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VOORWOORD

WIE ZIJN WIJ

Beste inwoners van Putten,

De teamleden van Welzijn Putten hebben allemaal een verschillende achtergrond.
Hierdoor is onze kennis en ervaring breed. Wij kunnen op veel gebieden

Het heeft even geduurd, maar ………eindelijk is ie er dan!

meedenken, adviseren en (mee)organiseren. Samen zijn we verantwoordelijk
voor alle projecten en diensten.

Het nieuwe informatieboekje van Welzijn Putten!
Dit boekje beoogt om op hoofdlijnen inzicht te geven in onze diensten en

1.1 HET TEAM

activiteiten, zonder hierbij te veel in detail te treden. Naast dit boekje verwijzen
we u ook graag naar onze website www.welzijnputten.nl

Ons Motto is:
‘Iedereen in Putten is gelukkiger door mee te kunnen doen!’

We nodigen u van harte uit om bij vragen of onduidelijkheden telefonisch en/of via

Lisanne
van den Hee

Ad Blok

Erik Meijer

Tanja van Driel

Kees Paap

Annie Stobbe

Simone van Ee

Janne-Marie
Everts

Gijsbert-Willem
Evers

Monique
Steunenberg

de mail contact te zoeken. We ontvangen graag suggesties voor verbetering en
zullen deze zo mogelijk meenemen in een volgende versie.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en wellicht tot ziens bij één van onze activiteiten.
Namens het team en onze vrijwilligers,
Kees Paap, coördinator Welzijn Putten
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‘Samen sterk in Welzijn’

WIE ZIJN WIJ

1.2 HET BESTUUR

Iedereen in Putten heeft een plek in de samenleving, dit kan vanuit betrokkenheid
bij je omgeving en verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Gelijkwaardigheid, serieus genomen worden en het gevoel hebben dat je ertoe doet zijn voorwaarden om je gelukkig te voelen. Welzijn Putten draagt bij aan samenleefbaarheid:
iedereen kan iets betekenen als ze dat willen.
Welzijn Putten is een, brede en laagdrempelige welzijnsorganisatie. Wij zorgen

Mw. E. van Sluis
Voorzitter

Mw. K. Mulder
Secretaris

Dhr. P. Brink
Penningmeester

ervoor dat iedereen kan meedoen en bijdragen op zijn eigen manier. Wij zetten ons
actief in op het voorkomen van uitval, mee kunnen doen, samenwerking en
verbinding. Onze organisatie ondersteunt zo de inwoners van Putten in opdracht
van de gemeente.
Speerpunten 2019 - 2020
• Het loket “Wegwijs in Welzijn” helpt iedereen op weg.
• Onze vrijwillige hulpdienst ondersteunt en helpt daar waar nodig.

Mw. W. Geerts
Algemeen Bestuurslid

Dhr. R. van den Brink
Algemeen Bestuurslid

• Met ons project “Beter een goede Buur(t)” stimuleren en versterken
we de sociale samenhang in de samenleving.

1.3 MISSIE & VISIE
Als organisatie willen we mensen bewegen om mee te doen. Iedereen mag en kan
meedoen. Onze organisatie ondersteunt de inwoners van Putten zodat ze de weg
kunnen vinden naar een plek in de samenleving. Voor niet iedereen is meedoen en
betrokken zijn een vanzelfsprekendheid en daarom hebben ze soms ondersteu-

‘Als organisatie willen we mensen
bewegen om mee te doen’

ning nodig. Welzijn Putten wordt door die mensen gevonden en helpt hen
vervolgens om de weg te vinden. Zo vergroten we draagkracht van de samenleving.

‘Iedereen in Putten is gelukkiger
door mee te kunnen doen!’
PAGINA 06

PAGINA 07

LOCATIE

WAT DOEN WIJ

1.4 LOCATIE

Onze organisatie steunt de inwoners van Putten zodat ze de weg kunnen vinden

Welzijn Putten is gevestigd in Stroud aan de Brinkstraat 91. Sinds januari 2018 is het

naar een plek in de samenleving. We doen dit in opdracht van de gemeente

zorgplein geopend met de volgende organisaties:

Putten.

• Buurtzorg					• Buurtzorg Jong

Om dit te bereiken voeren we het volgende uit:

• Jeugdpunt 				• Participatieraad

• Wegwijs in Welzijn

• Jong Putten				• Careander

• Welzijnsactiviteiten

• Consultatiebureau Icare		

• Welzijnsdiensten

• Theater Stroud

• Stimenz					

2.1 WEGWIJS IN WELZIJN
Iedereen krijgt wel eens te maken met een situatie of vraag waar u niet direct
een oplossing voor weet. Met deze vraag kunt u bij Wegwijs in Welzijn terecht. Wij
helpen u met het vinden van de best passende oplossing voor deze vraag. Het kan
zijn dat we u even op weg helpen, zodat u zelf verder kunt. Het kan ook zijn dat we
met u samen de juiste instantie of vrijwilligersorganisatie zoeken om u verder te
helpen.
Wegwijs in Welzijn is bedoeld voor inwoners van Putten die hulp, advies of
ondersteuning nodig hebben, hun mantelzorgers en de professionals en
informele zorgorganisaties die zorg dragen voor deze mensen. Ook mensen
die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen met hun vraag
terecht bij Wegwijs in Welzijn.
Wij zijn hiervoor op werkdagen telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Welzijn Putten 0341-357078. Daarnaast zijn we tijdens kantooruren
bereikbaar in Stroud en op dinsdagmiddag en donderdagochtend ook in
gezondheidscentrum Da Costa.
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ACTIVITEITEN

‘Voor iedereen is iets te doen’

2.2 WELZIJNSACTIVITEITEN

MANDALA

HOUTSNIJWERK
September

09.00 tot 12.00 uur

t/m Mei

De Linde in Stroud

Februari t/m

13.30 tot 15.30 uur

April en Oktober

De Linde in Stroud

t/m December
Woensdag

Elke dinsdag

Bijzonderheden: 1x in de 14 dagen.
BILJARTEN

DE KOFFIE OCHTEND
Gehele jaar

10.00 tot 11.30 uur

Gehele jaar

14.00 tot 16.30 uur

Elke woensdag

Foyer van Stroud

Elke dinsdag

Biljartzaal kelder Stroud

en woensdag

SCHILDEREN

SJOELEN
September

09.30 tot 11.30 uur

September

14.00 tot 16.00 uur

t/m Mei

De Linde in Stroud

t/m Mei

Grote zaal in Stroud

Elke woensdag

Elke donderdag

FIETSEN
Let op: Voor deelname aan een
Gehele jaar,

09.00 verzamelen bij Stroud

activiteit wordt jaarlijks een bijdrage

weersafhankelijk

09.15 tot 12.00 uur fietsen

vastgesteld. Deze bijdrage wordt via

Elke dinsdag

Foyer van Stroud

een automatisch incasso geïnd.

Bijzonderheden:
Onderweg wordt er op een locatie koffie gedronken.
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‘Meedoen is leuk!’

ACTIVITEITEN

JEU DES BOULES

BINGO
Gehele jaar,

14.00 tot circa 16.30 uur

Eenmaal per

14.00 tot 16.30 uur

weersafhankelijk

Jeu des Boules banen

twee maanden

Grote zaal in Stroud

Elke woensdag

Hof van Putten

Elke vrijdag

en vrijdag
WANDELEN

GYM
September

9.00 tot 11.00 uur

September

13.30 tot 14.15 uur

t/m Juni,

Koffie om 9.00 uur

t/m Mei

14.15 tot 15.00 uur

weersafhankelijk

Vertrek om 9.30 uur

Elke maandag

Grote zaal in Stroud

Vrijdag

Foyer van Stroud

Bijzonderheden: 1x in de 14 dagen (oneven weken).

TEKENCLUB

KANTKLOSSEN
September

09.15 tot 12.00 uur

t/m Mei

Grote zaal in Stroud

NIEUW!
Gehele jaar

09.30 tot 11.30 uur

Elke donderdag

De Linde in Stroud

Vrijdag
Bijzonderheden: 1x in de 14 dagen.
SPELMIDDAG VOOR IEDEREEN

NIEUW!

Gehele jaar

14.00 tot 16.30 uur

Elke vrijdag

Foyer van Stroud

NIEUW!

HAAK’IN
Gehele jaar

14.00 tot 16.00 uur

Elke vrijdag

Foyer in Stroud

Bijzonderheden:
Er zijn diverse gezelschapsspellen aanwezig.
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ONZE DIENSTEN

‘Ondernemend in Welzijn’

2.3 WELZIJNSDIENSTEN

HUISBEZOEK 75+

BUURTJESPROJECT

NIEUW!

Welke mooie dingen gebeuren er al in een buurt als het gaat om
omzien naar elkaar en waar liggen mogelijk nog uitdagingen? Uit eerdere
gesprekken zijn er al mooie initiatieven opgepakt vanuit een buurt zoals
een echtpaar die nu elke maand een koffieochtend organiseert voor de
alleenstaande mensen in de buurt. Wilt u ook een gesprek organiseren met
de buurtbewoners om elkaar (beter) te leren kennen of juist om ideeën te
opperen om gezamenlijk op te pakken? Welzijn Putten denkt graag met u
mee en kan deze gesprekken ook begeleiden aan de hand van de
methodiek de wijkdialoog. Neem voor meer informatie contact op met
Gijsbert-Willem Evers van Welzijn Putten via 0341-357078

75 jaar worden is een bijzondere mijlpaal. Tegelijkertijd betekent ouder
worden ook dat mensen kwetsbaarder worden. De gemeente en Welzijn
Putten willen u daarom informeren over mogelijkheden om mee te kunnen
blijven doen en waar u terecht kunt met vragen rond de thema’s
zelfstandig thuis blijven wonen met behoud van eigen regie en
bijvoorbeeld mantelzorg.
Om die reden is het 75+ huisbezoek gestart. Een geschoolde vrijwilliger
van Welzijn Putten komt graag informeren over bovenstaande en andere
onderwerpen. Mensen ontvangen een uitnodiging, waarna de vrijwilliger
binnen 14 dagen contact opneemt om een afspraak te maken.
Wilt u meer weten? Bent u nog geen 75 jaar en wilt u evengoed een

of gwevers@welzijnputten.nl

huisbezoek? Is het huisbezoek alweer langer geleden en wilt u opnieuw
worden bezocht? Neem contact op met Welzijn Putten.

FINANCIEEL CAFÉ
Het Financieel Café is een samenwerking van Stimenz, Humanitas
en Welzijn Putten. Inwoners van Putten kunnen terecht met vragen over
financiële aangelegenheden. We kunnen helpen bij het aanvragen van
toeslagen, uitkeringen en/of invullen van formulieren. Het Financieel Café
is gevestigd in Stroud aan de Brinkstraat 91.

‘Vanuit eigen kracht deelnemen
aan de lokale samenleving’

Openingstijden
Elke dinsdagmiddag		

Elke woensdag

17.30 – 18.30 uur			

09.30 – 10.30 uur		

10.30 – 12.00 uur

vrije inloop en/of afspraak

vrije inloop			

op afspraak

Voor een persoonlijke afspraak
Neem contact op met Stimenz via 088 – 784 64 64 en plan een afspraak
met een medewerker van team Putten.
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ONZE DIENSTEN

HULPDIENST

‘Samen sterk in Welzijn’

NIEUW!

De Hulpdienst koppelt vrijwilligers aan vragen om hulp of gezelschap. De
Hulpdienst zoekt een antwoord op ondersteuningsvragen die niet door
het eigen netwerk en/of andere vrijwilligersorganisaties in Putten kunnen
worden opgepakt.

Wat zijn de spelregels?
• Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan
worden.
• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair.
• De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of
instelling waar het kind les heeft, ouders hebben hier geen

Deze vragen komen via Wegwijs in Welzijn binnen. Wegwijs in Welzijn kijkt
hoe de aanvrager het best kan worden geholpen. Wanneer het urgent is
en er geen mogelijkheden zijn in het eigen netwerk of via andere vrijwilligersorganisaties wordt de Hulpdienst ingeschakeld. De vrijwilligers binnen
de hulpdienst hebben aangegeven voor welke klussen zij beschikbaar zijn.
Hoewel de hulpdienst alles in het werk stelt om een oplossing te vinden
kan het voorkomen dat dit toch niet altijd lukt.
Mensen die graag vrijwilliger willen worden bij de Hulpdienst kunnen
contact opnemen met Welzijn Putten. Mensen die hulp, contact of
gezelschap zoeken kunnen hun vraag stellen bij Wegwijs in Welzijn.

omkijken naar.
n.b. Aanvragen voordat er gestart wordt.
Een Intermediair is een persoon die officieel geregistreerd staat bij het
Jeugdfonds Sport & Cultuur en kan een hulpverlener of bijvoorbeeld
iemand uit het onderwijs zijn. Intermediairs kunnen zich aanmelden op
de website: https://www.allekinderendoenmee.nl
Het doen van een aanvraag duurt hooguit 5 minuten en kan het leven van
een kind op een positieve manier veranderen.
Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl
of neem contact op met Tanja van Driel van Welzijn Putten:

JEUGDFONDS SPORT&CULTUUR VOOR KINDEREN IN ARMOEDE
De gemeente Putten heeft afspraken gemaakt met het Jeugdfonds
Sport&Cultuur en Stichting Welzijn Putten om er voor te zorgen kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen aan sport en cultuur.
Omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Wij willen dat alle kinderen en jongeren tussen de 4 en 17 jaar mee kunnen
doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

tvdriel@welzijnputten.nl of 0341-357078.

KLIK&TIK
Samen met de Bibliotheek organiseren wij de cursus Klik&Tik in Stroud.
Cursisten die niet weten hoe de computer werkt leren in deze cursus wat
de computer is, hoe je hier mee werkt en hoe het internet werkt.
De cursus is op het eigen tempo te volgen. Iedereen die meer wil weten
over de cursus Klik&Tik of zich wil aanmelden voor de cursus in Putten kan
contact opnemen met de Bibliotheek Noordwest-Veluwe, tel: 0341- 820214.

PAGINA 16

PAGINA 17

‘Iedereen kan bijdragen’

ONZE DIENSTEN

KLUSSENDIENST

U kunt de bus reserveren bij Welzijn Putten op werkdagen tussen 9.00 uur

De klussendienst voert kleine klusjes uit voor mensen met een kleine beurs

en 11.00 uur op telefoonnummer 0341-357078.

die niet in staat zijn om klusjes en kleine reparaties zelf uit te voeren.
Het gaat om kleine klussen in en aan het huis, echter geen tuinklussen.
Heeft u een kleine klus, dan kunt u iedere woensdagmorgen tussen 9.30
en 11.00 uur bij Welzijn Putten in Stroud binnenlopen voor de reparatie.
De mannen van de klussendienst staan voor u klaar om de reparatie uit te
voeren. Per klus vragen wij € 5,00 ex. materiaalkosten.

KOV-TRAINING

NIEUW!

De KOV-training is voor kinderen van ouders met psychiatrische of
verslavingsproblematiek tussen 8-12 jaar die in Harderwijk, Ermelo en
Putten wonen. Het doel van een KOV-training is het kind meer vertrouwen
en inzicht te geven in eigen kunnen. Daarnaast wordt het kind gecoacht

U kunt ook bellen om een klus door te geven. Uw gegevens worden dan
genoteerd door één van onze medewerkers en u wordt binnen een week
gebeld door iemand van de klussendienst voor een afspraak.

in de relatie met zijn ouders en op welke manier er ruimte gemaakt kan
worden om ‘gewoon’ kind te zijn. Met ouder(s) en kind zal een persoonlijk
intakegesprek plaatsvinden om wederzijdse verwachtingen af te stemmen.
Binnen twee maanden na de laatste bijeenkomst vindt er met ouder(s) en
kind een evaluatiegesprek plaats. Uiteraard kan men op verzoek

DE KOFFIEBUS

NIEUW!

In samenwerking met Welzijn Putten organiseert ’t Hart van Putten elke 1e

tussentijds ook contact houden. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten
van elk 1,5 uur en de groepsgrootte van de groep is maximaal 8 kinderen.

zaterdag van de maand een koffieochtend in het Inloophuis aan de

Meer informatie?

Molenweg 2. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Neem contact op met Evelyne van Dijk (e.vandijk@tactus.nl of

voor een kopje koffie en een praatje.

06-30997361) van Tactus Verslavingszorg of Lisanne van den Hee van

Iedere maand is er een andere vrijwillige gastheer of gastvrouw. Deze kiest

Welzijn Putten via lvdhee@welzijnputten.nl of 0341-357078.

zelf een opvolger aan wie de koffiekan wordt doorgegeven. Zo is er iedere
maand een nieuwe bijzondere Puttenaar gastvrouw of gastheer. De aftrap
is gedaan door de heer Lambooij, burgemeester van Putten en sindsdien
zijn er al allerlei bijzondere mensen uit Putten geweest om de koffie in te
schenken.
Mensen die niet op eigen gelegenheid naar ’t Hart van Putten kunnen
komen, kunnen worden opgehaald door de ‘koffiebus’.
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LANGS HET BOSPAD VAN MIJN VADER
Elke tweede maandagochtend van de maand wordt ‘Langs het bospad van
mijn vader’ georganiseerd op een locatie van Stichting Grensverleggende
Talenten aan de Husselsesteeg. Deze dienst is bedoeld voor mantelzorgers
en inwoners van Putten die een vorm van geheugenproblematiek hebben.
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ONZE DIENSTEN

‘Ondernemend in Welzijn’

Er wordt met elkaar koffie gedronken, gezellig gepraat en een prikkelend

De Gemeente Putten heeft ter ondersteuning hiervan Welzijn Putten

beweegprogramma samengesteld.

gevraagd deze inburgering met behulp van vrijwilligers te coördineren.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Lisanne
van den Hee via lvdhee@welzijnputten.nl of 0341-357078.

MAALTIJDVOORZIENING

De coördinator is “de spin in het web” en heeft een belangrijke rol in de
afstemming tussen de verschillende betrokken instanties en organisaties
die hierin een rol spelen.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Heeft u om één of andere reden moeite om zelf (tijdelijk) uw maaltijden te

Vrijwilligersorganisaties in Putten die maatschappelijke stage in hun

bereiden? Dan kunt u gebruik maken van de maaltijdvoorziening van

organisatie willen aanbieden kunnen, hun maatschappelijke stageplek

Apetito.

aanmelden bij Mas4you.nl. Welzijn Putten is beheerder voor stagebieders

U kunt vriesversmaaltijden afnemen die u zelf in uw eigen magnetron kunt
opwarmen. Het aanbod is zeer divers: vlees, vis, vegetarisch, natriumarm
of gepureerd; soepen en desserts. De prijzen per gerecht variëren
gemiddeld van € 3,80 tot € 5,50 (prijswijzigingen voorbehouden). Betalen
loopt via een automatische incasso; u dient Welzijn Putten hiervoor te
machtigen door het machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
De maaltijden worden op maandagochtend bij u thuisbezorgd door
vrijwilligers van Welzijn Putten.
MAATSCHAPPELIJKE INBURGERING
Maatschappelijke inburgering van Statushouders.
Net als alle Nederlandse gemeenten huisvest gemeente Putten vluchtelingen die een verblijfsstatus gekregen hebben. Deze statushouders krijgen
een woning toegewezen, de kinderen gaan naar school en de volwassenen
volgen een inburgeringstraject en gaan aan het werk. De verhuizing vanuit
het AZC naar Putten betekent voor de statushouders een periode van

uit Putten voor deze applicatie. Bij problemen met Mas4you.nl en vragen
over welk werk geschikt is voor een maatschappelijk stagiair kunnen
stagebieders contact opnemen met Welzijn Putten. Leerlingen kunnen
hun vragen stellen aan de docent op school.
MEDIPOINT UITLEEN PUTTEN
Welzijn Putten verzorgt een Uitleenpunt van Medipoint, waar de
(meest voorkomende) hulpmiddelen te leen of te huur zijn.
Deze Medipoint Uitleen is geopend op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag van 09.00-11.00 uur.
Leden van Icare kunnen loophulpmiddelen gratis of met korting lenen.
Niet-leden betalen voor de loopmiddelen de gebruikelijke vergoeding. De
meeste hulpmiddelen worden overigens vergoed door de zorgverzekeraar.
Meer weten: raadpleeg de website: https://www.medipoint.nl

aanpassing aan een nieuwe cultuur.
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ONZE DIENSTEN

NOSTALGIEKOOR

‘Samen sterk in Welzijn’

NIEUW!

Samen zingen activeert ons brein en heeft daarnaast een enorm

U kunt er zelf voor kiezen om vervolgafspraken met de notaris te maken.
Daar zijn wel kosten aan verbonden en die betaalt u aan de notaris.

verbindende factor! Deze woorden van de bekende neuropsycholoog
dr. Erik Scherder worden elke woensdagavond weer bevestigd als het
Nostalgiekoor samenkomt. Onder de bezielende leiding van Paul de Haan

SLEUTELKLUIS

en pianiste Wil van den Berg wordt er gezongen vanuit een map met ruim

Als u (thuis)zorg ontvangt en zelf niet meer in staat bent om uw voordeur

80 verschillende liedjes uit de jonge jaren. Van volksliedjes tot aan meer

open te doen kunt u gebruikmaken van een sleutelkluisje. De sleutelkluis

religieuze muziek.

is beveiligd met een code, zodat niet iedereen bij de sleutel kan.

Wanneer u ook merkt dat het geheugen u vaker in de steek laat, is het

Een goede inbraak werende sleutelkluis is duur en niet voor elke inwoner

Nostalgiekoor een geweldige combinatie van ontspanning en tegelijk het

die dit nodig heeft betaalbaar. Daarom kunt een kluisje in bruikleen krijgen.

geheugen trainen. Het is een koor waarbij plezier en gezelligheid voorop
staan.
Elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur zingt het Nostalgiekoor in
Stroud (Brinkstraat 91). Hierbij de uitnodiging om alleen of samen met
iemand een keer te komen kijken en sfeer te proeven. Voor aanmelden of
meer informatie kunt u ook bellen met Welzijn Putten via 0341-357078.

De sleutelkluis die wordt aangeboden heeft het SKG ** keurmerk.
Dit betekent dat de kluis zwaar inbraak werend is.
U vraagt de kluis aan bij Welzijn Putten. De Klussendienst van Welzijn
Putten neemt contact met u op om het kluisje te komen plaatsen.
De kluis is gratis te gebruiken en wordt als deze niet meer nodig is weer
weggehaald door de Klussendienst. Wilt u meer weten? Vraag dan naar
de voorwaarden.

NOTARIS SPREEKUUR
Alle Puttenaren kunnen met hun vragen rondom schenkingen, de erfenis,
het maken van een (levens) testament of andere juridische zaken terecht
op het notaris spreekuur.
U kunt via Welzijn Putten een afspraak maken voor een adviesgesprek met

STUDIEKRING 50+
Welzijn Putten en Bibliotheek Noordwest Veluwe zijn een Studiekring voor
50-plussers uit Putten gestart. Een studiekring is een vaste groep van 10
tot 15 personen, die elke 2 weken bij elkaar komt. Het doel van een studie-

notaris mevrouw Mr. I.S. van ’t Spijker.

kring is, naast op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen,

De afspraak vindt plaats in Stroud. Een adviesgesprek duurt een half uur

geest actief’.

ook eigen ideeën en meningen met anderen delen. ‘Studiekring houdt de

en er zijn geen kosten aan verbonden.
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ONZE DIENSTEN

‘Iedereen kan bijdragen’

Er wordt gestart met een rondje actualiteiten en vervolgens presenteert

Er wordt verzameld in Stroud voor een kopje koffie. Daarna vertrekken

één van de kringleden een onderwerp, waarna er gelegenheid is tot

we op de fiets of de scootmobiel naar onze bestemming. Wanneer dit niet

vragen of discussie.

lukt dan reist u per groepsvervoer. Op de bestemming genieten we van de

De Studiekring vindt elke 2de en 4de donderdag van de maand plaats van
14.00 tot 16.00 uur. Locatie is Stroud aan de Brinkstraat 91 in Putten.
Interesse? Neem contact op met Tanja van Driel van Welzijn Putten op
tel. nr. 0341-357078 of met Bibliotheek Noord West Veluwe op tel. nr.
085 273 3575.

activiteiten of bezienswaardigheden die geboden worden en drinken we
een kopje koffie of thee. Afgelopen jaar stonden onder andere de volgende
uitjes op het programma: Pluktuin, Jachthaven Nulde, het Solse Gat met de
boswachter, de Mariahoeve en de Tien Malen.
Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de bestemming.
Betaling bij opgave en vol is vol. Koffie of thee bij Stroud en op de locatie
zijn inbegrepen. De werkelijke kosten liggen hoger dan de bijdrage die wij

VALPREVENTIE

NIEUW!

vragen. Als u dit programma wilt ondersteunen met een extra bijdrage dan
is dat welkom.

Elke vijf minuten belandt een 65-plusser in het ziekenhuis als gevolg van
een val. Belangrijke oorzaken van het vallen, zijn de vermindering van de
spierkracht en het evenwichtsgevoel. Hier is iets aan te doen! In samenwer-

VERVOER

king met Fysiotherapie In Balans, Fysiotherapie Manuele Therapie Putten

Kunt u geen gebruik meer maken van eigen vervoer, openbaar vervoer of

en Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie van de Kamp & Lokema

van Viavé en heeft u niemand in de buurt die kan helpen met vervoer?

organiseert Welzijn Putten zowel in het voorjaar als in het najaar een

Dan kunt u beroep doen op de bus van Welzijn Putten.

valpreventiecursus in Stroud. Onder leiding van deskundige
fysiotherapeuten krijgt u gedurende een aantal weken allerlei oefeningen,
testen en informatie over bewegen en evenwicht. Neem contact met
Welzijn Putten op als u meer informatie wilt over het actuele cursusaanbod
met de bijbehorende data.

Onze behulpzame chauffeurs brengen en halen abonnees binnen de
gemeentegrenzen van Putten op werkdagen van 8.30 – 12.15 uur en van
13.30 – 16.45 uur.
De kosten van het vervoer zijn (prijswijzigingen voorbehouden):
€ 7,50 inschrijfgeld

VAKANTIE IN EIGEN DORP

NIEUW!

€ 77,50 per kwartaal

Welzijn Putten organiseert in de vakantieweken (juli t/m augustus) een
aantal uitstapjes voor mensen die zelf niet op vakantie kunnen of gaan,
maar er wel graag op uit trekken met een gezellige groep.
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ONZE DIENSTEN

‘Ondernemend in Welzijn’

Wilt u gebruik maken van dit vervoer?

Bij elke Walk & Talk bijeenkomst is er een korte presentatie over een

Neem dan contact op met Welzijn Putten. Er volgt dan een intakegesprek

onderwerp waar je als werkzoekenden iets aan kan hebben. Je krijgt tips

met één van onze consulenten om uw situatie en mogelijkheden te

en suggesties om je te helpen in jouw zoektocht naar een baan en hoe de

bespreken.

moed erin te houden.

VOOR ELKAAR
Waar in voorgaande jaren de initiatiefnemers apart van elkaar bijeenkomsten organiseerden, hebben we in 2018 de handen ineen geslagen samen
met de Zorggroep Noordwest Veluwe, Icare, Zorgerf Buiten-land,
Norschoten en Platform Mantelzorg Putten in het ontwikkelen van een
gezamenlijke bijeenkomstenkalender onder de naam ‘Voor elkaar’.
Wij organiseren bijeenkomsten voor mensen die zorgen voor iemand met
geheugenproblemen. ‘Voor Elkaar’ wil deze mantelzorgers helpen met
informatie die hun lastige taak een beetje makkelijker kan maken.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan verschillende thema’s aandacht
geschonken, zoals bewegen, muziek en hulp bij dementie.
Voor de actuele bijeenkomstenkalender verwijzen u graag door naar
de website van Welzijn Putten.

De Walk & Talk vindt elke laatste maandag van de maand plaats in de
Bibliotheek in Putten aan de Brinkstraat 56. Het is van 9.30 tot 11.30
uur. Aanmelden kan via info@welzijnputten.nl, maar hoeft niet.
Voor meer informatie over deze activiteit kan je contact opnemen met Jack
van Zundert van Bibliotheek NW Veluwe op tel. nr. 085-2733575 of via
Welzijn Putten op tel. nr. 0341-357078 en vraag naar Tanja van Driel.

WOONGEMAKPUTTEN
Wat is er nodig om in de toekomst in mijn huis te kunnen blijven wonen?
Met deze vraag kunt u terecht bij de woonadviseurs van Welzijn Putten
voor een gratis woonadvies. Samen met de woonadviseur wordt de woning
onder de loep genomen aan de hand van een checklist. Na afloop van het
gesprek wordt een vrijblijvend adviesrapport opgesteld met daarin een
aantal mogelijke aanpassingen die de veiligheid en het comfort in de
woning zullen verbeteren.

WALK & TALK

U kunt er ook voor kiezen om zelf een huistest online te doen. Deze

De Walk & Talk is er voor werkzoekenden om elkaar onder het genot van

huistest, persoonlijke ervaringen en aanvullende informatie over het

een kopje koffie te ontmoeten. Op een informele manier kan je contact

project Woongemak vindt u op www.woongemakputten.nl

leggen, met elkaar praten, informatie uitwisselen, netwerken en kennis en
ervaring opdoen.
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Aanvragen gratis huisbezoek?
Bel met Gijsbert-Willem Evers op tel.nr. 0341-357078.
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ALS IK IETS WIL DOEN

‘Iedereen telt mee’

3.1 VACATUREBANK

De vrijwilligers binnen de hulpdienst hebben aangegeven voor welke klussen zij

Iets betekenen voor een ander, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe

beschikbaar zijn. Hoewel de hulpdienst alles in het werk stelt om een oplossing te

vaardigheden opdoen, bezig zijn. Er zijn veel redenen om vrijwilligerswerk te gaan

vinden kan het voorkomen dat dit toch niet altijd lukt.

doen. Het aanbod van vrijwilligerswerk in Putten is opgenomen in de
vrijwilligersvacaturebank.
Vrijwilligersorganisaties kunnen er hun vacatures plaatsen en geïnteresseerden
kunnen zoeken in het aanbod of er iets is dat zij graag zouden doen. U kunt de

Mensen die graag vrijwilliger willen worden bij de Hulpdienst kunnen contact
opnemen met Welzijn Putten. Mensen die hulp, contact of gezelschap zoeken
kunnen hun vraag stellen bij Wegwijs in Welzijn.

vacaturebank vinden op onze website www.welzijnputten.nl

3.4 VRIJWILLIGERSWERK BIJ WELZIJN PUTTEN

Mensen die graag advies krijgen bij het maken van een keuze voor leuk en

gecoördineerd en begeleid door vrijwilligers. Vrijwillige gastdames zorgen voor

passend vrijwilligerswerk kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek

koffie en thee. Het huisbezoek 75+, langs het bospad, de maaltijdvoorziening, de

bij Welzijn Putten.

hulpdienst: overal werken vrijwilligers. Welzijn Putten sluit een vrijwilligerscontract

Welzijn Putten drijft op de inzet van vrijwilligers. De activiteiten worden

met de vrijwilligers en een VOG is verplicht. Welzijn Putten waardeert de

3.2 MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Vrijwilligersorganisaties in Putten die maatschappelijke stage in hun

vrijwilligers met een jaarlijkse barbecue en een attentie aan het einde van het jaar.

organisatie willen aanbieden kunnen hun maatschappelijke stageplek aanmelden

3.5 MAATSCHAPPELIJKE INBURGERING VAN STATUSHOUDERS

bij Mas4you.nl. Welzijn Putten is beheerder voor stagebieders uit Putten voor

Welzijn Putten werft vrijwilligers die de statushouders op verschillende vlakken

deze applicatie. Bij problemen met Mas4you.nl en vragen over welk werk geschikt

hierbij kunnen ondersteunen. Dit gaat in principe om praktische zaken zoals

is voor een maatschappelijk stagiair kunnen stagebieders contact opnemen met

inrichting van de woning, school, huisarts, tandarts, ziekenhuis, sportclub en hoe

Welzijn Putten. Leerlingen kunnen hun vragen stellen aan de docent op school.

moet ik me in Putten gedragen als goede buur; kortom als een soort van Maatje
voor de eerste 6 maanden. Daarnaast ook vrijwilligers voor meer specialistische

3.3 HULPDIENST

ondersteuning, zoals taalmaatjes. Door Humanitas wordt ondersteuning geboden

De Hulpdienst koppelt vrijwilligers aan vragen om hulp of gezelschap. De Hulp-

bij financiële zaken. Ook maatje worden van een statushouder in Putten? Neem

dienst zoekt een antwoord op ondersteuningsvragen die niet door het eigen

contact op met Janne Marie Everts van Welzijn Putten via 0341-357078 of

netwerk en/of andere vrijwilligersorganisaties in Putten kunnen worden opgepakt.

jmeverts@welzijnputten.nl

Deze vragen komen via Wegwijs in Welzijn binnen. Wegwijs in Welzijn kijkt hoe de
aanvrager het best kan worden geholpen. Wanneer het urgent is en er geen
mogelijkheden zijn in het eigen netwerk of via andere vrijwilligersorganisaties
wordt de Hulpdienst ingeschakeld.
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MANTELZORG

‘Zorgen voor een ander’

4.1 WAT IS MANTELZORG?

Meer informatie?

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt

Bekijk voor meer informatie de website van Welzijn Putten of neem ook eens een

vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt

kijkje op de landelijke vereniging voor mantelzorg: www.mantelzorg.nl

mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig.
Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?
Het Sociaal Cultureel Planbureau definieert het als volgt: ‘Mantelzorg is alle hulp
aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook
minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan
instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat
dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.’
Ook veel jonge mensen zijn mantelzorger, want 1 op de 4 jongeren t/m 23 jaar
zorgt namelijk voor een langdurig ziek familielid. Mantelzorg en vrijwilligerswerk
worden soms door elkaar gehaald, maar het verschil is dat je kiest voor
vrijwilligerszorg en mantelzorg je overkomt.
U kunt bij ons terecht voor:
• Informatie
• Advies
• Emotionele steun
• Educatie
• Praktische hulp
• Vragen over respijt- en vervangende zorg zoals:
		• Logeermogelijkheden
		

• Betaalde mantelzorg om u te ondersteunen

		• Dagbesteding
		

• Dagactiviteit, zoals Bospad van mijn vader en het Nostalgiekoor.

		

Deze worden nader toegelicht onder de welzijnsdiensten en

		

activiteiten.
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4.2 VRAGENLIJST CSI
Het is bekend dat het verlenen van mantelzorg op den duur kan leiden tot een
zware overbelasting (fysieke, psychische of tijd) van de mantelzorger. In de loop
der jaren zijn er verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om de (over)belasting van de mantelzorger te toetsen. Eén van de meest gebruikte (internationale)
meetinstrumenten is de vragenlijst Caregiver Stain Index (CSI).
Vragen											Nee

Ja

1. Mijn nachtrust is verstoord.							
2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.			
3. Ik vind het lichamelijk zwaar.							
4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen. 				
5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.		
6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.					
7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.		
8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.		
9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek.		
10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon
is geworden.
11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.
12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.			
13. We leven onder financiële druk.						
Wilt u deze vragenlijst samen met een medewerker van Welzijn Putten invullen?
Neem contact op met het team van Wegwijs in Welzijn via telefoonnummer
0341-357078.		
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‘Samen sterk in Welzijn’

AAN HET WOORD

5.1 VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
WIL VAN KEKEM-NIEUWHOFF
VRIJWILLIGER BUS

Mooi praktijkmoment
Ik had ’s met een mevrouw boodschappen gedaan en het karretje achterin de bus
gezet. Bij het rijden bleek dat de achterdeur los was gegaan en de boodschappen
eruit geslingerd. Ik herinner me vooral de weg bezaaid met sinaasappels;
die hebben we allemaal bij elkaar geraapt en weer terug in het karretje gestopt.

Stel jezelf even kort voor?
Ik ben Wil van Kekem-Nieuwhoff en ik werk ongeveer
35 jaar als chauffeuse op de bus van Welzijn Putten.

Hoe ben je vrijwilliger geworden bij Welzijn Putten?
Ik zag een krantenbericht met een oproep voor vrijwilligers. De bus leek mij wel
wat; ik had nog nooit op een bus gezeten; ik ben 1x meegereden en daarna zelf
aan de slag gegaan.
Hoe ziet een dienst eruit?
Als vaste chauffeuse op de woensdagmiddag, heb ik om 13.00 uur mijn eerste
klanten en ben ik rond 17.00 uur klaar. Ik haal mensen thuis op en breng ze naar
waar ze maar willen: huisarts, fysio, vrienden, als het maar binnen Putten is. Deze
mensen hebben zelf geen mogelijkheden noch middelen om ergens te komen.

‘Het rijden met de bus is leuk,
de mensen zijn leuker’
5.2 KLANTEN AAN HET WOORD
HERMAN VAN LEEUWEN
KLANT KLIK&TIK
Kunt u uzelf kort voorstellen?
Mijn naam is Herman van Leeuwen en geboren in 1940 in
Wilnis. Samen met mijn vrouw zijn wij in 1976 op de
Veluwe komen wonen en sinds 1998 in Putten.

Wat vindt je leuk aan dit vrijwilligerswerk bij Welzijn Putten?
De mensen vindt ik leuk; ik haal ze thuis op, breng ze bv. naar de supermarkt of
naar het dorp en als het nodig is help ik een handje mee of ga een kopje koffie
met ze drinken, mits er tijd is. Het rijden met de bus is leuk, de mensen zijn leuker.
Welke eigenschappen zijn belangrijk om je werk goed te kunnen doen?
Je moet houden van autorijden en graag met mensen omgaan en een praatje
maken. Van belang is goed luisteren, aandacht geven en soms een arm. Neem tijd
voor de mensen.
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Hoe bent u bij Klik & Tik terecht gekomen?
Via een de Woongemak Informatiebeurs uit 2018. Toen heb ik een aanmeldingsformulier ingevuld, omdat ik graag beter met mijn computer wilde leren omgaan.
Wat vindt u leuk aan de Klik & Tik?
Het is leerzaam en gezellig om in een groep de computercursus te volgen.
Ook het koffiemoment halverwege de ochtend is altijd gezellig.

PAGINA 33

AAN HET WOORD

‘Iedereen telt mee’

Kunt u iets vertellen over hoe een cursusochtend eruit ziet?

Hoe bevalt het?

Het is elke dinsdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen volgt zijn eigen

In het begin was het best wel wennen, want het is toch anders dan wanneer je het

programma op zijn/haar eigen niveau. Als je het niet weet, komt de

zelf klaar maakt. Tegelijk is het altijd gevarieerd en alles zit erin wat ik nodig heb.

cursusbegeleider het uitleggen.

Mijn favoriet is ‘Kip uit grootmoeders pannetje’.
Hoe werkt het bestellen en bezorgen van de maaltijden?

‘Het is leerzaam en gezellig om in een
groep de computercursus te volgen’
Wat heeft het u opgeleverd tot nu toe?
Ik doe nu meer op mijn eigen computer en vind het ook leuk om dingen meer op

Maandagochtend worden de maaltijden bezorgd en dan geef ik direct de lijst aan
de chauffeurs mee voor de week erop.
Wat voegt het toe aan uw welzijn?
Voornamelijk een stuk gemak. De maaltijden worden bezorgd en ik hoef zelf geen
aardappels meer te schillen of zware pannen af te wassen.

te zoeken via het internet.
Wat zou u nog graag willen leren in de cursus?
Bankzaken via het internet zou ik graag nog willen leren, want dat vind ik nog best
lastig om te doen.
LIES VAN DE LUGT
KLANT MAALTIJDEN

‘Alles zit erin wat ik nodig heb,
het is goed en gavarieerd eten’
Zou u anderen de maaltijden aanraden en waarom wel/niet?
Ik zou het zeker aanraden. Het zal waarschijnlijk wel even wennen zijn, maar het is
absoluut goed en gevarieerd eten.

Stel jezelf even kort voor?
Mijn naam is Lies van de Lugt. Geboren in Hilversum en
naar verschillende omzwervingen uiteindelijk 50 jaar
geleden in Putten komen wonen.

Hoe bent u aan de maaltijden gekomen?
Op advies van de kinderen. Ik ben inmiddels 91 jaar en het leek hen verstandig
om de Apetito maaltijden af te nemen van Welzijn Putten.
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AAN HET WOORD

5.3 MEDEWERKER AAN HET WOORD
TANJA VAN DRIEL
PROJECTLEIDER
Stel jezelf even kort voor?
Ik ben Tanja van Driel en werk bijna 3 jaar bij Welzijn
Putten. Ik ben sociaal werker en vind het erg leuk om iets
te kunnen betekenen voor mijn dorpsgenoten.

‘Iedereen kan bijdragen’
Wat vind je leuk aan het welzijnswerk?
Werken met mensen die vitaal en gezond zijn, maar af en toe een steuntje in de
rug nodig hebben. Daarbij ga ik altijd uit van de mogelijkheden en de positieve
invalshoek.
Wat maakt welzijn belangrijk?
Wij kunnen ervoor zorgen dat je minder snel gebruik moet maken van de
professionele hulpverlening en zorg. En dat je zo lang mogelijk dingen zelf kunt
blijven doen.
Noem eens een mooi praktijkvoorbeeld:

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Voordat ik bij Welzijn Putten werkte was ik teamleider in een bibliotheek, dit was
erg leuk, maar ik miste het echte contact met de mensen. Ik heb altijd gewerkt in
het sociale werkveld en vind het belangrijk iets te betekenen voor mensen die zelf

Elke dinsdagochtend organiseer ik samen met de Bibliotheek Noordwest Veluwe
de Klik&Tik cursus. Hierin leren mensen omgaan met computer en internet, zodat
ze mee kunnen in het digitale tijdperk. Zo is er nu een deelnemer van 76 die sinds
kort e-mailt met zijn familie in Australië.

op zijn tijd moeite hebben om hun vragen op te lossen.
Noem een aantal van jouw taken:
Onder mijn taken vallen oa. aanpak van laaggeletterdheid, armoedebestrijding bij
kinderen, informele hulp aan kinderen, Platform mantelzorg Putten,
Walk & Talk voor werkzoekenden.

‘Werken met mensen die vitaal en
gezond zijn, maar af en toe een
steuntje in de rug nodig hebben’
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ACTIVITEITEN PARTNERS

6.1 ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES
Hierbij een greep uit de overige activiteiten die er te vinden zijn in Putten. Bent u
specifiek naar iets op zoekt wat hier niet tussen staat, neem dan contact op met
Wegwijs in Welzijn via telefoonnummer 0341-357078.
GGZ CENTRAAL
Bruisdag in ‘t Hart van Putten
GGz Centraal wil graag midden in de maatschappij staan en zich met haar
activiteiten niet alleen richten op cliënten. De Bruiskamer van GGz Centraal
wil er zijn voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Daarom
organiseren wij in ‘t Hart van Putten (Molenweg 2) elke dinsdag een
inloopdag. Vanaf 15.00 uur is iedereen welkom voor een kop koffie;
de deuren gaan dicht om 17.00 uur.
Bruisgroep Putten
Een bruisgroep komt één keer in de twee weken bij elkaar en heeft
maximaal 8 deelnemers. Een bijeenkomst duurt anderhalf uur en wordt
begeleid door een ervaringsdeskundige en een herstelwerker. In een
bruisgroep praat je over het hier en nu, hoe jij je leven leeft met je kwetsbaarheid. Je wisselt ervaringen en kennis uit. Je zult herkenning en begrip
tegenkomen, want elke deelnemer heeft dezelfde ervaringen als u.

‘Voor iedereen is iets te doen’
NAH-CAFÉ
Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen op de woensdag
lotgenoten ontmoeten in het NAH-café in Ermelo. De avonden staan in
het teken van ontmoeting en contact in een gezellige en rustige omgeving.
Bezoekers kunnen nieuwe contacten aanknopen, samen iets drinken en
ervaringen uitwisselen. Daarnaast heeft iedere avond een eigen thema.
Het NAH-café is een initiatief van MEE Veluwe, Welzijn Ermelo en
InteraktContour. De toegang is gratis en introducés zijn welkom.
Het NAH-café is bedoeld voor volwassenen die hebben moeten leren leven
met NAH. Niet Aangeboren Hersenletsel kan het gevolg zijn van o.a. een
CVA, hersenkneuzing, hersentumor, hersenvliesontsteking, een ongeval,
chemische stoffen, Multiple Sclerose (MS), Parkinson en andere
aandoeningen waardoor hersenletsel na de geboorte is ontstaan.
Voor de actuele bijeenkomstenkalender neem contact op met Manon Liest
door ene mail te sturen naar m.liest@meeveluwe.nl of door te bellen met
06-30997189. Locatie: De Baanveger, IJsbaanweg 45 in Ermelo.
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur.
TELEFOONCIRKEL PUTTEN

Inloop Putten

De Telefooncirkel is een dienst waarbij vrijwilligers elke ochtend bellen naar

U bent welkom op dinsdag-bruisdag. U kunt langskomen om in leuk

inwoners uit Putten die behoefte hebben aan regelmatig contact. Het gaat

gezelschap een kopje koffie te drinken.

om mensen die het prettig vinden om aan het begin van de dag gebeld te

U kunt voor meer informatie melden bij Shanna de Freitas
(ervaringsdeskundige GGz Centraal) via s.defreitas@ggzcentraal.nl of via
aanmelding bij Stichting Welzijn Putten info@swputten.nl

worden. De vrijwilligers die bij de Telefooncirkel werken zorgen ervoor dat
mensen gemotiveerd en met een goed gevoel aan hun dag beginnen.
De dagelijkse telefoontjes hebben zowel een sociale als een controlerende
functie. Als men alleen woont kan dit een veilig gevoel geven.
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ACTIVITEITEN PARTNERS

‘Meedoen is leuk!’

De Telefooncirkel in Putten is niet leeftijdgebonden: iedereen kan zich

Inmiddels zijn groepen gevormd in Schauwstaete, Brasserie De Schauw,

-om wat voor reden dan ook- aanmelden. Wilt u meer informatie of zich

Brasserie Elim, De Samaritaan, De Brinkstraat en De Kellenaer. Er zijn nog

aanmelden voor de telefooncirkel? Neem dan contact op met de huidige

enkele mogelijkheden hier bij aan te sluiten.

coördinator Barbara, telefoonnummer 06-1032866 of stuur een mail
naar: henn.rook@planet.nl
INLOOPHUIS ‘T HART VAN PUTTEN
De openingstijden zijn woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur, zaterdag
van 14.00 – 16.00 uur en elke zondag van de maand van 14.00 – 16.00 uur.
Iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur is er taalcafé in het inloophuis.
U kunt dan de Nederlandse taal oefenen en medeburgers ontmoeten.
Meer informatie vindt u op www.hartvanputten.nl
THUISBEWEGEN!
Niet iedereen kan naar een sportzaal om te gaan bewegen.
Daarom brengen wij ‘de beweging’ bij u! In de buurt, in kleine groepjes,
in eigen huis of met wat meer deelnemers in de gezamenlijke ruimte van
het wooncomplex: Samen bewegen onder deskundige begeleiding.
Eenvoudige oefeningen die de spieren sterker maken, de coördinatie
verbeteren en de conditie ten goede komen. Contact is een belangrijk

Informatie
Beschikt u met een groepje over een (kleine gezamenlijke) ruimte, wilt u
thuis een groepje starten of wilt u aanhaken bij één van de bestaande
groepjes?
Neemt u dan gerust contact met ons op: Annemieke Carbo (351360) of
stuur een mailtje naar: info@annemiekecarbo.nl
Thuis Bewegen wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie
Gelderland en is een activiteit van Fysiotherapie Klaarwaterbos en de Stichting In Beweging (in oprichting) m.m.v. Welzijn Putten en Zorg NW Veluwe.

ALZHEIMER – NEDERLAND
Alzheimer-Nederland afdeling Noordwest Veluwe kan u de weg wijzen naar
lokale instanties en hulp bij dementie in uw omgeving. De afdeling is actief
in de volgende gemeenten: Barneveld, Elburg, Putten, Ermelo, Harderwijk,
Nunspeet en Nijkerk.
Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordwest-veluwe

onderdeel van dit project. Omzien naar elkaar, samen bewegen, lachen en
plezier maken en je eigen fysieke mogelijkheden (her)ontdekken.
Voor wie, door wie
Voor alle mensen, die niet meer zo gemakkelijk de deur uit gaan, met name
ouderen, maar ook “jongere ouderen” zijn van harte welkom! Mensen die
gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel kunnen prima
deelnemen.
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‘Veelzijdige activiteiten’

ACTIVITEITEN PARTNERS

DE THEATERTAFEL
U houdt van theater, maar gaat liever samen? Schuif dan gezellig aan bij
onze theatertafel! De gastvrouw van Theater Stroud heet u van harte
welkom, drukt van tevoren samen met u en de andere tafelgasten een kop
koffie of thee en begeleidt u naar de zaal voor een prachtige voorstelling.
Na afloop kunt u gezellig nog even wat met elkaar napraten onder het
genot van een hapje of drankje. Meer informatie of aanmelden
reserveringen@theaterstroud.nl of bel naar 06-151 642 73.

Wanneer?
Elke woensdagmiddag
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Startpunt: Stroud aan de Brinkstraat 91 in Putten
U hoort van ons wanneer wij beginnen.
Zekerheid vergroten
Onzeker op uw scootmobiel?
Vergroot uw zelfstandigheid en vertrouwen tijdens onze rijvaardigheidstraining
op ons behendigheidsparcours in Putten.

6.2 OVERIGE ACTIVITEITEN IN PUTTEN

Meldt u aan via telefoonnummer: 06-23986637 of email adres: 3881xg@kpnmail.nl

Bowlen
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in bowlingcentrum ‘Putter Eng’.

Bridgeclub A la Carte

Inlichtingen Dhr. R.C.A Drost, tel. 0341-351300 of 06-50208635.

Elke dinsdagmiddag in de periode van september t/m half mei kunt u in het
Voorhuys aan de Voorthuizerstraat 14 terecht om te bridgen.

Gymnastiek

Dinsdagmiddag van 13.30 – 16.45 uur.

Op dinsdagmorgen in de Gereformeerde Kerk. 10.30-11.15 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert de Keizer via 06-53 318

Inlichtingen mevr. W. Kraay, tel. 0341-351366.

597 of per email bert@acetrans.nl

Scootmobielclub Putten

Klaverjasclub Gezelligheid Troef

Er samen op uit!

Houdt u van klaverjassen? De klaverjasclub Gezelligheid Troef speelt op
maandagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur en op donderdagochtend van

Voor wie?

09.30 tot 12.00 uur in de oude gymzaal tegenover de Aldi: Jacob Catstraat 76.

Voor iedereen die gebruik maakt van een scootmobiel en het leuk vindt om
samen met anderen uitstapjes te maken. U bent dan van harte welkom op onze

Bel voor meer informatie over de klaverjasclub met Bets van de Mheen,

wekelijkse uitjes van ca. 2 uur in de mooie omgeving van Putten, Nijkerk, Ermelo.

haar telefoonnummer is 06-42534612.
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ACTIVITEITEN IN PUTTEN

ONTSPANNING

Damclub PDC Putten

7.2 ZWEEDSE PUZZEL

Damclub PDC Putten is een kleine damclub die wekelijks op dinsdagavond de
clubavond heeft in de bestuurskamer van voetbalclub SDC Putten aan de
Roosendaalseweg 111. De inloop is vanaf 19.30 uur en de consumpties zijn voor
rekening van de club. Daarbij hoeft er ook geen contributie betaald te worden. Als
u belangstelling heeft om een keer vrijblijvend te komen of het wat voor u is, bent
u van harte welkom. Neem voor meer informatie contact op met de heer
J. van de Werfhorst via email jaap.manuela@planet.nl of telefoon (0341) 35 73 53.

7.1 SUDOKU

‘Iedereen in Putten is gelukkiger
door mee te kunnen doen!’
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ONTSPANNING

7.3 KRUISWOORD

7.4 PASPUZZEL

PAGINA 46

‘Voor jong en oud’
7.5 KLEURPLAAT
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