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NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING SCHERPENZEEL - RENSWOUDE

WELZIJN, ONDERSTEUNING
EN ACTIVERING
Van de voorzitter
Door de langdurige coronapandemie is SWO helaas wat
minder in beeld geraakt wat betreft bepaalde onderdelen
van de diensten en activiteiten die wij juist zo belangrijk
vinden en graag aanbieden aan mensen die daarbij gebaat
zijn en ook naar uitzien. Dat wil evenwel niet zeggen dat
onze medewerkers en vrijwilligers gedurende deze periode
helemaal niets hebben kunnen doen; integendeel! Er is
zoveel mogelijk naar gestreefd om te blijven doen wat nog
wél kon. Mensen die dat in persoonlijke aandacht,
ondersteuning of enige activiteit hebben ervaren, kunnen
dat beamen; gelukkig maar!
Nu het ernaar uit ziet dat de pandemie op zijn retour is en
meer versoepelingen zijn aangekondigd, kunnen wij
hopelijk weer meer gaan ondernemen. Daar zijn we blij
mee, want we willen graag de beste uitvoering geven aan
wat we willen zijn: een professionele brede welzijnsstichting
die midden in de samenleving staat. Die sociaal
maatschappelijke dienstverlening verleent aan (kwetsbare)
burgers in de dorpskernen Scherpenzeel en Renswoude,
waardoor zij enerzijds de eigen kracht aanspreken en
anderzijds de regie over het eigen leven behouden of
terugkrijgen. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze naar
tevredenheid wonen, kunnen meedoen in de samenleving
en gehoord én gezien worden. Daar hoort ook bij dat
mensen sociaal, fysiek en mentaal actief blijven, wat we dan
ook proberen te stimuleren met een passend activiteiten
aanbod.
Lees verder op de volgende bladzijde.
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Vacature VoorleesExpress

VAN DE VOORZITTER

WELZIJN, ONDERSTEUNING EN ACTIVERING
Hoe belangrijk professionele welzijnswerkers en ondersteuning biedende vrijwilligers ook
moge zijn in de uitvoering van werkzaamheden, onze stichting kan ook niet zonder een goed
functionerend en daadkrachtig bestuur dat beleid maakt en toeziet op de uitvoering, de
financiën beheert, naar buiten treedt en connecties onderhoudt met gemeentebesturen,
samenwerkingspartners en anderszins belangrijke externe instanties.
Gelukkig hebben we een bestuur met geïnteresseerde en gemotiveerde vrijwilligers, die elk
hun aandachtsgebied hebben. Maar bestuursleden zitten voor een bepaalde tijd in het
bestuur en zo ontstaat er een vacature als de termijn erop zit. Zodoende hebben/krijgen we
nu twee vacatures op een totaal van zeven bestuursleden. Mogelijk via deze weg komen we
dan ook graag in contact met eventueel belangstellenden! Mocht u als lezer belangstelling
hebben of iemand willen voordragen, laat het ons (via kantoor Scherpenzeel) weten.
Het reeds begonnen nieuwe jaar mag voor ons allen hoop bieden op nieuwe mogelijkheden
en vooruitzichten, maar bovenal op goede gezondheid en gevoelens van welzijn.
Henk van Hoevelaken
Voorzitter Bestuur SWO
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HERSTART
Onderstaande activiteiten zijn weer gestart. Wij hopen dat wij hier de komende tijd nog meer
activiteiten aan kunnen toevoegen. Ook als u niet eerder hebt deelgenomen, bent u van harte
welkom. Wilt u vooraf meer informatie of wilt u de agenda raadplegen? Kijk dan op onze website.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Bewegen is leuk én gezond! Vanaf woensdag 2 februari bent u
tussen 9:00 en 9:40 uur weer welkom in De Achthoek voor een
sportief begin van de (woens)dag!

DYNAMIC TENNIS
Op donderdagmiddag kunt u tussen 15:00 en 16:00 uur in
De Hokhorst weer meedoen aan dynamic tennis, een
racketsport geschikt voor iedereen vanwege het lichte materiaal
waarmee wordt gespeeld. Vooraf aanmelden is niet nodig.

KOERSBAL
Iedere donderdagmiddag wordt tussen 15:00 en 16:00 uur
koersbal gespeeld, een balspel dat wel wat lijkt op jeu de boules,
maar waarbij met grotere ballen wordt gerold. Ook deze activiteit
vindt plaats in De Hokhorst. Vooraf aanmelden is niet nodig.

TAALCAFÉ
Met elkaar in gesprek gaan en elkaar ontmoeten; daar gaat het om
in het Taalcafé. Iedere vrijdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur is
iedereen van harte welkom in de bibliotheek van Renswoude om
de Nederlandse taal te oefenen. Deelname is gratis.
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WANDELGROEPEN

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

WANDELGROEP SCHERPENZEEL
Wandelgroep Renswoude groeit. Ook inwoners van Scherpenzeel
hebben hun belangstelling getoond. Daarom is er nu ook de
mogelijkheid om met een groep in Scherpenzeel te wandelen. De
bedoeling is om dat op donderdagmiddag te doen.
Verzamelpunt is De Achthoek, Molenweg 1. Vertrektijd: 13.30 uur.
Om erachter te komen of hier voldoende belangstelling voor is,
kunt u zich aanmelden bij de coördinator, via telefoonnummer:
06 13 66 58 89.
Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd. Als de groep eenmaal is
opgestart, is aanmelden niet meer nodig. Zowel in Renswoude als
in Scherpenzeel is er - als de coronamaatregelen dat toelaten - na
afloop gelegenheid om met elkaar een kop koffie of thee te
drinken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
U kunt dus een of twee keer per week wandelen: op maandag in
en rondom Renswoude en op donderdag in en rondom
Scherpenzeel. Bewegen is goed, meer bewegen is beter!
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AGENDA

WEKELIJKS
MAANDAG (31 januari, 7, 14, 21 en 28 februari)
09:30 tot 11:00 uur : Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
vanaf 13:30 uur
: Wandelgroep Renswoude; alleen bij droog weer (De Hokhorst)
WOENSDAG (2, 9, 16 en 23 februari)
9:00 tot 9:40 uur
: Meer bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur : Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
DONDERDAG (3, 10, 17 en 24 februari)
vanaf 13:30 uur
: Wandelgroep Scherpenzeel; alleen bij droog weer (De Achthoek)
15:00 tot 16:00 uur : Dynamic tennis (De Hokhorst)
15:00 tot 16:00 uur : Koersbal (De Hokhorst)
VRIJDAG (4, 11, 18 en 25 februari)
09:30 tot 11:00 uur : Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
EENMALIG IN FEBRUARI
VRIJDAG 4 februari
hele dag
: Spreekuur CBR Rijbewijskeuring (Het Huis in de Wei)
DONDERDAG 17 februari
14.00 tot 14:45 uur : DigiCafé XL online boodschappen doen

Kijk voor meer informatie en de actuele agenda op onze website.
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(TELEFONISCHE) BEREIKBAARHEID

ONS VASTE NUMMER KOMT TE VERVALLEN
Het kantoor van SWO is onlangs verhuisd van het Huis in de Wei naar de bibliotheek in De
Breehoek in Scherpenzeel. Met die verhuizing verdwijnt met ingang van 1 april 2022 ook
het vaste telefoonnummer van SWO. Onze bereikbaarheid verandert echter niet!
Ook na 1 april kunt u nog steeds telefonisch contact met ons opnemen, maar u belt dan
rechtstreeks naar onze welzijnsmedewerkers, via onderstaande telefoonnummers. Ook op
andere manieren kunt u met ons in contact komen:
Post- en bezoekadres:
Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel (gebouw De Breehoek).
In de brievenbus (buiten) kunt u post/documenten die voor SWO bestemd zijn, doen.
Spreekuur:
Scherpenzeel: iedere woensdag van 13:30 uur tot 14:30 uur in De Breehoek.
Renswoude: iedere dinsdag van 14:00 uur tot 15:00 uur in Bibliotheek Zout.
Welzijnswerkers:
Scherpenzeel: Martine van Garderen, tel. 06 83 77 58 54 (woensdag en donderdag)
e-mail: m.vangarderen@swo-sr.nl.
Renswoude: Rianne van Ginkel, tel. 06 51 64 75 25 (maandag, dinsdag en vrijdagochtend)
e-mail: r.vanginkel@swo-sr.nl.
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ACTUEEL

CREATIEVE INLOOP

RIJBEWIJSKEURINGEN CBR
Scherpenzeel

Creatief in de bieb en de Buurtkamer
gaan samen verder als Creatieve inloop.
Kom op maandagochtend tussen 9.30 tot
11.00 uur naar de bibliotheek van
Renswoude voor een kop koffie, een
praatje of om samen creatief bezig te
zijn. Van harte welkom!

Ook in februari kunnen automobilisten zich
medisch laten keuren voor de verlenging van
hun rijbewijs.
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 4 februari, 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.
Medische keuringen later dit jaar: 01/04 en 03/06.

SPREEKUUR SENIORWEB
SeniorWeb Scherpenzeel maakt u graag
wegwijs in de digitale wereld! Leer meer
over computers, tablets, smartphones of
internet. Maak voor een-op-een instructie
of uitleg een afspraak via telefoonnummer
033 277 3107 of mail naar
seniorweb.scherpenzeel@gmail.com.
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VACATURE VOORLEESEXPRESS

DE VOORLEESEXPRESS ZOEKT VRIJWILLIGERS
Wij zoeken voorleesvrijwilligers.
Wat doet een voorlezer?
Wekelijks voorlezen
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand.
Je komt twintig keer bij het gezin thuis op een vast moment.
Kennismaking met taal
Als voorlezer laat je kinderen én de ouders kennismaken met interactief voorlezen, boekjes
en verhalen. Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen het best past in hun
thuissituatie. Je wordt daarbij begeleid door een coördinator.
Meer weten of meedoen?
Kijk voor meer informatie op de website van de VoorleesExpress. Heeft u verder nog vragen
of wilt u zich opgeven? Mail dan naar voorleesexpress@bibliotheekzout.nl of bel (alleen op
vrijdag) naar telefoonnummer 06 11 64 52 24.
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DIGITAAL NIEUWS

DIGITALE AFSPRAAK GGD

ONLINE INKOPEN DOEN

Hulp bij het maken van een afspraak
voor uw (booster)vaccinatie

Webinar DigiCafé XL: online
boodschappen doen

Een digitale afspraak maken is niet voor
iedereen even makkelijk. Gelukkig kunt u bij
de Bibliotheek hulp krijgen bij het maken
van een afspraak voor een (booster)
vaccinatie. U kunt zonder afspraak
binnenlopen tijdens openingstijden. Denk
eraan dat u de inloggegevens van uw DigiD
en uw telefoon meeneemt.
Ook voor andere overheidsvragen kunt u bij
de Bibliotheek terecht. Wij denken met u
mee en geven u informatie, zodat u verder
kunt. We kunnen ook een afspraak voor u
maken met een organisatie die u verder
helpt.

Bij steeds meer supermarkten kunt u ook
online uw boodschappen doen. U bestelt
dan de gewenste artikelen via internet. De
etenswaren worden thuisgebracht of
kunnen worden opgehaald bij een
afhaalpunt. Wilt u weten hoe dat precies
werkt en wat de voor- en nadelen zijn?
Meld uzelf dan aan voor de gratis webinar
van SeniorWeb Scherpenzeel die
plaatsvindt op donderdag 17 februari
van 14.00 uur tot 14:45 uur.

Bibliotheek Scherpenzeel | Marktstraat 59
033 277 3107

Aanmelden kan door hier te klikken.
Ook als u dan verhinderd bent, kunt u zich
voor de webinar opgeven. U kunt deze dan
op een later moment terugkijken.
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DIGITAAL NIEUWS

DIGITAAL VAARDIG
Wilt u handiger worden met de computer,
tablet en/of smartphone? Volg dan in de
bibliotheek of thuis in uw eigen tempo gratis
één van de 25 online SeniorWeb-cursussen.
Zo kunt u bijvoorbeeld beter leren e-mailen,
werken met Windows, Word en Excel of
Whatsapp gebruiken. Deze cursussen zijn er
voor iedereen: jong en oud, beginner of al
iets gevorderd, ook als u geen lid bent van
de bibliotheek.
Meedoen
Om de cursussen te volgen, kunt u zich
(laten) registreren bij de bibliotheek, of u
nu lid bent of niet. De
bibliotheekmedewerker verzorgt de
registratie. Daarna ontvangt u binnen 15
minuten van SeniorWeb uw inloggegevens
per e-mail en kunt u aan de slag.
Wilt u meer weten? Mail dan naar:
info@bibliotheekscherpenzeel.nl.

PROGRAMMA SENIORWEB

Het globale programma van SeniorWeb
Scherpenzeel voor 2022 is bekend, maar
vanwege de coronamaatregelen kunnen wij
nog niet precies aangeven wanneer en hoe
de activiteiten plaats gaan vinden. Onze
DigiCafés zijn eerst nog even digitaal en
virtueel.
Voor de DigiCafés XL staan de volgende
onderwerpen op het programma: nieuwe,
leuke en bijzondere apps die de aandacht
verdienen | tweestapsverificatie | apps voor
gezondere voeding en diëten | smartwatch wat kan je ermee en wat zijn de verschillen
en mogelijkheden? | voicecontrol: met stem
je computer bedienen, tekst inspreken en
uit laten typen.
Een greep uit ons cursusaanbod: Klik & Tik |
Digivitaler | Digisterker | overig (zie ook het
bericht dat hiernaast staat weergegeven).
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APP 112NL

ALS ELKE SECONDE TELT
Heeft u moeite met horen of spreken, kunt u zich niet goed in het Nederlands uitdrukken
en heeft u met spoed hulp nodig? Dan is er de app 112NL.
Als u dringend hulp nodig heeft, telt elke seconde!
Om de app te kunnen downloaden, heeft u een smartphone nodig (zie ook de volgende
pagina van deze nieuwsbrief). De gratis app 112NL vraagt bij het installeren om toegang
tot uw locatiegegevens. Tot op enkele meters nauwkeurig weet de meldkamer waar u bent.
Op de app staan 4 knoppen:

112

politie

ambulance

brandweer

Als u een van de knoppen intoetst, weet de meldkamer direct welke hulpdienst u nodig
heeft. Er is ook een mogelijkheid om te chatten. Alles gaat live. Dat betekent dat de
informatie die u intikt direct zichtbaar is bij de centralist. U hoeft dus niets meer te
verzenden.
Als u de app niet zelf kunt downloaden, is er misschien iemand die u daarbij kan helpen.
Bij de DigiCafés van SWO bent u ook altijd welkom met uw vragen (kijk voor meer
informatie over het Digicafé op onze website).
De app 112NL is ontwikkeld door een echtpaar uit Nijmegen dat zelf heeft ondervonden
dat je in een ernstige situatie geen tijd mag verliezen: ‘Als elke seconde telt, is er geen tijd
voor misverstanden.'
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Bellen met 112 kan nu
ook met de app 112NL!
Door 112NL te gebruiken:
stuurt u automatisch deze gegevens naar de meldkamer
•
•
•
•
•

welke hulpdienst u wil spreken
uw naam
uw telefoonnummer
of u moeite heeft met spreken of horen
uw voorkeurstaal voor de chatfunctie

kan de meldkamer een chatgesprek met u starten*
• als u niet of moeilijk kunt spreken of horen of
• als u niet goed Nederlands of Engels spreekt

stuurt uw telefoon automatisch uw locatie

naar de meldkamer zodra u belt
Daarmee kan de meldkamer sneller de
juiste hulp naar de juiste plaats sturen.
*U
 ontvangt een notificatie als de chat wordt gestart.
De Galaxy S8 en S9 laten deze notificatie niet zien.

Download de app 112NL
De app is beschikbaar voor Android en iOS. Download hem nu.
Vul direct uw gegevens in. Dan is de app klaar voor gebruik als elke seconde telt.
Let op! Misbruik van 112 is strafbaar. Test de app daarom niet na installatie,
u houdt dan de lijn bezet voor mensen in nood.

Android
Android

iOS

