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Inleiding

Meedoen aan de samenleving

Wist u dat mensen zich vitaler en gezonder voelen als ze blijven meedoen?

Jarenlang richtte de overheid zich met allerlei reclamespotjes en campagnes op de individuele
burger. Stop met roken, drink minder en beweeg meer was het devies. Ooit zijn al die campagnes
vrijwel allemaal van de buís verdwenen, de overheid wil nog steeds dat we gezonder leven. De
trendvoorspellingen geven aan dat, als we niets doen, het aantal chronisch zieken verder zal stijgen
en de gezondheidsverschillen tussen groepen mensen niet kleiner gaan worden. De overheid kan dit
natuurlijk niet alleen, maar stimuleert een omgeving waarin mensen eerder kiezen voor gezonder
gedrag. ln onze gemeente wordt langs deze weg via het project Kerngezond Drimmelen meer
aandacht gevraagd voor gezonder gedrag. Samen met Buurtsportcoaches en organisaties als de GGD
en SWO werken we samen aan het stimuleren van een gezondere samenleving. Op deze wijze draagt
Drimmelen een steentje bij aan het bereiken van de overheidsdoelstellingen. We proberen met z’n
allen een omgeving te creëren waarin burgers eerder kiezen voor gezonder gedrag. Als u dit leest
dan ís de eerste stap al gezet en dagen wij u uit om mee te doen aan tal van sportieve en
bewegingsactviteiten die u in deze Activiteitengids aantreft.

Meedoen kan ook door deel te nemen aan de vele sociaal-culturele activiteiten díe wij voor u
speciaal hebben verzameld in onze activiteitengids. ln Drimmelen wordt er van alles voor u
georganiseerd en veel mensen weten de weg al te vinden. Vindt u de stap om er alleen naartoe te
gaan te groot, sinds kort is er ook de Vriendendienst SIL (Samen Is Leuker) en wellicht vindt u daar
een maatje om er samen op uit te trekken. Of u plaatst daar zelf een oproepje. Er zijn al leuke
matches gemaakt. Voor meer informatie over SIL kunt u terecht bij SW0, tel. 0162-45 18 94 of bekijk
onze speciale website www.swodrimmelen.nl/sil . Gezelligheid maken we vooral samen!

Een andere tip die ik u tot slot wil geven, is de SociaaI Wijzer Drimmelen. Daar kunt u terecht voor
allerlei vragen op het gebied van zorg en welzijn. Niet speciaal bedoeld voor activiteiten maar vooral
als vraagbaak voor inwoners. Kijk op www.sociaalwiizerdrimmelen.nl of bel SWO 0162-45 18 94.

Peter Franken
Directeur SWO
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Informatie en advies
Met de juiste informatie 
kom je al een heel eind
 
Eén van de taken van SWO is voorlichting 
geven over allerlei onderwerpen die van 
belang zijn voor ouderen.
Informatie op maat kan gegeven worden 
door:
 
◆		 Individuele advisering/verwijzing door  
 de (ouderen)adviseurs: 
 Wilt u een gesprek, advies, hulp of infor-  
 matie van een (ouderen)adviseur neemt  
 u dan contact op met het kantoor van   
 SWO 0162-451894. Een (ouderen)ad-
 viseur zal daarna contact met u 
 opnemen.

◆		 Thuisadministratie: 
 Als u door ouderdom, psychische of ver-
 standelijke beperking of andere rede-  
 nen geen overzicht meer heeft over 
 uw eigen administratie en hiervoor   
 geen beroep kunt doen op de eigen fa-
 milie en kennissenkring, kan SWO u   
 hierbij ondersteunen. Als u gebruik wil
 maken van deze service kunt u zich aan-
 melden bij SWO.

 De (ouderen)adviseurs houden 
 spreekuur in:

◆		 Made: Op dinsdagochtend van 10.00   
 tot 11.00 uur in de Patrijspoort (Pa-  
 trijsfl at, Made). Dit spreekuur is voor alle  
 inwoners van Made vrij toegankelijk.

◆		 Lage Zwaluwe: Op maandagmiddag   
 van14.00 tot 15.00 uur in zorgcentrum   
 de Ganshoek (Ds. Jamesstraat 18, 
 Lage  Zwaluwe).

◆		 Servicepunt Made: op werkdagen 
 tussen 09.00 en 14.00 uur in het kantoor
 van SWO, gevestigd in het gezond-
 heidscentrum Het Vierendeel 6.  U kunt 

 hier terecht met al uw vragen op het 
 gebied van Wonen, Zorg en Welzijn.

Wonen met Gemak
U woont met plezier in uw woning. En het 
liefst wilt u er zo lang mogelijk comfortabel 
blijven wonen, ook als u ouder wordt of als 
er beperkingen komen. 
Neemt u uw huis eens kritisch onder de 
loep. Kunt u veilig en onbezorgd thuis 
blijven wonen, ook wanneer lichamelijke 
beperkingen om de hoek komen kijken?
ln het najaar van 2014 ging SWO van start 
met het project Wonen met Gemak. 

Vanuit het project worden workshops 
georganiseerd. ln een bijeenkomst krijgt u 
informatie en concrete tips over wat u
kunt doen om comfortabel in uw woning 
te blijven wonen. Tevens kunt u bij u thuis 
een woonscan laten uitvoeren.
◊  Waar bevinden zich de obstakels in uw   
 huis?
◊  Hoe pak je die aan?
◊  Wat voor materialen en hulpmiddelen   
 zijn er?
◊  Welke ondersteuning kunt u krijgen?

U weet dan precies wat u nog aan uw huis 
kunt verbeteren om nu én straks 
onbezorgd te kunnen wonen. 

Beurs Wonen met 
Gemak Drimmelen
Bent u op zoek naar 
slimme aanpassin-

gen voor in uw huis waardoor u met meer 
comfort en gemak nog vele jaren kunt 
blijven wonen in uw huidige huis? Kom 
dan naar de beurs Wonen met Gemak op 
zaterdag 19 september van 10.00-16.00 
uur in gemeenschapshuis De Mayboom 
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Welzijn (ouderen)



Ontmoeting
Gezellig en actief bezig zijn  
SWO huurt diverse accommodaties in de 
kernen van de gemeente Drimmelen waar 
de ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 
Onder leiding van diverse vrijwilligersgroe-
pen worden er allerlei activiteiten voor 
ouderen georganiseerd. Veelal worden 
deze activiteiten tezamen met de oude-
renbonden georganiseerd, doch zijn ze 
toegankelijk voor iedereen, wel of geen lid 
van een ouderenbond.
 
Lage Zwaluwe: 

Ontmoetingscentrum Den Domp
Voor alle senioren vanaf 55 jaar is er de mo-
gelijkheid om iedere middag een praatje te 
maken of een kopje koffie te drinken. 
l	 Kaarten op vrijdagmiddag 
 Aanvang 14.00u (inschrijven vanaf 13.30 u)

 28 augustus, 18 september, 9 en 23 okto-  
 ber, 13 november, 11 december 2015.  
 8 en 29 januari, 12 februari, 4 maart, 1 en  
 29 april 2016.  
l	 Kaarten op donderdagavond
 Aanvang 19.30u (inschrijven vanaf 19.00 u) 
 3 en 24 september, 15 oktober, 5  en
 26 november, 17 december 2015. 
 14 januari, 25 februari, 17 maart, 
 14 en 28 april 2016.
l	 Sinterklaasmiddag: 
 Vrijdag 4 december 2015
 aanvang 13.30 uur - zaal open vanaf 13.00 u
l	 Kerstbingo: 
 Vrijdag 18 december 2015
 aanvang 14.00 uur - zaal open vanaf 13.15 u
l	 Paasbingo: 
 Donderdag 24 maart 2016 aanvang 14.00 u
l	 Sluitingsmiddag van het seizoen: 
 Vrijdag 10 juni 2016 aanvang 14.00 uur   
 met huldiging van de kampioenen.
l	 Biljarten: 
 Iedere middag vrij biljarten vanaf 
 17 augustus 2015
 Op maandag en dinsdag Dongemond   
 competitie vanaf maandag 31 augustus   
 2015
 Op woensdag, donderdag en vrijdag   
 onderlinge competitie vanaf 
 woensdag 2 september 2015
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in Made. U kunt dan kennismaken met al-
lerlei producten en diensten die bijdragen 
aan een stuk woongenot. Plaatselijke en 
regionale ondernemers die veel in Drim-
melen actief zijn presenteren hun produc-
ten en diensten die te maken hebben met 
Wonen met Gemak. Ook organisaties zoals 
zorg- en welzijnsinstellingen, gemeente, 
seniormakelaars en banken zullen aanwe-
zig zijn en u informeren over hun diensten 
met betrekking tot Wonen met Gemak. 
Kortom een zeer informatieve beurs waar u 
geweest moet zijn.
Dus noteer alvast in uw agenda: zaterdag 

19 september van 10.00-16.00 uur, 
beurs Wonen met Gemak Drimmelen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
SWO T 0162 - 4518 94 of stel uw vraag via 
info@swodrimmelen. nl.

SWO in de Media
Een overzicht van onze activiteiten vindt u 
terug in deze gids. Maar ook op de website 
kunt u terecht voor een actueel overzicht 
van activiteiten en nieuwsberichten (www.
swodrimmelen.nl). Bovendien verschijnt 
tweewekelijks een SWO-pagina in week-
blad ’t Carillon. 



l	 Hobbyclub: 
 Op dinsdagmiddag aanvang 13.30 uur
l	 Sjoelen: 
 Op woensdagmiddag vrij sjoelen,
 aanvang 14.00 uur, eenmaal in de 
 maand competitie ook op woensdag 

Hooge Zwaluwe: 

Ontmoetingscentrum De Zonzeel 
l		Maandagmiddag – handwerk   
 groep, biljarten en vrij-kaarten
l		Dinsdagochtend – volksdansen
l		Elke 3e donderdag van de maand   
 bingo
l	 Donderdagmiddag – biljarten en vrij-
 kaarten

Project Langstraat
l	 Gratis gebruik van de beweegtoestellen op  
 het buitenterrein. Bij voldoende belang-  
 stelling kan een groep opgericht worden   
 onder begeleiding van een docente. Voor   
 meer informatie: bel SWO 0162-451894
l	 Donderdagmiddag – creamiddag van   
 13.30 tot 16.00 uur
 Contactpersoon: Joke Vos 0168-48 32 06
l	 Dinsdagochtend – koffiedrinken van 10.00   
 tot 11.30 uur
 Contactpersoon: Will Tienkamp 0168-48 24 25
l	 Dinsdagochtend – bloedprikken van 8.30   
 tot 9.30 uur
 Contactpersoon: SHL T: 076-502 91 96
l	 Donderdagmiddag – spreekuur met de   
 wijkzuster van 13.30 tot 14.30 uur
 Contactpersoon: Janny Mulders 076-593 28 52

l	 Maandag 14.00-16.00u Jeu de Boules 
 (wanneer het ‘s avonds vroeg donker   
 wordt), dinsdag 14.00 - 16.00uur, 
 woensdag 14.00-16.00u, als het warm is   
 dan donderdagavond 19.00-20.30uur
l	 Iedere laatste woensdag van de maand - 
 eetpunt. 
 Locatie: Pluspunt De Langstraat
 Aanmelden bij Mevr. Corrie Heerens
 T 0168-483446. 

Wagenberg: 

Gemeenschapshuis Plexat  
l	 Maandagochtend – koffie-uurtje vanaf   
 10.00 uur 
l	 Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten,   
 jeu de boules en bridgen
l	 Dinsdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten
l	 Woensdagochtend – koffie-uurtje vanaf   
 10.30 uur
l	 Woensdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten   
 en jeu de boules
l	 Elke derde woensdag van de maand 
 gezamenlijk eten
l	 Donderdagmiddag – biljarten en 
 vrij-kaarten
l	 Vrijdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten 
l	 In het voor– en najaar computercursus
l	 Elke 4de woensdag bingo ism KBO
l	 Elke tweede woensdag van de maand van
 10.30 tot 11.30 uur spreekuur / informatie   
 van de wijkzuster en de ouderenadviseur 
 voor alle vragen die van toepassing zijn.

Terheijden: 

Ontmoetingscentrum De Cour 
l	 Maandag t/m vrijdagmiddag – biljarten 

Made:

Steunpunt Kloosterhof  
l	 Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten,   
 handwerken o.l.v. de Zonnebloem
l	 Dinsdagmiddag – jeu de boules en 
 vrij-kaarten
l	 Woensdagmiddag – biljarten, jeu de bou-  
 les en vrij-kaarten en gymnastiek
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l	 Donderdagmiddag – biljarten en sjoelen,   
 jeu de boules
l	 Vrijdagmiddag – iedere 1ste vrijdag van de  
 maand bingo
l	 Vrijdagmiddag – iedere laatste vrijdag van   
 de maand, gezamenlijk warm eten tussen   
 12.00 en 14.00 uur
l	 Zaterdagochtend – koffiedrinken tussen   
 10.00 en 11.00 uur

Steunpunt Patrijspoort  
l	 Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten  
 en sjoelen
l	 Dinsdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten

l	 Woensdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten
l	 Donderdagmiddag – handwerken, 
 biljarten, vrij-kaarten
l	 Vrijdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten, 3de  
 vrijdag van de maand bingo
l	 Zaterdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten,  
 koffiedrinken om 15.00 uur
l	 Zondagmiddag – biljarten en vrij-kaarten
 
De Mayboom
l	 Maandag van 13.30 tot 15.30 uur 
 repetitie Cabaretgroep ’t Clubke 

Klussendienst Drimmelen

De Klussendienst in de gemeente Drim-
melen is een samenwerkingsproject tussen 
Surplus Zorg en SWO. Ons doel is men-
sen die wat extra ondersteuning kunnen 
gebruiken of mensen die het financieel wat 
moeilijker hebben, te helpen met (kleine) 
klussen.

Wat doet de Klussendienst?
De Klussendienst verricht kleine klussen in 
en rondom het huis zoals het repareren van 
kapotte verlichting of een lekkende kraan, 
het ophangen van gordijnen of het aan-
brengen van tochtstrips en aansluiten van 
apparatuur. Ook voor licht sjouwwerk en 
het instellen van radio- en tv-zenders kunt 
u de Klussendienst bellen. Daarnaast kan 
de Klussendienst eenmalig klein tuinonder-
houd doen zoals het snoeien van een struik 
of overhangende tak.

Kleine klussen
De Klussendienst helpt u bij kleine klussen. 
Zaken zoals schilderwerk, verbouwingen, 
verhuizingen, groot en structureel tuinon-
derhoud vallen niet onder de werkzaamhe-
den van de Klussendienst. 
Komt een bepaalde klus voor rekening van 
de verhuurder van uw woning, dan nemen 

wij in overleg met u contact op met de 
verhuurder. 

Kosten
De Klussendienst kost € 2,50 per half uur + 
de kosten voor eventuele materialen die de 
klusjesman namens u gekocht heeft. 
U betaalt het bedrag contant en recht-
streeks (liefst gepast) aan de klusjesman.

Klussen aanmelden 
Heeft u een paar handige handjes nodig? 
Meld uw klus dan aan bij de Klussendienst. 
U kunt hiervoor contact opnemen met 
Woonzorgcentrum Antonius Abt 076 - 593 
29 10 of SWO Drimmelen 0162 - 45 18 94. 
Per e-mail kunt u uw klus aanmelden via: 
klussendienst.drimmelen@surpluszorg.nl.
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Eetpunt De Ganshoek
Wanneer: alle dagen behalve   
 op zondag
Locatie: ‘t Halfeentje, woonzorg-
 centrum De Ganshoek
Contactpersoon: aanmelden bij de receptie  
 T: 0168-48 26 55
Eetpunt Made
Wanneer: iedere laatste vrijdag van   
 de maand om 12.00u
Locatie:  Kloosterhof 
Contactpersoon: aanmelden bij Tiny Staal   
 T: 0162-68 55 43
 
Wanneer: iedere 2e woensdag van   
 de maand
Locatie: Patrijspoort
 
Wanneer: iedere dag
Locatie: Zorgcentrum 
 de Wijngaerd
Contactpersoon: aanmelden bij de receptie  
 T: 0162-69 05 00

Eetpunt Drimmelen
Wanneer: 1 x per maand op dinsdag 
 inloop met koffie om 
 10.30 uur.
Locatie: Ons Dorpshuis
Contactpersoon: aanmelden bij Anita Joore 
 T: 06-24767485

Eetpunten
Gezellig samen eten

Eetpunt Wagenberg
Wanneer:  iedere 3de 
 woensdag van   
 de maand
Locatie: Gemeenschaps  
 huis Plexat
Contactpersoon: aanmelden bij 
 Mevr. Ria 
 Marijnissen
 T: 076-593 11 75

Eetpunt Antonius Abt
Wanneer: dagelijks
Locatie: Restaurant de Mark, 
 woonzorgcentrum 
 Antonius Abt
Contactpersoon: aanmelden bij de recep-
 tie T: 076-593 29 10

Eetpunt Terheijden
Wanneer: iedere donderdag
Locatie: De Cour
Contactpersoon: aanmelden bij  
 Mevr. Zus vd Made 
 T: 076-593 16 28

Eetpunt Hooge Zwaluwe
Wanneer: iedere laatste woensdag  
 van de maand
Locatie: Pluspunt De Langstraat
Contactpersoon: aanmelden bij Mevr. Corrie  
 Heerens T: 0168-483446. 

Eetpunt Lage Zwaluwe
Wanneer: iedere donderdag
Locatie: de Pastorie
Contactpersoon: aanmelden bij 
 Mevr. Cock de Klerk 
 T: 0168-48 43 64



 8

o	 Omgaan met Windows 10 (nieuw)
o	 Digitale fotobewerking met Picasa 3.9 
 (8 lessen van 2 uur) 
o	 Internet en e-mailVista/Windows 7/
 Windows 8.1 (5 lessen van 2 uur) 
o	 Omgaan met tablets (Ipad/Android 4.2 en   
 hoger)
o	 Thuis in Vista/Windows 7/Windows 10
 (7 lessen van 2 uur)                                                                                      
o	 Veilig internetten (3 lessen van 2 uur, 
 uitsluitend na een eerdere cursus)
o	 Mappen maken (1- 2 uur)

WAGENBERG: Plexat 

Stichting SCIW (Seniorweb
ComputerInformatie
Wagenberg) helpt ouderen wegwijs in om-
gaan met de computer/laptop. De lessen 
en cursussen worden door actieve vrijwil-
ligers gegeven in “Plexat”in de winterpe-
riode (september t/m maart). Voor echte 
beginners is er de kennismakingscursus 
over 5 lessen van één uur waarin geleerd 
wordt om te gaan met de computer. U kan 
zich hiervoor opgeven bij Will de Leeuw 
T: 075-593 12 28. Zowel voor beginners 
als gevorderden worden de lessen ook 
gegeven in de Windows 10 serie. Voor 
gevorderden is er een ruime keuze uit 
workshops toegespitst op eigen interesse 
zoals:
o	 Wegwijs in Vista/Windows 7/omgaan met   
 Windows 10 (nieuw)
 Windows 8.1 voor senioren (8 lessen   
 van 2 uur)

Gevorderden kunnen zich opgeven voor 
een vervolgcursus/workshop via ons 

e-mailadres: 
plexat.sciw@gmail.com 

(vermeld uw keuze, naam, adres en telefoonnummer)

Ook beginners kunnen via familie of 
kennissen zich op ons e-mailadres 
plexat.sciw@gmail.com opgeven.

Bezoek ook onze webpagina:
http://wagenberg.seniorweb.nl

Educatie
Leren op leeftijd 
is leuk

Ook dit seizoen zal SWO bij voldoende 
belangstelling de volgende cursussen 
organiseren: 
l	Samen koken zorgt voor extra gezellig-
 heid en je leert er ook nog wat van. 
 SWO werkt hierin samen met lokale,   
 deskundige vrijwilligers en bedrijven. 
 Wie interesse heeft in een kookcursus kan
  zich melden bij SWO. 

l	Opleiding tot ouderenadviseur, is   
 bedoeld voor ouderen die leeftijdsge-  
 noten willen helpen en adviseren bij alle
  vragen op het terrein wonen, zorg, 
 welzijn en inkomen.

l	Cursus bridgen in Plexat in Wagenberg.
  Er kan iedere maandag gebridged 

 worden. Tevens zal er bij voldoende
  animo een beginners- en vervolgcursus   
 bridgen gegeven worden. Aanmelden 
 kan bij Lisa Sprangers op maandag-
 middag in Plexat of via T. 076-5933480.

l	Computerles aan huis SWO heeft vrij-  
 willigers beschikbaar die bij u thuis com-
 puterles komen geven, in uw vertrouwde  
 omgeving en met uw eigen computer.   
 Het gaat hier om les voor beginners, om   
 u op weg te helpen, dus niet om compu-
 tertechnische beheersvragen. Voor meer   
 informatie of aanmelding kunt u terecht   
 bij SWO T: 0162-451894 of via 
 e-mail: info@swodrimmelen.nl

l	Computercursus, een eerste kennisma-
 king met de computer kan gebeuren in 
 het Senioren Computer Informatiecen-  
 trum Wagenberg in Plexat en Den Domp   
 in Lage Zwaluwe.
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LAGE ZWALUWE: 
Den Domp

Onze maatschappij 
verandert in een razend 
tempo. Veel instanties zoals gemeenten en 
de belastingdienst verlangen dat de burger 
digitaal communiceert. Men verwacht 
gewoon dat de senior een computer heeft 
met internet. Vanaf oktober 2007 geven 
enkele vrijwilligers alweer voor het achtste  
jaar belangeloos computerles aan senioren. 
Dat gebeurt in de seniorensociëteit ‘Den 
Domp’ in Lage Zwaluwe. 

De volgende lessen zijn daar mogelijk:
o	 een snuffelcursus BASIS
o	 en het vervolg: een internet-litecursus
o	 en natuurlijk ons vervolg: fotocursussen

De lessen in Den Domp worden gegeven 
op Windows 7 en 8 computers, die regel-
matig op virussen worden gecontroleerd. 
Omdat er persoonlijk les wordt gegeven 
kan de docent optimaal inspelen op het 
leertempo van de senior.
Opfriscursussen senioren zijn altijd moge-
lijk, leeftijd speelt geen rol!

Snuffelcursus Lage Zwaluwe Basis
Dit is een cursus voor de echte beginners 
tegen een laagdrempelige prijs: 4 lesuren 
voor totaal €18,-.

Vervolgcursus Lage Zwaluwe Algemeen
De naam van deze cursus spreekt voor 
zich, deze cursus is pas mogelijk nadat u 
de snuffelcursus heeft gevolgd. De ‘les-
stof’ kunt u zelf invullen, b.v. herhaling van 

een onderdeel van de snuffelcursus, Excel 
(rekenprogramma) of computergebruik 
voor een hobby (foto’s leren scannen, 3D-
kaarten, noem maar op). Voor deze 4 lessen 
betaalt u €15,-.

Vervolgcursus Lage Zwaluwe Internet-lite 
Ook deze cursus bestaat uit 4 lessen. De 
kosten zijn €20.-
Het beste is eerst een traject Basis te volgen 
en aansluitend onze internetcursus. 
Maar met dit gewilde traject moet u er op 
tijd bij zijn. Vol=vol.

Vervolgcursus Digitale foto’s
Wie heeft er tegenwoordig geen digitale 
camera of mobiele telefooncamera. Op 
een eenvoudige persoonlijke manier krijgt 
u uitleg over uw eigen camera door onze 
speciale fotodocent uit Hooge Zwaluwe. 
Foto’s van bv kleinkinderen, worden door u 
bewerkt: rode ogen, te donker, vervelende 
lantaarnpalen enz.
Kosten zijn €13,- voor 4 lesuren.

Inschrijfformulieren
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij 
de Jumbo in Lage Zwaluwe (in het infor-
matierek, naast inleveren flessen) en bij de 
seniorensociëteit ‘Den Domp’. Inleveren kan 
in Den Domp bij Jan Luijten of  op adres
Noordbrabantlaan 7, Lage Zwaluwe. 
Op deze invulformulieren staat nadere 
informatie.

Na inlevering in september nemen onze 
vrijwilligers contact met u op voor het 
maken van een afspraak.
Behandeling van volledig ingevulde in-
schrijfformulieren gebeurt op volgorde van 
aanmelding.
Met de lesgelden kunnen wij reparaties 
uitvoeren, Windows updaten en virussen 
bestrijden.
De lessen zijn in de wintermaanden, van 
oktober tot en met april in overleg.

Den Domp is rollatorvriendelijk.
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Bemiddelingspunt voor contacten/
vriendschappen

Samen iets leuks 
ondernemen is vaak 
gezelliger dan al-
leen. Bent u op zoek 
naar iemand waar u 
samen iets gezelligs 
mee kunt onder-nemen dan bent u bij SIL aan 
het goede adres. 
Of u bijvoorbeeld samen op pad wilt om te 
wandelen of fi etsen, of dat u samen wilt buur-
ten, een spelletje spelen, naar het theater of 
op zondag samen een kopje koffi  e drinken 
aan de haven van Drimmelen, SIL helpt u 
daarbij. Via SIL hebt u de mogelijkheid om 
een oproep te plaatsen op de pagina van 
SWO in ‘t Carillon of kunt u reageren op een 
oproep die al geplaatst is. 

Hoe werkt SIL?

Het plaatsen van een oproep
Neem contact op met SIL en vermeld in korte 
bewoordingen wat uw interesse is en waar-
voor u iemand zoekt. Bijvoorbeeld: ‘Ik hou van 
fi etsen en ben op zoek naar een fi etsmaatje 
uit Made om samen tochten van ca. 20 km te 
gaan fi etsen.’ Vanuit SIL zal uw oproep ano-
niem geplaatst worden in ’t Carillon.

Het reageren op een oproep
Ziet u een oproep staan waaraan u denkt te 
kunnen voldoen, neem dan contact op met 
SIL en vermeld kort dat u interesse heeft en 
contact wilt met degene die de oproep heeft 
geplaatst. Bijvoorbeeld: ‘Ik hou ook van fi et-
sen en wil wel samen gaan fi etsen.’ 

Hoe nu verder
Vanuit SIL zullen gegevens van beide perso-
nen uitgewisseld worden, zodat u samen con-
tact kunt leggen en afspraken kunt maken 
over het samen gaan …. (in het voorbeeld 
dus: fi etsen). 

Binnenkort zal ook een website beschikbaar 
zijn waar 
oproepen ge-
plaatst kun-
nen worden 
en waar u 
direct contact 
kunt zoeken 
met iemand 
met dezelfde 
interesse.

SIL is telefonisch bereikbaar via 
SWO T 0162 - 45 18 94.

Steunpunt Mantelzorg
Mensen zijn vaak ongemerkt mantelzorger 
geworden. Zij zorgen voor iemand uit hun 
naaste omgeving die vanwege gezond-
heidsproblemen niet meer voor zichzelf 
kan zorgen. Hier gaat vaak alle aandacht 
naar uit. Bij het Steunpunt Mantelzorg 
kunnen mantelzorgers terecht voor advies, 

informatie en begeleiding, bemiddeling en 
lotgenotencontact.
Iedere donderdagochtend heeft het SWO 
een inloopspreekuur bij het WMO loket van 
10.00 – 12.00 uur in het Gemeentehuis te 
Made.
Coördinator Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp bij het SWO is Ria van Spijk. 

Mantelzorgondersteuning

SIL - Samen is leuker



11

uur bent u van harte welkom om geza-
menlijk met nog andere mantelzorgers uit 
de gemeente Drimmelen de Dag van de 
Mantelzorg te vieren. Op deze dag staan 
de mantelzorgers centraal. In het hele land 
worden activiteiten georganiseerd om de 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
Af en toe écht wat tijd voor jezelf, dat is 
natuurlijk de wens van vele mantelzor-
gers, gewoon er even tussenuit. Daarom 
organiseert SWO in samenwerking met 
de werkgroep mantelzorg de Dag van de 
Mantelzorg! Mantelzorgers krijgen op 11 
november een ontspannende dag aange-
boden. Waar deze dag uit bestaat, blijft nog 
een verrassing. 

Het thema van de dag voor 2015 is: 
“Mantelzorger laat je zien”. 

 
 Wilt u als mantelzorger deelnemen 
 aan deze dag dan kunt u zich tot 
 6 november  aanmelden bij SWO, 
 telefoon 0162- 45 18 94 
 info@swodrimmelen.nl - 
 www.swodrimmelen.nl  

Mantelzorgers van wie een naaste is opge-
nomen in een verpleeg- of verzorgingshuis 
zijn ook van harte welkom.
Heeft u bemiddeling nodig bij oppas thuis 
of dagopvang? Samen zoeken we naar een 
gepaste oplossing.

Fo
to
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Vrijwillige Thuiszorg en buddyzorg

Inzet van vrijwilligers in de thuissituatie
Deze hulp kan onder andere bestaan uit: 
gezelschap houden, samen een boodschap 
doen, hulp bij hobby of sport, begeleiden 
naar arts of ziekenhuis, wandeling maken, 
een praatje maken of ter ondersteuning 
van de mantelzorger. 
Buddyzorg is gericht op het verwerken van 
de ziekte en het versterken van de draag-
kracht en zelfstandigheid van de cliënt.
 
Een buddy steunt mensen die:
l	willen leren omgaan met een ziekte 
 waardoor zij sommige dingen niet   
 meer kunnen
l	hun zelfstandigheid willen vergroten
l	hun leefwereld willen vergroten

Een buddy kan op allerlei manieren  
steun bieden:

l	 luisteren en praten over de emoties  
 die het ziek zijn oproept
l	steun geven bij het omgaan met de  
 ziekte in het dagelijkse leven
l	samen bouwen aan een sociaal
 netwerk
l	samen erop uit gaan
l	steun geven bij de contacten met  
 artsen en hulpverleners

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
van mantelzorgondersteuning of vrijwillige 
thuishulp of wilt u zelf vrijwilliger of buddy 
worden in de thuissituatie, neem dan con-
tact op met SWO  0162- 45 18 94 
of e-mail: info@swodrimmelen.nl

Dag van de Mantelzorg 2015 
“Altijd voor een ander zorgen, nu even 
tijd voor jezelf”
SWO nodigt mantelzorgers uit om de Dag 
van de Mantelzorg te vieren op woensdag  
11 november  te Made. Van 10.00 tot 16.00 
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SWO participeert in en organi-
seert de volgende regionale man-
telzorgactiviteiten 

Alzheimer Café 
Drimmelen en Moerdijk 

Het Alzheimer Café is een 
ontmoetingsplaats voor 
dementerenden met hun 
partners, familieleden, 
hulpverleners en iedereen 

die belangstelling heeft en zich betrokken 
voelt bij dementie. 

Steun en ontmoeting
Het Alzheimercafé wordt maandelijks 
georganiseerd. Naast het verkrijgen van 
informatie geeft Alzheimercafé de bezoe-
kers de gemoedelijkheid van een echt café. 
Zij hebben de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten en te steunen. Het Alzheimer-
café vindt afwisselend in Zevenbergen en 
Made plaats. 

Programma najaar 2015

15 september 
“Mantelzorg en familieparticipatie”
De zorg verandert, er wordt steeds meer 
verwacht van mantelzorgers. Wat mag men 
verwachten van familie of mantelzorgers? 
Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van 
eenieder hierin? Een mantelzorger vertelt 
wat je hierin kan betekenen. Een mede-
werker van HOOM geeft uitleg over  wat er 
bedoeld wordt met participatie.
Locatie: Zorgcentrum De Zeven Schakels, 
in Zevenbergen

20 oktober
“Veranderingen in de zorg”
In 2015 is er veel veranderd ten aanzien van 
de financiering van de zorg. De gemeente 
heeft nu verantwoordelijkheden voor het 
uitvoeren van diverse taken. Wat betekent 
dit voor mensen met dementie? Hoe zit 

het met eigen bijdrage en vervoerkosten 
naar een dagbesteding? Heeft u nog wel 
recht op huishoudelijke zorg? Een specialist 
op het gebied van WMO beantwoordt uw 
vragen over de regelgeving en verantwoor-
delijkheden van de WMO/gemeente.
Locatie: Zorgcentrum De Wijngaerd, Made

17 november
“Muziekprogramma”
Muzikale Ontmoeting bij Dementie, door 
Angela de Rooij. Programma met liedjes uit 
de oude doos in combinatie met dementie. 
Er zal veel gezongen worden, de link met 
dementie zal op een positieve wijze gelegd 
worden. Het programma is bedoeld om de 
mensen gezelligheid te brengen. De mens 
met dementie en zijn mantelzorger worden 
in beeld gebracht.
Locatie:  Zorgcentrum De Zeven Schakels, 
in Zevenbergen

15 december 
Cabaretvoorstelling:  “Het draait om 
mensen” 
De voorstelling “Het draait om mensen 
nietwaar” neemt u met een lach en een 
traan mee in de wereld van dementie, de 
zorg er omheen en voor elkaar, maar ook 
over de ontwikkelingen in de zorg op dit 
moment. Het is geen gewoon cabaret. De 
muzikanten maken dit cabaret speciaal 
voor iedereen die met dementie te maken 
heeft, voor direct betrokkenen, maar ook 
voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. 
Ontspanning op een warme invoelende 
manier. Muziek en gedichten wisselen 
elkaar af.
Locatie: Zorgcentrum De Wijngaerd in 
Made

Voor 2016 zijn de thema’s nog niet bekend

Dinsdag 19 januari 2016
Locatie: Woonzorgcentrum de Zeven Scha-
kels in Zevenbergen  



13

Dinsdag 16 februari 2016
Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in 
Made

Dinsdag 15 maart  2016
Locatie: Woonzorgcentrum de Zeven Scha-
kels in Zevenbergen  

Dinsdag 19 april 2016
Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in 
Made

Dinsdag 17 mei 2016
Locatie: Woonzorgcentrum de Zeven Scha-
kels in Zevenbergen  

Dinsdag 21 juni 2016
Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in 
Made

Waar en wanneer:
Zorgcentrum De Wijngaerd 
(Cyclaamstraat 2a, Made)
Woonzorgcentrum De Zeven Schakels 
(Kasteelweg 1, Zevenbergen)
- Inloop 19:00 uur
- Start programma 19:30 uur
- Einde 21:30 uur

Meer informatie:
Ria van Spijk, T 0162 45 18 94 
ria.vanspijk@swodrimmelen.nl
Jos Gorissen, T 0168 35 05 00 
j.gorissen@surpluszorg.nl

Eerste Hulp Bij Dementie informatiekoffer 
EHBD koffer te leen bij SWO in Made

De EHBD koffer is te leen voor iedereen 
die te maken heeft met (beginnende) 
dementie. Voor inwoners van de gemeente 
Drimmelen is de koffer te leen bij Stichting 
Welzijn & Ondersteuning, gevestigd in het 
gezondheids- en dienstencentrum Het 
Vierendeel 6 te Made. De koffer wordt voor 
een periode van vijf weken kosteloos uitge-
leend. In de koffer vindt u veel informatie 
over dementie: (kinder)boeken, brochures, 

een DVD en een spel. 
Mensen met dementie en diens mantel-
zorgers zijn vaak onvoldoende geïnfor-
meerd over de gevolgen van dementie. De 
diagnose komt hard aan en de aanvullende 
informatie die door de professional tijdens 
het uitslaggesprek wordt gegeven, dringt 
niet volledig door. 
Een betere voorbereiding op het ziektever-
loop en de gevolgen van dementie kan de 
mantelzorgers helpen om beter en langer 
voor hun naaste te zorgen. 

Het dementiepunt 
Heeft u vragen of zorgen over dementie?
Bij SWO kunt u tijdens kantooruren terecht 
voor informatie over dementie en onder-
steuning.
Dementieconsulent 
Jos Gorissen is tele-
fonisch te bereiken: 
06- 23790364

Cursus voor naasten 
van dementerenden 
“Omgaan met 
dementie, hoe doe je dat”?  
SWO mantelzorgondersteuning organiseert 
in samenwerking met zorgcentrum De Wijn-
gaerd een serie van vijf themabijeenkom-
sten over het omgaan met dementie. 
 
De cursus is bedoeld voor directe betrok-
kenen van dementerenden die thuis of in 
het verzorgingshuis wonen. Het doel van de 
cursus is het geven van informatie over de 
aard, de gevolgen en de problemen die de 
omgang met een dementerende met zich 
mee kan brengen.
Tijdens de bijeenkomsten wordt ruim tijd 
besteed aan het uitwisselen van ervaringen 
met lotgenoten.
De cursus gaat van start bij voldoende aan-
meldingen begin 2016.
Nadere informatie bij SWO, Ria van Spijk: 
T: 0162-45 18 94
Email: info@swodrimmelen.nl
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‘Met een longziekte 
sta je niet alleen’  

Longpunt:  voor longpatiënten en hun 
omgeving
Longpunt Breda en omgeving is een 
maandelijkse ontmoetingsplek voor long-
patiënten en hun mantelzorgers.

Themabijeenkomst
Alles wat u wilde weten over zuurstof
Wat is er op de markt en hoe werkt het?
Datum: 16 september 2015

Themabijeenkomst
Zingend naar meer inhoud
Want zingen is een goede manier om je 
longen sterker te maken.
Datum: 18 november 2015

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 
uur tot 16.00 uur in zorgcentrum De Wijn-
gaerd, Cyclaamstraat 2A,  Made.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Deelname 
aan de bijeenkomst is gratis. 
Wilt u meer informatie over het Longpunt 
of wilt u weten wanneer de andere bijeen-
komsten plaats vinden? Neem dan contact 
met ons op via longpuntbreda@longfonds.
nl of T: 06-51 66 46 11 of 
www.facebook.com/longpuntbreda
Westbrabant.longfonds.nl

Themamiddag voor 
mantelzorgers ‘Blijf in balans’  
Datum: dinsdag 19 januari 2016
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur 

Plaats: vergaderzaal gezondheidscentrum
Het Vierendeel, Made (1e verdieping)
Toegang: gratis

Als mantelzorger is uw veerkracht en uithou-
dingsvermogen van groot belang.                    
Ook is het belangrijk dat de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van degene voor wie 
u zorgt zo lang mogelijk blijven behouden. 

Geriafit en SWO bieden u deze workshop aan. De fysiotherapeut van Geriafit  bekijkt 
samen met u hoe u beter in balans kunt blijven, ondanks uw taken als mantelzorger.                      
Hoe houdt u zichzelf lichamelijk fit, sterk en pijnvrij? Welke oefeningen en adviezen 
helpen daarbij? En hoe voorkomen we valincidenten bij degene waar u voor zorgt? 
U kunt zich voor deze themabijeenkomst aanmelden tot en met 14 januari bij SWO 
(0162)-451894 of via e-mail: info@swodrimmelen.nl  

Ook voor vervanging van de mantelzorg thuis kan men contact opnemen met SWO 
zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan worden. 
Bent u mantelzorger maar nog niet bekend bij SWO, meldt u dan aan via: 0162-451894 
of via info@swodrimmelen.nl.
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Het Parkinson Café Breda   

Het Parkinson Café Breda is een informeel 
trefpunt voor mensen met de ziekte van 
Parkinson, hun familie en mantelzorgers. 
Het biedt u de gelegenheid met anderen 
te praten die uw ervaringen begrijpen en 
kunnen delen. Elke laatste vrijdag van de 
maand is er een gezellige middag waar 
ontspanning en praktische informatie hand 
in hand gaan. Locatie van het Parkinson 
Café Breda:  Dorpshuis ’t Web, Zuringveld 1, 
4847 KS Teteringen. Voor een 
routebeschrijving kijk op: www.dorps-
huisteteringen.nl. De openingstijden zijn  

13.30-16.00 uur. De toegang is vrij en er is 
volop gratis parkeerruimte. In de vakantie-
periode juli-augustus is het Parkinson Café 
gesloten.
Data: 25 september, 30 oktober, 27 no-
vember 2015 en 29 januari, 26 februari, 25 
maart, 29 april, 27 mei, 24 juni 2016
Het Parkinson Café Breda is een initiatief 
van Parkinson Actief Breda.

Graag stel ik me aan u voor: mijn naam is Elly 
Punselie en sinds januari 2014 ben ik werk-
zaam bij SWO Drimmelen op het gebied van 
Sociaal Makelaarschap. Hierin kan ik mensen 
begeleiden die een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken.  

Voorbeelden van hulpvragen waarvoor u bij 
mij terecht kunt: 

l	 Hoe kan ik meer kennissen, vrienden of   
 contacten opdoen?  
l	 Hoe kom ik tot een zinvolle dagbesteding? 
l	 Hoe breng ik verandering in de problemen  
 waar ik in mijn dagelijks leven 
 tegenaanloop?

SWO heeft een team van vrijwillige netwerk-
coaches die graag bij u komen om samen 
met u nieuwe contacten of activiteiten te 
organiseren. Of bent u geholpen met een 
bezoek van een vrijwilliger of het zelf doen 
van vrijwilligerswerk? Daarnaast kunnen wij 
u doorverwijzen naar professionele onder-
steuning waar nodig. Het is de bedoeling dat 
de begeleiding bijdraagt aan een prettig en 
zinvol leven. 

Het motto is: meedoen naar vermogen!
Mijn collega’s en ik zijn voor u in de buurt en 
u bent welkom om eens langs te komen. Belt 
of mailt u mij gerust voor vragen T: 0162-45 
18 94 / Elly.Punselie@swodrimmelen.nl. 

Sociaal Makelaarschap
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Huishoudelijke hulp: Bemiddeling & 
Service
SWO - uw adres voor goede, betrouwbare 
huishoudelijke hulp in de gemeente Drim-
melen

SWO organiseert huishoudelijke hulp voor 
inwoners uit de gemeente Drimmelen via 
de regeling dienstverlening aan huis. Dit 
is een zogenaamde algemene voorziening 
waarvan iedereen gebruik kan maken.

Onze persoonlijke aanpak kenmerkt zich 
door een zorgvuldige bemiddeling tus-
sen klant en huishoudelijke hulp. Tevens 
verzorgen wij uw administratie en regelen 
vervanging bij ziekte en vakantie. Zo bent 

u altijd verzekerd 
van huishoude-
lijke hulp.

Uit een in 2015 
gehouden be-
hoefteonderzoek 
is gebleken dat 

94% van de klanten tevreden is over de 
dienstverlening van huishoudelijke hulp 
via SWO.

Aanvragen
U kunt rechtstreeks met SWO contact 
opnemen voor het aanvragen van huis-
houdelijke hulp. Dat kan via het telefoon-
nummer 0162- 451894 of via het 
contactformulier op onze website 
www.swohuishoudelijkehulp.nl of via 
het mailadres huishoudelijkehulp@
swodrimmelen.nl 

SWO neemt met u contact op voor 
het inventariseren van uw wensen. 
We spreken af of er een directe be-
middeling kan plaatsvinden of dat u 

een persoonlijk gesprek wenst. Indien u dit 
op prijs stelt, komen wij bij u langs voor 
een huisbezoek.
U geeft zelf aan of de voorgestelde hulp u 
bevalt. Zo niet, dan zoekt SWO graag voor 
u verder. 

Financiële tegemoetkoming
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
heeft u mogelijk recht op een fi nanciële 
tegemoetkoming via de gemeente. Hierbij 
wordt gekeken naar de noodzaak en uw 
eigen mogelijkheden. Is er een positieve 
indicatie, dan wordt op basis van uw fi nan-
ciële situatie bepaald hoeveel u per uur 
moet betalen. Dit kan variëren van € 3,00 
tot € 10,00 per uur.

Gaat u liever niet langs het Wmo-loket of 
u krijgt geen positieve indicatie, dan is het 
ook mogelijk zonder tussenkomst van de 
gemeente rechtstreeks huishoudelijke hulp 
te betrekken via SWO. U betaalt dan wel 
het volledige tarief van € 16,00 per uur.

Overige diensten
Vanwege het persoonlijk klantcontact kan 
SWO een meerwaarde zijn als het gaat om 
de inzet van overige diensten. Daar waar 
nodig kan dit bijvoorbeeld een (ouderen)
adviseur, mantelzorgondersteuning of 
vrijwilliger zijn.

Huishoudelijke hulp: bemiddeling en service
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Vrijwilligers Informatiepunt Drimmelen

Vrijwilligers Informatiepunt Drimmelen 

Het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) is een 
centrale plaats voor vrijwilligerswerk. De 
gemeente Drimmelen vindt vrijwilligers-
werk belangrijk. Al heel veel mensen doen 
vrijwilligerswerk en al heel veel organisa-
ties zijn actief. Het VIP team ondersteunt, 
bemiddelt en adviseert  zowel de vrijwil-
ligers als de organisaties. 

Wat doet VIP voor vrijwilligers?
Vrijwilligers kunnen gebruik maken van 
de vacaturebank op de website.  VIP 
bemiddelt vrijwilligers actief naar passend 
vrijwilligerswerk. Dit doet VIP door kennis-
makingsgesprekken, zij denkt mee met wat 
u leuk vindt om te doen en wat bij u past.  
Voor alle andere  vragen die te maken heb-
ben met vrijwilligerswerk kunt u terecht 
bij VIP:  verzekeringen, mogelijkheden, 
fi nanciën. 

Wat doet VIP voor organisaties?
Voor organisaties is het belangrijk dat zij 

voldoende en bekwame vrijwilligers heb-
ben die gemotiveerd zijn om hun werk te 
doen. VIP ondersteunt hen hierbij.  Door 
mee te denken over vacatures, vrijwilligers-
beleid, landelijke en toekomstige ontwik-
kelingen in het vrijwilligerswerk, over 
fondsen, fi nanciën en overige thema’s waar 
vrijwilligers-organisaties mee te maken 
hebben. 

Deskundigheidsbevordering
VIP organiseert en geeft cursussen aan 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
Welke cursussen dit zijn, is te lezen op de 
website. Voorbeelden zijn: oriëntatiecursus, 
basiscursus vrijwilligerswerk, themabijeen-
komsten over ziektebeelden, sociale kaart, 
vrijwilligersbeleid, werven van vrijwilligers, 
grenzen aan vrijwilligerswerk.

De vacaturebank
Op de website  www.swodrimmelen.nl/
vacatures leest u alle actuele vacatures 
in de gemeente Drimmelen. Organisaties 
kunnen hierop hun vacatures plaatsen en 
vrijwilligers kunnen zich aanmelden. 

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk, 
kunt u contact opnemen met SWO/VIP. 
Email: vip@swodrimmelen.nl en 
T: 0162-45 18 94

Heeft u een probleem met een medewerker/ beroeps-
kracht/ vrijwilliger van SWO en komt u daar zelf niet aan 
uit? Schakel de hulp in van de Klachtenfunctionaris!
U kunt dus de hulp van de Klachtenfunctionaris inroepen 
als uw eigen poging om tot oplossing van een probleem te 
komen niet lukt.
Uw klacht kunt u dan schriftelijk of mondeling indienen bij: 

De heer Piet van Gils, 
Beukenhof 17,
4921EZ Made, 
tel: 0162-852709 \
06-22166904
p.gils@ziggo.nl

Klachtenservice



Wist u dat 
SWO Drimmelen 
ANBI-erkend is?

Wat is een ANBI?
Draagt u SWO een 

warm hart toe? Een gift aan SWO kan ons 
helpen. Onze Stichting is door de Belas-
tingdienst aangewezen als een  Algemeen 
Nut Beogende Instelling  (ANBI). 

Wat is uw voordeel?
Voor u betekent het dat een gift fi scaal 
voordeel kan opleveren. Giften aan een 

instelling die door de Belastingdienst is 
aangewezen als een ANBI mogen door de 
donateur namelijk - binnen de daarvoor 
geldende regels - worden opgegeven als 
aftrekpost voor de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting.

Meer weten?
U kunt bij uw belastingadviseur of accoun-
tant terecht voor meer informatie. Natuur-
lijk staat ook SWO u graag te woord. U kunt 
contact opnemen met Nancy Meeusen van 
SWO, T 0162-451894.

QR-Code
 
Op de achterzijde van dit activiteitenpro-
gramma vindt u een zogenaamde QR-
Code. De afkorting QR staat voor Quick 
Response (= snelle reactie). Deze code 
is een tweedimensionale streepjescode 
die verwijst naar een internetpagina of 
e-mailadres.

Om deze code uit te lezen, downloadt u 
een app op uw  smartphone of tablet. Als u 
de code aan de  achterzijde van dit acti-
viteitenprogramma uitleest wordt direct 
de website van SWO getoond. Op deze 
site kunt u o.a. de digitale versie van dit 
programma vinden.

U vindt QR-codes 
overal : in super-
markten, op straat, 
op producten  en 
campagnes.

Scan de QR-code 
met behulp van 
de QR-reader 
op je telefoon of 
tablet.

Lees de tekst of 
klik op de hyper-
link om de site te 
openen.

Hier eindigt het aanbod van SWO Drimmelen

KBO     Lage Zwaluwe

Bingomiddagen  aankondiging zie Carillon
   

Belangenorganisatie van senioren

Activiteitenaanbod 
van de ouderenorganisaties in Drimmelen
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KBO  Hooge Zwaluwe

Bingomiddagen  De derde donderdag van de maand.
   17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december. 2015
   21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april,19 mei, 16 juni, 
   21 juli 2016.
   
Fietstochten  donderdag 24 september en donderdag 22 oktober 
   begin 14.00 u vanaf ” Onze Kerk” 

St. Nicolaas  dinsdag 24 november 2014 in de Zonzeel zaal open om 
   13.30 uur begin 14.00 u.

Kerstviering  maandag 21 december in de Zonzeel zaal open 
   om 12.00 uur begin 12.30 u.

KBO  Made

Sinterklaasviering  26 november 2015 in ‘t Trefpunt, nadere informatie volgt  

Kerstviering   17 december 2015 in ‘t Trefpunt, nadere informatie volgt

Nieuwjaarsbijeenkomst  10 januari 2016 in ’t Trefpunt, nadere informatie volgt

Ledenvergadering  22 oktober 2015 en 24 maart 2016 in ’t Trefpunt 

Rikconcours in de Mayboom van 13.30 tot 16.30 uur elke vrijdagmiddag
   van 4 september tot en met 18 december 2015 
   Prijsuitreiking 18 december 2015

   van 8 januari tot en met 29 april 2016. 
   Prijsuitreiking 29 april
   Op goede vrijdag geen rikken.

Coördinatie rikken  Ans vd Bersselaar,   tel. 683118

Sjoelen   elke maandag om 13.30 tot ongeveer15.30 uur 
   in de Mayboom van 31 augustus 2015 t/m 18 april 2016 
   (Er is géén sjoelen op carnavalsmaandag en op 2e Paasdag.)

Coördinatie sjoelen  Annie van Gils, tel. 683232 / Jopie Mureau, tel. 685281

Jeu de Boules  Dit vindt plaats op dinsdag- en woensdagmiddag en begint   
   op dinsdag om 13.15  u en op woensdag om 14.00 u met als 
   locatie “het Kloosterhof”. 

Coördinatie jeu de boules Jos Leijten, tel. 684233 / Nelleke Lankhuizen, tel. 685566

Belangenorganisatie van senioren

Belangenorganisatie van senioren
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KBO Made

Biljarten    31 augustus 2015 t/m 22 juli 2016
   vrij biljarten op maa. t/m vrij. 12.30 – 16.30 uur voor KBO en 
   Welzijngroep in de Mayboom.
 
Koersbal  Koersbal is mogelijk vanaf 7 september 2015 t/m 27 juni   
   2016 op maandagavond van 19.15-21.00 uur of op 
   donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur in De Mayboom 
   (Panoramazaal).
   (Er is géén koersbal op carnavalsmaandag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en   
   Hemelvaartsdag.) 
Coördinatie maandagavond Rina van Meel, tel. 685962 \ Harrie Loonen, 
    tel. 318129
Coördinatie donderdagmorgen  Annie van Gils, tel. 683232

Fietsen   Op dinsdagmiddag is er van mei t/m augustus een korte en 
   een lange fietstocht met als vertrekplaats “de Mayboom”  en
   starttijd om 13.15 uur. 

Coördinatie fietsen Annie van Gils, tel. 683232 (korte route)
   Rina van Meel, tel. 685962 (lange route)

Wandelen  Dit is op elke donderdagmiddag vanaf Den Deel met als   
   vertrektijd 13.30 uur en terugkomst ca. 15.30 uur.    

Coördinatie:  Rina van den Biggelaar, tel. 0162-797947

Bingo   Elke maand is er een bingomiddag. Deze begint om 
   14.00 uur in ‘t Trefpunt op: 
   13 augustus, 10 september, 8 oktober, 26 november 2015
   14 januari, 18 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni 2016

Coördinatie bingo Annie van Gils/Ad van Gils,  tel. 683232

Bloemschikken   Onder leiding van Rina van Meel wordt er weer in september 
    gestart, en wel op de donderdagen 17 september, 
   15 oktober,12 november en dinsdag 15 december 2015. 
   En op de donderdagen 14 januari, 18 februari – 17 maart en 
   14 april 2016. Altijd van 9.30-11.00 uur in de Mayboom 
Coördinatie bloemschikken  Rina van Meel, tel. 685962

Vissen   Het seizoen van de Welzijn Groep en K.B.O. loopt van mei   
   2015 t/m aug. 2016   Verzamelen 13.30 uur.
   Vissen is alleen mogelijk met geldige papieren!!! 
   Botenwedstrijd (afhankelijk van het weer).

Coördinatie vissen Wil Fens, tel. 683581 / Bert van Geel, tel. 686678

Belangenorganisatie van senioren



21

KBO Made

Dagreis   Elk voorjaar wordt er een dagreis georganiseerd naar een   
   mooie en/of interessante bestemming. In de Nieuwsbrief en   
   in ’t Carillon worden de leden daarover tijdig geïnformeerd. 

Meerdaagse reis Van 20 september t/m/24 september 2015 is er een 
   meerdaagse reis naar Rosengarten in Duitsland. 
   De inschrijving voor deze reis heeft reeds plaatsgevonden 
   en er zijn nog enkele plaatsen over.

Contactpersoon:  Rina van den Biggelaar, tel. 06-23304664

Diverse activiteiten Behalve de reeds vermelde activiteiten zullen er nog één of   
   meerdere eenmalige activiteiten plaatsvinden zoals bv.
   l		Carnavalsviering op donderdag 4 februari 2016 
   l		Modeshow op 16 september 2015 en voorjaar 2016
   l		Barbecuemiddag op zondag 26 juli 2015 in ‘t Trefpunt
Voor verdere informatie houd de Nieuwsbrief en ‘t Carillon in  de gaten.

Belangenorganisatie van senioren

Belangenorganisatie van senioren

Bingomiddagen   woensdagmiddag in Plexat 
 aanvang13.30 u en zaal open om 13.00 u
 23 september, 28 oktober, 25 november 2015 en 
 27 januari, 24 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei, 
 22 juni 2016

Kermisbingo (gratis) dinsdagmiddag 6 oktober 2015 in Plexat 
 aanvang 13.30 u en zaal open om 13.00 u

Koningsdagbingo voor  woensdagmiddag 27 april 2016 in Plexat
50-plussers uit Wagenberg aanvang 13.30 u en zaal open om 13.00 u
(gratis) Deze bingo wordt u aangeboden door 
 Het Oranjecomité Wagenberg

Mode/verkoopshow   woensdag 14 oktober 2015  en woensdag 6 april 2016
Harry Kerkhofs Mode(t)huis aanvang om 14.00 u in Plexat

St. Nicolaasmiddag woensdagmiddag 2 december 2015 
 aanvang 14.00u in Plexat

Kerstmiddag woensdag 22 december 2015 in café/zaal Nicortiny - 
 nadere berichtgeving volgt

Algemene Ledenvergadering woensdag 10 februari 2016 aanvang 13.30 uur  in Plexat

KBO Wagenberg
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Welzijn Groep Made  Made

Biljarten W-groep  woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12 uur.   
 Start op 31 augustus 2015 t/m 13 december 2015

Contactpersoon: Fr. van Mook, tel. 686767 

Biljarten W-groep onderling  Driebandentoernooi van maandag 11 januari t/m 
 vrijdag 29 januari 2016 in de Mayboom

Contactpersoon M. van Hooije, tel. 685337

Biljarten W-groep onderling maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen
 van 9.00 tot 12.00 uur - vanaf 31 augustus t/m 
 13 december 2015

Contactpersoon F. van Mook, tel. 686767

Vrij biljarten W-groep en KBO  Iedere middag  van 12.30 tot 16.30 uur 
 31 augustus 2015 t/m 22 juli 2016

Kaarten: rikken en jokeren dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur  op
 1-8-15-22 september op 6-20-27 oktober en 
 op 3-10-17 november en op 1-8 december 2015 en 
 op 4-11-18 januari en op 2-8-23 februari en op 
 1-8-15-29 maart en op 5-12-19-26 april 2016. 
 Rik/joker marathon: data volgen nog 

Contactpersoon Mevr. A. Netten-de Laat, tel. 684138

Darten donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
 1 oktober 2015 t/m 24 maart 2016.

Contactpersoon G. Welten, tel. 06-28980387 en P. vd Korput, tel. 683536

Bridge  donderdagmiddag van 13.15 tot 16.45 uur 
 3 september 2015 t/m 21 juli 2016.

Contactpersoon W. Broeders, tel. 684257 en J. van Boxtel, tel. 683749

KBO Wagenberg

Toneelmatinee dinsdag 27 maart aanvang 14.00 uur in Plexat. 
 De zaal is open om 13.30 uur.

Toeristische daguitstap medio juni/juli 2016 (nadere berichtgeving volgt)

Afsluitingsmiddag  woensdag 22 juli 2016
Gemeenschapshuis Plexat  Alle 50-plussers uit Wagenberg zijn vanaf 13.30u
seizoen 2015/2016 van harte welkom in Plexat
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Welzijn Groep Made  Made

Gymnastiek dinsdagmorgen van 10.45 tot 11.45 uur
 1 september 2015 t/m 12 juli 2016

Contactpersoon R. van Gils, tel. 684562 

Zwemmen donderdagmorgen van 10.30 tot 11.15 
 en 11.15 tot 12.00 uur 
 17 september 2015 t/m 26 mei 2016 in
 instructiebad H. van Geloof

Contactpersoon Kees Zonneveld, tel. 680563 

Bloemschikken  woensdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur
 op 9 september, 14 oktober, 11 november, 
 14 en 16 december 2015 en op 13 januari, 10 februari, 
 9 en 23 maart, 13 april 2016. 

Contactpersoon Mevr. R. Schellekens, tel. 684709
 Mevr. J. Flipsen, tel. 682813

Yoga Welzijn Groep woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur 
 van 2 september 2015 t/m 20 april 2016
 Donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 u en van 
 14.45 tot 15.45 uur van 3 september 2015 t/m 
 21 april 2016

Contactpersoon L. Domenie, tel. 683459

Zingen De Oude Tijdzangers dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur
 van 1 september 2015 t/m 19 juli 2016

Contactpersoon José vd Velden, tel. 683765

Handwerken dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
 van 15 september 2015 t/m 26 april 2016

Contactpersoon J. vd Korput, tel. 686767

Vissen: W-groep + KBO van april t/m september 2016 

Contactpersoon W. Fens, tel. 683581 en L. van Geel, tel. 686678

Gespreksgroep iedere eerste dinsdag van de maand in de Wijngaerd,   
 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 2015
 5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni en 
 5 juli 2016 van 15.30 t/m 17.00 uur

Contactpersoon L. Marijnissen, tel. 684634
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Welzijn Groep Made  Made

Nordic Walking maandagmorgen van 9.15 tot 10.30 uur bij goed weer het  
 hele jaar door in overleg.

Contactpersoon M. Jansen, tel. 685132

Wandelvierdaagse  maandag 2 juni t/m donderdag 5 juni 2014

Contactpersoon K. Zonneveld, tel. 680563

Fietsen woensdagmiddag. Afstand 30 tot 40 km. 
 Vertrek in nader overleg met de contactpersoon vanaf 
 de Mayboom om 13.00 uur. 
 Eenmaal per maand een dagtocht, afstand ca. 60 km 
Contactpersoon K. Zonneveld, tel. 680563

Najaarsvergadering dinsdagmiddag 13 oktober 2015

Najaarsreis woensdag 4 november 2015

St.Nicolaas viering dinsdagmiddag 24 november 2015

Kerstviering dinsdag 15 december 2015

Carnavalsbingo  dinsdag 2 februari 2016 (onder voorbehoud)

Jaarvergadering  dinsdagmiddag 22 maart 2016 

De Mayboom is tijdens de vakantiesluiting van 18 juli t/m 30 augustus open op donder-
dagmiddag voor diverse activiteiten van 13.30 tot 16.30 uur (o.a. bridgen, biljarten e.d.) in 
samenwerking met de KBO. 
De Mayboom is gesloten van 24 december 2014 tot en met 2 januari 2015.
www.wgroepmade.nl

Seniorenclub Drimmelen Drimmelen

Activiteiten   2 x per jaar een bingo, kerstviering, sinterklaasviering en   
   eenmaal per jaar een reisje

Seniorensoos Lage Zwaluwe Lage Zwaluwe

Seniorensoos voor 65-plussers met o.a.  
spelletjes, bingo, zangmiddag en 
uitgenodigde gastsprekers.  

Eenmaal per jaar een gezellig uitje.

Mensen die niet in staat zijn zelf te ko-
men, worden opgehaald.

Elke 14 dagen op dinsdagmiddag   
Contactpersoon P. Polak, 0168-482746
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Zonnebloem  Wagenberg

Pannenkoeken eten 25 augustus
Ontspanningsmiddag Wagenberg medio oktober 2015
Bezoek tuincentrum eind november/begin december 2015
Kerstviering (Driedorp) december 2015

Zonnebloem  Hooge en Lage Zwaluwe

Bingo  1 september, 6 oktober, 3 november, 
 1 december. 2015. 5 januari, 2 februari, 
 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli 2016

Zonnebloem  Made

De Ouwe Tijdzangers 19 september 2015
 

Zonnebloem  Terheijden

Hortensiakwekerij Strijbeek  1 september 2015  
Feestmiddag in ‘De Cour’ 6 oktober 2015  
Winkelen in Oosterhout  3 november 2015  
Kerstshow in tuincentrum  24 november 2015  
Zonnebloem Kerstviering  22 december 2015
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Bewegen voor 50+

Meer bewegen voor ouderen
Bewegen is gezond!

Bewegen is hét toverwoord als het gaat om lichamelijke en geestelijke 
gezondheid en het behoud van kwaliteit van leven. Dit geldt voor 
iedere levensfase maar nog sterker voor u als oudere. 
De positieve eff ecten van bewegen zijn nl. groter dan menigeen denkt. 

Enkele belangrijke eff ecten van bewegen  zijn: 
l	Het behouden van zelfstandigheid tot op hoge leeftijd
 Als u actief blijft, regelmatig beweegt, blijft u sterk genoeg om veel taken zelfstandig uit  
 te voeren en zal het dagelijkse leven minder problemen met zich mee brengen. U kunt 
 makkelijker reiken, grijpen, buigen, dragen, enz.

l	Verminderd risico op: Hart - en vaatziekten / overgewicht / suikerziekte / hoge bloed- 
 druk / vallen / botontkalking.

l	Minder last van stress, depressie en meer ontspannen
 Bij het bewegen komen hormonen vrij waardoor u zich beter voelt.

l	Contacten Door bewegen maakt u sociale contacten.

l	U voelt zich fi tter, energieker!
 
Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen er ook van profi teren als ze actie-
ver worden, bewegen. Doen wat je kunt, helpt om de negatieve eff ecten van een ziekte te 
verminderen.
 
Dus het blijkt dat bewegen op veel manieren bij kan dragen aan uw algemeen 
welbevinden. Maak een keuze uit het aanbod en doe mee! 

SWO heeft zich teruggetrokken uit de organisatie van bewegingsactiviteiten, 
maar op verschillende locaties in de gemeente Drimmelen worden 

activiteiten speciaal voor 55-plussers georganiseerd. 
 

 is hét toverwoord als het gaat om lichamelijke en geestelijke 

De positieve eff ecten van bewegen zijn nl. groter dan menigeen denkt. 

Vogelstraat 1 • 4845 PA Wagenberg • Tel. 076-5931331 • Fax 076-5935598 

A. Janssens en Zn. bv
janssenstweewielers@ziggo.nl • www.ajanssensenzn.nl

Koninklijke

Ontdek het gemak van 
elektrisch fietsen bij:

Extra 
energie
wanneer 

u wilt!

Bewegen??........ Ja!…Doen!

(Advertentie)



Bewegen??........ Ja!…Doen!
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maandag en woensdag 13.30-16.30 achter Plexat  Wagenberg 
dinsdag en woensdag 14.00-16.00 steunpunt Kloosterhof  Made 
dinsdag 18.30 tuin zorgcentrum Ganshoek Lage Zwaluwe
(in de zomermaanden) 

Project Langstraat - Hooge Zwaluwe:
Maandag  14.00 -16.00u  
wanneer het ‘s avonds vroeg donker wordt.
Dinsdag  14.00 -16.00u
Woensdag  14.00-16.u,  als het 
warm is dan donderdagavond 19.00-20.30u

Jeu de Boules

Gym Vereniging Hirundo

Gym Vereniging Hirundo uit  Lage 
Zwaluwe heeft alweer 3 jaar een bewe-
gingsles speciaal voor 50+. De les wordt 
verzorgd door Michelle Oskam. Zij is een 
professional op dit gebied. 

De dames en heren die hieraan meedoen 
hebben er plezier in en vinden het fi jn 
om te bewegen. Hier sport iedereen op 
zijn eigen niveau of u nu al jaren aan 
sport doet of dat u al jaren niets meer 
heeft gedaan, u bent allemaal van harte 
welkom.

Lijkt het u wat en  bent u van plan wat 
(vaker) te gaan bewegen, kom dan eens 
kijken op de woensdagochtend van 09.00 
uur tot 10.00 uur in sporthal ”Rietgors” te 
Lage Zwaluwe.
U kunt ten alle tijden aan een les mee-
doen.

We hopen u te mogen begroeten op de 
woensdagochtend!

Heeft u vragen mail of bel dan: 
hirundogymleden@live.nl
T: 0168-48 24 65
 

Gymvereniging Amicitas

Amicitas in Terheijden is een 
gezellige vereniging voor 
iedereen die van sporten 
houdt. Hierna ons aanbod voor 
55-plussers:

Gym 65+ op donderdag 9.30 - 10.15 uur
Gym 50+ op donderdag 10.45-11.30 uur
Docent:  Monique Peters
Waar:  de Cour  Terheijden

Gym 50+   op woensdag 10.45 -11.45 uur
Docenten: Cocki Baart en Annemie  
  Schonk
Waar:  Sporthal Driedorp in Wagen- 
  berg 

Voor meer informatie kan u terecht bij 
Jacqueline Huzen 076-593 83 17
of mail j-huzen@hotmail.com
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Seniorenzwemmen 
Op donderdag bestaat de mogelijkheid voor senioren om in zwembad De Niervaert in 
Klundert te zwemmen in extra verwarmd water. De 1e groep start om 9.30 uur tot 10.15 uur. 
De senioren van de gemeente Drimmelen kunnen een abonnement aanschaffen voor 
€ 100,-- exclusief magneetpas ad € 6,00. Dit abonnement is een jaar geldig.
Op vertoon van dit abonnement kan u iedere donderdagochtend gebruik maken van het 
zwembad (op bovengenoemde tijd), waarbij ook een Aquagymles verzorgd wordt.
De uitzondering hierop is tijdens de vakantieperiodes, waarbij normaliter de MBvO-activi-

Zwemmen voor senioren in Klundert 

Breng uw hart in beweging!

Aquafitness voor (ex)hartpatiënten, 
onder begeleiding van erkende instruc-
teurs van De Hart- en Vaatgroep

Eén van de beste vormen van sport beoe-
fening voor hartpatiënten is zwemmen. 
Mensen die een hartaandoening hebben 
(gehad) denken vaak ten onrechte dat 
ze niet meer mogen zwemmen. Door de 
opwaartse druk van het water is zwem-
men juist een uitstekende manier om in 
goede conditie te blijven. Wij starten  met 
een speciaal voor hartpatiënten opgezet  
gevarieerd programma met oefeningen 
onder het motto ‘alles mag, niets moet’. 

Het gaat duidelijk níet om de prestatie, wèl 
om zelfbewustzijn te kweken en de eigen 
mogelijkheden te (her)ontdekken. 
Onder begeleiding van door de hart- en

vaatgroep opgeleide instructeurs doet u 
oefeningen in borstdiep water. 
De oefeningen zijn erop gericht om de 
algehele conditie, lichaamscoördinatie,  
hart- en longfunctie te verbeteren en 
de spiergroepen te versterken. Ook als 
u niet kunt zwemmen kunt u meedoen.                                            
Er is altijd voldoende toezicht om zo nodig 
hulp te verlenen.

Wij  adviseren u wel om vooraf te over-
leggen met de cardioloog of huisarts.                                            
Na het zwemmen kunt u op eigen ge-
legenheid koffie drinken in ons horeca 
gedeelte.

Donderdag van 13.30 – 14.30 uur in:
Zwembad De Niervaert 
Molenvliet 7, 4791 GB Klundert
tel.: 0168 404848
E-mail:  info@sportplazamoerdijk.nl
Internet:  www.sportplazamoerdijk.nl
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teiten stilliggen. U mag dan wel, op een andere dag en 
tijd, in die periode gebruik maken van het zwembad.
Mocht u toevallig verhinderd zijn op één van de andere 
donderdagen, dan kan u met het abonnement op een 
andere dag gebruik maken van het zwembad.
Zoals gebruikelijk zijn 1x per maand alle baden toegankelijk.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Els van der Velden van SportPlaza Moer-
dijk, tel. 0168 - 40 48 48 of e-mail e.vandervelden@sportplazamoerdijk.nl.

Sporten:

“Gewoon als het kan, speciaal als het 
nodig is”
Voor wie wil sporten zijn er veel mogelijk-
heden.
Ook voor mensen die door hun lichame-
lijke beperking of chronische aandoening 
weer willen gaan bewegen.

Jammer genoeg zijn die mogelijkheden 
nog niet altijd voldoende bekend. We we-
ten allemaal dat bewegen meehelpt om 
ons fysiek en mentaal beter te voelen. Een 
actieve leefstijl heeft een gunstig effect 
op de gezondheid.
Ook als uw lichamelijke conditie niet zo 
goed is, omdat u bijvoorbeeld een lan-
gere periode niet heeft kunnen sporten 
of bewegen, dan is er een mogelijkheid 
om dat stapje voor stapje weer op te gaan 
bouwen.
 

De mogelijkheden:
 
Zaalsport: 
Iedere woensdag een uur bewegen in de 
zaal. 
Elke week beginnen met een andere 
vorm van warming-up, gevolgd door rac-
ketspelen. Waarbij u kunt kiezen tussen 
badminton en dynamic tennis.
Zwemmen:
Zwemvormen in ondiep water (tot 130 
cm), daarnaast allerlei beweegvormen / 
oefeningen.
(watertemperatuur 32.5 graden)
Zwemmen in het wedstrijdbad (van 110 - 
200 cm), met allerlei beweegvormen/
oefeningen (watertemperatuur 29.5 
graden).
Alle lessen duren 1 uur, waarbij de nodige 
ruimte wordt geboden te ontspannen.

Dagen/tijden:

Ondiepe bad
Maandag  13.15 - 14.15 uur
Vrijdag     13.15 - 14.15 uur 
Diepe bad
Maandag  14.15 - 15.15 uur
Vrijdag     11.30 - 12.30 uur

Voor meer info:
SportPlaza Moerdijk, Molenvliet 7, 
Klundert. T: 0168-404848
E-mail: 
a.buijtenhuis@sportplazamoerdijk.nl
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Zwemmen voor senioren in Made bij Zwemschool Van Geloof 

Iedere dinsdag ochtend zwemmen 
3 groepen senioren uit de gemeente 
Drimmelen in het overdekte zwembad  
Zwemschool Van Geloof.
De groepjes bestaan uit +/- 12 dames 
en enkele heren, die ongeveer een half 
uurtje vrij-zwemmen en aansluitend 20 
á 25 minuten (vrijblijvend) deelnemen 
aan verschillende oefeningen zoals : 
trim-zwemmen, aqua-joggen of zwem-
gymnastiek.

l	 De kosten zijn € 60,- per half jaar  
 (40 lessen per jaar).
l	 De lessen worden verzorgd door een  
 gekwalificeerd zwemonderwijzer.
l	 De temperatuur is altijd minimaal 
 30 graden!
l	 Eenmaal vóór de zomervakantie en  
 met kerst wordt een (gratis) bakje 
 koffie gedronken.

De zwemtijden zijn:
1e groep start rond 08:30 uur. Om 09:05 
uur wordt gestart met de oefeningen.
2e groep start om 09:30 uur, en met de 
oefeningen wordt gestart rond 09:50 uur.
3e groep start met de oefeningen om 
10:15 uur tot 10:40 uur, daarna mag er vrij 
gezwommen worden tot 11:00 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij en u bent 
van harte welkom om een gratis proefles 
mee te komen zwemmen!

Mensen met een verstandelijke beperking 
kunnen iedere donderdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur zwemmen onder deskundige 
begeleiding.

Zwemschool Van Geloof 
Wilhelminastraat 35a 
4921KC Made 
Tel: 0162-683817
www.zwemschoolvangeloof.nl

HARTPATIËNT VOELT ZICH BETER 
DOOR BEWEGEN

Bewegen vermindert de kans op hart- en 
vaatproblemen en verbetert uw conditie, 
ook als u al een hart- of vaataandoening 
heeft. Zoveel mogelijk bewegen en lek-
ker sporten is goed voor u. Het verbetert 
uw conditie, geeft u zelfvertrouwen en 
het kan nog leuk zijn ook. Tegelijkertijd 
is het belangrijk dat u naar uw lichaam 
leert luisteren en herkent wat wel en niet 
goed voor u is.

Recreatiesportvereniging Welzijn, een 
beweegvereniging van en voor mensen 
met een hart- of vaatziekte nodigt geïn-
teresseerden uit om mee te bewegen. Ie-

dere dinsdag om 9.30 uur (met uitzonde-
ring van de schoolvakanties) zijn de leden 
van Welzijn aan het bewegen in sporthal 
De Amerhal te Made. Na het doornemen 
van het zogenaamde protocol (voor het 
geval er iets met een van de sporters zou 
gebeuren) splitst de groep zich op in twee 
delen, elk onder leiding van een van de 
twee gecertificeerde leiders.
De kosten bedragen € 8,50 per maand 
voor de leden die een uur sporten en 
€ 12,- voor de leden die anderhalf uur 
sporten.

Onze vereniging is aangesloten bij De 
Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging 
van en voor mensen met een hart- of 
vaataandoening. De vereniging richt zich 

Welzijn - Bewegen voor hartpatiënten



31

zowel landelijk als regionaal op belan-
genbehartiging, informatievoorziening, 
lotgenotencontact en leefstijlmanage-
ment. Kijk voor meer informatie op www.
hartenvaatgroep.nl  of bel 088-1111600.

Heeft u belangstelling om ook te gaan 
bewegen, neem dan contact op met een 

van de volgende bestuursleden: Cees Thijs-
sen, tel. 671721, Cees Voermans, tel. 685578 
of Dim van Groesen, tel. 684127. 
U bent ook van harte welkom om op dins-
dagmorgen binnen te lopen bij De Amer-
hal als onze sporters bezig zijn. Aanvang 
9.30 uur en de pause 10.30 uur.
De groep Welzijn hoopt u te ontmoeten.

Beweeggroepen 50+ van de Laar

Meer Bewegen Voor Dinsdag 9.30 u t/m 10.15 u
Ouderen beweeggroep Sporthal Driedorp Wagenberg
 Door José van de Laar, T: 06-53346206. 
 E-mail: jose.laar@ziggo.nl

Beweeggroep  Bij voldoende deelnemers kan er weer een nieuwe groep
Hooge Zwaluwe opgestart worden. Aanmeldingen via SWO 
 T: 0162-451894

Fitness Beweeggroep zie activiteitenaanbod van De Wijngaerd

Volksdansgroep Hooge -/Lage Zwaluwe

Volksdansgroep Hooge / Lage Zwaluwe 
is sinds 1 september 2013 door SWO 
overgedragen.
Onder leiding van docente Sophie van 
Amelsvoort kan u deelnemen aan deze 
activiteit elke dinsdagochtend van 9.30 -
10.30 uur in ontmoetingscentrum “De 
Zonzeel” in Hooge Zwaluwe. Loop gerust 
een keertje binnen om te kijken of het 
iets voor u is.

Beweeggroepen Fysiotherapie Geriafit

Beweegprogramma voor senioren

Wat? Werken aan fitheid, conditie, balans, kracht en lenigheid onder begeleiding van 
een gespecialiseerd fysiotherapeut
Voor wie? Senioren evt. met een chronische aandoening, verdeeld over 2 groepen naar 
niveau.
Waar? Judo club Made. 
Wanneer? Dinsdag 09.15-10.15 u/ 11.30-12.30 u
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Beweeggroepen Fysiotherapie Geriafit

Leefstijl interventie Get and Stay Fit

 Wat? Beweegkuur van 12 weken, afwis-
selend programma, in samenwerking met 
uw huisartsen/praktijkondersteuners, 
diëtist en lokale sportaanbieders, voor 
een zet in de goede richting.
Voor wie? Mensen met : diabetes, hoge 
bloeddruk, COPD, overgewicht en/of een 
inactieve leefstijl
Waar? Op verschillende locaties in Made
Wanneer? Er start een groep in het na-
jaar 2015 en in het voorjaar 2016.

Stichting Hello you

Badminton spelen 
met een lichamelijke beperking

Locatie:  De Amerhal in Made.

Voor meer informatie kunt u ons berei-
ken via 0162-680234, info@geriafit.nl 
of kijk op www.geriafit.nl

U kunt zich aanmelden bij onderstaande 
telefoonnnummers: 
0162-684978 of 06-18420440



Cursussen voor ouderen gegeven 
door andere organisaties

Almkerk, Dongen, Waalwijk, Helmond, 
Cuijk en Uden. U vindt ons daarnaast in 
West, Midden en Oost-Brabant bij veel 
huisartsen, op scholen, in wijkgebouwen, 
bij gemeenten en bedrijven. Voor alle loca-
ties en alle vragen kunt u telefonisch
contact opnemen via 088- 0161800 of kijk 
op onze website www.indigobrabant.nl 
voor meer informatie.

Een mens is nooit te oud …
Informatie voor ouderenverenigingen en 
ouderenwerkers

Voorwoord
Een mens is nooit te oud om te Ieren. 
Naarmate je ouder wordt, kan er nog 
veel gebeuren: veranderingen in relaties, 
contacten, verhuizingen, een andere dag- 
invulling, lichamelijke veranderingen. We 
bieden daarom ouderen een steuntje in de 
rug om stil te staan bij veranderingen op 
oudere leeftijd. In onze activiteiten, zoals 
de voorlichtingsbijeenkomsten, creëren 
we een veilige plek voor ouderen om met 
elkaar in gesprek te gaan over hun leven en 
hun mentale veerkracht.

Indigo Brabant biedt workshops, voorlich-
tingen en cursussen voor 55-plussers met 
de volgende thema’s:

l	Thema Het levensverhaal als 
 leidraad 
Creatief bezig zijn met het eigen levensver-
haal   

Indigo in Brabant 
Heeft u last van stress, angst, somberheid, 
piekeren of andere mentale klachten? Komt 
u er zelf even niet uit? Dan helpt Indigo u 
om actief met uw probleem aan de slag 
te gaan. U kunt direct bij Indigo terecht, 
bij u in de buurt. Indigo kan u helpen met 
behandeling of een preventieve cursus.

Voorkomen is beter dan genezen! 
Onder dat motto biedt Indigo Brabant pre-
ventieve cursussen aan in uw gemeente. 
Hier leert u vaardigheden om uw proble-
men aan te pakken. Ook voor kinderen en 
volwassenen bij psychische problemen in 
de familie of voor mantelzorgers. Hiervoor 
is geen verwijzing nodig. U kunt uzelf 
aanmelden via onze website www.indi-
gobrabant.nl om te zien welke cursus er 
binnenkort bij u in de buurt start.

Behandeling in de Basis GGZ
Wanneer u last heeft van angstklachten, 
depressieve klachten, gedragsproblemen 
of traumatische ervaringen, dan kunt u een 
afspraak maken met uw huisarts. Hij/zij 
luistert naar uw klachten en kan u door-
verwijzen naar Indigo voor behandeling in 
de Basis GGZ. U krijgt dan een gesprek met 
een medewerker van Indigo. Hier wordt 
gekeken welke behandeling het beste bij 
u past.

Waar vindt u ons?
Indigo heeft in Brabant vestigingen in 
Tilburg, Breda, Etten-Leur, Aalburg, 
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Workshop
Tijdens de workshop(s) wordt door middel 
van gedichten, opdrachten, tekenen en 
schrijven vorm gegeven aan fragmenten 
uit het eigen levensverhaal. 
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Op verhaal komen    
Groepsaanbod
Deelnemers komen letterlijk ‘op verhaal’: 
zij vertellen over belangrijke ervaringen 
in hun leven en staan stil bij de beteke-
nis daarvan. De deelnemers onderzoeken 
hoe zij positieve en negatieve ervaringen 
kunnen opnemen in hun eigen levensver-
haal, dat uiteindelijk vertrouwen en nieuwe 
perspectieven kan bieden. 

l	Thema relaties
Relaties op oudere leeftijd   
Workshop
Wanneer men ouder wordt, veranderen 
relaties, vallen relaties weg en worden 
nieuwe relaties aangegaan. Kinderen gaan 
uit huis en krijgen waarschijnlijk een part-
ner en kinderen. Broers, zussen, vrienden 
en de partner kunnen komen te overlijden.  
Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan 
bij het veranderen, verliezen en aangaan 
van nieuwe relaties.

Eenzaamheid     
Workshop
In deze workshop wordt stilgestaan bij wat 
eenzaamheid is, waardoor mensen een-
zaam kunnen zijn en wat deelnemers aan 
hun eigen eenzaamheid of eenzaamheid 
bij iemand uit de omgeving kunnen doen. 

De kracht van vriendschap / contact  
Workshop
Het hebben, onderhouden en krijgen van 
nieuwe vriendschappen kan op latere leef-
tijd lastig zijn. Tijdens de workshop wordt 
het eigen netwerk van vrienden en ken-
nissen in kaart gebracht. Het belang van 
vriendschap, het verdiepen van bestaande 
vriendschappen en het aangaan van 
nieuwe vriendschappen wordt besproken. 
Tips om vriendschappen te onderhouden 
en aan te gaan worden uitgewisseld.

Verlies en dan verder    
Groepsaanbod

Deelnemers kunnen hun ervaringen rond-
om het overlijden van een dierbare met 
andere ouderen delen. Stilgestaan wordt 
bij het leven met de dierbare, het afscheid, 
de moeilijke en mooie momenten en de 
bijkomende gevoelens. Gekeken wordt ook 
naar de toekomst: welke plek kan men de 
dierbare geven? Hoe geven de deelnemers 
weer zin en vorm aan het leven zonder de 
overledene?

l	Thema Balans vinden
De kunst van het ouder worden   
Workshop
Tegenslagen kunnen ingrijpend zijn. En als 
iemand ouder wordt, nemen tegenslagen 
toe. Aan de hand van de film ‘De Kunst van 
het ouder worden’ worden fragmenten ge-
toond uit levensverhalen van drie senioren 
(70+). Te zien is, hoe zij omgaan met verlies 
en verdriet, en daarna op een positieve ma-
nier weer verder gaan. Na de film kunnen 
de deelnemers in kleine groepen met be-
hulp van aangereikte vragen een persoon-
lijk gesprek voeren over dit onderwerp.

Balans tussen lichaam en geest   
Workshop
In deze workshop wordt stilgestaan bij de 
balans tussen lichaam en geest, en hoe zij 
elkaar beïnvloeden. 

Beter slapen     
Workshop / groepsaanbod
Men kan druk in het hoofd zijn, piekeren, 
zich haastig of gespannen voelen en daar-
door niet slapen zoals men wenst. In de 
workshop/ cursus Ieren deelnemers naar 
hun slaappatroon kijken en oefenen ze met 
het beïnvloeden hiervan.

Stoppen met tobben / Minder Piekeren
Workshop / groepsaanbod
Deze workshop/ dit groepsaanbod geeft
meer inzicht in eigen gedachtepatronen. 
Er worden een aantal oefeningen geleerd
om de gedachtenpatronen te veranderen.
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Het uitgangspunt is: je kunt invloed uitoe-
fenen op je eigen gedachten. In de work-
shop Ieren de deelnemers de Pieker Stop 
Methode.

l	Thema Mantelzorg
Indigo ondersteunt mantelzorgers met o.a. 
onderstaande activiteiten:
  Groepscursus
l	 Cursus Omgaan met Borderline
  Groepscursus
l	 Psychische problemen in de familie
  Groepscursus
l	 Cursus voor ouders van (jong)volwassen
 mensen met autisme 
  Individueel
l	 Zelfhulpcursus voor familieleden van
 mensen met een depressie
Wat het beste past wordt besproken tijdens
een kennismakingsgesprek met de cursus-

begeleidster. Na dit gesprek besluit u of u
mee wilt doen of niet.

Daarnaast zijn er diverse workshops die
gegeven worden aan mantelzorgers.

l	 Afstand en nabijheid
l	 Grenzen stellen en communicatie
l	 Hoe zorg ik goed voor mezelf
l	 Depressie, rouw en eenzaamheid

Andere thema’s zijn bespreekbaar.
Aanmelden of meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor een van de
cursussen? Dan kunt u telefonisch contact
opnemen via 088- 0161800.
Via dit nummer kunt u ook vragen stellen
over de cursussen aan één van onze
medewerkers.

Bent u op zoek naar een 
leuke cursus of workshop?

Wil u zich verdiepen in een nieuwe taal, muziek, fi losofi e 
of creatief bezig zijn?
In september gaat ons nieuwe programma van start. 
Het cursusjaar 2015-2016 staat in het teken van Japan.
Ons programmaboekje ligt voor u klaar bij de biblio-
theek of op ons kantoor. Heeft u behoefte aan persoon-
lijk advies? Bel ons gerust op 076-5217233 of bezoek 
onze website: www.volksuniversiteit-breda.nl 
 

EEN GREEP UIT HET AANBOD OVERDAG

September 2015
 Di 22 Italiaans I, III
 Di 22 Spaans I, II, III, IV, V
 Wo 23  Frans Conversatie V
 Wo 23 Ikebana
 Vr 25 Frans Conversatie V+
 Ma 28 Nederlands voor   
   anderstaligen(A0-A1)
 Ma 28 Zen en Japanse krijgskunst

Oktober 2015
 Ma 5 Boeken lezen en bespreken
 Wo 7 Inleiding in de Westerse fi losofi e
 Wo 7 Rome, veelzijdig en altijd ver-  
   rassend!
 Do 8 Boeken lezen en bespreken
 Do 8 Breien en haken
 Do 8 Schrijf uw eigen levensverhaal
 Di 13 Geschiedenis van de Westerse   
   klassieke muziek, deel 1
 Vr 16 Workshop: Wat kleuren u vertellen!

Leren en ontmoeten!
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Aanbod van 
Surplus

MENU SURPLUS
Menu Surplus brengt koelverse en dag-
verse maaltijden bij u thuis (met uitzonde-
ring van de dorpen Made en Drimmelen). 
U warmt de maaltijd heel eenvoudig op in 
een magnetron.
Er is een uitgebreide keuze aan een vol-
ledige maaltijd, die u naar wens aan kunt 
vullen met een voorgerecht en/of een 
nagerecht. 
U geeft zelf aan of u een halve, normale of 
dubbele portie wenst. Onze specialiteit is 
de Hollandse keuken, maar u kunt ook bij 
ons terecht voor Indische, Chinese, Itali-
aanse, Halal en andere gerechten. Moet u 

Aanbod zorginstellingen

een dieet volgen dan hebben wij natuurlijk 
ook voldoende keus voor u. De maaltijden 
worden door vrijwilligers van Surplus bij u 
thuis bezorgd. 
Bent u geïnteresseerd, vraag het ons! 
Bel de klantenservice 
T: 0168 - 33 18 26.

PERSONENALARMERING
Surplus-Welzijn geeft u de mogelijkheid 
om zelfstandig te blijven wonen, in uw ei-
gen omgeving. Maar wist u dat  de meeste 
ongevallen bij ouderen plaatsvinden in 
het eigen huis? In veel gevallen kunt u de 
telefoon niet meer zelf bereiken. De moge-
lijkheid om hulp in te kunnen schakelen is 
daarom heel erg belangrijk. Dit kan door 
het  personenalarmeringssysteem. Een ge-

November 2015
 Do 5 Nederlands voor    
   anderstaligen(A0-A1)
 Vr 6 Humanisme
 Vr 6 Fotografi e I
 Do 12 Schilderen voor iedereen
 Za 14 Lezing: Het kasteel van Breda en  
   zijn bewoners
 Za 14 Boekbinden: kleine boekjes   
   maken
 Vr 27 Vout & hilarisch,  Jeroen Bosch   
   tot Pieter Breughel + Rondlei-
   ding in Boijmans Van Beuningen
 Za 28 Kookworkshop: Tapas

Januari  2016
 Ma 11 Nederlands voor anderstaligen   
   (A1-A2)
 Di 12 Geschiedenis van de Westerse   
   klassieke muziek, deel 2
 Wo 13 Kunst en cultuur van Sicilië
 Vr 22 Fotografi e II
 Za 23 Boekbinden: Japanse bindwijze
 Za 30 Kookworkshop: High tea

Maart 2016
 Di 1 Van Cantates naar Passies
 Wo 2 Ikebana
 Do  3  Nederlands voor anderstaligen   
   (A1-A2)
 Do 17 Schilderen voor iedereen
 Za 19 Boekbinden: boek repareren
 Za 19 Kookworkshop: sushi maken

April 2016
 Vr 8 Vakantiefotografi e
 Vr 22 Minicursus: Sara de Swart & Fin   
   de siècle, + rondleiding in de 
   Kunsthal te Rotterdam

Voor informatie & inschrijven:
Volksuniversiteit Breda, Dr. van Mierlo-
straat 37, Breda, 076-5217233
www.volksuniversiteit-breda.nl

Het kantoor is geopend van maandag 
t/m donderdag van 10.00 – 16.00 uur.  
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ruststelling voor iedereen die zijn 
zelfstandigheid wil behouden.
 
Hoe werkt personenalarme-
ring?
l	Er wordt een alarmtoestel bij u  
 in huis geplaatst en u krijgt een draad-
 loze alarmknop die u als een ketting om   
 uw hals of als een armband om uw pols 
 kunt dragen.
l	Gebeurt er iets met u, heeft u hulp  
 nodig en kunt u zelf de telefoon niet   
 bereiken? U drukt op de alarmknop en u 
 krijgt via uw alarmtoestel contact met  
 een medewerker van de alarmcentrale.   
 Deze medewerker kan op dat moment   
 met u spreken.
l	Bij de alarmcentrale verschijnen de 
 noodzakelijke gegevens op het scherm,   
 zodat, als dit nodig is, één van uw con-
 tactpersonen gewaarschuwd kan wor-
 den. Deze contactpersoon komt zo snel   
 mogelijk naar u toe om hulp te bieden. 
Wilt u meer informatie of alarmering aan-
vragen?
Bel naar: Loket Surplus T: 0168 33 18 33
Alarmering is in de meeste gevallen snel te 
plaatsen.

KLUSSENDIENST
Surplus heeft samen met SWO een klussen-
dienst voor de gemeente Drimmelen op-
gericht. De klussendienst kan elke werkdag 

ouderen, gehandicapten en 
mensen met een smalle beurs 
helpen met klusjes. Het gaat 
dan om kleine klusjes zoals een 
lamp vervangen, ophangen van 

een gordijn of het aanbrengen van tocht-
strips. Ze kunnen u ook helpen met het 
verplaatsen van een kast of het ophangen 
van een plankje.
Wilt u gebruik maken van de klussendienst 
dan kan dat op verschillende manieren:

U belt direct met woonzorgcentrum het 
Antonius Abt en geeft uw klus door aan 
de receptie. U kunt ook uw klus doorge-
ven aan de SWO of meldt uw klus aan bij 
een van de servicepunten in de gemeente 
Drimmelen. U kunt ook uw klus zelf mailen 
aan de klussendienst.
 
Telefonisch kunt u uw klus melden:
Antonius Abt T: 076-593 29 10
SWO T: 0162-45 18 94
 
Per mail kunt u uw klus melden:
klussendienst.drimmelen@surpluszorg.nl
 
De klussendienst komt u helpen met uw 
klus. U betaalt rechtstreeks aan de klus-
sendienst € 2,50 per half uur. Dit is exclusief 
evt. materialen.

DAGVERZORGING 
Wat is dagverzorging?
Bij de dagverzorging ontvangt u profes-
sionele verzorging en/of begeleiding. Dit 
gebeurt in een zinvolle, plezierige en ont-
spannen sfeer, samen met andere ouderen. 
U ontmoet elkaar één of meer dagen per 
week. Bij de dagverzorging kunt u deelne-
men aan verschillende activiteiten. Indivi-
dueel of in een groep. U kunt bijvoorbeeld 
samen koken en eten, ontspannen en be-
wegen. Ook geven we geheugentraining. 
Niets moet, alles mag. We houden rekening 
met wat u zelf wilt en kunt. 



Doel van dagverzorging
Het doel van dagverzorging is 
u verzorging en begeleiding te 
bieden zodat u zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunt blijven 
wonen. Wij helpen u bij het vergroten van 
uw zelfstandigheid en het onderhouden 
van sociale contacten.
 
Voor wie?
Dagverzorging is bedoeld voor thuiswo-
nende ouderen die overdag behoefte 
hebben aan verzorging en/of begelei-
ding. Bijvoorbeeld vanwege verminderde 
zelfredzaamheid, of lichte dementie. Voor 
dagverzorging heeft u een indicatie nodig 
van het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). Wanneer u geen indicatie heeft maar 
toch graag wilt deelnemen, is dit mogelijk 
tegen een financiële vergoeding. 
 
Waar?
Woonzorgcentrum De Ganshoek
Ds. Jamesstraat 18
4926 BK Lage Zwaluwe
T: 0168-48 26 55  / maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag tussen 10.00-16.00 uur
 
Woonzorgcentrum Antonius Abt
Dorpsplein 1
4844 CM Terheijden
T: 076-593 29 10 / maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00-16.00 uur

Zorgboerderij Poolse Dreef
Poolse Dreef 4
4844 EP Terheijden
T: 076-593 28 52 / maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00-16.00u  
Wat biedt een zorgboerderij extra? Een 
boerderij doet terugdenken aan vroegere 
tijden. De landelijke omgeving met de 
bijbehorende geluiden en geuren. De rust, 
de natuur en tegelijkertijd de bedrijvigheid. 
Vooral mensen met een agrarische achter-
grond, zullen zich hier meteen thuis voelen.

Vervoer
Als u niet zelfstandig naar de dagverzor-
ging kunt komen, regelt Surplus Zorg uw 
vervoer. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de locatie waar u dagverzorging wilt 
ontvangen. Het vervoer is in de meeste 
gevallen gratis. 

DAGBEHANDELING
Wat is dagbehandeling?
Bij de dagbehandeling ontvangt u profes-
sionele behandeling en/of begeleiding. 
Dit gebeurt in een zinvolle, plezierige en 
ontspannen sfeer, samen met andere oude-
ren. U ontmoet elkaar één of meer dagen 
per week. Bij de dagbehandeling kunt u 
deelnemen aan verschillende activiteiten. 
Individueel of in een groep. U kunt bijvoor-
beeld samen koken en eten, ontspannen 
en bewegen.
Behalve activiteiten vindt er ook behan-
deling plaats. Bijvoorbeeld fysiotherapie, 
logopedie en ergotherapie. We houden 
rekening met wat u wilt en kan. 
Doel van dagbehandeling
Het doel van dagbehandeling is u onder-
steuning te geven zodat u zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunt blijven wonen. We 
spreken met u af wat het doel is van de 
dagbehandeling. Bijvoorbeeld observa-
tie, behandeling en/of begeleiding. Deze 
doelen schrijven we op in uw persoonlijke 
zorgplan.
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Voor wie
Dagbehandeling is bedoeld voor thuiswo-
nende ouderen die extra ondersteuning 
willen. Bijvoorbeeld vanwege geheugen-
problemen en/of lichamelijke problemen. 
Voor dagbehandeling heeft u een indicatie 
nodig van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Wanneer u geen indicatie heeft 
maar toch graag wilt deelnemen, is dit mo-
gelijk tegen een financiële vergoeding.

Waar?
Woonzorgcentrum De Ganshoek
Ds. Jamesstraat 18
4926 BK Lage Zwaluwe
T: 0168-48 26 55  / maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag tussen 10.00-16.00u

Woonzorgcentrum Antonius Abt
Dorpsplein 1
4844 CM Terheijden
T: 076-593 29 10 / maandag t/m vrijdag tus-
sen 10.00-16.00 uur 
Zorgboerderij Poolse Dreef
Poolse Dreef 4
4844 EP Terheijden
T: 076-593 28 52 / maandag t/m vrijdag tus-
sen 10.00-16.00u 

Vervoer
Als u niet zelfstandig naar de dagbehande-
ling kunt komen, regelt Surplus Zorg uw 
vervoer. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de locatie waar u dagbehandeling wilt 
ontvangen. Het vervoer is in de meeste 
gevallen gratis. 

DAGBESTEDING 
Bij het dagprogramma ligt het accent op 
begeleiding in groepsverband, gericht op 
bezigheid en sociaal-recreatieve activi-
teiten, ook bijhouden van vaardigheden; 
eventueel aangevuld met lichte assistentie 
bij persoonlijke zorg. Het dagprogramma 
is bedoeld voor oudere mensen met licht 
verminderde redzaamheid (beperkingen 
bij zelfregie, sociale redzaamheid en per-

soonlijke zorg).
Het dagprogramma zal bijdragen aan 
vermindering van sociaal isolement of aan 
verlichting van de zorg thuis door mantel-
zorgers.

THUISZORG
Wanneer u thuis verzorging, verpleging en/
of begeleiding nodig heeft, kan Surplus 
Zorg thuiszorg bieden. U heeft bijvoor-
beeld hulp nodig bij het huishouden of bij 
uw persoonlijke verzorging. Thuiszorg stelt 
u in staat zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. Voor thuiszorg heeft u een indicatie 
nodig van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Wij kunnen u helpen bij het 
aanvragen van deze indicatie.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de klantenservice van Surplus 
Zorg via T: 0168-33 18 26.
 
 
WIJKZUSTER
De wijkzuster is hét 
aanspreekpunt op het 
gebied van zorg en 
welzijn in uw wijk. Kunt 
u bijvoorbeeld wel wat 
ondersteuning gebruiken bij uw huishou-
den? Of maakt u zich zorgen over iemand 
anders? In deze situaties kan de wijkzuster 
u helpen. Zij kent de zorgaanbieders, de 
wijk en de lokale welzijnsvoorzieningen 
en zorgt ervoor dat de juiste hulp wordt 
verleend.
Voor meer informatie of een afspraak kunt 
u contact opnemen met de wijkzuster 
T: 0162-42 68 43. 

De wijkzuster is 24 uur per dag te bereiken. 
Voor een afspraak heeft u geen zorgindica-
tie nodig en betaalt u geen eigen bijdrage.
De wijkzuster is een initiatief van de Regio-
nale Kruisvereniging West-Brabant. 
Surplus voert dit initiatief uit.
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Zomervermaak
Een resultaat van een prachtige samen-
werking met SWO, gemeente, Geriafi t, 
vrijwilligers en medewerkers van het 
Antonius Abt is het Zomervermaak. 

Omdat veel verenigingen tijdens de 
zomerperiode hun deuren sluiten en fa-
milie of naaste in deze periode op vakantie 
zijn, heeft woonzorgcentrum het Antonius 
Abt het idee opgepakt om voor senioren 
uit Terheijden zomeractiviteiten te organi-

ZOMERVERMAAK
seren. Er wordt 1x 
per jaar een boekje 
uitgegeven, waarin 
het aanbod van de 
activiteiten staat, 
daaropvolgend 
kunt u zich inschrij-

ven voor de activiteiten die u aanspreken.
Verdere informatie kunt u krijgen bij een 
van onze medewerkers welzijn van het 
Antonius Abt T: 076-593 29 10
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Gastvrijheid met sterren
Gastvrijheid  is waar het om gaat; het 
Antonius Abt wil zich in de kern van 
Terheijden profi leren als een gastvrij huis 
waar de deur altijd open staat. Om dat te 
bewerkstelligen zijn er reeds samenwer-
kingsverbanden aangegaan met ver-
scheidene organisaties. Op deze manier 
komen de inwoners van Terheijden en 
directe omgeving in contact met de be-
woners van het Antonius Abt.

ZORGCENTRUM  ANTONIUS ABT

Gastvrijheid
Zoals eerder vermeld staat 
bij het Antonius Abt de 
deur open.
U kunt elke morgen vanaf 10.00 uur bin-
nenlopen voor een kopje koffi  e, cappuc-
cino, thee, wat u maar wilt. Tevens zijn er 
ook inloopavonden. Deze staan vermeld in 
de advertentie van Surplus, samen met alle 
maandelijkse activiteiten, in ‘t Carillon.

In dit maandelijkse overzicht kunt u vinden 
wat, waar en wanneer de activiteiten 
plaatsvinden. 
Het aanbod in het Antonius Abt varieert 
van bingo, kaarten, muzikale avonden, eet-
café, restaurantavonden, themagebonden 
activiteiten, gezamenlijk fi etsen, wandelen 
en ook gezellig op een terrasje zitten hoort 
daar bij!

 Wat activiteiten op een rij
l	Elke 1e en 3e maandag van de maand is   
 er een bingo.
l	Elke 3e woensdag van de maand is er een  
 eetcafé. Dat wil zeggen dat u kunt ko-  
 men genieten van een broodvervan-
 gende maaltijd. Bloedworst met appel-
 tjes, koude schotel, uitsmijteravond, het   
 is er allemaal. Voor het eetcafé vragen we  
 uiteraard een kleine vergoeding.
l	Elke 4e donderdag van de maand is
 het restaurantavond. Elke maand een 
 ander thema: Italiaans, of heeft u liever 
 Mexicaans, het kan allemaal. Ook voor 
 de restaurantavond vragen we een 
 kleine vergoeding.
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Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden, 
wilt u meer informatie of wilt u aan een ac-
tiviteit deelnemen, dan nodigen wij u van 
harte uit om met ons contact op te nemen.

Woonzorgcentrum Antonius Abt
Dorpsplein 1
T: 076-593 29 10  

WOONZORGCENTRUM  
DE GANSHOEK

Aanbod activiteiten
Maandag:
l		14.00 uur kaarten. U kunt jokeren of rik-
 ken. De punten worden bijgehouden en 
 2 x per jaar is er een prijsuitreiking voor de
  beste jokeraar en beste rikker.
l		15.00 uur Kerkdienst: Rozenhoedje

Dinsdag:
l		10.00 uur koorrepetitie koor de Zingende   
 Ganzen. 
 In de Ganshoek hebben we een eigen koor
 van bewoners en vrijwilligers waar u bij   
 aan kan sluiten. Zij zingen smartlappen 
 en liedjes van vroeger. Een paar keer per
  jaar wordt er ergens buiten het huis opge-
 treden. 
l		18.30 uur Jeu de Boules. In de zomermaan-
 den bij goed weer.

Woensdag:
l		14.00 uur Handwerkclub

Elke dag is er gelegenheid om ’s morgens kof-
fie te komen drinken. 
U kunt reserveren om van maandag t/m vrij-
dag de warme maaltijd te nuttigen.

Ook bieden wij een gevarieerd activiteiten-
aanbod aan waar u gebruik van kan maken. 
U kunt zich voor de activiteiten opgeven bij 
de receptie van de Ganshoek T: 0168-48 26 55

2 x per maand is er een bingo op wisselende 
dagen. Hier worden altijd leuke en diverse 
prijsjes voor gehaald. 

In de Ganshoek wordt een groot en divers aanbod van activiteiten georganiseerd. 
De actuele kalender is af te halen bij de receptie van ‘De Ganshoek’.
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Aanbod van ‘De Wijngaerd’

Visie op dagbesteding 
in de Wijngaerd
Voor de invulling van de dagbeste-
ding in de Wijngaerd ligt de nadruk 
op de vraag van de cliënt. Hetgeen 
betekent dat wij gezamenlijk, 
cliënt met zijn of haar mantelzorg, 
in beeld brengen welke dagactivi-
teiten passend zijn. Maatwerk op 
individueel niveau.
Op deze manier is en blijft er ook 
oog voor de mantelzorger en de individuele thuissituatie.
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Doelgroep
De Wijngaerd is specifiek gericht op de min-
der vitale oudere. Zowel ouderen zonder 
beperking tot ouderen met matige of zware 
lichamelijke of geestelijke beperkingen. De 
Wijngaerd kiest ervoor om met deze vorm 
van dagbesteding, de cliënt mogelijkheden 
te bieden om langer zelfstandig thuis te 
kunnen blijven wonen. Mensen willen niet 
te snel het “predicaat” patiënt opgespeld 
krijgen of in een hokje geduwd worden. 
Deze doelgroep, minder vitale ouderen, wil 
zo lang mogelijk volop in het leven staan en 
blijven participeren in de gemeenschap van 
Drimmelen. 
Eigen keuzes blijven maken wordt gesti-
muleerd met de visie van de Wijngaerd op 
dagbesteding. Een win/win situatie is, dat 
naast een gestructureerde dagbesteding 
met indicatie, ook zonder indicatie een laag-
drempelig inloopcentrum middenin de kern 
van Made ter beschikking staat voor de 
gemeenschap. Hier worden gasten gastvrij 
onthaald en kunnen ze zelf kiezen welke 
activiteiten zij willen afnemen. 

Het Binnenplein van de Wijngaerd is dyna-
misch en is zodoende automatisch een 
dagelijkse ontmoetingsruimte met eetcafé 
en koffiebar. Tevens ervaart men daardoor 
de omringende ruimten met de georgani-
seerde activiteiten: een uitnodigend vereni-
gingsleven wordt zodoende voor minder 
vitale ouderen laagdrempelig.
De ervaring is dat wat gasten afnemen 
van de Wijngaerd kan variëren: een enkele 
activiteit tot een dagvullend programma 
inclusief eten en drinken. 
De visie en het nieuwe totale dagprogram-
ma in het dagcentrum van de Wijngaerd zal 
zeker ook bijdragen tot vermindering van 
het gevoel van een sociaal isolement van de 
cliënt zelf. 

De Wijngaerd realiseert zich dat haar profes-
sionele kracht al jaren ligt op het 
gebied van ondersteuning van ouderen, 

bij sociale redzaamheid bij bewegen en 
verplaatsen en psychisch functioneren. 
Ook bij andere lichamelijke of geestelijke 
beperkingen van ouderen is de Wijngaerd 
een betrouwbare partner op de sociale 
kaart van de gemeente Drimmelen.

Hulp bij huishouding vanuit 
de Wijngaerd
Uw lichamelijke conditie stelt u in staat zelf 
nog licht huishoudelijk werk te verrichten. 
Voor de wat zwaardere klussen is dat echter 
een ander verhaal. Daarvoor kunt u een 
beroep op ons doen. 
In goed overleg bespreken wij uw wensen 
en onze mogelijkheden. Onze eerste verant-
woordelijke huishouding komt daarvoor bij 
u thuis. Alle afspraken (dag, tijdstip en 
huishoudelijke taken) worden voor u 
vastgelegd. Wilt u meer uren afnemen dan 
geïndiceerd zijn, dan kunt u dit uiteraard 
bespreken met de eerste verantwoordelijke 
huishouding. 

Vaste hulp
Wij proberen u op alle mogelijke manie-
ren te ondersteunen en vooral niet teveel 
inbreuk te maken op uw privacy. Dat is ook 
de reden waarom u een vaste hulp toege-
wezen krijgt en niet iedere keer iemand 
anders. Mocht uw vaste hulp bijvoorbeeld 
met vakantie gaan (of anderszins verhin-
derd zijn) dan wordt u hiervan tijdig op de 
hoogte gesteld. Wij stemmen dan met u af 
op welke wijze we de werkzaamheden voor 
het onderhoud van uw appartement gaan 
plannen.

Was-en strijkservice vanuit de Wijngaerd
Een professionele externe wasserij kan zorg 
dragen voor al uw was- en strijkgoed. 

Wasgoed
Voor het wassen en strijken van uw hand-
doeken, beddengoed en uw persoonsge-
bonden wasgoed zoals kleding, een thee-
doek, keukendoek, servet, zakdoek, schort 
en wat al niet meer, wordt u de mogelijk-
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heid geboden te kiezen voor een professio-
nele externe wasserij. Voor een vast bedrag 
per stuk verzorgen zij uw wasgoed voor u. 
Zij hanteren hiervoor een per jaar vastge-
stelde prijs. 

Daarnaast kunnen we u, tegen betaling (in 
abonnementsvorm) ook ander maatwerk 
bieden:

l		Vervoersdienst
l		Klussendienst (kleine klusjes in en   
 rondom huis)
l		Tuinonderhoud (gras maaien, snoeiwerk-  
 zaamheden, reinigen van stoepen en 
 terras etc.).
l		Kapperservice aan huis of in de Wijngaerd
l		Schoonheidsbehandeling aan huis 
 (harsen, epileren, manicure etc.)
l		Pedicure

Contact
Mevr. Peggy van Turnhout 
p.van.turnhout@dewijngaerd.nl  
T: 0162-690 500  (doorkiesnummer: 270)

Restaurant
Ons restaurant is 7 dagen in de week ge-
opend voor zowel lunch als diner.

Restaurant Ons Trefpunt in de Wijngaerd is 
open van 12.00–19.00u. Tijdens de ope-
ningstijden zijn u en uw gasten van harte 
welkom om gebruik te maken van de kleine 
menukaart. 

Voor een driegangendiner of warme maal-
tijd is ieder van harte welkom van 12.00–
13.30u en van 17.00–18.30u. 
Kortom een restaurantservice waarbij uw 
wensen en van uw gasten, centraal staan.

Voor de avonden van 17.00-18.30u hebben 
we, naast het gebruikelijke aanbod (3- gan-
gen keuze menu), enkele aantrekkelijke 
acties voor u georganiseerd.
Dinsdag: Snackavond
Woensdag: Pannenkoekavond

Donderdag: Pasta avond
Vrijdag: Visavond
U bent allen van harte welkom! 

Regelmatig organiseren we een thema-diner. 
Hiervoor verzoeken wij u persoonlijk te 
reserveren bij één van de medewerkers van 
het restaurant of T: 0162-690 500 

Maaltijddienst
Maaltijdvoorziening aan huis voor min-
der vitale ouderen!
De maaltijddienst is er om (minder vitale) 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen laten wonen. Ouderen die niet 
(meer) in staat zijn voor de eigen warme 
maaltijd te zorgen of het gezellig vinden om 
samen met anderen te eten, kunnen deelne-
men aan deze zorgvoorziening. Deze zorg in 
Made en Drimmelen wordt uitgevoerd door 
de vrijwilligers onder begeleiding van de 
Wijngaerd. 
De maaltijden worden door vrijwilligers bij u 
thuisbezorgd.

Feesten, catering en zaalverhuur
Er zijn gebeurtenissen die niet onopge-
merkt voorbij mogen gaan. Een verjaardag, 
jubileum of trouwdag: mijlpalen die erom 
vragen om gevierd te worden. Voor derge-
lijke feestelijkheden – maar natuurlijk ook 
voor een receptie, vergadering of wat al niet 
meer – is de Wijngaerd eveneens Vertrouwd 
gastvrij!

U kunt namelijk gebruikmaken van onze 
faciliteiten. Dat begint al bij de organisatie. 
Volledig in samenspraak en met uw spe-
cifieke wensen als leidraad zijn wij in staat 
activiteiten voor u te verzorgen. Uiteraard 
staat een geschikte ruimte binnen ons 
zorgcentrum u ter beschikking. Maar onze 
dienstverlening reikt verder. Wij kunnen 
eveneens de catering voor onze rekening 
nemen, zodat u ook daar geen omkijken 
meer naar heeft. Van een feestelijke lunch 
tot een gezellige koffietafel en van een mooi 



De Wijngaerd activiteitenaanbod

Actueel overzicht van activiteiten en festiviteiten vindt u op onze website; 
www.dewijngaerd.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze receptioniste

Verenigingsleven in de Wijngaerd
Sjoelcompetitie
Maandagmiddag: 13.30 – 16.00 uur Locatie: Kapelzaal 

Woord- en communieviering
Dinsdagmorgen: 10.00 – 10.30 uur Locatie: Stiltecentrum

Biljartcompetitie
Dinsdagmiddag: 13.30 – 16.00 uur Locatie: Binnenplein

De Vrije Vogels (koor)
Donderdagmorgen: 10.00 – 11.30 uur Locatie: Binnenhof 

Schilderclub
Schilderen vindt gemiddeld 30x per jaar plaats
Dinsdagmiddag:  14.00 – 16.00 uur Locatie: Kapelzaal

Bingo
Iedere 2e woensdagmiddag van de maand (behalve in augustus) en een extra bingo met 
Carnaval en kermis op dinsdagmiddag.
Tijd: 14.00 -16.00 uur,   Locatie: Kapelzaal en restaurant

Optredens
1x per maand op woensdagmiddag
Tijd: 14.00 – 16.00 uur Locatie: Kapelzaal en restaurant
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opgemaakte schaal met hapjes tot een vol-
ledig buffet: de mogelijkheden zijn legio. Wij 
informeren u met plezier over mogelijkhe-
den en prijzen. 

Reserveren
Wij nemen u de organisatie graag uit han-
den, zodat u enkel hoeft te genieten. Maar 
natuurlijk verliezen wij uw persoonlijke 
wensen nimmer uit het oog. Want alleen zo 
wordt een feest ook echt úw feest. 
Mochten wij u enthousiast gemaakt hebben 
dan kunt u datum, ruimte en alle inhoude-
lijke wensen bespreken met onze medewer-
ker van het Binnenplein.  

U kunt ook gebruik maken en huren van 
(vergader)ruimten en zalen.

Boodschappenservice
De Wijngaerd heeft een eigen winkel met 
een uiteenlopend assortiment. U kunt hier 
uw dagelijkse boodschappen doen. Wij kun-
nen de boodschappen bij u thuis bezorgen.

Contact
M.b.t. restaurant, maaltijddienst en catering 
op werkdagen tussen 10.30 en 16.00u en op 
zaterdag van 10.00 tot 11.30u
Mevr. Marianne Grandia
m.grandia@dewijngaerd.nl 
T: 0162-69 05 00 (doorkiesnummer: 254)
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Ouderen kunnen op een bepaald moment minder vitaal worden, wonen thuis en hebben 
baat bij extra ondersteuning, zodat u langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

Dan heeft ‘De Wijngaerd’ u wat te bieden!
Onder andere:
►   Maandelijks themadiner;
►   Dagelijks een heerlijke warme maaltijd in ons restaurant;
►   Het bezorgen van een maaltijd aan huis;
►   Deelname aan het verenigingsleven (o.a. biljarten, kaarten, schilderen);
►   Ontmoeting in het dagcentrum. Wij kunnen zorgen voor vervoer;
►   Logeermogelijkheid en dagopvang; ook zonder indicatie;
►   Hulp bij het huishouden. 
 Graag tot ziens!

Voor informatie en contact:
De Wijngaerd; 0162-69 05 00 info@dewijngaerd.nl www.dewijngaerd.nl

De Wijngaerd is er voor de minder vitale ouderen!!De Wijngaerd is er voor de minder vitale ouderen!!
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De Wijngaerd activiteitenaanbod

Bibliotheek
Donderdagmorgen: 09.30 – 11.30 uur Locatie: Binnenplein

Kaartcompetitie
Donderdagmiddag: 14.00 – 16.00 uur Locatie: Kapelzaal

Handwerkclub
Dinsdagmiddag: 13.30 – 16.00 uur  Locatie: Kapelzaal

Beweeggroepen
Maandag 10.30u t/m 11.00u Beweeggroep  algemeen Prisma Kapelzaal
 11.00u t/m 11.30u  Beweeggroep dagverzorging DV Kapelzaal
Woensdag 11.00u t/m 11.30u  Beweeggroep algemeen Kapelzaal
Donderdag 9.00u t/m 9.45u Fitnessgroep 1  Fysiotherapieruimte
 10.00u t/m 10.45u  Fitnessgroep 2  Fysiotherapieruimte
 11.00u t/m 11.45u  Fitnessgroep 3  Fysiotherapieruimte
Vrijdag 10.45u t/m 11.15u  Beweeggroep DB  Binnenhof
 11.30u t/m12.00u  Beweeggroep DV  Ruimte DV

Ook andere activiteiten vinden met regelmaat plaats binnen de Wijngaerd zoals; modeshows, 
paas- en kerstmarkten, fi lmmiddag/voorstelling, high-tea, thema-diners, thema-feesten etc. 

Contact
Cees Jaspers: Email  c.jaspers@dewijngaerd.nl T: 0162-69 05 00 (doorkiesnummer: 250)
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ThebeWijkverpleging 

Levert zorg in uw vertrouwde omgeving Zo 
lang mogelijk zelfredzaam zijn in uw eigen 
vertrouwde omgeving, dat is de wens van 
velen. Toch kan er een moment komen 
waarop u of iemand in uw naaste omgeving 
een steuntje in de rug nodig heeft. We zijn 
van alle zorg thuis, maar u hebt de regie. We 
kijken altijd eerst naar wat u zelf kunt, wilt en 
met anderen, zoals partner, familie of mantel-
zorgers, kunt oplossen. Die oplossingen vullen 
onze buurtteams graag aan met verpleging, 
verzorging en ondersteuning op maat. Van 
verzorging tot intensieve en complexe ver-
pleging bij u thuis .Bij Thebe Thuiszorg kunt u 
als cliënt rekenen op een ruim en gevarieerd 
aanbod van zorg aan huis. 

Thuiszorg is mogelijk   in alle fases van ziekte 
of ouderdom. Bij Thebe kunt u rekenen op 
een uitgebreid aanbod van eenvoudige 
verzorging tot complexe specialistische ver-
pleging en begeleiding bij u thuis. Ook voor 
advies, voorlichting en instructie, valpreven-
tie, zelfstandig woonadvies, aanvragen en 
gebruik van hulpmiddelen, ondersteuning 
mantelzorg kunt u bij ons terecht. Thebe heeft 
gespecialiseerde wijkverpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden voor COPD, diabetes, 
wond, stoma en incontinentiezorg, dementie , 
palliatieve zorg en ergo coaches in dienst.
De zorg wordt gegeven door deskundige en  
vaste gedreven wijkverzorgenden en wijkver-
pleegkundigen in kleine buurtteams bij u in 
de buurt. We houden rekening met uw wen-
sen en werken nauw samen met huisartsen en 
andere zorgverleners.

Deze buurtteams zijn 24 uur per dag bereik-
baar per telefoon of  mail,
088-117 32 18 voor Made en Drimmelen     

e-mailadres made@thebe.nl
088-117 32 17 voor Hooge- en Lage  Zwaluwe    
e-mailadres wagenberg@thebe.nl
088-117 32 16 voor Wagenberg en Terheijden  
e-mailadres wagenberg@thebe.nl

Daarnaast is er  een  team van specialische 
verpleging thuis, tel. 06 51207983. Zij verzor-
gen onder individuele verantwoordelijkheid 
van huisarts of specialist verpleegkundige 
handelingen waardoor u niet in het zieken-
huis hoeft worden opgenomen of eerder met 
ontslag kan.

Indicatie
Om voor zorg van Thebe in aanmerking te ko-
men, heeft u een indicatie nodig. Deze regelt 
de wijkverpleegkundige van Thebe  samen 
met u. Voor meer informatie en advies kunt u 
ook het nummer van het buurtteam bellen.
Om er zeker van te zijn dat u de zorg krijgt die 
u nodig heeft, stelt onze medewerker samen 
met u een zorgplan op. In dit plan worden 
afspraken vastgelegd over de verzorging/ver-
pleging die u krijgt en voor hoelang.  Zo bent 
u zeker van maatwerk in uw zorg.

Zorg op afstand/Zorgnet:
Er is ook steeds meer ondersteuning mogelijk 
zonder dat een verzorgende /verpleegkun-
dige langs hoeft te komen. We noemen dit  
Zorgnet of zorg op afstand . Via eenvou-
dige technieken  wordt, bijvoorbeeld een 
beeldverbinding op uw TV of Touch screen 
geregeld. Hierdoor kunt u contact maken 
en elkaar zien. Zo is er de goede morgen 
en goede avond service.  Ook kan men u 
monitoren, dit alles om u zolang mogelijk  
zelfstandig te laten wonen. U kunt op ieder 
gewenst moment , contact maken met een 
wijkverpleegkundige.

Personenalarmering en professionele 
alarmopvolging:
Wat als u iets in uw eigen huis overkomt? Stel, 
dat u zelfstandig woont en u glijdt uit? Of u 
wordt onwel? Met personenalarmering van 
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Thebe heeft u altijd snel hulp bij de hand.
U heeft een zendertje met een drukknop 
aan een koordje om de hals, pols of met een 
klemmetje aan de kleding, en een alarme-
ringstoestel, dat via de telefoon contact 
maakt met de centrale als u op de knop drukt.
U geeft zelf drie contactpersonen op die liefst 
bij u in de buurt wonen. Als u alarm maakt, 
waarschuwt de centrale één van uw contact-
personen. Wilt u, of kunt u in geval van nood 
niet terugvallen op eigen contactpersonen? 
Kies dan voor professionele alarmopvol-
ging. Dan komt er, als u op de knop drukt, 
binnen dertig minuten een professionele 
medewerker van Thebe op uw hulproep af. 
Personenalarmering  kunt u combineren met 
monitoring . U draagt dan een draadloos 
alarmknopje bij u. Als er iets is, drukt u op het 
alarmknopje en krijgt u direct contact met de 
meldcentrale van Thebe. Naast deze melding 
is er een cameraverbinding met de verpleeg-
kundige, wat extra zekerheid geeft bij acute 
zorgvragen.

Thebe Catering & Maaltijdservice / Heerlijk 
aan Tafel:
Als het u niet meer lukt om een warme 
maaltijd te maken of u vindt  het gewoon 
makkelijk dan kunt u kiezen voor diepvries-
maaltijden of  voor een dagverse maaltijd  
5x per week. Alle diëten zijn mogelijk. Hier 
kan iedereen gebruik van maken, er is geen 
verwijzing nodig. U bepaalt zelf hoe vaak u er 
gebruik van wilt maken.

Uitleen van hulpmiddelen
Thebe heeft  uitleenpunten in Terheijden, 
bij Fysiotherapiepraktijk Terheijden , Mark-
straat 4 en in Made bij Geriaifit  fysiothera-
pie,  Wilgenstraat 1. Beide zijn geopend op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Hier kunt u 
terecht voor het lenen van hulpmiddelen uit 
het basispakket.
De dichtstbijzijnde thuiszorgwinkel vindt u in 
Oosterhout aan de Heuvelstraat 1b, geopend 
ma t/m vrijdag van  9.00 tot 17.30 en op 

zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. In de winkel 
kunt u naast het lenen van hulpmiddelen 
ook terecht voor huur en koop van onder-
steunende hulpmiddelen en verzorgings-
producten. De producten dragen bij aan een 
gezond leven en helpen u om zolang mogelijk 
zelfredzaam te blijven. Deze dienst wordt 
uitgevoerd in samenwerking met Medipoint, 
tel. 088 - 1020100. Omdat uitleen onder de 
zorgverzekering valt, moet u wel uw zorgver-
zekeringspas meenemen. U hoeft geen lid te 
zijn. 
NB: loophulpmiddelen zitten niet in het 
basispakket en dienen gekocht of gehuurd te 
worden. Leden van Thebe extra hebben wel 
recht op gratis uitleen van loophulpmiddelen 
gedurende max. 26 weken

Voor meer informatie over Thebe wijkverple-
ging: www.thebe.nl

Ledenvereniging Thebe Extra is een 
moderne vereniging en een zelfstandige 
organisatie, met als doel de zorgbelangen te 
behartigen van ruim 115.000 huishoudens 
die lid zijn. De Ledenvereniging maakt zich 
sterk om u als lid aanvullende dienstverlening 
op het gebied van, welzijn en zorg te bieden. 
 
Zo helpen wij u een weg te vinden in het 
zorglandschap en bedingen wij kortingen op 
zorgproducten en diensten die voor u interes-
sant kunnen zijn.Daarnaast zetten wij ons in 
voor actuele maatschappelijke thema’s waar 
u als lid belang bij kunt hebben. Daarin wer-
ken we nauw samen met andere organisaties. 
Ook ondersteunen en stimuleren we maat-
schappelijke initiatieven via de plaatselijke 
stichtingen voor kruiswerk en het Stimule-
ringsfonds Thebe Extra, ook bij u in de buurt.

Ledenvereniging
Om zorg te krijgen hoeft u geen lid te zijn. 
Maar het lidmaatschap van de Ledenvereni-
ging Thebe Extra biedt zeker voordelen.
  Korting op de basis- en de aanvullende
 ziektekostenverzekering van CZ en Ohra
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 en op de schadeverzekeringen van OHRA;
  Naast de korting op de premie van CZ en   
 OHRA hebben we ook een korting op de   
 premie bij VGZ;
  Korting op diverse diensten en cursus-  
 sen tot wel 50%;
  20% Korting op producten in de Thebe 
 Thuiszorgwinkel;
  De ledenconsulent brengt gratis een huis-
 bezoek, woonadvies zelfstandig thuis;
  Diverse activiteiten in de vorm van uit-
 stapjes;
  Ieder kwartaal het ledenblad “Leefstijl”,  
 boordevol met leuke en nieuwe acties 
 en activiteiten
 
Enkele van onze diensten en producten zijn:
  Eerste hulp bij kinderongevallen (ook 
 voor opa’s en oma’s)
  Korting op fi tness bij diverse centra bij u 

 in de buurt
  Korting bij Runnersworld in Tilburg en 
 Breda
  Gratis voetanalyse
  Korting op Professionele alarmopvol-
 ging
  Overgangsconsulente

Ook kunt u gebruik maken van een groot 
aantal gemaksdiensten aan huis, bijvoor-
beeld: audicien, kapper, opticien, pedicure, 
pruiken, schoenen, klussendienst en maaltijd-
service. 

Naast al deze diensten kunt u als lid van 
Thebe Extra ook contact opnemen met de 
ledenconsulent. Heeft u een vraag op het 
gebied van zorg of welzijn? 
Vraag het de ledenconsulent via 
www.thebe-extra.nl of T: 088-117 11 77. 
Geen vraag is hen te gek.

(Advertentie)



(Advertenties)

EXPOSITIE OUD DRIMMELEN
5 tot en met 20 september 2015. Vrij entree, dagelijks van 11.00-18.00 u.
80 deelnemers: Kunstwerken, bijzondere uitvaartproducten, binnen en buiten in 
de wei en in de tuin. Op weekenddagen: Lezingen over leven en sterven, iconen 
e.a. , workshops, livemuziek, kunstenaars aan het werk.  
www.uitvaartzorgdrimmelen.nl   info@uitvaartzorgdrimmelen.nl



SWO Drimmelen
Het Vierendeel 6

4921 LC Made
tel. 0162-451894, 

info@swodrimmelen.nl
www.swodrimmelen.nl


