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NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING WELZIJN & ONDERSTEUNING SCHERPENZEEL - RENSWOUDE

HELPT U MEE?
Van 7 mei t/m 18 juni wordt in Scherpenzeel een
locatie ingericht ten behoeve van de regionale
crisisopvang van gevluchte mensen uit Oekraïne.
Het gaat om ongeveer 80 personen die, na aankomst,
drie dagen in de crisisopvang verblijven en dan
doorstromen naar andere noodopvang in Scherpenzeel
en de regio.
Voor deze eerste crisisopvang zijn veel vrijwilligers
nodig. SWO is aanmeldpunt voor dit vrijwilligerswerk
en is hard op zoek naar mensen die kunnen en willen
helpen bij taken als het coördineren van de inzet van
de vrijwilligers, het doen van boodschappen voor het
ontbijt en de lunch (bij de Jumbo), hulp rondom het
organiseren van de maaltijden, vervoer en er zijn
gastheren/gastvrouwen nodig die gasten ontvangen en
de weg wijzen. Er zijn per dag drie tijdblokken
(ochtend: 9:00 tot 12:00 uur; middag: 12:00 tot 16:00
uur; avond: 16:00 tot 20:00 uur) waarop vrijwilligers
worden ingezet. Ook als u kunt tolken, ontvangen wij
graag uw reactie.
U ziet: wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken. Meldt
u zich daarom vandaag nog aan via onze website of
door ons een e-mail met uw naam, telefoonnummer
en beschikbaarheid te sturen. Heeft u vragen? Neem
dan contact op met Martine van Garderen. Wij kijken
naar uw reactie uit. Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Rianne van Ginkel en Martine van Garderen

IN DIT NUMMER
Workshop wolviltprikken
Gezondheidsbeurs 55+
Cultuurkring: film Selma
Scootmobielclub

ACTUEEL

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

REPAIRCAFÉ
Elektrische apparaten, speelgoed, kleine meubeltjes en ook kleding
kunt u inbrengen bij het Repaircafé, iedere eerste vrijdag van de
maand tussen 14:00 en 16:00 uur in De Breehoek (deze maand op
6 mei). De reparatie is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

SAMEN SOEPEN
Kom gezellig samen soep (met brood) eten voor slechts €1,-.
Renswoude: dinsdag 10 mei van 12:00 tot 13:00 uur, in
Het Trefpunt. Scherpenzeel: woensdag 18 mei van 12:00 tot
13:00 uur, in De Breehoek. Neem een soepkom en lepel mee.

WORKSHOP WOLVILTPRIKKEN
Workshop schapen of lammetjes wolviltprikken met schapenwol
en viltnaald op woensdag 11 mei van 19:00 tot 20:00 uur in
de bibliotheek van Renswoude. De kosten bedragen €2,- excl.
koffie/thee. U kunt zich opgeven in de bibliotheek of via de mail.

SAMEN ETEN
Gezellig samen eten! Iedere derde donderdag van de maand om
17:15 uur in De Hokhorst. Welkom op 19 mei. De kosten zijn
€ 10,- excl. drankjes. Aanmelden: bij de Trefpuntbalie op 10 mei,
per mail of telefonisch bij Nora Koenen, tel. 06 31 15 90 29.

CULTUURKRING: FILM SELMA
Selma, een indrukwekkende film over het leven van Martin Luther
King, waarin de protestmars van Selma naar Montgomery in 1965
centraal staat, wordt op dinsdag 31 mei vertoond in De Breehoek.
Dit is een activiteit (de laatste van dit seizoen) van de Cultuurkring.
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AGENDA

WEKELIJKS
MAANDAG (2, 9,
09:00 tot 11:30 uur
09:30 tot 11:00 uur
13:30 tot 15:30 uur

16, 23 en 30 mei)
: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
: Wandelgroep Renswoude; alleen bij droog weer (De Hokhorst)

DINSDAG (3, 10, 17, 24 en 31 mei)
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 (Het Trefpunt)
WOENSDAG (4, 11, 18 en 25 mei)
09:00 tot 9:40 uur : Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur : Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
DONDERDAG (5, 12 en 19 mei)
13:30 tot 15:30 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 (6, 13, 20 en 27 mei)
09:30 tot 11:00 uur : Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
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AGENDA
TWEEWEKELIJKS
DINSDAG 10 en 24 mei
10:00 tot 11:30 uur : Digicafé Renswoude (Bibliotheek)
DONDERDAG 5 en 19 mei
10:00 tot 11:30 uur : Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
DONDERDAG 5 en 19 mei
14:00 tot 16:00 uur : Samen creatief Scherpenzeel (De Breehoek)
MAANDELIJKS
DINSDAG 3 mei
10:30 tot 12:00 uur : Ontmoetingsgroep; thema (De Achthoek)
VRIJDAG 6 mei
14:00 tot 16:00 uur : Repaircafé (De Breehoek)
DINSDAG 10 mei
12:00 tot 13:00 uur : Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)
DINSDAG 10 mei
13:30 uur
: Fietsclub Samen om Scherpenzeel (De Achthoek)
DINSDAG 10 mei
19:30 tot 21:00 uur : Digicafé XL; Spraakbesturing (De Breehoek)
WOENSDAG 18 mei
12:00 tot 13:00 uur : Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
DONDERDAG 19 mei
17:15 uur
: Samen eten (De Hokhorst)
DONDERDAG 19 mei
9:00 uur
: Dagtocht Samen op Stap
EENMALIG IN MEI
DONDERDAG 5 mei
17:15 uur
: Samen gezellig (De Gasterij, camping De Lucht)
VRIJDAG 6 mei
14:30 tot 15:15 uur : Voorleesuurtje (Bibliotheek Scherpenzeel)
WOENSDAG 11 mei
19:00 tot 20:00 uur : Workshop wolviltprikken (Bibliotheek Renswoude)
DONDERDAG 12 mei
9:00 tot 14:00 uur : Gezondheidsbeurs 55+ (De Breehoek)
MAANDAG 23 mei
19:00 tot 20:30 uur : NAH-café (Het Trefpunt)
DINSDAG 31 mei
10:00 tot 12:00 uur : Cultuurkring; film Selma (De Breehoek)
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VACATURES

Verschillende diensten van SWO zijn op zoek naar versterking:

VERVOERSDIENST: VACATURE CHAUFFEURS
De vervoersdiensten in beide plaatsen kunnen nog chauffeurs
én chauffeuses gebruiken: vitale vrijwilligers (m/v) die er plezier
in hebben anderen te vervoeren. Wilt u meer informatie of wilt
u zich aanmelden als chauffeur? Laat het ons weten!

FORMULIERENBRIGADE
Heeft u ervaring op administratief gebied (bijvoorbeeld een
achtergrond op een administratie- of accountantskantoor) en
affiniteit met het helpen en bijstaan van mensen? Dan maakt de
Formulierenbrigade graag kennis met u.

REPAIRCAFÉ: VACATURE COÖRDINATOR
Het Repaircafé is iedere eerste vrijdag van de maand geopend en
wordt bemand door vakkundige vrijwilligers. De coördinator is
contactpersoon voor deze vrijwilligers. Wilt u deze taak op u
nemen of wilt u meer weten? Bel Hans Oosterink, 06 28 20 14 80.

MAATJE(S) DEMENTIE
Wij zoeken vrijwilligers die een maatje willen zijn voor mensen met
(beginnende) dementie. Een maatje op wie zij een beroep kunnen
doen, die begrijpt wat hen is overkomen en samen wil optrekken.
Neem voor meer informatie contact op met Rianne van Ginkel.

INCONTACT RENSWOUDE
In verband met een toename in hulpvragen is InContact Renswoude
op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het u leuk om senioren te bezoeken
of regelmatig te bellen? Neem dan contact op met Rianne van Ginkel.
Wilt u bezocht of met regelmaat gebeld worden? Laat het ons weten!
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UITGELICHT

GEZONDHEIDSBEURS 55+

NAH-CAFÉ

Wilt u weten hoe het ervoor staat met uw
gezondheid? Kom dan op donderdag 12
mei naar de Gezondheidsbeurs voor 55+,
georganiseerd door de gemeente
Scherpenzeel in het kader van Sport voor
Iedereen. Verschillende partijen en
verenigingen zullen hun aanbod
presenteren. Ook kunt u een gratis fittest
(laten) doen en een persoonlijk advies
ontvangen over gezondheid, bewegen en
hulp of ondersteuning.

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,
een veranderd leven. Er is een tijd van vóór
en een tijd na het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, zet levens
van getroffenen en hun naasten op hun kop.

Natuurlijk is ook de SWO aanwezig met een
stand waarbij alle activiteiten die met
bewegen te maken hebben, worden
gepresenteerd. Ook kunt u zich daar
aanmelden voor één van onze activiteiten.
De beurs vindt plaats op 12 mei van 9:00
uur tot 14:00 uur in De Breehoek.

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 eerstvolgende bijeenkomst staat gepland
op maandag 23 mei om 19:00 uur in het
Trefpunt (Renswoude). Meer informatie
kunt u lezen in de plaatselijke kranten of
neem contact op met Rianne van Ginkel.
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TERUGBLIK: ORANJEBINGO

ORANGJEBINGO
Op woensdag 27 april kwamen er 101 inwoners uit Scherpenzeel en Renswoude naar
Boschzicht om de gezelligheid op te zoeken en mee te doen aan de Oranjebingo. Een zaal
vol mensen, gezellige muziek, gemaakt door Berend en Ans, koffie met oranjegebak, een
glaasje, een bingo met prijzen en een verloting. Wat wil je nog meer!
De eerste twee rondes van de bingo werden gedraaid door Marjan en Henk. Bij de derde
ronde waren de beide burgermeesters van Renswoude degenen die het rad draaiden en de
nummers opnoemden. Heel erg leuk dat zij een deel van de ochtend aanwezig waren en
met veel enthousiasme het spel begeleidden en de prijzen uitreikten.
De organisatie van deze ochtend was in handen van Corrie en Gerdy. Veel dank aan jullie!
Ook willen we als SWO de eigenaren van Boschzicht heel hartelijk bedanken voor hun
gastvrijheid. Fijn dat het dit jaar toch nog mogelijk was de Bingo in Boschzicht te houden!
Kijk voor meer foto's op de volgende pagina van deze nieuwsbrief.
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TERUGBLIK: ORANJEBINGO
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TERUGBLIK

CREATIEVE WORKSHOP

WANDELGROEPEN

6 april vond de workshop paaseiverpakking
maken plaats, de eerste in een reeks van een
aantal creatieve (woensdag)avonden die
plaatsvinden in Het Trefpunt te Renswoude.
Op 11 mei, 1 en 15 juni kunt u eveneens
deelnemen aan een creatieve workshop.

Wekelijks trekken de wandelgroepen eropuit
om een mooie wandeltocht te maken.
Scherpenzeel: iedere donderdag, vertrek om
13:30 uur vanaf De Achthoek.
Renswoude: iedere maandag, vertrek om
13:30 uur vanaf De Hokhorst.

SAMEN SOEPEN SCHERPENZEEL
Op woensdag 20 april was het zover: de aftrap van Samen soepen Scherpenzeel. De eerste
deelnemers hadden de weg gevonden naar het Grand Café in De Breehoek. Er kunnen er nog
meer bij! Elke tweede dinsdag van de maand in Renswoude en iedere derde woensdag van de
maand in Scherpenzeel van 12:00 uur tot 13:00 uur welkom voor een heerlijke kom soep.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl
Renswoude: Rianne van Ginkel 06 51 64 75 25 | Scherpenzeel: Martine van Garderen 06 83 77 58 54

RENSWOUDE

BINGOAVOND

SCOOTMOBIELCLUB

Voetbalvereniging Renswoude 75 jaar

Samen eropuit met de scootmobiel

Vanwege het 75-jarig bestaan van VV
Renswoude wordt op dinsdag 24 mei
vanaf 20:00 uur een ouderenavond
georganiseerd, met een ludieke, maar
bovenal gezellige bingo. Het eerste kopje
koffie/thee met iets lekkers en - later op de
avond - de warme snacks worden u
aangeboden door VV Renswoude. U kunt
zich aanmelden voor de bingo/feestavond
via de website van VV Renswoude.

Heeft u een scootmobiel en trekt u er graag op
uit? Dan is dit wellicht iets voor u!

Heeft u een leuke anekdotes die in het
programma kan worden verwerkt? Laat het
de organisatie weten!

De scootmobielclub is er voor iedereen die een
scootmobiel heeft en het leuk vindt om in een
groep toertochten te maken.
Bent u enthousiast en geïnteresseerd in
deelname? Laat het ons weten!
Dat kan via de mail of door te bellen naar
Rianne van Ginkel, telefoonnummer 06 51 64
75 25.

Let op: de bingoavond die SWO op 25 mei
had gepland, komt hiermee te vervallen. De
eerstvolgende bingoavond van SWO is op
woensdag 29 juni om 19:00 uur.

Bij ons kwam de vraag binnen of er animo is
om een scootmobielclub op te richten.
Vanaf het vroege voorjaar (april) totdat het
weer het niet langer toelaat samen op stap met
de scootmobiel naar de mooiste plekjes. Een
ideale gelegenheid om te ontspannen en frisse
lucht in te ademen. Rijdt u mee?
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DIGITAAL NIEUWS

SPREKEN MET JE APPARAAT BIJ DIGICAFÉ XL
‘Google, heb ik vandaag mijn regenjas nodig?' of ‘Hé Siri, zet de wekker op 7 uur.’
Spraakbesturing wordt steeds gewoner. In plaats van omslachtig een opdracht typen is het
veel comfortabeler om er een in te spreken. Een spraakassistent geeft vervolgens antwoord
of voert de opdracht uit. Microsoft heeft Cortana, Apple Siri en Google de Google Assistent.
Reuzehandig. Maar al klinken de assistenten inmiddels als vertrouwde kennissen nog
slechts een handvol mensen gebruikt ze. Zorgen omtrent privacy spelen daarin een rol. Wat
gebeurt er eigenlijk met gesproken opdrachten? En luisteren die assistenten stiekem altijd
mee?
Herinnert u zich ook nog de juf of meester voor de klas die u mooie zinnetjes liet
opschrijven? Zet op dezelfde manier uw smartphone aan het werk met de dicteerfunctie.
Spreek tegen de telefoon, in plaats van een stuk te typen. De smartphone zet vervolgens uw
spraak om in geschreven tekst.
Hoe spraakbesturing en de dicteerfunctie werken, hoort u tijdens DigiCafé XL op dinsdag
10 mei van 19:30 tot 21:00 uur in De Breehoek. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is
niet nodig.
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DIGITAAL NIEUWS

CODING MEET UP

DIGICAFÉS

Single board computers

Het antwoord op digitale vragen

Een single board computer (SBC) is een
complete computer, gebouwd op een enkele
printplaat met een microprocessor,
geheugen, input/output en andere
onderdelen die nodig zijn voor een
functionele computer.

Kom met al uw vragen over computers,
tablets/iPads, smartphones, internet en
social media naar het DigiCafé. Vrijwilligers
staan dan voor u klaar om de nodige
digitale vragen te beantwoorden en/of
problemen op te lossen. Daarnaast worden
er tijdens het DigiCafé allerlei digitale tips
met elkaar gedeeld.
Het is handig als u uw tablet, smartphone
of laptop meeneemt.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

Wilt u meer over weten over een single
board computer of experimenteert u
hiermee? Kom dan naar de
tweemaandelijkse Coding Meet Up.
Het doel van de avond is informatie
uitwisselen, elkaar op weg helpen, te
enthousiasmeren en te ontmoeten.
De Coding Meet Up is op dinsdag 24 mei
van 19:30 tot 21:00 uur in de Bibliotheek
van Scherpenzeel. Graag vooraf aanmelden
via deze link.

Renswoude:
Dinsdag 10 en 24 mei van 10:00 tot 11:30
uur in de Bibliotheek.
Scherpenzeel:
Donderdag 5 en 19 mei van 10:00 tot
11:30 uur in De Breehoek.
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ACTIVITEITEN IN DE BIEB (SCHERPENZEEL)

VOORLEESUURTJE

CREATION LAB

Mét knutsel; ook een aanrader voor
grootouders met kleinkinderen

Het Creation Lab is voor kinderen van 7 tot 17
jaar die aan de slag willen met design,
fotografie, film, programmeren en meer. Bij
het Creation Lab is van alles te doen.
Deelnemers kunnen bijvoorbeeld sieraden
ontwerpen en printen met de 3D printer. Voor
degenen die aan de slag willen met film of
fotografie is er een green screen. Voor de
muziekliefhebbers is er de Makey Makey. Er
zijn ook minirobotjes die werken met
kleurcodes. Maak een tekening met lijnen en
kleuren en de robotjes volgen de lijnen en
voeren de opdrachten uit. Verder zijn er
projecten zoals: programmeren met Scratch of
het bouwen van een website.

Peuters en kleuters zijn samen met hun
ouders/verzorgers of opa en oma van harte
welkom bij het maandelijkse Voorleesuurtje.
Deze keer wordt een grappig verhaal
voorgelezen over vriendschap en
samenwerken: De lieve krokodil (Leo Timmers).
Op deze krokodil kun je rekenen! Iedereen kan
op zijn lange rug terecht en wie jaagt op zijn
vrienden krijgt een lesje.
Na het verhaal mogen de kinderen knutselen.
Het Voorleesuurtje is op vrijdag 6 mei van
14:30 tot 15:15 uur in de Bibliotheek van
Scherpenzeel. De toegang is gratis. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Het Creation Lab is elke laatste vrijdag van de
maand (behalve in juli en augustus) van 16:00
tot 17:30 uur in De Breehoek in Scherpenzeel.
De entree is € 2,00 per persoon. Vooraf
aanmelden via de mail is noodzakelijk.

www.swo-sr.nl | info@swo-sr.nl
Renswoude: Rianne van Ginkel 06 51 64 75 25 | Scherpenzeel: Martine van Garderen 06 83 77 58 54

