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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 donderdag 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.  

* Voor zover de Corona-regels het toelaten 



Van de redactie 
 
Het laatste Palet van dit jaar waarin Corona voor een groot deel bepaalde wat 
en hoe onze actviteiten georganiseerd maar vooral niet georganiseerd konden 
worden. Er is daardoor op dit moment niet veel nieuws te melden met 
betrekking tot alle activiteiten. We hebben gelukkig wel het vooruitzicht dat er 
weer een stuk meer mogelijk is en hopen dan ook dat we op deze manier 
verder kunnen gaan. 
 
We hebben geprobeerd om er ondanks alle gedwongen rust, toch een voor u 
prettig leesbaar Palet van te maken. Informatie over voor u interessante zaken 
maar ook ontspanning. En activiteitenroosters van o.a. de fietsclubs. 
 
Veel leesplezier en ook nu weer de vraag: heeft u wensen met betrekking tot 
de inhoud laat het ons weten, we horen nog steeds graag waar we u een 
plezier mee kunnen doen. 
 
 
Van het bestuur 
Bij het schrijven van dit artikel zitten we alweer aan het einde van september 
en gaan we richting kerst en de jaarwisseling. Het is voor het bestuur en voor 
ons allemaal een bijzondere en bewogen tijd geweest.  
Door de zoveelste Coronagolf hebben we de meeste activiteiten tot nu toe stil 
moeten leggen. Gelukkig mochten we in juni weer voorzichtig starten en is in 
september het grootste deel van onze activiteiten weer opgestart. Wel met in 
achtneming van de 1,5 meter maatregel, maar ook die is vanaf 25 september 
vervallen. Doordat er nog verwarring heerst over de vraag in hoeverre met 
name “horeca-achtige” activiteiten gepaard moeten gaan met het gebruiken 
van de coronacheck-app, zijn nog niet alle activiteiten gestart en wordt 
onderzocht of deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 
vrijwilligersavond wel door kunnen gaan.  
Zodra daar duidelijkheid over is zullen ook die als dat mogelijk is, weer 
opgepakt gaan worden. Dit zullen wij dan via de coördinatoren en op de 
website laten weten. 
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CENTRUM OLDEBROEK

Telefoon: 0525-655381

 

 

 
 
 

                         Rouwzorg Riny   
                                Persoonlijke Uitvaartverzorging  
     

                                       
    

     

 
 

We verzorgen        
uitvaarten voor 
een eerlijke prijs 
 
Riny en Janita van de Worp 
Noordsingel 220 
8091 XZ Wezep 
 
Tel. 06 5478 3435 
www.rouwzorgriny.nl 
info@rouwzorgriny.nl 
 
Dag & nacht bereikbaar 



Voor ons als bestuur was het spannend om te zien in hoeverre onze trouwe 
bezoekers weer “terug” zouden komen. We zijn dan ook heel blij en dankbaar 
om te zien met hoeveel enthousiasme zo velen weer zijn gestart. Iedereen is 
blij weer in beweging te kunnen komen en elkaar weer te kunnen ontmoeten. 
Toch is ook een aantal vrijwilligers in deze coronatijd tot de ontdekking 
gekomen dat het ook wel fijn is om meer rust te hebben, waardoor zij helaas 
hebben besloten om te stoppen met hun activiteiten voor SWO. Als bestuur 
vinden we dit jammer, maar respecteren hun besluit. Dat betekent wel dat wij, 
samen met de coördinatoren van verschillende activiteiten op zoek gaan naar 
opvolgers. Wellicht dat wij daarom in de komende tijd een beroep op u zullen 
doen en hopen op een positieve reactie. 
 
Tenslotte wensen wij u allen een goede tijd en straks goede feestdagen toe. 
Houd u aan de (nog weinige) voorschriften, zodat Corona u en uw medemens 
er niet onder krijgt. Ook al bent u gevaccineerd. 
 
Bert van Beek 
 
  --------------------------------------------- 
 
 

Een terugblik van de fietsclub Wezep 2021.  
                    

   

 

 

De fietsclub is actief in een andere periode dan de meeste activiteiten van 
SWO die nu in volle weer in gang zijn. De laatste fietsdag 2021 is 20 oktober 
volgens planning doorgegaan en afgesloten met een etentje.   

De eerste fietsdag in april wordt ook altijd afgesloten voor wie dat wil met een 
etentje. Dit heeft vanwege de toen nog geldende Corona-regels niet plaats 
gevonden. Begin mei zijn we weer gestart met mooie fietstochten. Veluwe, 
Dalfsen, Zwartsluis en het Reevediep zelfs een paar keer en wordt erg mooi 
gevonden.                      

3



4

Oosterwolde  Oldebroek    ’t Harde   Wezep
Mheneweg Noord 20   Zuiderzeestraatweg 177-1  Herenveldweg 18  Ruitersveldweg 35A
T. 0525 - 62 14 56  T. 0525 - 63 34 79   T. 0525 - 65 35 28  T. 038 - 337 40 38

www.icare.nl

Icare in Wezep en Oldebroek

Als u ons nodig heeft, zijn we er

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

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



Het weer was erg wisselend deze zomer.  De dag is 1 keer afgelast vanwege 
te veel regen en 1 x omdat de temperatuur toen 30 graden was. Boven 28 
graden wordt er niet gefietst. 

We blijven positief denken en plannen voor 2022 weer een serie mooie 
fietstochten. Hierbij alvast de fietsdata voor 2022, deze vermelden we ook nog 
een keer in het Palet van februari 2022.                  

Planning (bij slecht weer gaan we de vermelde 2e datum.)  

20  april           geen alternatief  
  4   mei of       11    mei 
18  of       25    mei    
  1   juni  of         8    juni    
15  of       22    juni                      
29   juni  of         6    juli 
13    of       20    juli    
27   juli  of         3    aug. 
10   aug of       17    aug.    
24     of       31    aug. 
  7  sept of       14    sept. 
21  of       28    sept.    
  5  okt  of       12    okt.             
19  okt.           Dit is de laatste tocht van dit seizoen                                          

Aansluitend gaan we voor wie dat wil ergens uit eten. Gaat het fietsen niet 
door, 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:   

Aleid Blokdijk  (038) 376 25 41  of (06) 38 35 96 13 of aleidblokdijk@online.nl   

Ter informatie: 

- geen deelnamekosten 
- meefietsen op eigen risico 
- zelf zorgen voor vervoer bij pech en calamiteiten 
- denken aan een volle accu, eventueel regenkleding, zonnebrandmiddel 
- koffie/thee ’s morgens/’s middags en lunch op eigen kosten. 
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*Elke maand menu’s in de aanbieding!

*Dagverse senioren-maaltijden voor een scherpe
prijs! Informeer naar de mogelijkheden.

 Chineeswezep  0642488378 0642488378  
   Chinees buffet met Pasen 

      diverse heerlijke gerechten 

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

WEB 
APP

SHOP.



Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Hennie Kroes: (038) 3762373 of (06) 12 55 31 69, zkroes@lijbrandt.nl 

Fenna Mechielsen: (038) 376 90 68 of (06) 27 42 33 33, 
b.f.mechielsen@planet.nl 

Aleid Blokdijk: (038) 376 25 41 of (06) 38 35 96 13, aleidblokdijk@online.nl 

Hanneke van der Kooi: (038) 376 37 93 of (06) 14 42 82 06, 
hkooi63@upcmail.nl 

Wim Kruis: (06) 20 64 57 25, wimmoniquenoukie@hotmail.com 

  ---------------------------------------------------- 

  
Ook de fietsclub afdeling Oldebroek heeft dit jaar fijn gefietst 
 
Het afgelopen seizoen hebben gefietst met 16 personen.    
Hierbij hebben we hele mooie routes gereden met veel plezier. 
De heledag-trip ging dit keer over de Woldbergroute. Ruim 47 
kilometer over prachtige natuur en door heidevelden waarbij we 
ook de herder met de schaapskudde hebben ontmoet. 
  
Tijdens een stop onderweg hebben we heerlijk koffie gedronken bij de Molen 
in Oostendorp en avonds zijn we gezellig met elkaar gaan eten bij  
Cafetaria ’t Centrum in ’t Harde. 
In het eerste nummer van Palet in het voorjaar van 2022 laten we weten wat 
de plannen zijn voor dat jaar. 
 
 
 
Gewijzigde locatie en tijden Pilates afdeling Oldebroek 
 
De Pilatesles voor Oldebroek is verplaatst naar de Looschool,  
Bovenheigraaf 59 op ’t Loo. De tijden zijn op maandag van 18:45 tot 19:45 uur 
Voor meer informatie kunt u bellen met Alie Kroneman, tel. (0525) 63 25 18 
of (06) 14 48 88 29. 
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Oplossing doorloper uit het bewaarnummer 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 A D S I M P E L B A A S O P K O M S T 

2 L I K N O E D E L S F T P O O K A T E 

3 G O A K E L E I O T T O S P O T T E R 

4 E P I E K E I E R R E K T E R N E E R 

5 H T B E I D E R O O K V E L D O R K A 

6 E R O P W A R A C N E I L E G O I S T 

7 E I N D I G E N K O N S E N O R E T A 

8 L E T A A L N A O M I I R G E S M A K 

9 S T R A F W O R P I N T E R R A D IJ S 

10 A O W D R I F T E E G E T O E R I S T 

11 R E N F I E T S R O E R E T E N T J E 

12 T R I A T L O N A V T E K E N H A A K 

13 R I E S C A L E R E N G E S T E L D E 

14 E T R E T O K O E R A A N K O M T E N 

 

De winnaar van de goede oplossing is deze keer: 

De heer H. Rostohar uit Hattemerbroek. Gefeliciteerd! 

 

We vinden het fijn dat er enthousiaste puzzelaars zijn die de moeite nemen 
om de oplossing in te sturen. 
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PCOB – Protestants Christelijke Ouderen Bond 
 
Waarom zou je daar lid van worden? 
Stel die vraag dan maar aan degenen die al lid zijn: 
“Waarom ben je lid geworden?” 
Waarom ben ik eigenlijk lid geworden… 
Zo rond de eeuwwisseling zat mijn oudste broer in het landelijk bestuur van de 
PCOB, toen nog gevestigd in Zwolle. Hij wist met zachte hand zo’n beetje de 
hele familie bij de club in te lijven. 
Ik kon, als jongste maar ook al de 60 gepasseerd, niet achterblijven en 
meldde mezelf en mijn echtgenoot aan als nieuwe leden. Mijn idee was een 
soort steunlid te zijn, omdat een ouderenorganisatie belangrijk is om een stem 
te geven aan de ouderen in de samenleving, zodat men kan profiteren van 
hun ervaring en rekening houden met hun belangen. 
Ik had niet in de gaten dat je door je lidmaatschap automatisch lid was van de 
plaatselijke afdeling van de PCOB, totdat de toenmalige voorzitter op de stoep 
stond met de vraag: “Wil je in het bestuur?” 
Hoezo…in het bestuur… ik was nog nooit op een ledenbijeenkomst geweest! 
 
Intussen zit ik al jarenlang (eigenlijk te lang volgens officiële statuten) in het 
bestuur. Wat ik het meest waardevol vind om (bestuurs)lid te zijn van PCOB 
afdeling Wezep e.o. is het ontmoeten van anderen, kennis maken, nieuwe 
contacten leggen. 
Je wereld, die bij het ouder worden wellicht wat krimpt, wordt ruimer, je kring 
wordt breder. En dat geldt des te meer wanneer je een taak hebt binnen de 
organisatie. Taken zijn er genoeg. 
Dus: als u overweegt lid te worden van de PCOB, dan bent u van harte 
welkom! 
En wie weet, staat dan op een dag ook bij u de voorzitter op de stoep. 
 
Dien Kaldeway- Hartman 
 
Meer weten? Bel dan met: 
Jan Duinkerken, voorzitter, (038) 337 59 79 of 
Anneke Meijer, secretaris,  (038) 376 02 30. 
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Microsoft heeft inmiddels Windows 11 ingevoerd 
 
In tegenstelling tot de belofte van Microsoft om geen "nieuw" 
besturingsysteem in te voeren, gaat dit toch gebeuren. Windows 11 is 
beschikbaar en wordt in fases gratis uitgerold op (geschikte) pc's met 
Windows 10. De vraag is of je wel iets aan Windows 11 hebt. 
Zo staat de taakbalk standaard niet meer linksonder, maar in het midden van 
het scherm, zoals we ook van Apple kennen. Bovendien zijn de bekende 
Windows-vensters voortaan deels transparant en hebben ze afgeronde 
hoeken. 
De aanpassingen zijn fraai, maar een cosmetische ingreep is geen reden om 
snel het nieuwe besturingssysteem te installeren. Goed dat Teams 
(Videovergaderingen) voortaan standaard van tevoren is geïnstalleerd, maar 
veel mensen hebben dit programma tijdens de coronacrisis al zelf op hun 
computer gezet. 

 
 
Android-apps op Windows 11 zijn uitgesteld 
Een  interessante reden om voor Windows 11 te gaan is vooralsnog 
weggevallen. Volgens de eerste berichten kon je op een computer met het 
nieuwe besturingssysteem ook Android-apps installeren. Dat zijn apps die ook 
gebruikt worden op een groot aantal mobiele telefoons (smartphones). Dit is 
echter uitgesteld tot 2022. 
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Is het dan alleen een onnodige introductie? Zeker niet: je kunt in Windows 11 
eenvoudig een virtuele desktop inrichten, waardoor je bijvoorbeeld een 
bureaublad voor privézaken en een voor het werk instelt. Microsoft 
introduceert verder zogenaamde widgets, die je ook kent van je telefoon. Zo 
kun je bijvoorbeeld snel zien wat voor weer het wordt. Deze verbetering lijkt 
afgekeken te zijn van tablets en smartphones. 
 
Risico op kinderziekten 
Het loont om voorzichtig te zijn met upgraden. Bij Windows hebben we vaak 
gezien dat er ondanks een uitgebreide testfase toch kinderziekten werden 
ontdekt. 
Ook is niet iedere computer met Windows 10 automatisch geschikt voor een 
update. Windows 11 vereist onder meer een vrij nieuwe processor.  
Het bedrijf heeft een speciale app  
(https://www.microsoft.com/nl-nl/windows/windows-11#pchealthcheck) 
uitgebracht waarmee je kunt controleren of je computer geschikt is voor een 
update. Computers van na 2019 zijn sowieso compatible, in alle andere 
gevallen kun je het beste een check doen. 
 
Nieuwe computer kopen of upgraden 
Windows 11 lijkt deels ook een lokkertje om nieuwe pc's te verkopen. 
Microsoft besteedde veel aandacht aan fabrikanten als HP en Lenovo die 
laptops met het nieuwe besturingssysteem introduceerden. Het zal voor veel 
nieuwsgierige gebruikers een reden zijn om een nieuwe pc en/of laptop  aan 
te schaffen. 
Ben je echter niet toe aan een nieuwe pc, dan is het geen vereiste om 
Windows 11 te installeren. Er is ook niemand die je dwingt: de ondersteuning 
voor Windows 10 stopt pas in 2025. 
 
Heb je de update toch geïnstalleerd en wil je terug? Dat kan, maar je hebt 
slechts tien dagen om de update op een eenvoudige manier terug te draaien 
met behoud van instellingen en bestanden (ga dan naar 'Instellingen' > 
'Update' > 'Herstellen'). Ook daarna kun je terug, maar moet je handmatig een 
back-up draaien en Windows 10 opnieuw installeren. 
En blijft u met Windows 10 werken, dan volgt hierna nog een hele serie 
handige tips. 
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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 

 



Handige tips voor Windows 10 
 
Bijna elke computergebruiker werkt al jaren met Windows en gebruikt de pc 
misschien iedere dag wel even. Maar zelfs dat betekent nog niet dat alles van 
Windows ook gebruikt wordt. Gelukkig is dat ook niet nodig om toch goed met 
het besturingssysteem te kunnen werken. 
Een aantal dingen zijn echter best wel handig om te weten. Veel van deze tips 
en trucs zijn overigens ook prima te gebruiken in oudere versies van 
Windows. 
 
Comfortabel werken in twee programma's tegelijk 
Soms is het handig om de inhoud van twee vensters tegelijk te kunnen 
bekijken. Bijvoorbeeld wanneer u informatie of gegevens in het ene venster 
nodig hebt, terwijl waar u mee aan het werk bent zichtbaar is in het andere 
venster.  

 
 
Deze snelste manier is: met de muisaanwijzer op de titelbalk bovenin het 
venster gaan staan, vervolgens de linkermuisknop indrukken en ingedrukt 
houden terwijl u het venster geheel naar de rechterkant of naar de linkerkant 
van het scherm sleept.  
Als u een venster op de juiste manier geheel naar rechts of naar links sleept, 
dan zal dat venster op een goed moment vanzelf precies de helft van het 
scherm gaan innemen. Dat is het moment om de linkermuisknop los te laten.  
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Het andere venster dat u tegelijk wilt kunnen zien op het beeldscherm sleept u 
vervolgens op dezelfde manier in tegengestelde richting.  
Overigens hoeft u niet perse een muis te gebruiken. U bereikt namelijk 
hetzelfde resultaat wanneer u Windows-toets + Pijltje naar rechts drukt, of 
Windows-toets + Pijltje naar links. 
 
Veelgebruikte programma's vastmaken aan de taakbalk  
Op de taakbalk vinden we uiterst links de knop om het startmenu te openen. 
Daarnaast zien we ook diverse knoppen waarmee programma's gestart 
kunnen worden. Onder andere Microsoft Edge en Verkenner.  

 
Wist u dat u zelf ook een knop op de taakbalk kunt maken die verwijst naar uw 
favoriete programma? Een programma vastmaken aan de taakbalk heet dat. 
En het gaat als volgt:  

1. Open menu Start, zoek uw favoriete programma op in menu Start en 
wijs het aan.  

2. Klik er met de rechtermuisknop op. Wijs Meer aan in het geopende 
snelmenu en klik vervolgens op de optie Aan taakbalk vastmaken.  

Hiermee wordt de knop die naar uw favoriete programma verwijst direct op de 
taakbalk weergegeven.  
Verwijderen kan overigens ook. Dit doet u door met de rechtermuisknop te 
klikken op de knop op de taakbalk. In het snelmenu dat vervolgens geopend 
wordt kunt u klikken op de optie Van de taakbalk losmaken. Hiermee word de 
knop direct van de taakbalk verwijderd.  
 
Snel in- en uitzoomen 
Soms zijn er situaties te bedenken waarin het fijn zou zijn als wat er op het 
beeldscherm getoond wordt net iets groter weergegeven zou kunnen worden. 
Ook daar heeft Windows in voorzien. En wel door middel van de 
toetscombinaties Windows-toets + het plusteken om in te zoomen op iets op 
het beeldscherm, en Windows-toets + het minteken om uit te zoomen. 
 
Per ongeluk verwijderde bestanden simpel terughalen  
Het zal u vast wel eens overkomen zijn dat u een bestand gewist hebt dat u 
achteraf gezien niet had moeten wissen. En omdat precies hetzelfde menig 
ander overkomen is, is in Windows standaard iets ingebouwd waardoor 
bestanden niet direct permanent gewist worden.  
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In plaats daarvan worden ze als het ware ondergebracht op een locatie voor 
te wissen bestanden.  
Deze locatie voor te wissen bestanden draagt in Windows de 
naam:Prullenbak. De Prullenbak wordt doorgaans als eerste pictogram 
weergegeven op het Bureaublad. 
 

 
 
Dubbelklikken op de Prullenbak laat ons de inhoud ervan zien. Met de 
rechtermuisknop klikken op een item in de Prullenbak toont een snelmenu. Via 
de optie Terugzetten in dit snelmenu, kan een per ongeluk gewist bestand 
teruggeplaatst worden op zijn oorspronkelijke locatie. En is het bestand weer 
te gebruiken zoals u gewend was. 
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Verborgen startmenu open en gebruiken 
 
Als u op de knop Start in de taakbalk 
klikt, dan wordt het menu Start 
geopend. Het overbekende menu van 
waaruit u onder andere alle 
programma's kunt starten die op uw pc 
geïnstalleerd staan. 
Maar wist u dat u ook met de 
rechtermuisknop kunt klikken op knop 
Start?  
Dit toont u een menu waarin onder 
andere veelgebruikte 
systeemprogramma's zijn 
ondergebracht. Zoals Apps en 
onderdelen, Taakbeheer en ook 
Instellingen.  
 
Overigens kunt u dit menu ook openen 
door Windows-toets +X in te drukken.  
 
We hopen dat we u met deze tips nog 
veel meer plezier en gemak van uw PC 
hebben kunnen geven. 
 
 
 
 
 
 

En lukt het niet in één keer: gewoon blijven proberen. Wij hebben ook niet 
alles in een keer onder de knie gekregen hoor. En anders kunt u zich 
natuurlijk aanmelden voor één van onze computercursussen. 
 
 
Margot en Cor 
 
 
 



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) 

 

Voor alle cursussen gebruikt u uw eigen laptop of tablet 
De tablet die ik bezit is een: 

• iPad Merk:  Apple   iPad-versie : 

• Android Merk:  Android-versie: 
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*) 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. 
 
 
 
 
 
 

Naam:                                                            
   

Adres :             Postcode : 
 

   

Woonplaats : Telefoonnummer : 
 

   

 
Geboortedatum : 

               
 M/V *) 

 

 
 
Emailadres:      
 
     

  

Datum : Handtekening : 
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Verslag van de 55+ fittest in september 
 
Op vrijdag 24 september organiseerden SWO, Fysiotherapie 
De Akker en Goed Bezig Oldebroek een Fittest voor 55-
plussers in Kulturhus de Talter in Oldebroek. “De Fittest was 
een enorm succes, zeker 75 mensen kwam op de 
testmiddag af”, aldus Laura Daanen – Buurtsportcoach van 
Goed Bezig  
Oldebroek. “We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag”. 
 
Om 14.00 uur liepen de eerste deelnemers de sportzaal binnen, daar werden 
zij ontvangen, gescreend op algemene gezondheid. Vervolgens ging de test 
verder met onderdelen als bloedsuiker, longinhoud, knijpkracht, 
schouderlenigheid en het uithoudingsvermogen.  

Na afloop van de testen besprak een 
fysiotherapeut de resultaten met de 
deelnemer. Men kreeg een beweegadvies en 
er was gelegenheid om in te schrijven voor het 
12-weekse beweegprogramma. Hierin gaan 
de deelnemers 12 weken lang gezamenlijk 
langs verschillende sportaanbieders. 
 

 
Leefstijlmarkt 
Dit jaar werd voor het eerst een leefstijlmarkt georganiseerd. Partijen als 
Berghorst Optiek, Icare, Vérian, HoorCentrum Wezep en InnoFeet 
presenteerden zich. Veel geïnteresseerde senioren raakten met de 
professionals in gesprek en daarbij werden ze voorzien van passende 
informatie. “Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar de aanloop was 
overweldigend. Op deze manier kunnen we inwoners op een laagdrempelige 
manier informatie bieden en dat is erg goed gelukt!”, aldus één van de 
aanwezige partijen.  
 
Fittest Wezep 2022 
 
Op 4 februari 2022 wordt er opnieuw een fittest georganiseerd, maar dan voor 
55-plussers uit Wezep en Hattemerbroek. Deze inwoners worden daar in 
januari per brief voor uitgenodigd. 
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                                       ANAGRAMFILIPPINE  



 

Hierbij vormen de letters van de gevraagde omschrijving het te maken woord. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. In de grijze balk ontstaat de oplossing. 

 
1. dwingen   13. Reno-drummer 
2. kamerpo  14. woordenarm 
3. vaarden   15. slenter 
4. satires   16. hormoonplaat 
5. unieker   17. sportaap 
6. monarchist  18. koekheld 
7. dijkwezen  19. seinraam 
8. garagevent  20. Neptunus 
9. rechtenstaat  21. afgerond 
10. alpenbokken  22. plaatrecht 
11. tienvoud   23. landheer 
12. teutles 
 
U kunt de oplossing weer doorgeven op: 
info@swogemeente-oldebroek.nl of inleveren in de brievenbus van de 
Talter of de Brinkhof. Voor deze puzzel heeft u de tijd tot 1-2-2022. 

Succes en veel puzzelplezier. 

 
 
 
 
 
 
Gezellige middag in de Heerdt in Oosterwolde 
 
We hopen in het voorjaar van 2022 weer twee keer een gezellige middag te 
organiseren in de Heerdt in Oosterwolde. 
Voorlopig is de planning om dat een keer in februari en een keer in april te 
doen. De exacte data zijn nog niet bekend en wat er dan op het programma 
zal staan ook nog niet. Zodra er meer bekend is vermelden we dat in de 
media, zoals de Locourant, huis aan huisbladen en natuurlijk onze website. 
We kijken er naar uit om u dan weer te ontmoeten. 
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Advertentie Addio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwillig Ouderen Adviseurs 
 
Nadat de huisbezoeken ten gevolge van de Coronacrisis een hele poos 
stilgelegen hadden, waren we heel blij dat we weer aan de slag konden gaan. 
De groep 85-plussers, geboortejaren 1932 en 1933, is nu klaar. In het volgend 
Palet hopen we de uitkomsten van deze gesprekken met u te delen. 
We gaan dit najaar de inwoners geboren in 1945 een uitnodiging sturen voor 
een gesprek. We hopen dat er veel mensen positief reageren op de 
uitnodiging. Hoe meer mensen er mee doen, des te beter beeld krijgen we. 
Hoe woont u, denkt u erover om te gaan verhuizen en zo ja, waar gaat uw 
belangstelling naar uit? Hebt u belangstelling voor een computercursus of 
leren omgaan met smartphone of tablet? Hebt u behoefte aan verbreding van 
uw sociale netwerk?  Dit is zomaar een kleine greep uit de 
gespreksonderwerpen! Zo’n gesprek is eenmalig en duurt 1 á 1,5 uur. 
Uiteraard is uw privacy gewaarborgd en de resultaten worden anoniem 
verwerkt. 
De vrijwillige ouderen adviseurs zijn momenteel:  
Alie Hooft, Christien v.’t. Ende, Heidi Reusken en Martha Junte 
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Melden van overlijden: 
038 376 4123

www.addiouitvaartzorg.nl



Coronatoegangsbewijs 
 
Natuurlijk hopen we met u dat er een tijd komt waarin we niet meer te maken 
hebben met Corona en alle regels/beperkingen die het met zich mee 
brengt/kan brengen. Maar voorlopig is er geen zicht op dat dit binnenkort zo 
zal zijn. 
Daarom willen we u toch graag wat informatie geven over het verkrijgen van 
een Coronatoegangsbewijs. En is het niet voor toegang tot een theater, 
restaurant of andere activiteit, ook als u de grens over wilt gaan zult er ermee 
te maken kunnen krijgen. Of u nu gevaccineerd bent of niet, we denken dat 
we u met deze informatie in ieder geval voldoende verteld hebben om wat 
obstakels uit de weg te ruimen. 
 
Hoe regel ik een coronatoegangsbewijs voor bezoek aan horeca, 
evenement of andere activiteit? (stappenplan QR-code) 
 
Op de website van Rijksoverheid.nl vindt u alle informatie met betrekking tot 
het verkrijgen van een Coronatoegangsbewijs. We hebben de meest 
voorkomende: zowel voor een digitaal bewijs als voor een papieren bewijs 
voor u samengevat. 
 
De app CoronaCheck op uw mobiele telefoon: 
Downloaden op iPhone of Android 
De app CoronaCheck werkt op de iPhone 5s en nieuwer. En op Android-
telefoons vanaf Android 6. U kunt de app gratis downloaden. Kijk in de Apple 
App Store of de Google Play Store. 
 
1 persoon per app 
U kunt in de app maximaal 1 coronabewijs per persoon laten zien. Gaat u met 
meer mensen ergens heen? Dan moeten zij zelf ook de app hebben. Of een 
papieren bewijs gebruiken. 
 
Ga naar de CoronaCheck-app. 
Login met uw DigiD met sms-controle. Heeft u geen DigiD? De aanvraag van 
een nieuwe DigiD duurt een paar dagen. Als uw activiteit al snel is, kunt u zich 
alsnog laten testen op het coronavirus. 
De app of de website haalt uw vaccinatiebewijs automatisch op. 

 

23



Lukt het niet? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid of u uw antwoord vindt 
bij de informatie over vaccinatiebewijzen. Hier vindt u ook heel veel gestelde 
vragen en antwoorden die met dit onderwerp te maken hebben. 
 
Krijg toegang met een papieren bewijs 
Zo werkt het: 
Voor een papieren bewijs gaat u naar: 
Coronacheck.nl  
Een bewijs op papier is handig als u geen smartphone hebt. 
 
U heeft altijd een digid nodig om een coronabewijs aan te vragen. Het is dus 
goed om in ieder geval te zorgen dat u een digid heeft. 
 
Bewijs van test of vaccinatie 
U kunt een coronabewijs maken met CoronaCheck als: 

• u bent gevaccineerd 
• uit een test blijkt dat u geen corona had 
• uit een test blijkt dat u corona hebt gehad en bent hersteld 

QR-code = uw bewijs 
CoronaCheck maakt van uw vaccinatie of testuitslag een QR-code. Dat is uw 
bewijs. De QR-code wordt gecheckt voordat u toegang krijgt. 
 
Telefonisch aanvragen 
Zoek uw Burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in uw paspoort, rijbewijs 
of identiteitskaart. 
Bel 0800-1421 en geef aan dat u een papieren bewijs wilt. Een speciale 
helpdesk neemt uw gegevens op. 
U ontvangt de coronapas binnen 5 werkdagen per post. 
Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis. 
Loopt u tegen problemen aan? Kijk dan voor oplossingen op de site van de 
overheid. 
Een bewijs dat u in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, kan niet per post 
worden gestuurd. 
 
QR-codes voor Nederland en internationaal 
CoronaCheck maakt twee QR-codes: één voor Nederland en een 
internationale. Bent u in het buitenland of gaat u de grens over? Gebruik dan 
altijd de internationale QR-code. 
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Lekkere en niet moeilijk te maken Kerstrecepten 
 
Paddestoelensoep 
 
Dit is een voorgerecht maar kan ook 
heel goed als lunch met een warm 
afgebakken broodje gegeten worden. 
 
Ingrediënten: 
250 gr paddenstoelen melange  
(bijv. shiitake, kastanje champignons) 
100 gr champignons 
1 (bos)ui 
1 teen knoflook 
500 ml bouillon 
100 ml kookroom 
2 tl tijm 
snufje zout en peper 
 
Bereiding: 
Maak de champignons/paddestoelen schoon en snijd ze in stukjes. Snijd ook 
de knoflook en ui in stukjes. Giet een beetje olie in een pan en bak de ui en 
knoflook.  
Voeg na 2 á 3 minuten alle overige ingrediënten toe. Breng de soep aan de 
kook en laat circa 10 minuten op zacht vuur pruttelen. Pureer de soep met een 
staafmixer en serveer met wat verse tijm en een scheutje (kook)room. 

----------------------------------------- 
 
Voor de visliefhebbers een makkelijk te maken koud voorgerecht 
 
Een heerlijke, frisse zalmcocktail met avocado. Boordevol gezonde vetten. 

 
Ingrediënten: 
2 handjes rucola                scheutje citroensap 
1/2 avocado                       zwarte peper 
2 el zure room                    snufje zout 
1/2 rode ui                          wat sesamzaad 
40 gram gerookte zalm 
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Bereiding: 
Neem 2 mooie glaasjes of coupes en leg onderin een handje rucola.  
Prak de halve avocado fijn. Snipper de ui heel fijn en meng dit samen met een 
scheutje citroen, de zure room, wat verse zwarte peper en een snuf zout door 
de avocado. Snij de zalm in snippers.  
Verdeel het avocadomengsel over de twee glaasjes, leg het voorzichtig op de 
rucola. Verdeel daarna de zalmsnippers over de twee glaasjes. 
Maak het geheel af met wat sesamzaadjes en klaar is het gezonde 
voorgerecht. 
  ------------------------------------------- 
En dan is het tijd voor het hoofdgerecht! 
 
Witlof met spek uit de oven 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
4 stronkjes witlof 
8 plakjes ontbijtspek 
peterselie 
zout en peper 
evt. kruidenroomkaas 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Verwijder de eventueel bruine blaadjes 
van de witlof en snijd een heel dun plakje van de onderkant af. Kook de witlof 
stronkjes ongeveer 10 minuten in een pan met kokend water. Vervolgens 
afgieten en laat de witlof goed uitlekken in een zeef. Snijd de witlof in de 
lengte doormidden (en verwijder eventueel de bittere kern) en wikkel om elk 
stukje witlof een plakje ontbijtspek. Breng het geheel op smaak met een snuf 
peper en wat peterselie. Leg de witlofrolletjes op een bakplaat met bakpapier 
of in een ovenschaal en bak ongeveer 10-15 minuten in de oven. 
 
Om er een complete maaltijd van te maken kunt u er lekkere aardappels met 
rozemarijn uit de oven bij serveren. 
Kijk voor het recept hiernaast….. 
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Aardappels met rozemarijn uit de oven 
 
Ingrediënten: 
1,5 kg aardappels 
4 tenen knoflook 
8 el olie 
4 tl rozemarijn 
2 tl tijm 
snufje zout en peper  
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Pel de knoflook. Meng in een bakje de 
olie, rozemarijn, tijm en uitgeperste tenen knoflook. Schil de aardappels en 
snijd de aardappels in stukjes. Voeg de kruidenolie toe aan de aardappels en 
meng alles goed door elkaar. Breng eventueel op smaak met een snufje zout 
en peper. Bak de aardappels ongeveer 30 minuten in de oven. 
 
En een overheerlijk toetje om mee af te sluiten, smaakt zowel warm als koud 
Appeltiramisu met kaneel 

Ingrediënten: 
250 gram mascarpone      1 glas appelsap 
200 gram slagroom           1 tl kaneel 
75 gram suiker                   2 tl suiker 
2 appels                             amandelschaafsel 
12 lange vingers 
 
Bereiding: 
Meng in een kom de mascarpone met de suiker totdat 

het glad is. Klop de slagroom stijf en schep dit door de mascarpone. Snijd de 
appel in kleine blokjes en strooi hier wat suiker en kaneel overheen. Bak de 
appelblokjes op een laag pitje totdat deze bruin kleuren en zacht zijn.  
 
Terwijl de appel afkoelt, snijd je de lange vingers in stukken, zodat je de 
tiramisu in een glaasje kan serveren. Haal de lange vingers even door de 
appelsap en leg deze op de bodem van het glas. Schep hier wat van het 
mascarpone-mengsel op en herhaal de stappen met de lange vingers 
opnieuw.  Schep nogmaals wat van het mascarpone-mengsel over de lange 
vingers en maak de tiramisu af met de appelblokjes.  
Strooi tot slot het amandelschaafsel over de appel. 
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MOMENTEN MOEILIJK 
EN FIJN 

GEDACHTEN GROOT 
EN KLEIN 

LAAT KERST 
VOL HERINNERINGEN ZIJN 

 

28



(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 
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