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PLANNEN MAKEN...
Nu het lente is en de zon zich steeds vaker laat zien,
gaan wij voorzichtig nadenken over het opstarten van
buitenactiviteiten. Want wat kijken wij ernaar uit om elkaar
weer te ontmoeten!
De fietsclub Samen om Scherpenzeel 'trapt af': de
eerste fietstocht van 2021 staat gepland. Op dinsdagmiddag
11 mei hopen deze enthousiaste fietsers weer een route van
ongeveer 25 km te gaan fietsen. Heeft u zin om mee te gaan?
Dat kan! Verderop in deze nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt
aanmelden.
Wij zijn volop plannen aan het maken, maar het blijft
afwachten. We houden u op de hoogte! De makkelijkste en
snelste manier om nieuws met u te delen, is via e-mail.
Gelukkig breidt ons adressenbestand zich steeds verder uit
en kunnen wij steeds meer mensen op deze manier
bereiken. Kent u iemand die onze nieuwsbrief nog niet
ontvangt en wel zou willen ontvangen? Wijs hem/haar op het
inschrijfformulier op onze website.
April is de maand van 'Senioren en veiligheid'. Wellicht heeft
u de afgelopen weken iets gezien van de landelijke
campagne 'Maak het ze niet te makkelijk'. Ook hierover kunt
u in deze nieuwsbrief meer lezen.
Hartelijke groet,
Rianne van Ginkel
Martine van Garderen
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KORT NIEUWS

SWO OP FACEBOOK
Sinds kort heeft SWO-sr een pagina op Facebook
waarop wij het laatste nieuws delen.
Volgt u ons al?

FORMULIERENBRIGADE
Tot 8 mei kunt u uw belastingaangifte nog invullen.
Heeft u daarbij hulp nodig? Neem dan contact op met
de Formulierenbrigade.

EEN NIEUW JASJE

SW

stichting welzijn & ondersteuning
Scherpenzeel - Renswoude

Het is u vast al opgevallen: SWO is in een nieuw jasje
gestoken: een nieuwe naam, een ruimere doelgroep,
een ander logo en een vernieuwde website. In de
week van 17 mei staan wij hier uitgebreid bij stil.

WELZIJNSWERKERS
Bij ons kunt u terecht voor ondersteuning, advies of
zomaar een gesprekje.
Renswoude: Rianne van Ginkel 06 51647525

Scherpenzeel: Martine van Garderen 06 83775854

WEBINAR OV-CHIPKAART
Wilt u weten hoe de OV-chipkaart werkt, zodat u
probleemloos kunt in- en uitchecken als u met het OV
reist? Volg dan de webinar op donderdag 27 mei
om 14.00 uur. Via deze link kunt u zich inschrijven.
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80+ VERJAARDAGSBEZOEK

VERJAARDAGSBEZOEKJES 80+
Al sinds vele jaren is het gebruikelijk dat inwoners van Scherpenzeel en Renswoude vanaf
hun 80e verjaardag een bezoekje en een presentje van de SWO krijgen.
Daartoe worden de jarigen vooraf telefonisch benaderd met de vraag of dit bezoekje en
deze attentie op prijs worden gesteld en zo ja, dan wordt er een datum en tijd afgesproken.
Om dit in de huidige coronatijd veilig te houden, wordt momenteel veelal alleen een
presentje afgegeven, zonder bezoekje. Zodra het weer mogelijk is, wordt dit uitgebreid,
omdat blijkt dat de meeste jarigen verjaardagsbezoek erg leuk vinden.
Sinds de privacyregels (AVG) van kracht zijn geworden, ontvangen wij helaas geen gegevens
meer met betrekking tot verjaardagsdata, verhuizingen of overlijdens. Dit is voor ons erg
lastig en kan zelfs pijnlijk zijn in het laatste geval.
Mocht u in de afgelopen drie jaar 80 jaar zijn geworden en nog niet benaderd zijn door een
van onze bezoekdames, dan vernemen wij dat graag via een mailtje naar clienten@swosr.nl, waarin u uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres vermeldt,
met de toestemming dat uw gegevens gebruikt mogen worden via registratie in het
databestand van SWO.
Letty Buist,
Coördinator Verjaardagen 80+
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FIETSCLUB SAMEN OM SCHERPENZEEL

WIJ GAAN WEER FIETSEN!
De fietsclub “Samen om Scherpenzeel” start weer en zoekt fietsers die mee willen fietsen. De
eerste fietstocht staat gepland op 11 mei aanstaande, vertrek om 13.30 uur vanaf kerkgebouw
“de Achthoek” aan de Molenweg te Scherpenzeel.
Aanmelden is verplicht via het e-mailadres awmiedema1@hetnet.nl uiterlijk de zaterdag
voorafgaand aan de fietsmiddag vóór 18.00 uur! (coronamaatregel)
Minimaal aantal deelnemers is 10, maximaal aantal deelnemers 20.
De minimum fietssnelheid is 15 km. per uur. De twee eerste en de twee laatste fietsers dragen
een oranje hesje dat beschikbaar wordt gesteld. De middagfietstocht is ca. 25 km., de dagtocht
ca. 45 km. Tijdens de fietstochten is er een pauze, veelal bij een restaurant, om iets (voor eigen
rekening) te nuttigen. De contributie bedraagt € 15,00 p.p. voor het jaar 2021 contant
te betalen bij de eerste fietstocht. De van overheidswege geldende coronamaatregelen dienen
in acht te worden genomen. Iedere deelnemer gaat voor eigen rekening en op eigen risico mee;
SWO-sr is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
De fietsdata 2021 zijn: 11 mei | 08 juni | 13 juli | 10 augustus
14 september is de geheel gratis (incl. lunch) verzorgde dagtocht.
Iede Blok heeft helaas moeten afhaken en kan niet meer meefietsen. Gevolg is dat we iemand
zoeken die op de centjes past. De werkzaamheden zijn contributie incasseren en de rekeningen
van de dagtocht betalen, je zou zeggen een kind kan de was doen.
Ook hiervoor graag aanmelden op e-mailadres awmiedema1@hetnet.nl
Iede Blok willen we bedanken voor zijn inzet voor de fietsclub.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl | T 033 277 8898

MANTELZORGPUNT

IN VOOR MANTELZORG

Veel mogelijkheden via het mantelzorgpunt van SWO (Renswoude)
Mantelzorg… dat is zorgen voor een ander die dat nodig heeft, veelal uw partner of (één van)
uw ouders. Maar het zorgen voor iemand kan ook zorgen geven: over de vraag of u de zorg kunt
volhouden en of u het wel goed doet, over de verantwoordelijkheid die u heeft. En misschien
heeft u ook weleens vragen. Over regelingen en voorzieningen of hulp.
Met al uw zorgen en vragen kunt u terecht bij het Mantelzorgpunt, waar u ondersteuning kunt
krijgen, zodat u de zorg die nodig is, kunt blijven geven.
Het Mantelzorgpunt heeft actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving, weet precies
welke voorzieningen er zijn, geeft u aandacht en ondersteuning, regelt respijtzorg en
organiseert (informatie)bijeenkomsten.
De gemeente Renswoude heeft deelgenomen aan het landelijke project ‘In voor Mantelzorg’.
In de periode van september 2019 tot maart 2021 zijn welzijnswerker Rianne van Ginkel (SWO)
en enthousiaste vrijwilligers met elkaar aan de slag gegaan om de ondersteuning van en
samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De werkgroep heeft twee geplastificeerde
informatiekaarten gemaakt, met daarop contactinformatie van alle (lokale) medische en nietmedische hulpverleners. Een handig hulpmiddel voor iedere mantelzorger die het nodig heeft.
De (gratis) kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek van Renswoude en bij de huisarts.
Vorige week heeft een artikel over de afsluiting van het project in de Scherpenzeelse krant
gestaan. U kunt het hier nalezen.
Wilt u een beroep op ons doen?

06 51 64 75 25 of

mantelzorgpunt@swo-sr.nl.
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