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NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING SCHERPENZEEL - RENSWOUDE

PAS OP DE PLAATS
Helaas, gezien de huidige omstandigheden,
ontwikkelingen en maatregelen wordt een aantal
activiteiten stopgezet. Het bowlen, sjoelen, de
Cultuurkring, het NAH-café, Samen Soepen en Samen
Gezellig gaan voorlopig niet door. Ook de nietnoodzakelijke huisbezoeken, zoals de bezoeken in het
kader van het 75+-project en de 80+-bezoeken,
vinden de komende tijd niet plaats. Zodra het weer
kan, worden deze activiteiten en bezoeken weer
opgestart. Het DigiCafé (Scherpenzeel) wordt de
komende tijd online aangeboden. Voor alle andere in
de agenda genoemde activiteiten geldt: deze zijn
onder voorbehoud. Houd onze website in de gaten
voor de actuele stand van zaken.
De wandelclub is onlangs juist gestart en kan - omdat
het in de buitenlucht is - de komende tijd (hopelijk)
gewoon doorgaan. Bij droog weer kunt u op
maandagmiddag een mooie route (mee)wandelen.
Gezond en gezellig!
Kortom, we staan niet stil, maar maken
noodgedwongen wel een pas op de plaats, om zodra
het weer kan de draad op te pakken.

IN DIT NUMMER
InContact
Verjaardagsbezoek 80+

Alle goeds gewenst en blijf gezond!
Hartelijke groet,
Rianne van Ginkel
Martine van Garderen

Creatief in de bieb
Welfare SWO

ACTUEEL

De volgende activiteiten vinden (onder voorbehoud) in december plaats. Ook als u niet
eerder hebt deelgenomen, bent u van harte welkom. Wilt u vooraf meer informatie?
Kijk dan op onze website.

WANDELCLUB
Bij droog weer wandelen wij iedere maandagmiddag een mooie
route. We verzamelen om 13:30 uur bij de Hokhorst. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

CREATIEF IN DE BIEB
Neem uw eigen handwerk of creatief materiaal mee en kom op
maandagmorgen om 9:30 uur naar de bibliotheek in
Renswoude. De ontmoeting en gezelligheid staan voorop en het
van elkaar leren. Vooraf aanmelden is niet nodig.

DIGICAFÉ SCHERPENZEEL ONLINE
Digicafé Scherpenzeel vindt in december online plaats. Het
DigiCafé is tweewekelijks op donderdagochtend (10.00 uur), voor
het delen van digitale tips en voor het antwoord op uw vragen.
Log op 2 en 16 december in door te klikken op deze link.

WELFARE SWO
Welfare SWO is een gezellige en ontspannen (dinsdag)middag
in de bibliotheek van Renswoude. Er is tussen 14:30 en 16:30 uur
gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken, contacten te
onderhouden, te handwerken of te schilderen. Vooraf aanmelden
is niet nodig.
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AGENDA

WEKELIJKS
MAANDAG (6, 13, 20 en 27 december)
09:30 tot 11:00 uur : Creatief (Bibliotheek Renswoude
13:30 tot 15:30 uur : Wandelclub; alleen bij droog weer (De Hokhorst)
DINSDAG (7, 14, 21 en 28 december)
10:00 tot 12:00 uur : Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)
13:45 tot 16:30 uur : Kaartclub (De Breehoek)
14:00 tot 15:00 uur : Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14:30 tot 16:30 uur : Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
WOENSDAG (1, 8, 15, 22 en 29 december)
09:00 tot 9:40 uur : Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur : Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
DONDERDAG (2, 9, 16, 23 en 30 december)
15:00 tot 16:00 uur : Dynamic tennis (De Hokhorst)
15:00 tot 16:00 uur : Koersbal (De Hokhorst)
VRIJDAG (3, 10, 17 en 24 december)
09:30 tot 11:00 uur : Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
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AGENDA

TWEEWEKELIJKS
DONDERDAG 2 en 16 december
10:00 tot 11:30 uur : Digicafé S'zeel (online)
MAANDELIJKS
VRIJDAG 3 december
14:00 tot 16:00 uur : Repaircafé (Breehoek)
DINSDAG 7 december
10:30 tot 12:00 uur : Ontmoetingsgroep (thema)
EENMALIG IN DECEMBER
VRIJDAG 3 december
hele dag
: Spreekuur CBR Rijbewijskeuring (Het Huis in de Wei)
MAANDAG 6 december
10:00 uur
: Webinar DigiCafé XL ’feedreader’
DONDERDAG 16 december
10:00 tot 12 uur
: Uitreiking mantelzorgwaardering
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UITGELICHT

WELFARE SWO
Bollen wol gevraagd!

FIETSCLUB SAMEN OP STAP
Data 2022 bekend

Welfare SWO zoekt (hele) bollen wol.
Heeft u deze over? Welfare kan ze goed
gebruiken! U kunt de wol inleveren in de
bibliotheek van Renswoude.
Alvast bedankt!

Samen op Stap is een fietsclub die in de
maanden april tot en met september een
keer per maand met een groep van
ongeveer 30 personen met de auto met
fietsdrager het land in gaat om een mooie
route te fietsen. Data in 2022 zijn:
15 februari :
:
28 april
:
19 mei
:
13-17 juni
:
28 juli
25 augustus :
22 september :
15 november :

jaarvergadering met bingo
dagtocht
dagtocht
midweek
dagtocht
dagtocht
dagtocht
jaarafsluiting met diner

WEBINAR FEEDREADER
Meer grip op nieuws

Het DigiCafé XL over de ‘feedreader’ is
onlangs niet doorgaan. Dit onderwerp
wordt nu behandeld tijdens een webinar
op maandag 6 december om 10.00 uur.
U kunt zich hier aanmelden.
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INCONTACT - RENSWOUDE

DIENST BEZOEK AAN HUIS WORDT INCONTACT
Elkaar kennen, elkaar helpen
De dienst InContact is een nieuwe dienst van SWO-SR in Renswoude waarbij vrijwilligers
ondersteuning bieden aan ouderen die behoefte hebben aan contact. Dit kan zijn in de vorm
van een huisbezoek of telefonisch.
Voor wie is de dienst InContact?
Heeft u af en toe behoefte aan gezelligheid? Woont u alleen en heeft u weinig contact met
familie, vrienden of kennissen? Stelt u het op prijs wanneer iemand regelmatig bij u op
bezoek komt of dat u met regelmaat wordt gebeld? Dan is InContact iets voor u.
Hoe werkt InContact?
Wanneer u zich heeft aangemeld, wordt door de coördinator gekeken welke vrijwilliger bij u
langs kan komen. Samen met de vrijwilliger bepaalt u wat jullie doen. Sommige ouderen
hebben vooral behoefte aan een praatje. Anderen doen graag samen een spelletje of vinden
het prettig om naar buiten te gaan. Ook zijn er ouderen die niet meer zo goed zien en graag
voorgelezen willen worden. Het kan allemaal. De coördinator komt eens per half jaar met de
vrijwilliger mee om te horen hoe de bezoeken verlopen.
Kosten
Aan de dienst InContact zijn geen kosten verbonden, behalve als de vrijwilliger op uw verzoek
kosten voor u maakt.
Hulpvragen
Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de volgende hulpvragen:
Een man van rond de 50 jaar is op zoek naar een vrijwilliger om samen naar
voetbalwedstrijden te kijken
Een vrouw van rond de 70 jaar is op zoek naar een vrijwilliger, die met haar wil mee
denken over wat er op haar af komt als mantelzorger.
Een vrouw van rond de 80 is op zoek naar een vrijwilliger om een spelletje mee te doen.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Rianne van
Ginkel, tel 06 51 64 75 25.
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VERJAARDAGSBEZOEK 80+

VERJAARDAGSBEZOEK 80+
Al lang voordat ik me aanmeldde voor het vrijwilligerswerk als bezoekdame bestond de
verjaardagsbezoekdienst al als onderdeel van de SWO.
Later heb ik de coördinatie overgenomen van mevrouw Jellema, wat inhoudt dat de
bezoekdames van mij maandelijks een overzichtje krijgen van de jarigen van 80 jaar en
ouder.
In Scherpenzeel is het de gewoonte dat de jarigen ieder jaar bezoek krijgen van dezelfde
mevrouw (in een enkel geval heer), omdat ze dat prettig vinden, maar ook omdat dat
vertrouwd is, zonder twijfel te hoeven hebben of “het wel goed zit”.
Het zijn heel gezellige bezoekjes aan ouderen die er zeer prijs op stellen en het feit dat er
ook een presentje wordt meegebracht, maakt het helemaal leuk. Deze presentjes kunnen
kant-en-klaar lokaal gehaald worden, maar creativiteit is de dames ook niet vreemd. Bij
aanbiedingen wordt er ingekocht en uit de voorraad worden de leukste pakketjes gemaakt.
Lees verder op de volgende pagina.
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VERJAARDAGSBEZOEK 80+

Het is een zeer dankbare taak en een die heel gezellig is: er wordt eigenlijk altijd een kopje
koffie of thee aangeboden, vaak ook met wat lekkers.
Ondanks dat we nu besloten hebben tijdelijk geen bezoekjes ‘achter de voordeur’ te
brengen, worden er wel telefoontjes gepleegd en presentjes aan de deur afgegeven, wat
ook zeer gewaardeerd wordt.
Hierbij had ik onlangs een erg leuke ervaring. Ik belde een mevrouw om haar te feliciteren
en om te vragen of ze het leuk vond als ik een pakketje bij haar kwam brengen en toen
kreeg ik een heel verrassend antwoord. Ze zou het leuk vinden als ik het pakketje zelf zou
willen houden; we deden er zoveel voor dat ze ons dat van harte gunde. Wat een geweldig
gebaar, maar ik heb dat natuurlijk niet aangenomen, maar in overleg met haar er een
betere bestemming voor gevonden.
In totaal werden in 2020 ongeveer 375 bezoekjes gebracht door gemiddeld 11 tot 13
dames. Wij zijn dan ook heel blij met deze vrijwilligers en waarderen hun inspanning ten
zeerste!
Letty Buist
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NIEUW(S)

BLADMUZIEK

RIJBEWIJSKEURINGEN CBR

250.000 bladmuziekboeken beschikbaar

Scherpenzeel

Bent u actief als muzikant? Wist u dat er via
de landelijke catalogus van de bibliotheek
maar liefst 250.000 bladmuziekboeken
beschikbaar zijn? Van Mozart tot Billie Eilish…
Het aanbod is eindeloos.

Ook in december kunnen automobilisten zich
medisch laten keuren voor de verlenging van
hun rijbewijs.

Klik hier om naar de online catalogus te gaan,
zoek uw favoriete stuk, vul uw postcode in en
vraag het aan. Is het niet aanwezig in uw
bibliotheek? Geen zorgen. Het boek wordt
gewoon naar uw eigen bibliotheek verzonden.
Tip: maak gebruik van de preview in de
catalogus en bekijk alvast de eerste pagina
van de bladmuziek. Zo weet u of u het juiste
boek bestelt!

Kosten: Automobilisten van 75 jaar en ouder
betalen € 50,00. Voor houders van rijbewijs
C/D/E tot 75 jaar is de prijs €70,00.
Datum en plaats: vrijdag 3 december,
Het Huis in de Wei.
Een afspraak maken gaat via RegelZorg of
tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: tel.
088 2323 300. Voor het laten invullen van een
rapport oogarts gaat u naar
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u RegelZorg.
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RABO CLUBSUPPORT

Bedankt voor uw stem!
Dankzij u krijgt SWO-SR
het mooie bedrag van €401,42.

Door Rabo ClubSupport kunnen wij
nog meer investeren in scholing van vrijwilligers
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