht op
coördinatie, balans, kracht en uithoudingsvermogen. Onder begeleiding wordt
u actief beziggehouden.
Het plezier met elkaar, een praatje maken en bewegen is belangrijk voor deze
doelgroep. Kom vrijblijvend eens meedoen in de Beweegtuin Oldebroek.
Elke woensdag van 15.15 uur tot 16.15 uur. Achter het Kulturhus De Talter in
Oldebroek.
Voor vragen kunt u bellen met Janien Westerink,
tel. (038) 376 00 91.
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Vrijwillige Ouderen Adviseurs van SWO
SWO biedt zelfstandig wonende inwoners van de Gemeente Oldebroek
structureel een preventief huisbezoek aan in het jaar dat men 75 jaar wordt.
Daarnaast vinden huisbezoeken plaats bij een groep senioren tussen de 85
en 90 jaar die nog zelfstandig wonen. Dit voorjaar waren de inwoners geboren
in 1932 en 1933 aan de beurt, maar helaas moest daar, door het Coronavirus,
mee gestopt worden. Hopelijk mogen t.z.t. deze bezoeken hervat worden.
Doel van het huisbezoek
Tijdens het huisbezoek gaat het over de leefwereld, de gezondheid en
zelfredzaamheid van de senioren. Waar is behoefte aan? Wat zijn de
knelpunten?
Ook kunnen de ouderenadviseurs informatie geven over wonen, zorg,
mantelzorg, hulpmiddelen, vervoer, financiën of activiteiten, zodat u op een
prettige en leefbare manier zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en deel
kan blijven uitmaken van de samenleving.
Uiteraard hebben de adviseurs een geheimhoudingsplicht, zodat uw
privacy gewaarborgd is. De gegevens worden zorgvuldig en anoniem
verwerkt.
Ook kunnen de adviseurs ingeschakeld worden bij de voorbereiding op- en de
ondersteuning bij het zogenaamde keukentafelgesprek; met name wanneer u
onvoldoende mantelzorgers hebt. De vrijwillige ouderen adviseur is een
onafhankelijke cliëntondersteuner en staat altijd aan de kant van de cliënt.
Vragen?
Aanvragen voor bezoek door een vrijwillige ouderen adviseur kunt u doen bij
Stichting Welzijn Ouderen; tel.: (038) 376 27 16 , email:
info@swogemeente-oldebroek.nl
Momenteel bestaat het team vrijwillige ouderen adviseurs uit:
Christien van ’t Ende, Alie Hooft, Martha Junte, Anneke Meijer en Heidi
Reusken,
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Duofietsen SWO
Ouderen, die tot de doelgroep van SWO behoren
kunnen gebruik maken van deze fietsen en uiteraard
ook andere doelgroepen die tijdelijk of permanent niet
in staat zijn om zelfstandig te fietsen mogen gebruik
maken van deze fietsen.
Richtlijnen voor het gebruik van de fietsen zijn:
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Gebruik fietsen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
17.00 uur.
De duofiets moet voor 17.00 uur worden teruggebracht, waar deze is
opgehaald.
Niet op feestdagen of sluitingsdagen van rijwielzaak Dickhof en/of
Visscher Autotechniek.
• Voor Dickhof gelden de volgende openingstijden:
• Maandag 13:00 tot 18:00 uur
Di. t/m vrij. 08:30 tot 12:30 uur en 13:00 tot 18:00
Zaterdag 08:30 tot 16:00 uur
• Voor Visscher zijn de openingstijden:
• Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00
• Zaterdag
8:00 tot 12:00
Bij ophalen fietsen, kopie van identiteitsbewijs afgeven.
Alleen voor inwoners van gemeente Oldebroek, waarvan één persoon
niet zelfstandig kan fietsen
Aanmelden:
• Bij de gastvrouwen aan de balie in De Brinkhof op ma t/m vr
tussen 09.00 uur en 12.00 uur;
• Via e-mail duofietsenswo@gmail.com;
• Telefonisch via tel nummer (038) 376 27 16 op ma. t/m vrij.
tussen 09.00 uur en 12.00 uur;
• Bij aanmelden opgeven wanneer men over de fiets wil
beschikken.
De duofiets kan pas gehaald worden als men bericht heeft ontvangen
van een van de gastvrouwen van De Brinkhof dat de fiets beschikbaar
is.
Gastvrouw stuurt e-mail naar Dickhof of Visscher dat de fiets gehaald
wordt:
•
door wie
•
voor welke tijd deze is gereserveerd.
Adres Dickhof Wezep, Ruitersveldweg 35A, telefoon (038) 337 40 38.
Adres Visscher Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 164A, telefoon (0525)
65 53 81.
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ZorgSaam Oldebroek: de perfecte match!
Misschien kent u ons al of leest u voor het eerst over ons: ZorgSaam
Oldebroek is een vrijwilligersproject in de gemeente Oldebroek waar maatjes
gekoppeld worden aan mensen die behoefte hebben aan sociaal contact, jong
of oud. ZorgSaam Oldebroek zet zich in om zoveel mogelijk hulpvragers een
maatje te bieden. Om een match te laten plaatsvinden zijn wij hard op zoek
naar mensen die we kunnen koppelen.
Moet u dan vrijwillig zorg verlenen aan
iemand anders? Nee, juist niet! Bij het
contact kunt u denken aan een kopje
koffie drinken, een stukje wandelen,
het rijden naar het ziekenhuis voor een
afspraak of het doen van boodschappen. Ook mantelzorgers die er eens even
tussen uit willen kunnen vragen om een tijdelijke oppas. Onze coördinator
probeert een goede match tussen hulpvrager en maatje te maken.
Voorbeelden van hulpvragen waarvoor we al een match hebben kunnen
maken zijn heel divers, en dat maakt het ook zo leuk en passend voor
iedereen.
Nieuwsgierig geworden of aansluiten bij ZorgSaam Oldebroek als hulpvrager
of vrijwilliger? Stel uw vraag of meld u aan via www.ZorgSaamOldebroek.nl,
info@ZorgSaamOldebroek.nl of (06) 22 28 45 65 (bereikbaar op maandag tot
en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00). Ook zijn we nog hard op zoek naar een
tweede coördinator. We rekenen op u, want in de gemeente Oldebroek mag
niemand eenzaam zijn!
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Bezorgers gezocht voor Tafeltje Dekje
Warme maaltijdvoorziening Tafeltje
Dekje - bezorgers gevraagd.
Heeft u wat tijd beschikbaar om als
maaltijdbezorger uw bijdrage te
leveren? Dan zijn we op zoek naar u.
Door de vrijwilligers van SWO worden
de maaltijden op maandag t/m vrijdag rond 12.00 uur bezorgd. Voor het
weekend en de feestdagen kan men ook koude maaltijden mee-bezorgd
krijgen.
Aan de bezorging is ook de signaleringsfunctie gekoppeld; dat wil zeggen dat
de bezorgers kunnen waarnemen hoe het met de gebruiker gaat en zo nodig
actie daarop kunnen (laten) ondernemen.
Heel graag komen we met u in contact, wilt u ons daarvoor een email sturen
s.v.p.? Dat kan naar info@swogemeente-oldebroek.nl
U kunt zich als bezorger ook aanmelden bij de gastvrouw aan de balie in De
Brinkhof in Wezep, op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur of telefonisch bij
SWO op nummer (038) 376 27 16.
De ontvangers van de maaltijd zijn u er dankbaar voor.

-----------------------------------------------------Sterke vrijwilligers gevraagd
Voor de maandagavond in de Samenhof zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers die hun mannetje staan.
Het gaat vooral om hulp bij het verplaatsen van stoelen
en tafels dus we zoeken mensen die hun hand niet
omdraaien voor wat gewicht.
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AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy statement
AVG, de nieuwe wet voor gegevensbescherming. Deze Europese wet, die op
25 mei 2018 in werking is getreden, schrijft voor hoe organisaties, waaronder
SWO, met persoonsgegevens en privacy van hun klanten/deelnemers hoort
om te gaan.
SWO hecht veel waarde aan uw privacy en communicatie en wil er dan ook
voor zorgen dat u op de hoogte bent over dit onderwerp.
U kunt er op vertrouwen dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw
persoonsgegevens omgaan.
I Wat zijn persoonsgegevens
Als u wilt deelnemen aan een van de activiteiten van SWO vragen wij u om
een formulier aanmelding activiteiten in te vullen. Daarop vragen we u om
persoonsgegevens zoals uw naam en adres.
Het gebruiken en bewaren van uw gegevens noemen we het “verwerken” van
uw persoonsgegevens.
Dat is een begrip uit de wet. SWO houdt zich bij de verwerking van uw
persoonsgegevens aan de bepalingen uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
II Waarvoor verwerken we persoonsgegevens ?
We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig
vastgesteld doelen, namelijk de registratie als deelnemer aan een activiteit en
voor de inning van uw contributie.
In alle gevallen ontvangen we de persoonsgegevens van uzelf, omdat u deel
wilt nemen aan een activiteit van SWO.
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt en bijgehouden in een
adressenbestand, welke dient voor bezorging van het blad Palet, dat door
SWO vier keer per jaar wordt bezorgd.
III Welke persoonsgegevens verwerken we ?
Persoonsgegevens die we van u ontvangen op het formulier aanmelding
activiteiten zijn:
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•
•

Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en
geboortedatum;
Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of,
indien van toepassing, betalingen aan u te doen.

Daarnaast verleent u, via het zetten van uw handtekening, een machtiging tot
het automatisch afschrijven van de contributie.
Tevens staat vermeld dat u, zonder opgaaf van reden, kunt verzoeken tot
terugstorting.
Persoonsgegevens die van belang zijn voor het adressenbestand in verband
met de bezorging van het blad Palet zijn:
• Algemene gegevens, zoals naam, geboortedatum,
woonadres/briefadres;
• Mutaties: verhuizing, overlijden, vestiging, vertrek, verhuizing binnen
gemeente.
IV Van wie krijgen we uw persoonsgegevens ?
Persoonsgegevens krijgen we van uzelf middels het formulier deelneming
activiteiten.
Persoonsgegevens die van belang zijn voor het adressenbestand ontvangen
we van de gemeente Oldebroek (afdeling dienstverlening KCC).
V Verstrekken van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt.
VI Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
We besteden tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de
persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Elk systeemonderdeel is voor
een zeer beperkt aantal verwerkers, die uw gegevens zien, toegankelijk.
De veiligheid van de systemen houden we voortdurend in de gaten.
Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze
waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.
VII Wat zijn uw rechten?
• U heeft Recht op inzage
Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u
hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.
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• U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze
niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te
laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt,
niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of omdat u
uw toestemming heeft ingetrokken.
Ook heeft u recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht
houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt
mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens
niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor
het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u
bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in
behandeling is.
• U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen
de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan u
zelf.
• U heeft Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens,
als we uw persoonsgegevens zouden gebruiken voor andere doeleinden
dan noodzakelijk voor de verwerking in onze activiteitenbestanden en
adressenbestand of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
VIII Hoe lang bewaren we uw gegevens ?
We bewaren de gegevens zolang we dit wettelijk verplicht zijn en zo lang
als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt.
IX Waar verwerken we uw gegevens
Uw gegevens worden verwerkt op de administratie, kantoor houdend in
MFC de Brinkhof te Wezep.
X Heeft u vragen ?
Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens ? Neem kan contact
met ons op. Dit kan telefonisch of via de mail.
Heeft u een klacht over de wijze waarop SWO met uw persoonsgegevens
omgaat, dan kunt u deze ook telefonisch of via de mail melden.
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Recept
Een groenteragout waar u verschillende kanten mee op kunt. Dus het hele
jaar lekker.
Benodigdheden:
2 stuks prei
1 grote witte/gele ui
250 gr. kastanjechampignons
1 eetlepel olie
2 theelepels groentebouillonpoeder
2 eetlepels bloem
klontje boter
400 ml. heet water
Snij de prei, de ui en de champignons fijn. Verhit de olie in een wok of ruime
koekenpan en fruit daarin de gesneden groenten zacht. Laat op een laag pitje
gaar worden. Los intussen de groentebouillonpoeder op in 400 nl. heet water.
Verhit een klontje boter in een steelpan en voeg als dat heet is de bloem toe
en roer stevig om een gladde roux te krijgen. Haal de pan even van het vuur
en giet dan langzaam de hete bouillon erbij, roer goed om het tot een mooie
gladde massa te krijgen.
Voeg deze massa toe aan de groenten in de wok en laat nog ongeveer 10
minuten op heel laag vuur onder af en toe roeren, de smaken goed mengen.
Deze ragout is heel lekker bij rijst of pasta maar ook heel goed te gebruiken
voor het zelf maken van heerlijke bitterballen. Daarvoor goed laten afkoelen,
dan met vochtige handen balletjes van vormen en deze door een losgeklopt ei
rollen, dan door paneermeel en invriezen. Dan liggen ze in de vriezer op u te
wachten om even lekker in wat olie gebakken te worden.
Zelfgemaakte bitterballen die u op elk moment even
snel kunt bakken.
De ragout is ook heel goed in te vriezen om op een
later moment op te warmen.
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Ovengeroosterde wintergroenten
Ingrediënten:
1 grote winterwortel, geschild
2 pastinaken, geschild
2 rode bieten, geschild
½ pompoen, geschild
2 (rode) uien, gepeld
4-6 roodschillige aardappels,
schoongeboend
3 teentjes knoflook, gepeld
4 takjes tijm
2 takjes rozemarijn
75 ml olijfolie
Zout en versgemalen zwarte peper
1 grote ovenschaal
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd de wortel, pastinaak, bieten, pompoen en aardappels met schil in stukjes
van ca. 3 x 3 cm. Snijd de ui in grove stukken en de knoflook in plakjes. Ris de
blaadjes van de takjes tijm en de naaldjes van de rozemarijn. Hak de
rozemarijnnaaldjes fijn.
Doe alles in de ovenschaal en meng met de olijfolie. Maal er flink wat peper
en zout over en meng alles nogmaals goed door.
Rooster de groenten in ca. 40 minuten in het midden van de oven. Schep
halverwege een keer om. Als de groenten nog te stevig zijn, verleng dan
steeds met 5 minuten.
Hierbij geldt ook weer: is het teveel dan kan de rest heel goed ingevroren
worden en later nog een keer in de oven opgewarmd.
En heerlijke stoofschotel bomvol vitaminen én vezels.
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En een lekkere warme hachee smaakt altijd in de winter
Ingrediënten:
400 gr riblappen
1 grote ui, in dunne ringen gesneden
250 ml. runderbouillon
2 eetl. Wijnazijn
3 kruidnagels
1 blaadje laurier
1 grote theelepel bruine suiker
1 dessertlepel bloem
25 gr. boter
wat zout en peper
Braadpan en sudderplaatje
Bereiding:
Snijd het vlees in blokjes en laat het vet zitten! Dit voorkomt dat het vlees
uitdroogt. Kruid het vlees met zout en peper.
Verhit de boter in een braadpan en bak hierin het vlees op hoog vuur rondom
bruin.
Schep het vlees met een schuimspaan op een bord.
Doe de uien in de pan en laat op matig vuur in ca. 5 minuten zacht en glazig
worden. Voeg de bloem toe en bak al roerend 2 minuten mee.
Doe het vlees terug in de pan en voeg azijn, kruidnagel, laurier en suiker toe
en zoveel bouillon tot alles net onder staat. Roer goed door tot er geen
klontjes bloem meer zijn.
Laat het geheel op laag vuur met het deksel op de pan en op een
sudderplaatje 3 uur stoven. Als het nog te nat is na 2 uur, doe het deksel dan
schuin op de pan zodat er wat vocht kan verdampen.
Serveer met vers gemaakte aardappelpuree of mooi los gekookte
zilvervliesrijst.
Eetsmakelijk.
Naar wens kan de hoeveelheid zout en suiker aangepast worden.
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DEELNAME & CONTRIBUTIE


Voor deelname aan activiteiten kunt u zich aanmelden via het kantoor van
SWO, via info@swogemeente-oldebroek.nl of bij de contactpersoon van
een activiteit.



Als u belangstelling heeft voor een activiteit kunt u tweemaal op proef
deelnemen. Na aanmelding gaat uw deelname in vanaf de 1 e van de
volgende maand.



Deelname wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar of bij tussentijdse
aanmelding voor de rest van het lopende kalenderjaar.



Het activiteitenseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei.



Tijdens officieel erkende feestdagen zijn er geen activiteiten.



SWO staat garant voor doorgang van de activiteiten, anders volgt er
terugbetaling van contributie.



Wanneer u aan een activiteit niet kunt deelnemen dient u zich af te
melden bij de contactpersoon van de activiteit.



Deelname aan activiteiten van SWO is voor eigen risico. SWO kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit deelname.



Bij twijfel of uw gezondheid deelname aan (bewegings)activiteiten
toestaat, adviseren wij u hierover uw arts te raadplegen.



Betaling van contributie verloopt via automatische incasso in 12
maandelijkse termijnen, de incasso vindt plaats rond de 25e van de
maand.



Opzegging van deelname dient schriftelijk te gebeuren voor 1 januari van
het nieuwe jaar, anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd met
een jaar.



Bij kennisgeving van verhuizing, ernstige ziekte of overlijden wordt
deelname direct stopgezet.

Bij activiteiten worden soms ook foto’s gepubliceerd in het Palet en op onze
website. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat bij de betreffende
activiteit aangeven.
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TARIEVEN PER ACTIVITEIT PER MAAND

Bridge

€ 3,00

Nordic Walking

€ 4,50

Beweegtuin
Creativiteitsclub
Linedance
Pilates Wezep
Seniorengym
Senioren Sportief
Seniorenzang
Volksdansen
Wandelen+

)
)
)
)
)------- € 5,50
)
)
)
)

Pilates Oldebroek

€ 7,50

Zwemmen

€ 14,00

Voor de niet in het overzicht genoemde activiteiten worden de kosten per
cursus, workshop of bijeenkomst vastgesteld en voor aanvang van de
betreffende activiteit bekend gemaakt.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

112

Huisartsenpost Zwolle (spoedgevallen)
Huisartsenpraktijk De Veldweg - Arts en Zorg

(0900) 333 63 33
(038) 376 13 94

(voor SPOED: optie 1 in het menu)
Huisartsenpraktijk De Brink

(038) 376 12 07

(voor SPOED: optie 1 in het menu)
Huisartsenpraktijk Oost

(0525) 63 12 37

(spoednummer)

(0525) 63 26 34

Huisartsenpraktijk Schreurs/Van Wijk

(0525) 63 12 25

(spoednummer)

(0525) 63 25 57

Apotheek Benu Wezep

(038) 376 01 05

Apotheek Veluwelaan

(038) 376 04 39

Apotheek Oldebroek

(0525) 63 26 27

Isalaklinieken

(038) 424 50 00

Polikliniek Kampen

(038) 424 60 00

Polikliniek Heerde

(038) 424 68 60

Gemeentehuis Oldebroek

(0525) 63 82 00

Sociaal Team

(0525) 63 83 33

Regiotaxi Gelderland

(0900) 02 76

Sensoor (dag en nacht een luisterend oor)

(0900) 07 67

Alzheimertelefoon (dag en nacht bereikbaar)

(0800) 50 88
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FEESTDAGEN EN SPECIALE DATA IN SEIZOEN 2020-2021
Prinsjesdag

dinsdag 15 september

Internationale dag van de ouderen

donderdag 1 oktober

Dierendag

zondag 4 oktober

Sint Maarten

woensdag 11 november

Sinterklaas

zaterdag 5 december

1e Kerstdag

vrijdag 25 december

2e Kerstdag

zaterdag 26 december

Oudejaarsdag

donderdag 31 december

----------------------------------------- 2021 -------------------------------------------------Nieuwjaarsdag

vrijdag 1 januari

Goede Vrijdag

vrijdag 2 april

1e Paasdag

zondag 4 april

2e Paasdag

maandag 5 april

Koningsdag

dinsdag 27 april

Bevrijdingsdag

woensdag 5 mei

Moederdag

zondag 9 mei

Hemelvaartsdag

donderdag 13 mei

1e Pinksterdag

zondag 23 mei

2e Pinksterdag

maandag 24 mei

Vaderdag

zondag 20 juni
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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

WWW.UITVAARTZORGNOORDVELUWE.NL

