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Inleiding

Beste lezer,

Voor u ligt een speciale uitgave van het activiteitenprogramma voor het seizoen 2012-2013. 
Ditmaal een meer glossy magazine met wat extra informatie. 
 
SWO timmert aan de weg en het welbekende informatieboekje wordt vervangen door een 
tweewekelijkse rubriek in weekblad ’t Carillon. Daarom dit speciale bewaarnummer waarin 
belangrijke informatie over SWO terug te vinden is, maar ook een overzicht aan activiteiten 
die SWO graag onder uw aandacht brengt.
Als inwoner van Drimmelen kunt u daaruit uw keuze maken. Doe vooral mee en maak er 
gebruik van. Het is niet alleen goed voor uw gezondheid  of sociaal leven maar ook voor het 
draagvlak van verenigingen en organisaties. Vitaliteit komt u als mens ten goede maar ook de 
vereniging en het dorp. Vitale inwoners in vitale dorpen!  
 
Over vitaliteit gesproken. Graag wijs ik u op het gemeentelijk project ‘Kerngezond Drim-
melen’ waarin veel organisaties samenwerken om overgewicht te bestrijden en een gezonde 
leefstijl promoten. Meer bewegen, gezond eten en matig drinken zijn de kernbegrippen 
binnen het project ‘Kerngezond Drimmelen’. Alle organisaties die in Drimmelen op dit gebied 
actief zijn, worden daartoe uitgedaagd aandacht te schenken aan dit thema.

 Met alle veranderingen in het afgelopen jaar (nieuw logo, nieuwe naam) zijn we als SWO 
een nieuwe weg ingeslagen. We willen niet alleen in onze huisstijl aanpassen maar als wel-
zijnsorganisatie ook vernieuwing en professionaliteit uitstralen.
Bovendien verandert de  samenleving en daarmee ook de behoeften. Zo zijn het niet alleen 
ouderen maar ook andere inwoners uit de gemeente Drimmelen die maken gebruik van onze 
diensten en activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is de Thuisadministratie, waarbij vrijwil-
lige adviseurs mensen helpen hun administratie weer op orde te krijgen. Mensen van alle 
leeftijden maken hier gebruik van als zij door omstandigheden (bijv. echtscheiding, ziekte, 
werkloosheid etc) het inzicht en overzicht van hun financiën zijn kwijtgeraakt. Ook mensen 
met een beperking zien wij steeds vaker gebruikmaken van activiteiten en dienstenaanbod 
van SWO. 

Heeft u vragen over activiteiten of mist u die in het overzicht? Schroom niet contact met 
ons op te nemen zodat we daar in een volgende editie rekening mee kunnen houden. Be-
nieuwd zijn wij ook naar uw behoefte aan activiteiten die nog niet worden aangeboden in de 
gemeente Drimmelen.  Als er voldoende draagvlak voor is, kunnen wij ons best doen om die 
mee op te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de kookcursussen die in april jongstle-
den zijn gestart en nu al een daverend succes!
 
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:
 
Informatie en advies:
 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 kan 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-  
 trijsflat, Made) Dit spreekuur is voor alle   
 inwoners van Made vrij toegankelijk.

 Lage Zwaluwe: Iedere woensdag van
  10.00 tot 11.00 uur in zorgcentrum de 
 Ganshoek (Ds. Jamesstraat 18, Lage   
 Zwaluwe)
 

Servicepunt Terheijden, iedere dinsdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de 

centrale hal van zorgcentrum Antonius 
Abt.  U kunt hier terecht met al uw 
vragen op het gebied van Wonen, Zorg 
en Welzijn.

Servicepunt Made, op werkdagen tus-
sen 09.00 en 17.00 uur in het kantoor 
van SWO, gevestigd in het gezondheids-
centrum Het Vierendeel 6.  U kunt hier 
terecht met al uw vragen op het gebied 
van Wonen, Zorg en Welzijn.

Servicepunt Hooge Zwaluwe, iedere 
donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 
uur in het Project Langstraat (Burg.
Godwaldtstraat 8a, Hooge Zwaluwe)

Project Blijvend Thuis in Eigen Huis
 
Individueel woonverbeteradvies door 
vrijwilligers van het project Blijvend Thuis 
in Eigen Huis. Dit project is bedoeld voor 
bewoners met een eigen huis en ook voor 
huurders. Middels een vragenlijst, die door 
u zelf óf met de hulp van een vrijwilliger 
wordt ingevuld, wordt gekeken of de eigen 
woning voldoet en/of geschikt te maken 
is om er zo lang mogelijk van te blijven 
genieten en te kunnen blijven wonen. De 
eigenaar-bewoner krijgt een advies op 
maat. De huurder krijgt een advies waar-
mee hij een onderbouwd gesprek met 
de woningcoöperatie (verhuurder) kan 
voeren.

SWO in de Media

Een overzicht van onze activiteiten vindt 
u terug een deze gids. Maar ook op de 
website kunt u terecht voor een actueel 
overzicht van activiteiten en nieuwsberich-
ten (www.swodrimmelen.nl). Bovendien 
verschijnt vanaf september tweewekelijks 
een SWO pagina in weekblad ’t Carillon. 
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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 
 Kaarten op vrijdagmiddag 
aanvang 14.00u (inschrijven vanaf 13.30 uur)
31 augustus, 21 september, 12 oktober, 2 en 
23 november, 7 december 2012 - 4 en 25 ja-
nuari, 8 februari, 1 en 22 maart, 19 april 2013  
 Kaarten op donderdagavond
aanvang 19.30u (inschrijven vanaf 
19.00 uur) 
6 en 27 september, 11 en 25 oktober, 
15 november, 13 december 2012 
- 10 en 31 januari, 21 februari, 14 
maart, 4 en 14 april 2013
 Sinterklaasmiddag: 
vrijdag 30 november 2012
aanvang 13.30 uur - zaal open vanaf 
13.00 uur
 Kerstbingo: vrijdag 21 december 
2012
aanvang 14.00 uur - zaal open vanaf 
13.15 uur
 Paasbingo: donderdag 28 maart 2013
aanvang 14.00 uur
 Sluitingsmiddag van het seizoen: vrijdag 14 
juni 2013
aanvang 14.00 uur met huldiging van de 
kampioenen.
 Biljarten: Iedere middag vrij biljarten vanaf 
18 augustus 2012
Op maandag en dinsdag Dongemond com-

petitie vanaf 30 augustus 2012
Op woensdag, donderdag en vrijdag onder-
linge competitie vanaf 29 augustus 2012
 Hobbyclub: op dinsdagmiddag aanvang 
13.30 uur
 Fietsen: op dinsdagmiddag, vertrek bij Den 
Domp om 13.30 uur, alleen in de zomermaan-
den
 Handwerken: op donderdagmiddag, aan-
vang 13.30 uur, vanaf 8 september
 Sjoelen: op woensdagmiddag vrij sjoelen, 
aanvang 14.00 uur, eenmaal in de maand 
competitie 
 
Hooge Zwaluwe: 

Ontmoetingscentrum De Zonzeel 
 Maandagmiddag – handwerkgroep, biljar-
ten en vrij-kaarten
 Donderdagmiddag – biljarten en vrij-
kaarten
 

Hooge Zwaluwe: 

Project Langstraat
 Vrij gebruik van de beweegtoestellen op 
het buitenterrein.
 Donderdagmiddag – creamiddag van 13.30 
tot 16.00 uur
Contactpersoon: Joke Vos 0168-48 32 06
 Dinsdagochtend – koffiedrinken van 10.00 
tot 11.30 uur
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Contactpersoon: Will Tienkamp 0168-48 24 25
 Dinsdagochtend – bloedprikken van 8.30 
tot 9.30 uur
Contactpersoon: SHL
 Donderdagmiddag – spreekuur met oude-
renadviseur en wijkzuster van 13.30 tot 14.30 
uur
Contactpersoon: Janny Mulders 076-593 28 52
 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
 
Wagenberg: 

Gemeenschapshuis Plexat  
 Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten, 
jeu de boules en bridgen
 Dinsdagochtend – koffie uurtje 
vanaf 10.30 uur
 Dinsdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten
 Woensdagochtend – koffie uurtje vanaf 
10.30 uur
 Woensdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten 
en jeu de boules
 Elke derde woensdag van de maand geza-
menlijk eten
 Donderdagmiddag – biljarten en vrij-
kaarten
 Vrijdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten 
 In het voor– en najaar computer cursus
 Elke 4de woensdag (behalve 26 juni) 
bingo ism KBO
  
Terheijden: 

Ontmoetingscentrum De Cour 
 Dinsdagmiddag - sjoelen
 Maandag t/m vrijdagmiddag – biljarten 
 
Made:

Steunpunt Kloosterhof  
 Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaar-
ten, handwerken o.l.v. de Zonnebloem
 Dinsdagochtend - biljarten
 Dinsdagmiddag – biljarten, jeu de bou-
les en vrij-kaarten

 Woensdagmiddag – biljarten (invaliden), 
jeu de boules en vrij-kaarten en gymnastiek
 Donderdagmiddag – biljarten en sjoelen, 
jeu de boules
 Vrijdagochtend - biljarten
 Vrijdagmiddag – iedere 1ste vrijdag van de 
maand bingo
 Vrijdagmiddag – iedere laatste vrijdag van 
de maand, gezamenlijk warm eten tussen 
12.00 en 14.00 uur
 Zaterdagochtend – koffiedrinken tussen 
10.00 en 11.00 uur
 
Steunpunt Patrijspoort  
 Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten en 
sjoelen
 Dinsdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten
 Woensdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten
 Donderdagmiddag – handwerken, biljar-
ten, vrij-kaarten
 Vrijdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten, 3de 
vrijdag van de maand bingo
 Zaterdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten, 
koffiedrinken om 15.00 uur
 Zondagmiddag – biljarten en vrij-kaarten
 
De Mayboom
 Maandag van 13.30 tot 15.30 uur 
repetitie Cabaretgroep ’t Clubke 
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Gymnastiek

dinsdag 9.30-10.15  sporthal Driedorp Wagenberg  o.l.v.  J.v.d. Laar

donderdag 9.30-10.15  sporthal De Cour  Terheijden  o.l.v.  M.v.Meerwijk 
 

Volksdansen

dinsdag 9.30-10.30  De Zonzeel Hooge  o.l.v.  S.v.Amelsfoort
   Zwaluwe

Bewegen??.........Ja!…Doen!

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 effecten van bewegen zijn nl. groter dan menigeen denkt. 

Enkele belangrijke effecten van bewegen  zijn: 
 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.

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

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

 Contacten Door bewegen maakt u sociale contacten.

 U voelt zich fitter, energieker!
 
Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen er ook van profiteren als ze actie-
ver worden, bewegen. Doen wat je kunt, helpt om de negatieve effecten van een ziekte te 
verminderen.
 
Dus het blijkt dat bewegen op veel manieren bij kan dragen aan uw algemeen welbevin-
den. Maak een keuze uit het aanbod en doe mee!
 
Voor nieuwe deelnemers is er in samenwerking met Thebe de mogelijkheid om eenmalig 
de jaarlijkse eigen bijdrage te declareren bij de eigen ziektenkostenverzekering. 
De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de soort verzekering (aanvullend of niet) die u 
hebt afgesloten.
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Zwemmen

donderdag 08.45-09.30 zwembad de Niervaert Klundert
 
De bus vertrekt om 07.50 uur via Hooge en Lage Zwaluwe naar Klundert                  

donderdag 09.45-10.30 zwembad de Niervaert Klundert
 
De bus vertrekt om 08.55 uur via Terheijden en Wagenberg naar Klundert

Jeu de Boules

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

Eetpunten
Gezellig samen eten

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

 
Eetpunt Antonius Abt
Wanneer: dagelijks
Locatie: Restaurant de Mark, 
 woonzorgcentrum 
 Antonius Abt
Contactpersoon: aanmelden bij de receptie  
 of Cindy van Gils 
 tel. 076-593 29 10
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Educatie
Leren op leeftijd is leuk

Ook dit seizoen zal SWO bij voldoende 
belangstelling de volgende cursussen 
organiseren:
 
 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. 

 Opleiding tot ouderenadviseur, is 
bedoeld voor ouderen die leeftijdsgenoten 

willen helpen en adviseren bij alle vragen 
op het terrein wonen, zorg, welzijn en 
inkomen.

 SWO is voornemens om in het voorjaar 
2013 een cursus geheugentraining te 
organiseren. De cursus is bedoeld voor 
mensen die vinden dat ze steeds vaker 
dingen vergeten en hier iets aan willen 
doen. De cursus geeft inzicht in de werking 
van het geheugen, tevens worden concrete 
oefeningen gedaan waardoor het geheu-
gen getraind kan worden.

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

Eetpunt Hooge Zwaluwe
Wanneer: iedere 4de woensdag van 
 de maand
Locatie: Pluspunt De Langstraat
Contactpersoon: aanmelden bij 
 Dhr. Bert de Jongh 
 tel. 0168-48 42 27

Eetpunt Lage Zwaluwe
Wanneer: iedere donderdag
Locatie: de Pastorie
Contactpersoon: aanmelden bij 
 Mevr. Cock de Klerk 
 tel. 0168-48 43 64
 
Eetpunt De Ganshoek
Wanneer: iedere vrijdag
Locatie: ‘t Halfeentje, woonzorg
 centrum De Ganshoek
Contactpersoon: aanmelden bij de receptie  
 tel. 0168-48 26 55

Eetpunt Made
Wanneer: iedere laatste vrijdag van   
 de maand om 12.00u
Locatie:  Kloosterhof 
Contactpersoon: aanmelden bij Tiny Staal   
 tel. 0162-68 55 43
 
Wanneer: iedere 2de woensdag van  
 de maand
Locatie: Patrijspoort
 
 
Wanneer: iedere dag
Locatie: Zorgcentrum 
 de Wijngaerd
Contactpersoon: aanmelden bij de receptie  
 tel. 0162-69 05 00
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De cursus vindt plaats in Made in het 
kantoor van Woningstichting Volksbelang, 
op een dinsdagochtend. De precieze data 
worden t.z.t. gepland. De 
cursus bestaat uit 10 bijeen-
komsten. De kosten bedra-
gen € 79,- per persoon, dit 
is inclusief koffie/thee, de 
cursusmap en overig mate-
riaal. Na afloop ontvangt U 
een bewijs van deelname.

Belangstellenden uit de 
hele gemeente Drimmelen zijn welkom. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
terecht bij SWO tel: 0162-451894 of via 
e-mail: info@swodrimmelen.nl
U bent van harte welkom.

 Cursus Bridgen in Plexat in Wagenberg. 
Er kan iedere maandag gebridged worden. 
Tevens zal er bij voldoende animo een be-
ginners- en vervolgcursus bridgen gegeven 
worden. Aanmelden kan bij Lisa Sprangers 
op maandagmiddag in Plexat of via 076-
5933480.

 Ouderen achter de knoppen. Bijeenkom-
sten die ouderen op een praktische en 
toegankelijke manier wegwijs maken in het 
gebruik van elektronische apparatuur zoals 
mobiele telefoon en DVD-recorder enz. 
Heeft u interesse, geeft u zich dan op bij 
SWO 0162-45 18 94 of via info@swodrim-
melen.nl

 Computerles aan huis. SWO heeft vrijwil-
ligers beschikbaar die bij u thuis compu-
terles 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 computertech-
nische beheersvragen. Voor meer informa-
tie of aanmelding kunt u terecht bij SWO 
tel: 0162-451894 of via 
e-mail: info@swodrimmelen.nl

 Computercursus, een eerste kennisma-
king met de computer kan gebeuren in het 
Senioren Computer Informatiecentrum Wa-

genberg in Plexat 
en Den Domp in 
Lage Zwaluwe.

WAGENBERG: 
Plexat 

De vrijwilligers van 
Stichting SCIW (SeniorwebComputerInfor-
matieWagenberg) zijn weer graag bereid 
om u te helpen met computerlessen voor 
beginners en gevorderden. Wij bieden u 
een keuze uit de volgende cursussen welke 
worden gegeven in Plexat te Wagenberg in 
de najaar– en winterperiode. 
                                                                                          
 Kennismaken met de computer voor   
 beginners. (5 lessen van 1 uur)
 Computerkennis Windows 7 en 8 (?) 
 (8 lessen van 2 uur) 
 Digitale fotobewerking met Picasa  
 (8 lessen van 2 uur) 
 Internet en e-mail (5 lessen van 2 uur)
 Mappen maken of internet bankieren    
 (1-2 uur)
 Mogelijke aanvullingslessen op verzoek                                                                                            

Belangstelling? … 
Bel voor beginners naar 

Will de Leeuw 076-593 12 28  
of op maandagen in Plexat 

Bertus Bogaers 076-593 40 95                                                                 
 

Voor overige cursussen belt u 
Luc van Delden 076-593 83 70 

of mail ons op het adres 
plexat.sciw@gmail.co 

 
Bezoek ook onze webpagina: 

http://wagenberg-plexat.seniorweb.nl
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LAGE ZWALUWE: Den Domp  

Het bestuur van SCILZ (Senioren Computer 
Informatiecentrum Lage Zwaluwe) organi-
seert in samenwerking met het computer 
leercentrum COO Drimmelen te Made, 
computerlessen. 
In een klein computercentrum, een zo-
genaamd PC-DoeMeeCentrum, kunnen 
alle ouderen die wonen in of in de directe 
omgeving van Lage Zwaluwe kennismaken 
met de computer in de seniorenzaal van 
Den Domp. Bijdrage basis “snuffelcursus: 
4 lessen totaal € 18,-.
Wat is een PC-DoeMeeCentrum? U kunt als 
oudere in een klein computercentrum op 
een ongedwongen manier kennis maken 
met de computer basiscursus. U leert daar 
in een prettige sfeer en kort bij huis de 
werking van de computer en computerpro-
gramma’s kennen.
 
Waarom nog leren omgaan met de com-
puter? 
Enkele redenen: 

 Het zoeken van informatie op het
 Wereld Wijde Web, vb:
 http://made.seniorweb.nl 
 de webpagina van het Seniorweb waar   
 u alle informatie kunt vinden over 
 computerlessen in de gemeente 
 Drimmelen of 
 http://www.swodrimmelen.nl 

 Contacten leggen met andere compu-
 tergebruikers, zoals de kinderen, klein-
 kinderen, vrienden en kennissen.

 Het kunnen meepraten als de kinderen   
 en/of kleinkinderen over de computer 
 praten.

 Leuke kerst- of verjaardagskaarten 
 maken enz. 
 

Voor meer informatie of als u mee wilt 
doen, dan kunt u contact opnemen  
met: 
Dhr. Jan Luijten (Den Domp), voorzitter `
bestuur SCILZ of dhr. Paul Lagerwey, 
secretaris/penningmeester bestuur SCILZ 
(06-22562072) 
of de heren Theo van Puijvelde, 
Hans van Winkel (Hooge Zwaluwe) of 
mevrouw Henny Trompert. 
Vervolgcursussen, herhalingen, persoonlijk, 
wat dan ook, bijna alles is NA de basiscur-
sus mogelijk. Schrijft u in, daarna wordt u 
benaderd voor invulling van de lesuren. 
Wacht niet! Vol=vol, er wordt alleen in de 
wintermaanden lesgegeven (oktober t/m 
april).
 
Begin oktober starten weer computercur-
sussen in Den Domp voor senioren van 
Lage Zwaluwe en omgeving:
Maandagmorgen: basis
Maandagmiddag : diversen (na de basis)
Dinsdagmorgen : basis + (na de basis) 
internet of Excel
Dinsdagmiddag : (na de basis) fotolessen

De ‘klusmannen’ staan paraat om te helpen.
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Servicediensten aan huis
Klussendienst

De Klussendienst is vanaf augustus 2012  
actief in de gemeente. Het is een samen-
werking van SWO met Surplus Zorg. Zeven 
vrijwilligers en een coördinator verzorgen 
kleine klusjes voor mensen vanaf 55 jaar 
met een minimum inkomen en mensen 
met een beperking.

Die kleine klusjes in en om huis, u kent ze 
wel: een schilderijtje ophangen, een hand-
greep of rookalarm plaatsen, een klem-
mende deur bijschaven, een stopcontact 
bijmaken, de gootsteen ontstoppen en ga 
zo maar door. Karweitjes van niks, maar als 
u ze zelf niet kunt opknappen, is het fijn als 
er iemand is die dat voor u doet.
De Klussendienst werkt met vrijwilligers die 
de beschikking hebben over een klusbus. 

De vrijwilligers zijn er voor klusjes die u 
zelf niet gemakkelijk doet, maar waarvoor 

u geen dure vakman laat komen. Het gaat 
om klussen die in hooguit 2 uur klaar zijn. 
Ook voor incidenteel tuinonderhoud kunt 
u bij de Klussendienst terecht. 
U betaalt een kleine bijdrage van € 2,50 per 
half uur.

Een aanvraag kan ingediend worden bij 
Surplus Zorg, via 076-593 2910. Maar ook 
via de spreekuren en servicepunten van 
SWO kan een vraag ingediend worden. 
Daarna wordt een afspraak met u gemaakt 
wanneer de vrijwilliger langs komt. 

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 
9.30 – 12.00 uur in het Gemeentehuis te 
Made
   
Coördinator Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp is Ria van Spijk 

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:
 willen leren omgaan met een ziekte 
 waardoor zij sommige dingen niet meer 
 kunnen.

Mantelzorgondersteuning



 hun zelfstandigheid willen vergroten
 hun leefwereld willen vergroten
 
Een buddy kan op allerlei manieren steun 
bieden:
 luisteren en praten over de emoties die   
 het ziek zijn oproept
 steun geven bij het omgaan met de   
 ziekte in het dagelijkse leven
 samen bouwen aan een sociaal netwerk
 samen erop uit gaan
 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 2012 
Altijd voor een ander zorgen… 
NU EVEN TIJD VOOR JEZELF
 
SWO nodigt mantelzorgers uit om de “Dag 
van de Mantelzorg” te vieren op donderdag  
8 november  te Lage Zwaluwe. Van 10.00 
tot 16.00 uur bent u van harte welkom om 
gezamenlijk met nog andere mantelzor-
gers uit de gemeente Drimmelen, de Dag 
van de Mantelzorg te vieren. 

Op deze dag staan de mantelzorgers cen-
traal. 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 8 
november een ontspannende dag aange-
boden. Waar deze dag uit bestaat, blijft nog 
een verrassing. 
Het thema van de dag voor 2012 is : “Nu 
even niet!” Deze dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Thebe stimulerings-
fonds. 

Wilt u als mantelzorger deelnemen aan 
deze dag dan kunt u zich tot 5 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.
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SWO participeert in de volgende 
regionale mantelzorgactiviteiten 
Informatieavond voor partners, familie 
en vrienden van mensen met Niet Aan-
geboren Hersenletsel 

Deze avond is vooral bedoeld voor man-
telzorgers die na verloop van tijd steeds 
meer vragen krijgen over de gevolgen van 
het hersenletsel van degene die ze verzor-
gen. Er wordt deze avond ingegaan op de 
cognitieve, psychosociale gevolgen van het 
hersenletsel en de mogelijke veranderin-
gen in het gedrag. Verder is er op de avond 
informatiemariaal beschikbaar en is er 
ruimte voor het stellen van vragen.
 
Deze bijeenkomst is op donderdagavond 
20 september in (Zorg)hotel 
Merlide, Schorsmolenstraat 6, 
4811 VP Breda
 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met SWO Mantelzorgondersteuning 
tel. 0162-45 18 94.
 
Cafe Brein
Het ontmoetingscentrum voor man-
telzogers en direct betrokkenen van 
mensen met NAH ( Niet Aangeboren 
Hersenletsel zoals beroerte, ongeval of 
tumor) en voor de getroffenen zelf. 

Café Brein wordt elke eerste donderdag 
van de maanden februari, april, juni, au-
gustus, oktober en december gehouden. 
Elke bijeenkomst staat een thema centraal 
en zijn er deskundigen op het gebied van 
NAH aanwezig. Er is een foldertafel, waar u 
informatie over een breed scala aan onder-
werpen rond NAH kunt vinden.
 
U bent vanaf 19.30u welkom in 
(Zorg)hotel Merlinde, 
Schorsmolenstraat 6, 4811 VP Breda.
We starten met het thema om 19.45 uur 
en sluiten om 21.30 uur af. U kunt gratis 
parkeren aan de achterzijde van het Hotel 
(achter de hekken) en vanaf die parkeer-
plaats kan u door de zij-ingang het hotel 
binnen en naar de sfeervolle ruimte lopen.
 
Meer informatie kunt u krijgen bij SWO 
mantelzorg ondersteuning: 0162- 451894 
of kijk op www.nah.cafebrabant.nl
 
Thema donderdag 4 oktober: 
NAH en hulpmiddelen ( de geheugenwin-
kel)
Thema donderdag 6 december:
NAH en gezichtsvermogen/ waarneming

Informatie over dementie
 
Informatiecafé dementie  Made
Is een ontmoetingsplaats voor familie en 
vrienden van mensen met dementie. 
 
Thema “Valgevaar bij dementie” 
op dinsdag 9 oktober 2012
 
Dinsdagavond 9 oktober organiseert 
Informatiecafé Dementie, op locatie zorg-
centrum de Wijngaerd, Cyclaamstraat 2a te 

Made een informatieavond over: “Valpre-
ventie bij dementie”. 
Fysiotherapeute José van de Laar bespreekt 
met u dit thema. 

Bij mensen met dementie neemt de mo-
toriek geleidelijk af. Tijdens het dementie-
proces is er een verhoogde kans op vallen. 
Bovendien hebben patiënten een minder 
goed overzicht op valgevaarlijke  situaties. 
Valincidenten kunnen aanzienlijke fysieke 
gevolgen hebben zoals een heupfractuur 
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of ander ernstig letsel.  
Vanuit verschillende disciplines wordt er 
hulp geboden om het valrisico te vermin-
deren zoals: SWO, Thuiszorg, Ergotherapie 
en Fysiotherapie. Fysiotherapeute José 
van de Laar vertelt hier meer over en zal 
ook vanuit haar vakgebied aangeven dat 
fysiotherapie kan helpen het valrisico te 
verminderen d.m.v. oefeningen waarbij 
beweeglijkheid, kracht, reactie en uithou-
dingsvermogen worden getraind.                                                                                                             
 
De voordracht start om 19.30 uur en de 
avond eindigt om 21.30 uur. 
De toegang en de koffie zijn gratis. 
 
Thema “De rol van de huisarts”
op dinsdag 18 december 2012
Dr. M. Mulder, huisarts te Made is deze 
avond gastspreker. 
 
Als iemand vergeetachtig wordt, of moeite 
krijgt met de dagelijkse handelingen, 
ontstaat er bezorgdheid. Is er misschien 
sprake van dementie? Meestal wordt er 
dan een afspraak gemaakt met de huisarts  
om de problemen te bespreken. Wat doet 
een huisarts bij vermoeden van demen-
tie?  Kan hij zelf beoordelen of er sprake is 
van dementie of verwijst hij door naar een 
specialist?  In welke mate blijft de huisarts 
betrokken bij het ziekteproces? Kan hij 
medicatie voorschrijven en wat kan de 
huisarts voor de mantelzorger betekenen?                                                                                      
De voordracht start om 19.30 uur en de 
avond eindigt om 21.30 uur. De toegang en 
de koffie is gratis. 
Nadere informatie bij SWO, Ria van Spijk: 
tel: 0162-45 18 94
Email: info@swodrimmelen.nl 
 
Eerste Hulp Bij Dementie informatiekoffer 
EHBD koffer te leen 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 voorberei-
ding op het ziekteverloop 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 kan u tijdens de kantooruren 
terecht voor informatie over dementie en 
ondersteuning. 
Dementieconsulent Jos Gorissen is telefo-
nisch bereikbaar 
op 06-23 79 03 64.

Cursus voor naasten van dementerenden 
“Omgaan met dementie, hoe doe je dat”? 
 
SWO mantelzorgondersteuning organi-
seert in samenwerking met zorgcentrum 
De Wijngaerd een serie van vijf themabij-
eenkomsten over het omgaan met demen-
tie. 
 
De cursus is bedoeld voor directe betrokke-
nen 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 kunnen brengen.
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Tijdens de bijeenkomsten wordt ruim tijd 
besteed aan het uitwisselen van ervaringen 
met lotgenoten. 
De cursus gaat van start bij voldoende 
aanmeldingen in januari 2013
 

Nadere informatie bij SWO, Ria van Spijk: 
tel: 0162-45 18 94
Email: info@swodrimmelen.nl
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Vertrouwde zorg in vertrouwde handen
Vanaf 1 januari 2010 zorgt SWO ervoor dat 
de mensen die een alfahulp nodig hebben 
er ook één krijgen. SWO bemiddelt en 
verleent service. Alfahulp is een vorm van 
hulpverlening, waarbij mensen die niet 
in staat zijn zelf het huishoudelijk werk te 
doen, iemand inhuren die dat voor ze doet. 
Deze vorm van huishoudelijke ondersteu-
ning bestaat al veel langer. De Gemeente 
heeft ervoor gekozen deze taak nu bij een 
vertrouwde lokale organisatie neer te leg-
gen; bij SWO.
 
Wat moet U doen als U een alfahulp 
nodig gaat hebben?
 U kunt bij het Wmo-loket in het Gemeen-
 tehuis,  bij SWO of bij één van de service-
 punten van SWO een formulier (laten) 
 invullen.
 De Gemeente/het Wmo-loket beslist of   
 u in aanmerking komt voor de onder-
 steuning bij het huishouden. De beslis-
 sing daarover heet een indicatie. 
 U geeft vervolgens aan dat u graag een   
 alfahulp heeft. 

 U maakt een keuze: zelf alles regelen of   
 bemiddeling door SWO. 
 SWO vindt een passende alfahulp voor u 
 en u maakt direct met de alfahulp afspra-
 ken over wanneer er schoongemaakt 
 wordt en wat u belangrijk vindt.
 Vanwege het intensieve contact met de
  alfahulpcliënten kan SWO ook een meer-
 waarde zijn als het gaat om de inzet van   
 de overige services. Daar waar nodig kan
 dit bijvoorbeeld een (ouderen)adviseur,   
 mantelzorger of vrijwilliger zijn.
 

U kunt bij onze medewerkers met al uw 
vragen betreffende alfahulp terecht tijdens 
kantooruren:
SWO Drimmelen
Het Vierendeel 6
4921 LC Made
0162-451894, info@swodrimmelen.nl

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 eenprobleem 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

Alfahulp: bemiddeling en service
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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 fiscaal 
voordeel kan opleveren. Giften aan een 

QR-Code
 
Op de achterzijde van dit activiteitenprogramma 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 wordt een 
smartphone of tablet pc gebruikt. Als u de 
code aan de  achterzijde van dit activiteiten-
programma uitleest wordt direct de website 
van SWO getoond. Op deze site kunt u o.a. 
de digitale versie van dit programma vinden.

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.

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
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KBO  Lage Zwaluwe

Bingomiddagen   in Den Domp aanvang om 14.00 uur 
   aankondiging zie Carillon

KBO  Hooge Zwaluwe

Bingomiddagen   donderdagen 18 oktober, 15 november, 20 december, 
   telkens om 14.00u

Presentatie  10 oktober 2012 door Dhr. Rien van de Veeke 
   om 14.00 u

Optreden  dinsdag 23 oktober treedt een koor op  
   om 14.00u

Modeshow  dinsdag 30 oktober modeshow van Cristel Fashion 
   om 14.00u

St. Nicolaas  woensdag 28 november om 14.000u

Kerstmiddag  dinsdag 18 december 

Deze activiteiten vinden allemaal plaats in de Zonzeel.

KBO  Made

Sinterklaasviering  29 november 2012 in ‘t Trefpunt nadere informatie volgt  

Kerstviering   20 december 2012 in ‘t Trefpunt nadere informatie volgt

Ledenvergadering  18 oktober 2012 en 21 maart 2013 in ’t Trefpunt 

Rikconcours in de Mayboom van 13.30 tot 16.30 uur
   14, 21, 28 september - 5, 12, 19, 26 oktober 
   2, 9, 16, 23, 30 november - 7, 14, 21 december 2012 
   Prijsuitreiking 21 december 

   4, 11, 18, 25 januari - 1, 8, 15, 22 februari
   1, 8, 15, 22 maart - 5, 12, 19 april 2013. 
   Prijsuitreiking 19 april

Coördinatie rikken  Ans vd Bersselaar,   tel. 683118

Belangenorganisatie van senioren

Belangenorganisatie van senioren

Belangenorganisatie van senioren

Activiteitenaanbod 
van de ouderenorganisaties in Drimmelen
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KBO Made

Biljarten    13 augustus 2012 t/m 28 juni 2013
   vrij biljarten van maandag t/m vrijdag van 12.30 – 16.30 uur   
   voor KBO en Welzijngroep in de Mayboom. 
   Het biljarten 5 tallen is op woensdag en donderdag 
   van 5 september t/m 13 december 2012 
   van 09.00 tot 12.00 uur in de Mayboom 
Coördinatie biljart  Kees Huijbrechts, tel. 685110 / Cees Jansen, tel. 685315

Sjoelen   elke maandag om 13.30 tot ongeveer15.30 uur 
   in de Mayboom van 3 september 2012 t/m 29 april 2013 
   (niet op 11 februari  i.v.m. carnaval en 1 april vanwege 2de paasdag) 
Coördinatie sjoelen  Leo de wijs, tel. 682685 / Riet de Wijs-van Geel, tel. 682685

Jeu de Boules  iedere dinsdag-, woensdag-, en donderdagmiddag in de   
   tuin van het Kloosterhof, aanvang om 13.15 uur
   (niet op 9 mei i.v.m. Hemelvaart) 
Coördinatie jeu de boules Jos Leijten, tel. 684233 / F. Luijten-Haanskorf, tel. 683306

Koersbal  van 3 september 2012 t/m 27 juni 2013 
   2 groepen in de Mayboom. 
   Groep 1 iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur,   
   groep 2 iedere donderdagochtend 09.30 tot 11.30 uur.
   (niet op 11 februari ivm Carnaval, 1 april ivm 2de Paasdag, 
   9 mei ivm Hemelvaart, 20 mei ivm 2de Pinksterdag) 
Coördinatie maandag Trudy Korse, tel. 683685 \ Harrie Loonen, tel. 318129
Coördinatie donderdag  Annie van Gils, tel. 683232

Fietsen   Elke dinsdagmiddag van mei t/m augustus vertrekpunt 
   om 13.00 uur vanaf de Mayboom 

Coördinatie fietsen Annie van Gils, tel. 683232

Handwerken  Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur in de Mayboom 
   van 2 oktober 2012 t/m 23 april 2013 voor leden van 
   KBO en Welzijngroep.
   (niet op 25 december ivm Kerstdag en 12 februari ivm Carnaval)

Coördinatie handwerken Annie van Gils,  tel. 683232

Belangenorganisatie van senioren
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KBO Made

Bloemschikken    op de donderdagen 18 oktober, 22 november, 18 december   
   2012 en 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april 2013 
   van 9.30-11.00 uur in de Mayboom 
Coördinatie bloemschikken  Cor Trommelen, tel. 520895
        Tonny Broeders-vTurnhout, tel. 684618
        J. Broekmans-Godschalk, tel. 684663

Vissen   het seizoen voor leden van de W-groep en KBO loopt van   
   mei 2012 t/m september 2013

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

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. 
   Niet-leden kunnen contact opnemen met 
   Rina van de Biggelaar, tel. 797947.

Diverse activiteiten Behalve de reeds vermelde activiteiten zullen er nog één of   
   meerdere eenmalige activiteiten plaatsvinden zoals bv.
     Carnavalsmiddag 
     Modeshow
   Voor verdere informatie hou de Nieuwsbrief en ‘t Carillon in   
   de gaten.

KBO Terheijden

Rikconcours in “De Cour”   1x per maand

Bingo in “De Harmonie”   1x per maand

Modeshow in “St. Antoniusabt”  2x per jaar

Koninginnedag in “De Harmonie”  1x per jaar

Carnaval in “De Harmonie”  1x per jaar

Busreizen “In Nederland”   2x per jaar

St.Nicolaasviering in “De Cour”  1x per jaar

Kerstviering in “De Cour”   1x per jaar

Algemene ledenvergadering in “De Cour” 1x per jaar

Themamiddag in “De Cour”  2x per jaar

Belangenorganisatie van senioren

Belangenorganisatie van senioren
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KBO Wagenberg

Bingomiddagen   woensdagmiddag in Plexat 
 aanvang13.30 u en zaal open om 13.00 u
 Eerste bingomiddag is 22 augustus, vervolgens 
 26 september, 24 oktober, 14 november 2012 en 
 23 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 
 12 juni, 28 augustus 2013

Kermisbingo voor leden  dinsdagmiddag 9 oktober 2012 in Plexat 
KBO afdeling Wagenberg  aanvang 13.30 u en zaal open om 13.00 u
(gratis)

Koninginnedagbingo voor  dinsdagmiddag 30 april 2013 in Plexat
50-plussers uit Wagenberg aanvang 13.30 u en zaal open om 13.00 u
(gratis)

Mode/verkoopshow   woensdag 19 september 2012  en woensdag 3 april 2013
Harry Kerkhofs Mode(t)huis aanvang om 14.00 u in Plexat

Bedevaart naar de Zoete  vrijdag 19 oktober 2012 (nadere berichtgeving volgt)
moeder van Den Bosch

St. Nicolaasmiddag woensdagmiddag 28 november 2012 
 aanvang 14.00u in Plexat

Kerstmiddag maandag 17 december 2012 in café/zaal Nicortiny - 
 nadere berichtgeving volgt

Algemene Ledenvergadering woensdag 13 februari 2013 aanvang 13.30 uur  in Plexat

Toneelmatinee dinsdag medio/eind maart (nadere berichtgeving volgt)

Toeristische daguitstap medio juni/juli 2013 (nadere berichtgeving volgt)

Afsluitingsmiddag  woensdag 26 juni 2013
Gemeenschapshuis Plexat  Alle 50-plussers uit Wagenberg zijn vanaf vanaf 13.30u
seizoen 2012/2013 van harte welkom in Plexat
 

Welzijngroep  Made

Biljarten KBO + W-groep  woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12 uur.   
 Start op 5 september 2012 t/m 13 december 2012

Contactpersoon: Kees Huijbregts, tel. 685110

Belangenorganisatie van senioren
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Welzijngroep  Made

Biljarten W-groep onderling  Driebandentoernooi van maandag 14 januari t/m 
 vrijdag 1 februari 2013

Contactpersoon M. van Hooije, tel. 685337

Biljarten W-groep onderling maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen
 van 9.00 tot 12.00 uur - vanaf 27 augustus 2012 t/m 
 21 december 2012

Contactpersoon F. van Mook, tel. 686767

Vrij biljarten W-groep en KBO  Iedere middag  van 12.30 tot 16.30 uur 
 13 augustus 2012 t/m 28 juni 2013

Kaarten: rikken en jokeren dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
 op 16, 23, 30 oktober en op 13, 20  november en 
 op 4, 11 december 2012 en op 8, 15, 22 januari en 
 op 19, 26 februari en op 5, 12, 19 maart en 
 op 9, 16, 23 april 2013 - 29 april prijsuitreiking. 
 Rik/joker marathon op 29 januari 2013 en op 2 april 2013. 

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

Darten donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
 4 oktober 2012 t/m 28 maart 2013

Contactpersoon P. vd Hout, tel. 683898

Bridge  donderdagmiddag van 13.15 tot 16.45 uur 
 23 augustus 2012 t/m 27 juni 2013

Contactpersoon W. Broeders, tel. 684257

Gymnastiek dinsdagmorgen van 10.45 tot 11.45 uur
 14 augustus 2012 t/m 18 juni 2013

Contactpersoon R. van Gils, tel. 684562

Zwemmen donderdagmorgen van 10.30 tot 11.15 
 en 11.15 tot 12.00 uur 
 13 september 2012 t/m 18 april 2013 in
 instructiebad H. van Geloof

Contactpersoon Kees Zonneveld, tel. 680563
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Welzijngroep  Made

Bloemschikken  woensdagmorgen van 10.45 tot 12.00 uur
 op 12 september, 24 oktober, 14 november, 
 12 en 19 december 2012 en op 9 januari, 20 februari, 
 13 en 17 maart, 10 april 2013. 
 Kerststukje op 17 december 2012 om 13.00 u

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

Yoga Welzijn Groep woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur en 
 van 10.45 tot 11.45 uur van 5 september 2012 t/m 
 24 april 2013
 Donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 u en van 
 14.45 tot 15.45 uur van 6 september 2012 t/m 
 25 april 2013

Contactpersoon L. Marijnissen, tel. 684634
 L. Domenie, tel. 683459

Zingen W. Ouwetijdzangers dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur
 van 14 augustus 2012 t/m 25 juni 2013

Contactpersoon José vd Velden, tel. 683765

Handwerken dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
 van half september 2012 t/m eind april 2013

Contactpersoon  J. vd Korput, tel. 686767

Vissen: W-groep + KBO van april t/m september 2012 

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

Gespreksgroep iedere eerste dinsdag van de maand in de Wijngaerd,   
 datums volgen nog

Contactpersoon L. Marijnissen, tel. 684634

Line Dance vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, datums volgen nog. 

Contactpersoon: N. vd Made, tel. 684954

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

Contactpersoon M. Jansen, tel. 685132
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Welzijngroep  Made

Fietsen woensdagmiddag. Afstand 30 tot 40 km. 
 Vertrek vanaf de Mayboom om 13.30 uur. 
 Eenmaal per maand een dagtocht, afstand ca. 60 km 
Contactpersoon:  K. Zonneveld, tel. 680563

Wandelvierdaagse  maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni 2013

Contactpersoon K. Zonneveld, tel. 680563

Tourtoto  Tijdens Tour de France, opgave en inlichtingen bij: 
 B. van Hulten, tel. 687790

Najaarsvergadering dinsdagmiddag 9 oktober 2012

Najaarsreis woensdag 6 november 2012

St.Nicolaas viering dinsdagmiddag 27 november 2012

Kerstviering dinsdag 18 december 2012

Carnavalsbingo  dinsdag 5 februari 2013 

Jaarvergadering  dinsdagmiddag 26 maart 2013 

De Mayboom is tijdens de vakantiesluiting van juli t/m augustus open op donderdagmiddag 
voor diverse activiteiten o.a. bridgen, biljarten e.d. in samenwerking met de KBO. 
De Mayboom is gesloten van maandag 24 december 2012 tot en met dinsdag 1 januari 2013.
www.wgroepmade.nl

Senioren club Drimmelen Drimmelen

Overige activiteiten zijn  2 x per jaar een bingo, kerstviering, sinterklaasviering en   
   eenmaal per jaar een reisje.

PCOB Lage Zwaluwe

Bejaardensoos voor 65-plusser met o.a.  Elke 14 dagen op dinsdagmiddag
spelletjes, bingo, zangmiddag en   Contactpersoon P. Polak, 0168-482746
eenmaal per jaar een gezellig uitje.
Mensen die niet in staat zijn zelf te komen, 
worden opgehaald.   
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Zonnebloem  Wagenberg

Ontspanningsmiddag De Nobelaer (regio) 2 oktober 2012

Ontspanningsmiddag Wagenberg 23 oktober 2012

Middagbezoek tuincentrum begin december 2012

Kerstviering 20 december 2012

Zonnebloem  Hooge en Lage Zwaluwe

Bingo    4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2012
   Locatie: de Witte Zwaan in Lage Zwaluwe 

Bloemschikken  zaterdag 17 november in Verzorgingshuis De Ganshoek 
   met Mevr. A. Smits

Zonnebloem  Made

Muziekbonbons (Loes Aarsen) 20 oktober 2012

De Intro’s    17 november 2012

Kerstviering met    15 december 2012
Mades Meezingkoor

Zonnebloem  Terheijden

Theatershow Nobelaer  2 oktober 2012

Feestmiddag    9 oktober 2012
(Fa. v.Oosterhout)

Kerstshow tuincentrum  6 of 13 november 2012

Overdekt winkelen  20 november 2012

Kerstviering   20 december 2012

Optreden van Gerard van Maasakkers Made

zaterdag 17 november  zaal open 19.45u, aanvang 20.00u in de Mayboom, Made
 
Kaartenverkoop start maandag 10 september aan de receptie van de Mayboom
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Actieve mensen opgelet!

Het is de bedoeling dat gym vereniging 
Hirundo in Lage Zwaluwe in september 
start met een bewegingsles voor ouderen.
We zijn ervan overtuigd dat sporten goed 
is voor iedereen. Of je nu 4 of 80 bent, 
sporten moet. Het maakt niet uit hoeveel 
u beweegt, maar het is belangrijk dat u 
beweegt.
 
De les zal worden verzorgd door Michelle 
Oskam. Zij is een professional op dit ge-
bied.  We hebben twee introductielessen 
georganiseerd en we zagen dat de mensen 
die meededen er plezier in hadden. Na de 
les was ook iedereen positief over het ver-
loop en blij dat ze meegedaan hadden. 
Bij voldoende aanmeldingen  hopen we 
in september te kunnen starten met deze 
bewegingslessen misschien zelfs in twee 
lessen een snellere groep en een groep die 
het wat langzamer aan doet.
 
Het is bij deze les ook de bedoeling dat 
het vooral gezellig is, dus altijd tijd voor 
een bakje koffie na de les in het gezellige 
sportcafé in de sporthal.
We hopen u via deze weg ook enthousiast 
te maken voor deze les bij Hirundo gym en 
u volgend jaar bij deze senioren gymlessen 
te mogen begroeten.
 
Heeft u interesse meld u dan aan via onder-
staand mail adres:
 
hirundogymleden@live.nl
 
Of stuur uw aanmelding 
naar:
Karin Heijkoop
Rietstaat 8
4926 HG Lage Zwaluwe
tel. 0168-482465

Zwemmen voor senioren in Made 
bij Zwemschool Van Geloof

Iedere dinsdag ochtend zwemmen 
3 groepen senioren uit de gemeente 
Drimmelen bij 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 a 25 
minuten (vrijblijvend) deelnemen aan ver-
schillende oefeningen zoals : trim-zwem-
men, aqua-joggen of zwem-gymnastiek.

 De kosten zijn 60,- euro per half jaar  
 (40 lessen per jaar).
 De lessen worden verzorgd door een   
 gekwalificeerd zwemonderwijzer.
 De temperatuur is altijd minimaal 30   
 graden!
 Eenmaal voor 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 oe-
feningen wordt gestart rond 09:50 uur.
3e groep wordt gestart 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 komen zwemmen!

Zwemschool 
Van Geloof 
Wilhelminastraat 35a 
4921KC Made 
Tel: 0162-683817

www.
zwemschoolvange-
loof.nl
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Psychische klachten? 
U kunt er zélf iets aan doen!
Preventieve cursussen en trainingen 
voor volwassenen

Somber en futloos voelen 
Cursussen met verschillende thema’s: 
Anders leren denken; 
Opkomen voor jezelf; 
Slapen doe je zo;
Op verhaal komen, balans opmaken;
Mindfulness, leven in het hier en nu.
 
Angst
Cursussen gericht op: 
Overwinnen van angst-
klachten; 
Omgaan met paniek;  
Anders leren denken
Met Lef moeilijke situaties 
aangaan;
Opkomen voor jezelf.
 
Familieleden en naast-
betrokkenen
Groep voor familieleden 
en betrokkenen van men-
sen met psychiatrische 
klachten. 
Aanbod bij specifieke 
klachten: Borderline de 
baas;
Omgaan met mensen 
met een depressie;
Nabestaanden na zelfdo-
ding;
Café Brein.

Cursussen voor ouderen gegeven 
door andere organisaties

Informatie en aanmelding
GGz Breburg, Afd. Preventie
Baronielaan 133, 4818 PE Breda
T 088-0165282 _ www.ggzbreburg.nl
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Leren voor je 
plezier bij de 
VOLKS-
UNIVERSITEIT

Bent u op zoek naar 
een leuke cursus? Zou u een nieuwe taal 
willen leren of een nieuwe hobby ontdek-
ken? Uw algemene kennis verbreden? In 
september starten cursussen, workshops 
en lezingen bij Volksuniversiteit in Breda. 

Cursusjaar 2012-2013 staat in het teken 
van India. U kunt zich via verschillende 
cursussen en lezingen in dit boeiende land 
verdiepen. 

Voor informatie en inschrijving kunt u te-
recht op de website: http://www.volksuni-
versiteit.nl/breda.  
De brochure ligt voor u klaar bij de biblio-
theken en op ons kantoor. 
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? 
Neem dan contact met ons op!
EEN GREEP UIT HET AANBOD OVERDAG 

 
Volksuniversiteit 

SEPTEMBER 2012
 Ma 10 Boeken lezen & bespreken (1 x per maand)
 Di 25  Club de lectores (lezen van Spaanstalige boeken)
 Di 26  Spaans I, II, III
 Di 26  Italiaans II, IV
 Wo 26 Frans V - conversatie
 Vr 28  Digitale camera – introductieles
 Vr 28  Frans V+ - conversatie
OKTOBER 
 Ma 1  Nederlands voor anderstaligen
 Vr 5  Algemene fotografie I
 Ma 8  Uitzicht door inzicht (esoterische wijsbegeerte)
 Do 11 Kijk op toneel (1x p.m.  voorbespreking theatervoorstellingen)
 Ma 22 Portret tekenen
 Di 23  Opera in de 19e eeuw – van Massenet tot Verdi
 Do 25 Van Eyck – minicursus & excursie naar Boijmans
 Wo 31 Kunst op reis: wegwijs in Istanbul
NOVEMBER 
 Ma 5  Masterclass bier – voor beginners
 Za 3  Opruimen als avontuur – workshop
 Za 10  Boekbind workshop: dozen maken
 Za 24 Mandala tekenen - workshop
DECEMBER
 Za 8  Kerstverhalen schrijven - workshop
JANUARI 2013
 Di 15  Wat hoor ik? over muziek
 Wo 16 Filosofie: over emoties
 Wo 16 NLP – introductie
 Vr 18  Algemene fotografie II
 Za 19 Mandala tekenen – workshop
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MEE West-
Brabant 
Ondersteuning 
bij leven met een 
beperking.

Gespreksgroep mantelzorgers
 
Inhoud
Veel mensen zorgen voor iemand in hun 
naaste omgeving. Zij vinden dat vanzelf-
sprekend en willen het zo lang mogelijk 
blijven doen. Maar de dagelijkse zorg voor 
een partner, ouder, vriend of kind kan 
zwaar worden. MEE West-Brabant biedt 
voor mantelzorgers een gespreksgroep aan 
om ervaringen uit te wisselen en te bespre-
ken wat het betekent om voor iemand te 
zorgen. Onderwerpen die hierbij aan bod 
kunnen komen zijn:

Volksuniversiteit 

 Ma 21 Iconen schilderen
 Di 22  Levensverhalen schrijven - workshop
 Za 26 Boekbind workshop: kleine boekjes
FEBRUARI
 Za 2  High Wine - workshop
 Vr 22  Shiatsu massage
 Do 28 Wagner
MAART
 Di 5   Passiemuziek – rond Capella Breda (Daan Manneke)
 Wo 6  Kunst op reis: Rome
 Za 9  High Tea - workshop
 Vr 15  Mozaïek - workshop
APRIL
 Vr 5  Vakantiefotografie
 Do 18 rond Mozart in Salzburg
 Za 20 Cupcakes versieren- workshop
 
Voor informatie & inschrijven:
Volksuniversiteit De Brede Aa, Dr van Mierlostraat 37, Breda (076 521 72 33)  
www.volksuniversiteit.nl/breda
Het kantoor is geopend van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
(wegens vakantie zijn wij gesloten van 16 juli t/m 11 augustus 2012).

 Hoe voorkom je dat je overbelast raakt?
 Wat zijn je grenzen als mantelzorger en
    hoe geef je deze aan?
Wat is het effect op de onderlinge relatie 
als je mantelzorger wordt?

Voor wie
U kunt deelnemen aan deze gespreksgroep 
als u zorgt voor een partner, ouder, vriend 
of kind met een verstandelijke of lichame-
lijke beperking, chronische ziekte of Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 
Praktische informatie
De groep komt 1x per maand bij elkaar op 
maandagavond van ongeveer 19.00-21.00 
uur, op ons kantoor aan de Heerbaan 100 
te Breda.  Data: 17-09/22-10/19-11/17-12
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Gespreksgroep 
NAH of 
chronische ziekte
 
Inhoud
Heeft u niet aan-

geboren hersenletsel (NAH) of een chroni-
sche ziekte? Dan kun u in deze gespreks-
groep uw vragen kwijt,
ervaringen uitwisselen met lotgenoten en 
tips en adviezen krijgen van deskundigen. 
Een chronische ziekte of NAH beïnvloedt 
de rest van je leven. Het kan prettig zijn om 
hierover te praten met anderen die het-
zelfde meemaken. Onderwerpen die aan 
bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  Waar kun je van genieten?
  Hoe reageert de omgeving en wat doet   
 dat met je?
  Ga je nog op vakantie, hoe tref je voor-
 bereidingen?
  Hoe ziet de toekomst eruit ?
  Hoe ga je om met je beperkingen in het   
 dagelijks leven?
 
Voor wie
Deze gespreksgroep is voor mensen met 
NAH of een chronische
ziekte.
 
Praktische informatie
De groep komt 1x per maand bij elkaar op 
donderdagmiddag in
Roosendaal van ongeveer 14.00-16.00 uur.
 
Data: 20-09/11-10/15-11/13-12

Gespreksgroep Parkinson
 
Inhoud
De mededeling dat u de ziekte van Parkin-
son heeft is waarschijnlijk voor u een schok 
geweest. Het kost tijd om dit te verwerken 
en een manier te vinden om er mee om te

gaan. Iedereen doet dit op zijn eigen 
manier en zelfs één persoon kan het de ene 
dag anders ervaren dan de andere. Het kan 
een opluchting zijn te praten met mensen 
die hetzelfde ervaren, die uit eigen ervaring 
weten wat het is om deze ziekte te hebben. 
Tijdens de gespreksgroep Parkinson kunt u 
met elkaar praten, ervaringen uitwisselen 
en onderwerpen bespreken. Voorbeelden 
hiervan zijn:

  Waar kun je van genieten, wat voor   
 invloed heeft Parkinson hierop?
  Hoe reageert de omgeving en wat doet   
 dat met je?
  Ga je nog op vakantie, hoe tref je voor-  
 bereidingen?
  Hoe ziet de toekomst eruit ?
Hoe ga je om met je beperkingen in het 
dagelijks leven?

Voor wie
Deze gespreksgroep is voor volwassenen 
met de ziekte van Parkinson.
 
Praktische informatie
De groep komt 1x per maand bij elkaar op 
donderdagmiddag van ongeveer 14.00-
16.00 uur op ons kantoor aan de Heerbaan 
100 te Breda.
Data: 13-09/04-10/08-11/06-12

Meer informatie
Voor meer informatie en inschrijven kunt u 
terecht bij 
MEE West-Brabant
Agnes Jongeneelen (coördinator cursussen)
Heerbaan 100
4817 NL Breda
tel. 076-5223090
cursussen@meewestbrabant.nl 
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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 
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 Loket Surplus, 
telefoon: 0168 - 33 18 33.
 
PERSONENALARMERING
Surplus-Welzijn geeft u de mogelijkheid 
om zelfstandig te blijven wonen, in uw ei-
gen omgeving. Maar wist u dat  de mees-
te ongevallen bij ouderen plaatsvinden 
in het eigen huis? In veel gevallen kunt 
u de telefoon niet meer zelf bereiken. De 
mogelijkheid om hulp in te kunnen scha-
kelen is daarom heel erg belangrijk. Dit kan 
door het  personenalarmeringssysteem. 
Een geruststelling voor iedereen die zijn 
zelfstandigheid wil behouden.
 
Hoe werkt personenalarmering?
  Er wordt een alarmtoestel bij u in huis 
 geplaatst en u krijgt een draadloze   
 alarmknop die u als een ketting om uw 
 hals of als een armband om uw pols 

 kunt dragen.
  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.
  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 telefoonnummer: 
0168 33 18 33
Alarmering is in de meeste gevallen snel te 
plaatsen.

KLUSSENDIENST
Surplus heeft samen 
met SWO een klussen-
dienst voor de ge-
meente 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 

Aanbod zorginstellingen
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het aanbrengen van tochtstrips. 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 076-5932910
SWO 0162-451894
 
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 wo-
nen. 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
0168-482655  / maandag, dinsdag, vrijdag 
tussen 10.00-16.00 uur
 
Woonzorgcentrum Antonius Abt
Dorpsplein 1
4844 CM Terheijden
076-5932910 / maandag t/m vrijdag tussen 
10.00-16.00 uur

Zorgboerderij Poolse Dreef
Poolse Dreef 4
4844 EP Terheijden
076-5932852 / 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. 
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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 
behandeling plaats. Bijvoorbeeld 
fysiotherapie, logopedie en er-
gotherapie. 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.
 
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
0168-482655  / maandag, dinsdag en vrij-
dag tussen 10.00-16.00u

Woonzorgcentrum Antonius Abt
Dorpsplein 1
4844 CM Terheijden
076-5932910 / maandag t/m vrijdag tussen 
10.00-16.00 uur
 
Zorgboerderij Poolse Dreef
Poolse Dreef 4
4844 EP Terheijden
076-5932852 / maandag t/m vrijdag tussen 
10.00-16.00u 
 

Vervoer
Als u niet zelfstandig naar de 
dagbehandeling kunt komen, 
regelt Surplus Zorg uw vervoer. 
U kunt hiervoor contact opne-
men met de locatie waar u dag-

behandeling wilt ontvangen. Het vervoer is 
in de meeste gevallen gratis. 

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 opne-
men met de leidinggevende thuiszorg van 
Surplus Zorg: 076-593 2852 of via de klan-
tenservice van Surplus Zorg: 0168-331826.
 
 
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 huishouden? Of maakt u 
zich zorgen over iemand anders? In deze si-
tuaties 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 
tel. 0165-546613. 
De wijkzuster is 24 uur per dag te bereiken. 
Voor een afspraak heeft u geen zorgindica-
tie nodig en betaalt u geen eigen bijdrage.

 

Aanbod van 
De Wijngaerd:
Maaltijddienst 
voor Made en 
Drimmelen.

Stichting “De Wijngaerd” organiseert deze 
zorgvoorziening vanuit “De Wijngaerd” en 
vanuit “de Kloosterhof”. U kunt kiezen uit 
warme maaltijden, koelverse maaltijden of 
vriesverse maaltijden. De maaltijden wor-
den door vrijwilligers bij u thuisbezorgd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij “de 
Wijngaerd” 
0162- 69 05 00, aanmelding dient te gebeu-
ren via het WMO-loket van de gemeente 
Drimmelen op werkdagen bereikbaar van 
9.00 tot 14.00 uur via 0162- 69 01 90.
 
Boodschappenservice voor deelnemers 
van de maaltijddienst.
In zorgcentrum “De Wijngaerd” is een 
winkel, genaamd “TOKO”. U ontvangt een 
assortimentslijst met prijzen. U vult een 
bestelbon in en geeft deze aan de vrijwil-
liger die de maaltijd bij u thuisbezorgt. De 
volgende dag ontvangt u uw boodschap-
pen tegen betaling thuis.
 
Dagverzorging
Dagverzorging is bedoeld voor mensen 
(55+) die nog zelfstandig een huishouding 
voeren, maar hulp nodig hebben bij:
  psychosociale problemen als eenzaam-
heid, depressiviteit en sociaal isolement
  problemen door lichamelijke beperkingen
  psychogeriatrische problemen veroor-
zaakt door dementiestoornis en de gevol-

gen van hersenaandoeningen
  meervoudige problematiek als gevolg 
van een combinatie van de hiervoor ver-
melde problemen.

Dag en tijdstip
Dagverzorging vindt plaats op maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur. 
 
Activiteiten 
Elke dag is er de gehele dag door gelegen-
heid om een kop koffie – thee – chocolade-
melk of cappuccino te drinken.
U kunt ook reserveren om dagelijks de 
warme maaltijd in De Wijngaerd de nut-
tigen. 
Naast het gezamenlijk eten, koffie en thee 
drinken, biedt het zorgcentrum “De Wijn-
gaerd” een gevarieerd activiteitenaanbod: 

Iedere maandag en vrijdag  
 11.00u Gym met fysio
Iedere dinsdag   
 14.00u Biljart
Iedere dinsdag   
 14.00u  Handwerken
Iedere maandag   
 14.00u  Sjoelen
Iedere vrijdag   
 13.30u Geluksbord
Iedere donderdag    
 14.00u Kaarten
 
Bingomiddag telkens om 14.00u: 
woensdagen 12 september, 14 november, 
12 december 2012.
Gezamenlijke maaltijden telkens om 
12.00u: 
woensdagen 19 september, 17 oktober, 
21 november 2012.
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Harry Kerkhofs 
 woensdag 5 september 09.30u
Smartlappen 
 woensdag 26 september 14.00u
Vrije Vogels 
 woensdag 24 oktober 14.00u
Vrijetijdskoor Oosterhout 
 woensdag 28 november 14.00u
Kerstviering 
 woensdag 19 december 14.00u
Deelnemers van buiten zorgcentrum “De 
Wijngaerd” zijn hierbij ook van harte wel-
kom. Aan de deelname zijn kosten verbon-

den. Indien men graag aan alle activiteiten 
wil meedoen kan men een maandabonne-
ment nemen.

Informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met één van de mede-
werkers van het team extramuraal/dagver-
zorging,  tel: 0162- 69 05 00.

Aanbod Thebe 
 

Bij Thebe kunt u als cliënt rekenen op een 
ruim en gevarieerd aanbod van zorg aan 
huis. U kunt bij ons terecht voor verpleging 
en verzorging, kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg en voedings- en dieetadvies. 
Daarnaast biedt de Ledenvereniging van 
Thebe Extra haar leden veel aanvullende 
diensten met extra voordeel.
 
Heeft u vragen over onze producten  en 
diensten? U kunt ons 24 uur per dag en 7 
dagen per week bereiken op tel. 0900-8122 
(€ 0,10 p.m.). Kijk voor ons volledige aan-
bod van diensten op www.thebe.nl.
 
Thebe Thuiszorg: 
Zo lang mogelijk gezond leven in een 
vertrouwde omgeving. Dat is de wens van 
velen. Toch kan er een moment komen 
waarop u of iemand in uw naaste omge-
ving een steuntje in de rug nodig heeft. Bij 
Thebe kunt u rekenen op een uitgebreid 
aanbod van diensten op het gebied van 
verzorging, verpleging en begeleiding bij u 
thuis. De zorg wordt gegeven door kleine  

teams bij u in  de buurt. Deze buurtteams 
zijn  24 uur per dag bereikbaar. Tijdens 
kantoortijden kunt u hen bereiken via 
onze planning op telefoonnummer 0162-
582524. Daarbuiten kunt u bellen met de 
zorgcentrale: tel. 0900-8122.
 
Indicatie
Om voor zorg van Thebe in aanmerking te 
komen, heeft u een indicatie nodig. Deze 
wordt afgegeven door het Centrum Indica-
tiestelling Zorg, het CIZ.  De wijkzuster kan 
u  helpen met het aanvragen daarvan. Voor 
m eer informatie kunt u ook kijken op onze 
website: www.thebe.nl  
 
Zorg wanneer u dat wilt
Er is ook steeds meer ondersteuning moge-
lijk zonder dat een verzorgende langs hoeft 
te komen. We noemen dit zorg op afstand 
en wordt via eenvoudige technieken gere-
geld, bijvoorbeeld via een beeldverbinding 
op uw TV. Hierdoor kunt u nog langer 
zelfstandig wonen. Op het moment dat het 
wel nodig is, kunt u contact maken met een 
verpleegkundige.
 
Uitleen van hulpmiddelen
Thebe heeft naast de thuiszorgwinkels ook 



uitleenpunten in Geertruidenberg, Terhe-
ijden en Zevenbergen. Hier kunt u terecht 
voor het lenen van bijvoorbeeld krukken, 
bedklossen, toiletverhogers, een postoel,  
een rolstoel of rollator. Kijk voor de adressen 
en openingstijden van de uitleenpunten op 
www.thebe.nl onder thuiszorgwinkel.
 
De dichtstbijzijnde thuiszorgwinkel vindt u 
in Oosterhout aan de Heuvelstraat 1b. In de 
winkel kunt naast het lenen van hulpmid-
delen ook terecht voor ondersteunende 
artikelen en verzorgingsproducten. De pro-
ducten dragen bij aan een gezond leven en 
helpen u om zelfstandig te wonen.
 
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 personenalar-
mering van Thebe heeft u altijd snel hulp 
bij de hand. U heeft een zendertje met 
een drukknop aan een koordje om de hals 
of met een klemmetje aan de kleding, en 
een alarmeringstoestel, 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 
slaat waarschuwt de centrale één van uw 
contactpersonen.
 
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. 
Een veilig gevoel.
Aanvragen van alarmering kan via de zorg-
centrale: tel. 0900-8122.  
U kunt ook de wijkzuster om meer informa-
tie of een aanvraagformulier vragen.
 
Ledenvereniging Thebe Extra is een 
moderne vereniging en een zelfstandige 

organisatie, met als doel de zorgbelangen 
te behartigen van ruim 115.000 huishou-
dens die lid zijn. De Ledenvereniging maakt 
zich sterk om u als lid aanvullende dienst-
verlening 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 
interessant kunnen zijn.Daarnaast zetten 
wij ons in voor actuele maatschappelijke 
thema’s waar u als lid belang bij kunt heb-
ben. Daarin werken we nauw samen met 
andere organisaties. Ook ondersteunen en 
stimuleren we maatschappelijke initiatie-
ven via de plaatselijke stichtingen voor 
kruiswerk en het Stimuleringsfonds Thebe 
Extra, ook bij u in de buurt.
 
Ledenvereniging
Om zorg te krijgen hoeft u geen lid te zijn. 
Maar het lidmaatschap van de Ledenver-
eniging Thebe Extra biedt zeker voordelen.
  Korting op de basis- en de aanvullende
 ziektekostenverzekering van CZ en Ohra
 en op de schadeverzekeringen van 
 OHRA;
  Korting op diverse diensten en cursus-  
 sen tot wel 50%;
  20% Korting op producten in de Thebe 
 Thuiszorgwinkel;
  Diverse activiteiten in de vorm van uit-
 stapjes;
  Ieder kwartaal het ledenblad “Leefstijl”,  
 boordevol met leuke en nieuwe acties 
 en activiteiten
 
Diensten en cursussen
  Eerste hulp bij kinderongevallen (ook 
 voor opa’s en oma’s)
  Runningtherapie op diverse locaties
  Korting op fitness bij diverse centra bij u 
 in de buurt
  Korting bij Runnersworld in Tilburg en 
 Breda
  Gratis voetanalyse

35



36

  Korting op Professionele alarmopvol-
 ging
  Overgangsconsulente
  Professional organizer
 
Ook kunt u gebruik maken van een groot 
aantal gemaksdiensten aan huis, bijvoor-
beeld: audicien, kapper, opticien, pedicure, 
pruiken, schoenen, klussendienst en maal-
tijdservice. 

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 tel. 088-1171177. 
Geen vraag is hen te gek.


