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NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING SCHERPENZEEL - RENSWOUDE

ACTIE IS REACTIE
Vandaag ontvangt u de zesde maandbrief. In februari
kwam ons eerste digitale nieuwsbulletin uit en inmiddels
zijn we een half jaar verder. Het aantal nieuwsbrieflezers
neemt nog steeds toe: iedere keer weer zien we dat het
verschijnen van de nieuwsbrief voor nieuwe
aanmeldingen zorgt. Een mooie ontwikkeling!
Waarschijnlijk zorgen mond-tot-mondreclame en het
doorsturen van de maandbrief aan andere
geïnteresseerden daarvoor. En daar zijn wij u dankbaar
voor! Want hoe meer mensen wij via deze weg op de
hoogte kunnen brengen van de laatste ontwikkelingen
en de meest actuele informatie, hoe beter.
Ook zien wij dat oproepen in de nieuwsbrief reacties
opleveren. De klussendienst zocht versterking en vond
drie nieuwe klussers. En ook daar zijn wij heel blij mee,
want een organisatie als SWO drijft op de inzet van
vrijwilligers. Al onze activiteiten en diensten worden
immers gecoördineerd en begeleid of uitgevoerd door
vrijwilligers. Bent u benieuwd wat vrijwilligerswerk u kan
brengen of wilt u onze actuele vacatures inzien? Kijk dan
op onze website.
Eind augustus verschijnt de volgende nieuwsbrief. Heeft u
tips, suggesties of ideeën, zodat wij u nog beter kunnen
informeren? Laat het ons weten! Kent u mensen die het
SWO-nieuws nog niet ontvangen? Delen mag! Zo helpt u
ons nog meer inwoners van Scherpenzeel en Renswoude
te bereiken.

IN DIT NUMMER
Taalcafé
Opening Trefpuntbalie
NAH-café

Een mooie zomer verder gewenst!
Hartelijke groet,
Rianne van Ginkel
Martine van Garderen

Huisbezoek 75+

ACTUEEL

AGENDA - AUGUSTUS

TAALCAFÉ

dinsdag 3 augustus van 10:30-12:00 uur

Als je in Nederland komt wonen en de taal nog niet zo
goed spreekt, kan het lastig zijn om mee te komen in
de maatschappij. Het Taalcafé in Renswoude is voor
veel nieuwkomers in Renswoude een stap in de goede
richting om beter Nederlands te leren.
Elke vrijdagochtend van 9.30 tot 11 uur komen
vrijwilligers en anderstaligen samen in de Bibliotheek
om Nederlands te oefenen en mensen te leren
kennen. Het zijn informele, laagdrempelige en
gezellige bijeenkomsten en dat maakt het leuk. Het
zorgt ervoor dat er voor iedereen wel iets te halen valt,
ongeacht het taalniveau. De gezellige en ongedwongen
sfeer zorgt er ook voor dat de deelnemers zich snel op
hun gemak voelen. En daardoor durven ze, ondanks
het soms nog gebrekkige Nederlands, wel mee te
praten waardoor ze de taal sneller leren.

Ontmoetingsgroep (thema)
woensdag 4 augustus van 10:00-12:00 uur
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel
dinsdag 10 augustus van 13:30-17:00 uur
Samen om Scherpenzeel
woensdag 11 augustus van 10:00-12:00 uur
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel
woensdag 18 augustus van 10:00-12:00 uur
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel
woensdag 25 augustus van 10:00-12:00 uur
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel

Het Taalcafé wordt georganiseerd door een groep
enthousiaste vrijwilligers uit Renswoude. Zij werken
met veel verschillende materialen en spelletjes
waardoor er altijd wel iets is om over te praten.
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TREFPUNTBALIE

TREFPUNTBALIE (RENSWOUDE)
Dinsdag 7 september start de Trefpuntbalie. Bij deze balie kunt u terecht met al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, mantelzorg, vrijwilligerswerk en welzijn.
De Trefpuntbalie is een initiatief van de bibliotheek en SWO-SR en is een samenvoeging van
het spreekuur en het informatiepunt Digitale Overheid. Meer informatie over het
informatiepunt vindt u op de (landelijke) website.
De balie wordt bemand door vrijwilligers. Zij hebben hiervoor een training gevolgd en
beantwoorden graag uw vragen.
De balie is (vanaf 7 september) geopend iedere dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur in
de bibliotheek van Renswoude, Van Reedeweg 77.
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NAH-CAFÉ

NAH-CAFÉ
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die
na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan verschillende oorzaken hebben, maar leidt
altijd tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven.
Er is een tijd van vóór en een tijd na het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna niemand wordt weer precies zoals hij of zij was.
Hersenletsel zet levens van getroffenen en hun naasten op hun kop.
Rondom het netwerk van NAH is er een NAH-café met bijeenkomsten voor lotgenoten en
voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met NAH.
De volgende bijeenkomst staat gepland:
Maandag 27 september hebben wij als spreker Hans van Dam uitgenodigd. Deze avond
begint om 19.00 uur. De locatie wordt nog nader bepaald.
Meer informatie kunt u lezen in de plaatselijke kranten.
Heeft u andere vragen over NAH, dan kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel,
tel. 06 51 64 75 25.
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HUISBEZOEK 75+

HUISBEZOEK 75+
Het huisbezoekproject 75-plus is gestart. Alle 75-plussers die in de maanden juli en
augustus jarig zijn, hebben een brief gekregen dat zij in de komende periode bezoek
kunnen verwachten. Als het telefoonnummer bij ons bekend is, neemt een
seniorenvoorlichter vooraf telefonisch contact op; anders wordt aan de deur een afspraak
gemaakt.
Het doel van het gesprek is om inzicht te krijgen in wat speelt en leeft onder 75-plussers,
waar behoefte aan is en waar mensen tegenaan lopen.
Om deze gesprekken te kunnen voeren, hebben de voorlichters een training gevolgd.
Op maandag 31 mei heeft wethouder Wijs de certificaten aan een aantal voorlichters
overhandigd. Op de volgende bladzijde staan enkele foto's van deze uitreiking
weergegeven.
Kijk voor meer informatie over het project 75+ op onze website.
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VRIJWILLIGERSVACATURES

GEVRAAGD: CHAUFFEURS

RECTIFICATIE

Herhaalde oproep

Telefoonnummer coördinator klussendienst

Nu we elkaar weer mogen ontmoeten en

In de nieuwsbrief van juni stond het

activiteiten worden opgestart, neemt ook

telefoonnummer van de coördinator van de

de vraag naar vervoer toe. Daarom zoeken

klussendienst, Mieneke den Hartog, niet

wij vrijwilligers die er plezier in hebben

goed weergegeven.

met hun eigen auto anderen te vervoeren.

Het juiste nummer is 06 57 12 86 88.
Voor (aan)vragen kunt u haar ook mailen:

Is dit iets voor u of wilt u meer informatie?

tdenhartog@hetnet.nl.

U kunt bellen of mailen naar Geert
Forsten, tel: 06 1070 7435 of mail:
gsforsten@gmail.com.
Verdere informatie over en
contactgegevens van de Vervoersdienst
vindt u op onze website.
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