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Verslag 5-daagse reis van 28 augustus t/m 1 september 2017 
 
(verslag Gerrie Velker) 
 
Maandag:  
Om 9.00 uur vertrokken wij met 56 personen richting Bilstein . 
Arie verwelkomde de nieuwe mensen die voor het eerst meegingen en hoopte dat een ieder een 
fijne midweek zal hebben. 
Een stralende zon ging met ons mee. De stemming was goed en iedereen was op tijd. 
Wij reden richting Babberich om daar 2 bakjes koffie te nuttigen met overheerlijk gebak. 
Om vervolgens door te rijden naar Hotel Bilstein ( Sauerland ) voor een overheerlijke lunch. 

mailto:info@seniorenbelangen.net
http://www.seniorenbelangen.net/
mailto:hwvandenberg@planet.nl
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‘s Middags kleine rondrit door het Sauerland en toen wij terug kwamen stond er koffie of thee met 
gebak voor ons klaar. ‘s Avonds een wandeling  door het dorp met kleine klimpartijen, erg gezellig en 
natuurlijk halverwege de wandeling een glaasje schnaps. 
  
Dinsdag:  
Bustocht met o.a een boottocht op de Biggesee . Het was schitterend prachtig weer . 
‘s Middags lunch in het Hotel. Om 14.30 uur vertrokken wij naar Attendorn. Je kon daar ook de 
Druipsteen grot bezoeken, of je kon de stad bekijken met vakwerkhuizen, dus vrije keuze voor een 
ieder. 
  
Woensdag:  
Bezoek aan Willingen Glasblazerij, wij kregen een lunchpakket mee die je zelf klaar kon maken .  
Ook kregen wij de tijd om in Willingen te winkelen of een terras te pakken. ‘s Avonds live muziek in 
de pub waar goed gebruik van gemaakt werd, gezellige meezingers en het was bere gezellig.  
Wij waren een grote familie, de mensen die niet in de pub waren, zaten een spelletje te doen of T V 
te kijken op de kamer, daar kiest een ieder zelf voor. 
  
Donderdag:   
Warsteiner Bierbrouwerij  stond op het programma, uiteraard voor de mannen erg in trek.  
Wij kregen eerst een film te zien en daarna een rondrit met een treintje. Prachtig zo`n uitgebreid 
gebied,  zo groot en mooi. Wij gebruikten daar een eenvoudige lunch, soep met een harde bol. 
‘s Avonds was er een bingo met een hapje en drankje en de mannen konden voetbal kijken in de 
filmzaal, jammer voor de mannen dat Nederland verloor. 
  
Vrijdag:   
Vertrek 10.00 uur. Tja en dan alweer naar huis, een lunchpakket klaarmaken voor de terugreis. 
Vervolgens naar Keulen rijden om daar nog een paar uur te vertoeven, de Dom te bekijken of te 
winkelen . Kortom voor ieder wat wils. En zo komt aan de 5-daagse reis ook weer een einde.  
Ons afscheidsdiner was in Restaurant Bosgoed in Wilp. 
Om plusminus 20.45 uur kwamen wij moe en voldaan weer thuis . 
Frits sprak een  woord van dank voor onze chauffeur Berend Withaar. 
  
De reiscommissie kan terugblikken op een gezellige en harmonieuze midweek. 
 
Foto’s  5-daagse reis 
Diegene die met de 5-daagse reis zijn mee geweest en foto`s willen hebben kunnen zich melden bij 
Peter van Loon. Hij heeft de foto`s van de 5-daagse in zijn bestand.  
Zijn mailadres is: riaenpeter@telfortglasvezel.nl     
Als je een mailtje naar Peter doet krijg de bestanden op je mail. 
Een aantal foto’s zijn ook te bekijken op de website: 
http://www.seniorenbelangen.net/informatie-reiscommissie-senioren-belangen/foto-s-reizen 

Presentatie Robotpop ‘ZORA’ en Mediator - 20 oktober 2017 
 

20 OKTOBER belooft een interessante middag te worden.  

Er komen 2 onderwerpen aan de orde, nl.:  

WIE IS EN WAT DOET DE ROBOTPOP ‘ZORA’ EN WAT DOET DE MEDIATOR 

 

mailto:riaenpeter@telfortglasvezel.nl
http://www.seniorenbelangen.net/informatie-reiscommissie-senioren-belangen/foto-s-reizen
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Heeft u wel eens gehoord van Zora? Zora is een kleine robot van 57 cm hoog met een aaibaar 
uiterlijk. Een robot als hulp in de zorg ? Wij vonden dit wel een interessante ontwikkeling in de zorg. 
Vandaar dat wij op vrijdag 20 oktober Wilma Polhoud bereid hebben gevonden een demonstratie te 
geven met Zora. Zij werkt dagelijks met deze pop. Wat kan die pop nu allemaal? U zult het zien. 

 

Inzet bij ouderen 

De Zora robot kan communiceren, dansen, spelletjes spelen, voorlezen, de animatie aanvullen en 
bewegingsoefeningen doen. Deze combinatie is voor zorgtehuizen een reden om de robot in te 
zetten voor gymnastiek oefeningen. Zora doet het voor en de ouderen moeten de robot volgen. 
Hierbij is de robot geen vervanger van het verzorgend personeel maar een aanvulling. De 
fysiotherapeut of oefentherapeut kan nu de bewegingen die de ouderen nadoen controleren en 
indien noodzakelijk corrigeren. 
 

Meer interactie 
De robot zorgt dus voor meer menselijk contact en 
interactie. Daarbij zorgt Zora voor een verlaging van de 
werkdruk door koude repetitieve taken uit te voeren, 
zoals het menu van de dag meedelen, de krant 
voorlezen of de bingo animeren. Het kan allemaal. 

 
 
 
 

 
 
MEDIATOR 
Eveneens zal u informatie gegeven worden over de service van de 
mediator en hoe u kenbaar kunt maken dat u zijn hulp nodig heeft. 

 
 
 

 
Aanvang: 14.30 uur. 
Kosten  : voor leden gratis, niet leden € 3,00. 
Waar     : MFC De Schans, Schans 33 , Woudenberg.  
Info       : 033-2863478/2862966/2772300/2772559 
 
Het belooft een interessante middag te worden. We trakteren op koffie of thee met een aantal 
lekkere hapjes.  Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

Nieuws van de Belastingservice 
 
De groep Belastinginvullers bestaat nog uit 4 personen. We verzorgen voor de leden van de 
Ouderenbonden jaarlijks ongeveer 200 aangiftes. Het aantal van 200 aangiftes is eigenlijk teveel 
voor de 4 huidige invullers. We worden allemaal een dagje ouder en om de komende 
jaren de Belastingaangiften voor onze leden te kunnen waarborgen, zou het goed zijn als we 
voor het Belastingjaar 2017 een tweetal nieuwe invullers kunnen verwelkomen. 
De groep van 4 zullen de nieuwkomers , indien nodig en gewenst, met raad en daad bijstaan. 
Wij verzorgen voor onze leden alleen eenvoudige aangiftes, voor de moeilijke moet men bij 
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de professionele Belastingadviseur zijn. 
Wie wil onze groep komen versterken met dit zinvolle en dankbare werk voor onze leden? 
U kunt u aanmelding sturen naar: JHarskamp1993@kpnmail.nl  
 
Profiel belastinginvuller: 
 
Functie: 
Uitvoeren van (organisatorische) werkzaamheden volgens de richtlijnen rondom invullen van 
Belastingen- en toeslagenformulieren voor individuele leden van ANBO,KBO,PCOB en SB. 
Invuller (lid van ANBO,KBO,PCOB , SB) maakt als vrijwilliger deel uit van de lokale afdeling. 
Op de invuller zijn de rechten en plichten van het vrijwilligersbeleid van toepassing. Hierin zijn 
onder andere overlegsituaties geregeld. 
Taken:  
      - Bestuderen van digitale cursus op de website en het maken en inleveren van de  
        cursusopdracht voorafgaand aan de cursus. 
     -  Volgen van de cursus- en terugkomdag. 
     -  Nakomen van afspraken met de aangemelde leden. 
     -  Invullen belastingformulieren en toeslagen. 
     -  Nazorg verlenen. 
     -  Desgevraagd deelnemen aan evaluaties. 
 
Profiel: 
Om in aanmerking te komen als nieuwe belastinginvuller vragen wij leden uit de afdeling die: 
     - Enige ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes. 
     - Kennis hebben van de zorg- en huurtoeslag. 
     - Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse opleidingsdag voor belastinginvullers 
        te volgen. 
     - Ervaring hebben met het werken met computers. 
     - In het bezit zijn van een e-mailadres, computer en internetaansluiting.   
     - De mogelijkheid hebben om de aangiftes inkomstenbelasting via internet te verzenden. 
     - In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode die loopt van februari tot mei. 
     - Minimaal 20 aangiftes kunnen verzorgen door middel van huisbezoek.  
     - Enthousiasme hebben voor en interesse in ontwikkelingen op belastinggebied. 
     - Voor tenminste een aantal jaren beschikbaar zijn als invuller van de lokale afdeling. 
 
Naar aanleiding van de oproep in de Nieuwsbrief van juni 2017 hebben we 1 aanmelding 
ontvangen. We zoeken derhalve nog iemand die onze gelederen wil versterken. 

Mantelzorgboete van de baan. 
 
Eindelijk eens goed nieuws vanuit Den Haag voor ouderen: de mantelzorgboete gaat definitief niet 
door!  
 
Kinderen die hun hulpbehoevende vader of moeder in huis nemen om ze betere mantelzorg  
te kunnen bieden, zouden door dit kabinet worden gestraft met een financiële boete. Deze ouderen 
zouden zo´n 300 euro worden gekort op hun AOW-uitkering en daarmee op vijftig procent van het 
minimumloon komen. Het samenwonen zou voordeel opleveren ten opzichte van alleen wonen 
omdat vaste lasten als huur, water, gas en licht worden gedeeld.  
Het plan ging er helemaal aan voorbij dat het huis moet worden aangepast en het gezin veel tijd kwijt 
is aan de onbetaalde mantel-zorg.  

mailto:JHarskamp1993@kpnmail.nl
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Het kabinet wil toch dat ouderen langer thuis wonen? Als ouderen voor hun zorg meer afhankelijk 
worden van hun familie, dan moet mantelzorg juist worden beloond in plaats van ontmoedigd!  
Een schandalig voornemen, die ´kostendelersnorm´. Ouderen leken ook hier de dupe  
te worden van de bezuinigingsdrift.  
Gelukkig is het onzalige plan nu definitief van de baan; beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. 
 
Bron: Max-Magazine 

Voor u gelezen …. 
 
Onderstaand bericht is overgenomen uit Nieuwsbrief 27, 2017 van de NVOG (Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden) 

De wijkverpleegkundige. 
 
Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. Vroeger was de wijkzuster, zoals 
wij haar toen noemden, een bekende figuur in de wijk.  Met haar solex ging zij naar thuiswonende 
patiënten die haar nodig hadden. Zij werden gefinancierd uit de AWBZ en zij kon vrij zelfstandig haar 
werkzaamheden invullen. Daarna kwam zij terecht in de thuiszorgorganisaties en dikwijls moest zij in 
een strak geformaliseerd keurslijf haar werk verrichten.  
Niet de tevredenheid van de thuiswonende patiënt telde maar de minuten die de wijkzuster aan de 
hulp mocht besteden. 
 
Per 1-1-2015 is de wijkverpleegkundige als een zorgfunctie in de zorgverzekering opgenomen en valt 
zij, net als de huisarts, niet onder het eigen risico. Jos de Blok heeft met de oprichting van Buurtzorg 
Nederland de weg vrij gemaakt om de wijkverpleegkundige weer haar eigen werk in de wijk te laten 
indelen. Dit in de vorm van een samenwerkingsverband in de wijk van een aantal wijkverpleeg-
kundigen, die het werk onder elkaar verdelen.  
Door dit succes aangestoken hebben veel andere organisaties die wijkverpleegkundigen in dienst 
hebben, dit voorbeeld gevolgd. Jammer is wel dat de wijkverpleegkundigen nu door de 
zorgverzekeraar moet worden “gecontracteerd”, zodat degene die verpleegzorg thuis nodig heeft, 
maar moet afwachten wie door zijn/haar zorgverzekeraar is gecontracteerd.  
 
Uit de monitor over wijkverpleging van het onderzoeksbureau Panteia blijkt dat bijna 20.000 
patiënten niet kiezen voor een door zijn/haar zorgverzekeraar gecontracteerde wijkverpleegster 
maar voor een Persoons Gebonden Budget waarmee zij zelf een wijkverpleegster die hun bevalt 
kunnen inhuren!  
Zij ontvingen hiervoor per jaar gemiddeld een budget van € 20.000 per jaar waarvoor zij gemiddeld 
600 uur een wijkverpleegster kunnen inhuren, dus bijna 12 uur per week! 
 
Zorg Instituut Nederland is nu bezig een kwaliteit programma voor de wijkverpleegkundige te 
ontwerpen.  Echter, de wijkzusters zelf zitten ook niet stil. Een groep van ongeveer 1.000 
wijkverpleegsters hebben zelf nu de bouwstenen gelegd voor een nieuw systeem voor de wijze van 
financiering van de wijkzusters.  In dit systeem moet de behoefte van mensen aan 
wijkverpleegkundige zorg centraal staan.  
Het gaat de wijkverpleegkundigen erom dat de thuiswonende patiënt de algemene dagelijkse 
verrichtingen moet kunnen uitvoeren met ondersteuning van het sociaal netwerk. Men wil komen 
tot zgn. zorgprofielen, waarop de benodigde wijkverpleegkundige zorg kan worden gebaseerd. 
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Het wijkverpleegkundige werk is weer zelfstandiger en volwassen aan het worden, daar kunnen wij 
voor al die patiënten die alleen met hulp kunnen thuiswonen, blij om zijn.  Er dreigt een te kort te 
ontstaan aan wijkverpleegkundigen, zeker door het beleid van de overheid dat ook voor mensen met 
een beperking thuis blijven wonen de optie is.  
Een goede organisatie en performance kan jongeren wellicht bewegen om zich voor deze zeer 
belangrijke functie te laten opleiden!! 

De FASv betrapt de ANBO op leugens 
 
De ANBO zet leden van onafhankelijke seniorenverenigingen onder valse voorwendsels onder druk 
om (weer) lid van de ANBO te worden 
 
De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) kreeg van De Ouderenvereniging Deventer 
onlangs bericht dat leden van hun vereniging een brief van de ANBO hadden ontvangen met de 
strekking: “u moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar 
Salland te behouden. Geen lid, geen korting.” 
Ondertussen is duidelijk geworden dat ook elders in het land sprake is van deze intimidatie, ook met 
betrekking tot andere zorgverzekeraars. 
De ANBO-brief is volgens de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in strijd met de 
privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden.  
 
- De ANBO stelt dat alleen leden van de ANBO korting zorgpremie kunnen krijgen.  
Dat is onjuist. Ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv krijgen premiekorting; niet 
alleen bij Salland maar ook bij andere zorgverzekeraars waarmee FASv een collectiviteit heeft 
afgesloten.  
 
- De brief van de ANBO is bewust gericht aan oud-ANBO-leden.  
Dat is ongepast en onwenselijk. Naar de mening van FASv is er onbevoegd gebruik gemaakt van een 
(oud) adressenbestand. Dat is naar de mening van de FASv. in strijd met de privacyregels.  
 
- De FASv eist van de ANBO om te stoppen met het intimideren van oud-leden en deze op valse 
gronden te proberen over te halen om weer lid te worden van de ANBO. 
In een reactie stelt de ANBO: ‘Naar onze mening is onze brief een leuke, wervende brief. Wij zien geen 
verdere aanleiding te reageren op de inhoud van uw brief’.  
De FASv vindt de reactie van de ANBO stuitend. Ouderen bedriegen met onware berichtgeving en zo 
ouderen bewust op het verkeerde been zetten met als enig doel: leden ‘werven´. De wervingsbrief is 
misleidend. De ANBO is in deze wervingsactie niet te goeder trouw. 
 
Het bestuur van Senioren Belangen deelt de mening van de FASv in deze.  
 
Indien u ook een soortgelijke brief van de ANBO ontvangt of heeft ontvangen verzoeken wij u dit 
te melden bij onze ledenadministrateur Jan Harskamp (tel. 033 286 3461 of per mail: 
jharskampo1993@kpnmail.nl ). 
 
 

mailto:jharskampo1993@kpnmail.nl
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Niet- reanimerenpenning. 
 
Patiënten federatie Nederland biedt een niet- reanimeren penning aan. 
De niet-reanimeren penning is een draagbare wilsverklaring waarop staat 
dat u iedereen verbiedt onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie 
op u toe te passen. 
Voor informatie: www.patientenfederatie.nl/penning    tel.no: 030-2916700. 

Filmvoorstellingen: “Het doet zo zeer” van Heleen van Royen bij 

Alzheimer Cafe. 
 
In het kader van de Wereld Alzheimerdag organiseert het Alzheimer Cafe Woudenberg-Scherpenzeel 
twee bijeenkomsten waarbij de film “Het doet zo zeer” van Heleen van Royen wordt vertoont. 
In de film schets Heleen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. 
Een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In een periode van ruim 
een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en 
klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van 
samenzijn wisselen elkaar af. 
Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan 
Heleens moeder, mevrouw Breed. 
 
Donderdag 12 oktober wordt de film gedraaid, in samenwerking met het Filmhuis Woudenberg,  in 
Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 in Woudenberg. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Aanvang film 20.15 uur.  
Een kaartje kost  € 6,00 p.p. (inclusief koffie/thee) en is verkrijgbaar op de avond van de voorstelling 
of u kunt vooraf een kaartje reserveren bij de informatiebalie. 
 
Dinsdag 17 oktober wordt de film gedraaid, in samenwerking met de Bibliotheek Scherpenzeel, in 
Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59. Aanvang film 19.30 uur.  
Een kaartje kost  € 6,00 p.p. (inclusief koffie/thee) Reserveren van plaatsen via 
www.bibliotheekscherpenzeel.nl  of 033-2773107. 
 
Gezien de te verwachten belangstelling, en om teleurstellingen te voorkomen, is vooraf reserveren 
aan te raden! Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten (deskundige aanwezig) en is 
ons Alzheimer Cafe met een informatiestand  aanwezig. 
 

 
 
 
 

http://www.patientenfederatie.nl/penning
http://www.bibliotheekscherpenzeel.nl/
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Nieuws en activiteiten van de SWO-Woudenberg 
 

Voor nadere informatie over de hier vermelde berichten kun t u contact opnemen met de 
Coördinator ouderenwerk SWO: Tineke Smallenbroek, Tel. 06-10 33 71 84:  e-mail: 
swow.ouderenadvies@gmail.com . 
Let op:  
Vanaf 1 september zijn de werkdagen van Tineke verandert van woensdag en vrijdag(ochtend) naar 
dinsdag en vrijdag(ochtend). U bent van harte welkom op het inloopspreekuur op dinsdagen van 10 – 
11 uur in mfc De Schans. 

Ouderenmiddag 22 september 
Op vrijdag 22 september zullen we met elkaar indoor boerengolf gaan spelen bij De Weistaar in 
Maarsbergen. We spelen binnen, dus slecht weer is geen enkel probleem. Natuurlijk ontbreken ook 
hapjes en drankjes niet. Eigen bijdrage: € 7,50. Het programma duurt van 14 – 17 uur. 
Adres Weistaar: Rottegatsteeg 6, Maarsbergen. Het is mogelijk gebruik te maken van het 
Ouderenvervoer voor deze middag tegen een speciaal tarief.  
Indien u zich hiervoor nog niet aangemeld heeft en alsnog deel wilt nemen aan deze middag neem 
dan contact op met Tineke Smallenbroek  06 10337184 

Klussendienst SWO en Repaircafé 

Vrijwilligers doen klusjes in en om huis of een boodschap tegen een kleine vergoeding.  06 30 66 

9714. 

In het cultuurhuis is elke 3e vrijdag van de maand een zogenaamd Repaircafé. U kunt hier kapotte 
apparaten laten repareren.  Openingstijd van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Cultuurhuis. Let ook op 
aankondigingen in de pers.  

Ouderenvervoer SWO 

Vrijwilligers verzorgen vervoer met hun auto, tegen een vergoeding. € 2,-- per enkele rit in het dorp 

en € 0,40 per km. buiten de bebouwde kom. Graag een dag van te voren aanvragen bij: 

Mw. Valkenburg  033 286 2273, Mw. van Dam    033 286 40 63 of Mw. Voerman    033 286 

1742 

Nieuwsbrief Groenewoude 
 
Restaurant/Terras  De Serre, hèt ontmoetingsplein voor  senioren. 
Open voor koffie, thee, snacks en heerlijk ijs.  
Gezellig met elkaar de maaltijd gebruiken tussen 12.00 - 13.15 uur. Keuze uit twee 
driegangenmenu’s voor € 8,45.  
 

Iets te vieren?  
Verjaardag, jubileum of verenigingsfeest;  
De Serre biedt u een tal van 
mogelijkheden.  
De gastvrouw vertelt u hier graag meer 
over.  
  

mailto:swow.ouderenadvies@gmail.com
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Activiteiten september  
 
Schildersvereniging  
Op maandag  wordt er in de activiteitenruimte enthousiast geschilderd. Bij de receptie zijn 
deelnamekaarten te koop van € 30,-. Hiervoor kunt u 6 keer de vereniging bezoeken, inclusief 
consumpties.  
 

Diana’s Trend Coupeuse voor al uw verstelwerk!  
Elke woensdag zit Diana van Ginkel van 10.00 tot 11.00 uur voor u klaar in de ontmoetingsruimte in 
De Serre om coupeusewerk aan te nemen. Van het korter maken van een broek of rok, inzetten van 
een nieuwe rits, knopen aanzetten of innemen/uitleggen van een broek of rok.   
Alles is mogelijk, in overleg.  
Diana van Ginkel, telefoonnummer: (033) 277 24 94 / 06 42 94 05 40.  

Kledingverkoop  

Vrijdag 15 september, 10.00 tot 11.30 uur  

Clementijn staat in De Serre met de nieuwe najaarsmode. 
 
Bloemschikken  
Maandag 18 september, 14.30 uur  

Graag zelf een schaaltje of bakje en mesje meenemen. De kosten zijn € 4,-. Geef u wel vóór 15 

september op middels onderstaande antwoordstrook.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Antwoordstrook bloemschikken   
Ja, ik hoop 18 september te komen bloemschikken..   

Naam:………………………………...…………………….   

Appartementnummer:………………………………  

  Deze antwoordstrook kunt u inleveren bij de gastvrouw in De Serre.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kokkerellen  
Dinsdag 19 september, 10.15 uur  

Het recept en de ingrediënten liggen klaar om cupcakes te bakken. Heerlijk bij de 

koffie.     

Zingen rond de piano  
Woensdag 27 september, 15.00 uur Kunt u nog zingen, zing dan mee!      
 
KOM ERBIJ FESTIVAL  
Van 21 september tot en met 1 oktober 2017 vindt het Kom Erbij Festival plaats. Dit Festival wordt in 
diverse gemeenten in Nederland georganiseerd, Woudenberg is er één van.  
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De inzet van het Festival is het contact tussen mensen onderling en tussen mensen en organisaties te 
Verbreden, te 
Verdiepen en te Verduurzamen (3V’s). Dit behoort al tot de doelstellingen van de Coalitie Erbij 

Woudenberg.  

De organisatoren van Samen op Zondag, de Coalitie Erbij Woudenberg, organiseren de volgende 
activiteiten:   
Houdt u van gezelligheid en eet u met ons mee?  

Dinsdag 26 september, 17.00 uur  

De Coalitie Erbij Woudenberg organiseert: Samen Tafelen. De maaltijd is voor iedereen.  
Er is plaats voor 50 personen.  Locatie: de Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139.   
Kosten € 5,- p.p.  
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij: Jeanine Schaling, vóór 20 september, via tel.: (033) 286 33 73.  

Houdt u van gezelligheid en een lekker hapje bij de koffie of thee?  

Donderdag 28 september, 14.30 tot 16.30 uur  

De Coalitie Erbij Woudenberg organiseert in samenwerking met zorgcentrum Groenewoude een High 
Tea in De Serre, Kersentuin 1.  Kosten: € 3,50 p.p.   
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij: Jeanine Schaling, vóór 20 september, via tel.: (033) 286 33 73.  
 
Tenzij anders vermeld, is het deelnemen aan de activiteiten voor niet-bewoners van Groenewoude 
gratis. Wel moeten de gebruikte consumpties betaald worden.   
    

Voor de menu’s kijk op de website van Groenewoude: www.groenewoude.nl 
 
Maandmenu donderdag 21 september 2017, 17.00 uur € 14,50 p.p. (exclusief drank)  
Bewoners van Groenewoude ontvangen € 7,50 korting.     
Opgeven vóór 14 september bij de gastvrouw in De Serre. Tel.: (033) 285 90 50  
 
Menu Verjaardagen van de maand, donderdag 28 september 2017,  12.00 uur € 9,05 p.p. (excl. 
drankjes)  
Voor bewoners van Groenewoude is deze maaltijd gratis.  

Opgeven vóór 21 september bij de gastvrouw in De Serre.  Tel.: (033) 285 90 50 

De Serre weekagenda  
   

Maandag  

Iedere 3e maandag van de maand van 15.30 – 17.00 uur en iedere 1e donderdag van de maand van 

11.00 – 12.00 uur.  

 

Wist u dat…  

 De Serre van maandag tot en met vrijdag open is van 08.30 – 17.00 uur.  

 U daarom de hele dag welkom bent voor een gezellig praatje, een kopje koffie/thee, een hapje 
en/of drankje. Of tussen de middag voor de warme maaltijd.  

 Er veel leuke activiteiten worden georganiseerd en u gerust eens mag    binnen lopen om te 

kijken of er activiteiten zijn waar u aan mee kunt doen, bijvoorbeeld:  

o Bingo  

o Bewegen op muziek  

o Spelletjesmiddag  

o Bloemschikken  

http://www.groenewoude.nl/
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 Wij iedere zaterdag tussen 12.00 – 13.00 uur een 12-uurtje serveren.  

 Wij leuke cadeaubonnen hebben voor een maandmenu of voor een maaltijd tussen de middag. 

Deze te verkrijgen zijn bij de receptie. -  Wij uw verjaardag of familiefeestje kunnen 
verzorgen. Voor inlichtingen of    vragen u terecht kunt bij de receptie.  

 Wij in de winkel ook wenskaarten en postzegels verkopen.  

 Wij op maandag, woensdag en vrijdag in de winkel vers brood van de    bakker verkopen.   

 Wanneer u iets speciaals wilt bestellen, bijvoorbeeld gebak/koeken/cake/bolletjes, wij dat voor 
u kunnen bestellen. Wel graag  twee werkdagen van tevoren opgeven.  

 Wij Dagbegeleiding voor thuiswonende ouderen bieden in De Schans.  

o Informatie te verkrijgen via (033) 286 54 31.  

 Tijdens de verjaardagen van de maand is er ook een lid van de  

o Cliëntenraad aanwezig is. Wilt u iets bespreken met de Cliëntenraad, dan bent u welkom 
het aanwezige lid aan te spreken.  

      

Zaterdag Speciaal Serre 12-uurtje  

Zaterdag 16 september  

Zaterdag 23 september  

Zaterdag 30 september  

  

Prijs: € 5,50 p.p.  

Naast het speciale 12-uurtje kunt u ook kiezen van de kleine kaart.  

Wij serveren geen complete warme maaltijd op deze dagen.   

 

Voor informatie: Tel.: (033) 285 90 50 of www.groenewoude.nl 

http://www.groenewoude.nl/

