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Iedereen doet mee

Mensen met of zonder beperkingen die deelnemen aan 
allerlei verenigingsactiviteiten . Hoe mooi zou dat zijn . 
Gemeente Drimmelen en samenwerkingspartners werken 
aan het breder toegankelijk maken van tal van activitei -
ten die voor onze inwoners worden georganiseerd .

In onze samenleving is ‘mee blijven doen’ een belangrijke 
pijler in ons sociaal leven . Dat gaat niet altijd vanzelf. 
Kijkt u eens om u heen voor wie meedoen niet meer een 
vanzelfsprekendheid is.
Bijvoorbeeld omdat iemand een beperking heeft of vanwe -
ge eenzaamheid niet makkelijk uit een isolement komt.

Wie kent u om eens mee te nemen naar een van de 
activiteiten die ook in deze Activiteitengids worden 
aangeboden ?? Gewoon vragen . Misschien verrast u 
iemand hiermee , op een heel aangename wijze.

Ook aanbieders van activiteiten daag ik uit om na te 
denken hoe zij hun activiteiten voor een breder publiek 
toegankelijk kunnen maken . Om vanuit dat bewustzijn 
na te denken over wat wel kan in plaats van niet. 
Gaat u deze uitdaging met mij aan ?

Peter Franken

Directeur SWO Drimmelen

INLEIDING
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De (ouderen)adviseurs van SWO staan voor u 
klaar

Gemotiveerde, betrokken en deskundige vrijwilligers staan 

voor u klaar om u vanuit hun levens- of werkervaring te 

ondersteunen en te adviseren. In samenwerking met KBO-

afdelingen in de gemeente Drimmelen verzorgt SWO de 

opleiding en begeleiding van deze groep vrijwilligers.

Wat en voor wie?
Zelfstandigheid is belangrijk, maar soms kan iemand wel 

een steuntje in de rug gebruiken. In die situaties staan de 

(ouderen)adviseurs van SWO klaar met informatie, bege-

leiding, advies en een luisterend oor. Bijvoorbeeld bij het 

aanvragen van noodzakelijke voorzieningen om zelfstandig 

te kunnen blijven wonen. De adviseurs zijn er voor alle inwo-

ners van de gemeente Drimmelen (Drimmelen, Made, Lage 

Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Wagenberg en Terheijden). Er is 

geen minimumleeftijdsgrens.

Wat doen de (ouderen)adviseurs?
De (ouderen)adviseurs komen in de regel bij mensen thuis, 

waar ze zich op hun gemak voelen en noodzakelijke papie-

ren bij de hand zijn.

De (ouderen)adviseurs:
  helpen bij het aanvragen van voorzieningen op het 

 gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen;

  geven duidelijke informatie en adviezen over de juiste  

 hulp;

  bemiddelen bij het verkrijgen van hulp of verwijzen u  

 naar de juiste instantie.

De adviseurs helpen niet alleen bij de aanvragen, maar zien 

er ook op toe dat de aangevraagde hulp er komt.

Bij Wmo-aanvragen
Als u bij de gemeente een aanvraag doet voor een Wmo-

voorziening dan is het belangrijk dat iemand u daarin 

bijstaat.

Komt er iemand bij u op huisbezoek (het zogenaamde keu-

kentafelgesprek) regel dan dat u niet alleen bent. Kunt u, om 

wat voor reden dan ook, geen beroep doen op een mantel-

zorger, kinderen of andere familie, dan kunt u een beroep

doen op één van de onafhankelijke cliëntondersteuners 

van SWO. Hij of zij kan bij het keukentafelgesprek zijn en u 

ondersteunen bij het verdere verloop van de aanvraag voor 

de Wmo-voorziening.

Bij een herindicatie
Maakt u al gebruik van een Wmo-voorziening en is er een 

herindicatie in zicht, ook dan heeft u recht op

cliëntondersteuning door een ouderenadviseur van SWO.

Informatie, advies, begeleiding en bemiddeling

Waarbij kunnen de (ouderen)adviseurs helpen?
(Ouderen)adviseurs bieden informatie, advies, en ondersteu-

ning over heel veel verschillende zaken. Bijvoorbeeld:

Zorg en verpleging (o.a.: aanvraag, indicatie, (thuis)zorg en 

mantelzorgondersteuning),

Welzijn (o.a.: vervoer, recreatie, beweging, cursussen, vrijwil-

ligerswerk),

Wonen (o.a.: huisvesting, Wonen met Gemak, aanpassingen, 

veiligheid, huurtoeslag),

Inkomen (o.a.: !nancieel/administratieve hulp, belastingaan-

gifte, AOW en pensioen).

Wat zijn de kosten?
Aan de diensten van de ouderenadviseurs zijn geen kosten 

verbonden. Benodigde materialen zijn voor uw eigen reke-

ning.

De (ouderen)adviseurs houden spreekuur in:

  Made: Op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in de 

 Patrijspoort (Patrijs%at, Made). Dit spreekuur is voor alle  

 inwoners van Made vrij toegankelijk.

  Lage Zwaluwe: Op maandagmiddag van 14.00 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.

Thuisadministratie

Hebt u ongeopende post liggen of rekeningen die al lang 

betaald hadden moeten worden? Krijgt u brieven waar u 

geen wijs uit kunt? Ziet u als een berg tegen de administra-

tie op? SWO heeft geschoolde vrijwilligers die u hierbij kun-

nen helpen. Een vrijwilliger komt voor een periode van 3 tot 

6 maanden bij u aan huis en helpt u om overzicht te krijgen 

en achterstanden weg te werken. Daarna komt de vrijwilli-

ger alleen nog als u vragen hebt.

De vrijwilliger kan u helpen bij:

  het openen en sorteren van post;

  het ordenen van de administratie;

  het betalen van rekeningen;

  het maken van een overzicht van in- en uitgaven;

  het opstellen en uitvoeren van een budgetplan;

  het invullen van (belasting)formulieren;

  het aanvragen van een uitkering of voorziening;

  het uitleggen van ontvangen brieven.

U kunt maximaal 1 jaar gratis ondersteuning krijgen totdat 



uw !nanciën en administratie weer overzichtelijk zijn en u 

weer zelfstandig verder kunt. Kunt u begeleiding gebruiken 

bij uw administratie, schroom dan niet en doe een beroep 

op SWO.
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Wonen met Gemak 
in uw eigen woning

U woont met plezier in uw 

woning. En het liefst wilt u er 

zolang mogelijk comfortabel 

blijven wonen. Ook als u ouder 

wordt. Neemt u uw huis eens kritisch onder de loep. Kunt u 

veilig en onbezorgd thuis blijven wonen, ook wanneer uw 

gezondheid minder wordt?

Als u met plezier in uw huis woont, wilt u dat het liefst blij-

ven doen, ook als u ouder wordt. Maar als uw gezondheid 

achteruit gaat, kan dat dan nog op een veilige en onbe-

zorgde manier? Neem uw huis eens kritisch onder de loep. 

Heeft u daarbij hulp of advies nodig, doe dan een beroep op 

Wonen met Gemak van SWO.

Informatie, advies en woonscan
Kleine aanpassingen kunnen er vaak al voor zorgen dat u 

zo lang mogelijk comfortabel thuis kunt blijven wonen. Bij 

Wonen met Gemak kunt u terecht voor informatie, advies en 

praktische hulp. Regelmatig zijn er informatiebijeenkomsten 

waarin praktische voorbeelden en concrete oplossingen 

aangedragen worden.

Ook kunt u thuis een woonscan laten uitvoeren. 

Een vrijwillig woonadviseur loopt met u door uw huis om

advies te geven. Hij geeft aan waar zich obstakels in en om 

uw huis bevinden en wat u kunt doen om deze aan te pak-

ken. Zo krijgt u een goed beeld van wat u aan uw huis kunt 

verbeteren om nu én later onbezorgd te wonen.

Professioneel advies en maatwerk in uitvoering
Als u dat wilt, kunnen wij u in contact brengen met betrouw-

bare plaatselijke organisaties en bedrijven die deskundig zijn 

op het gebied van wonen voor ouderen en woningaanpas-

sing. Bijvoorbeeld een makelaar of architect die gespeciali-

seerd is in seniorenhuisvesting of een ergotherapeut die kan 

adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen. De klussen-

dienst van SWO kan kleinere aanpassingen voor u uitvoeren, 

maar ook voor grotere aanpassingen kunt u een beroep 

doen op Wonen met Gemak. Zoekt u bijvoorbeeld een 

aannemer of installateur voor het realiseren van een 

badkamer en slaapkamer op de benedenverdieping of 

een hovenier voor de aanleg van een onderhoudsvrien-

delijke tuin, dan brengen wij u in contact met betrouwbare 

lokale bedrijven.

Informatie en advies voor huurders
De informatiebijeenkomsten voor huurders zijn vanwege 

de fusieplannen tussen de woningstichtingen Volksbelang 

en Goed Wonen voorlopig uitgesteld. U hoort hier spoedig 

meer over.

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 actu-

eel overzicht van activiteiten en nieuwsberichten 

(www. swodrimmelen.nl). Bovendien verschijnt tweeweke-

lijks een SWO-pagina in weekblad ‘t Carillon.

Contacten en activiteiten

Elkaar ontmoeten

Op verschillende locaties in de gemeente Drimmelen kun-

nen ouderen elkaar ontmoeten. Onder leiding van vrijwil-

ligers worden er allerlei activiteiten georganiseerd, meestal 

samen met ouderenbonden. Om mee te doen hoeft u geen 

lid te zijn. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

U kunt terecht bij:

Lage Zwaluwe

Ontmoetingscentrum Den Domp

Voor alle senioren vanaf 55 jaar is er de mogelijkheid om 

iedere middag een praatje te maken of een kopje ko&e te 

drinken.

   Op 4 september wordt het 40-jarig bestaan

   van Den Domp gevierd.

  Kaarten op vrijdagmiddag: 

 Aanvang 14.00 uur (inschrijven vanaf 13.30 uur)

 2 september, 23 september, 14 oktober, 4 november,  

 25 november, 9 december 2016 en 6 januari, 

 27 januari, 10 februari, 3 maart, 31 maart, 

 28 april 2017
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  Kaarten op donderdagavond: 

 Aanvang 19.30 uur (inschrijven vanaf 19.00 uur)

 15 september, 29 september, 6 oktober, 27 oktober, 

 10 november, 15 december 2016 en 12 januari, 

 4 februari, 23 februari, 16 maart, 6 april, 27 april 2017

  Biljarten:

 Iedere middag vrij biljarten vanaf 18 augustus 2016

 Op maandag en dinsdag Dongemond competitie vanaf  

 maandag 30 augustus 2016

 Op woensdag, donderdag en vrijdag onderlinge compe- 

 titie vanaf woensdag 3 september 2016

  Hobbyclub:

 Op dinsdagmiddag, aanvang 13.30 uur

  Sjoelen:

 Op woensdagmiddag vrij sjoelen, aanvang 14.00 uur,  

 eenmaal in de maand competitie (ook op woensdag)

  Koersbal: 

 Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur (in de win- 

 ter) in de Ganshoek

  Jeu de boules:

 Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur (in de  

 zomer) in de Ganshoek

  Sinterklaasmiddag: 

 Vrijdag 2 december 2016, aanvang 13.30 uur - zaal open  

 vanaf 13.00 uur

  Kerstbingo:

 Vrijdag 23 december 2016, aanvang 14.00 uur - zaal open  

 vanaf 13.15 uur

  Paasbingo:

 Donderdag 13 april 2017, aanvang 14.00 uur

  Sluitingsmiddag van het seizoen:

 Vrijdag 16 juni 2016, aanvang 14.00 uur met huldiging  

 van de kampioenen om 15.30 uur

Hooge Zwaluwe

Ontmoetingscentrum De Zonzeel

  Maandagmiddag – handwerkgroep, biljarten en 

 vrij-kaarten

  Dinsdagochtend – volksdansen

  Elke 3e donderdag van de maand bingo

  Donderdagmiddag – biljarten en vrij- kaarten

Pluspunt De Langstraat

  Gratis gebruik van de beweegtoestellen op het buiten- 

 terrein. Bij voldoende belangstelling kan een groep opge- 

 richt worden onder begeleiding van een docente. 

 Voor meer informatie: SWO 0162-45 18 94

  Donderdagmiddag - creamiddag van 13.30 tot 16.00 uur 

 Contactpersoon: Joke Vos 0168-48 32 06

  Dinsdagochtend - ko&edrinken van 10.00 tot 11.30 uur 

 Contactpersoon: Will Tienkamp 0168-48 24 25

  Dinsdagochtend - bloedprikken van 8.30 tot 9.30 uur

 Contactpersoon: SHL 076-502 91 96

  Donderdagmiddag - spreekuur met de wijkzuster 

 van 13.30 tot 14.30 uur 

 Contactpersoon: Janny Mulders 076-593 28 52

  Maandag - Jeu de Boules  van 14.00 tot 16.00 uur (wanneer 

 het  ‘s avonds vroeg donker wordt), dinsdag van 14.00 tot  

 16.00 uur,  woensdag van 14.00 tot 16.00 uur (als het warm  

 is dan donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur)
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  Iedere laatste woensdag van de maand - eetpunt.

 Locatie: Pluspunt De Langstraat 

 Contactpersoon: Mevr. Corrie Heerens 0168-48 34 46.

Wagenberg

Gemeenschapshuis Plexat

  Maandagochtend – ko&e-uurtje vanaf 10.00 uur

  Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten, jeu de   

 boules en bridgen

  Dinsdagochtend – inloop vanaf 10.00 uur, met lunch  

 (vooraf opgeven) – eenmaal per maand met extra 

 activiteit

  Dinsdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten

  Woensdagochtend – ko&e-uurtje vanaf 10.30 uur

  Woensdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten en jeu de boules

  Elke derde woensdag van de maand gezamenlijk eten

  Donderdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten

  Vrijdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten

  In het voor– en najaar computercursus

  Elke 4de woensdag bingo ism KBO

  Elke tweede woensdag van de maand van 10.30 tot 11.30  

 uur spreekuur / informatie van de wijkzuster en de oude-

 renadviseur voor alle vragen die van toepassing zijn.

Elke donderdagochtend inloop vanaf 10.00 uur voor 

50-plussers die eens iets anders willen doen om de dag 

door te brengen. Leuke activiteiten zijn altijd bespreekbaar. 

Contactpersoon: Toon van Groesen

Terheijden

Ontmoetingscentrum De Cour

  Maandag t/m vrijdagmiddag – biljarten
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Made

Steunpunt Kloosterhof

  Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten, hand-

 werken o.l.v. de Zonnebloem

  Dinsdagmiddag – jeu de boules en vrij-kaarten

  Woensdagmiddag – biljarten, jeu de boules, 

 vrij-kaarten en gymnastiek

  Donderdagmiddag – biljarten en sjoelen, jeu de boules

  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 – ko&edrinken tussen 10.00 en 11.00 uur

Steunpunt Patrijspoort

  Maandagmiddag – biljarten, vrij-kaarten en sjoelen

  Dinsdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten

  Woensdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten

  Donderdagmiddag – handwerken, biljarten, vrij-  

 kaarten

  Vrijdagmiddag – biljarten, vrij-kaarten, 3de vrijdag van de  

 maand bingo

  Zaterdagmiddag – biljarten en vrij-kaarten, 

 ko&edrinken om 15.00 uur

  Zondagmiddag – biljarten en vrij-kaarten

De Mayboom

  Maandag van 13.30 tot 15.30 uur repetitie Cabaret groep 

 ‘t Clubke

Extra ondersteuning

Voor inwoners die niet in staat zijn om deze activiteiten zelf-

standig te bezoeken, organiseert SWO in samenwerking met 

lokale partijen passende activiteiten, gecombineerd met het 

bestaande aanbod maar met extra ondersteuning van vrij-

willigers voor de mensen die dat nodig hebben. Sinds vorig 

jaar doen we dat in Plexat in Wagenberg. Als de behoefte er 

is, zal dat in 2016 ook in Hooge Zwaluwe gebeuren.

Eetpunten

Samen eten is veel gezelliger dan alleen. 

Op diverse locaties in de gemeente kunt u dagelijks, weke-

lijks of maandelijks terecht voor een smakelijke, betaalbare 

maaltijd. Kom vrijblijvend een keer kijken of bel voor een 

afspraak. U bent van harte welkom.

EETPUNTEN MADE
Locatie: De Kloosterhof

Wanneer: iedere laatste vrijdag van de maand om 12.00 uur

Contactpersoon: Tiny Staal 0162-68 55 43

Locatie: De Patrijspoort

Wanneer: iedere 2e woensdag van de maand

Locatie: Zorgcentrum De Wijngaerd

Wanneer: iedere dag

Contactpersoon: aanmelden bij de receptie 0162-69 05 00

EETPUNT WAGENBERG
Locatie: Gemeenschapshuis Plexat

Wanneer: iedere 3e woensdag van de maand

Contactpersoon: mevr. Ria Marijnissen 076-593 11 75

EETPUNTEN TERHEIJDEN
Locatie: De Cour

Wanneer: iedere donderdag

Contactpersoon: mevr. Mw. C. Vermeulen, 076-593 17 56 en 

mw. R. Van Fessem, 076-850 33 44

Locatie: Restaurant de Mark, 

woonzorgcentrum Antonius Abt

Wanneer: dagelijks

Contactpersoon: aanmelden bij receptie of 

Cindy van Gils 076-593 29 10

EETPUNT HOOGE ZWALUWE
Locatie: Pluspunt De Langstraat

Wanneer: iedere laatste woensdag van de maand

Contactpersoon: mevr. Corrie Heerens 0168-48 34 46

EETPUNTEN LAGE ZWALUWE
Locatie: De Pastorie

Wanneer: iedere donderdag

Contactpersoon: mevr. Cock de Klerk 

0168-48 43 64

Locatie: Recreatiezaal Woonzorgcentrum 

De Ganshoek

Wanneer: alle dagen behalve zondag

Contactpersoon: aanmelden bij de receptie 

0168-48 26 55

EETPUNT DRIMMELEN
Locatie: Ons Dorpshuys

Wanneer: 1x per maand op dinsdag, inloop 

met ko&e om 10.30 uur

Contactpersoon: Anita Joore 06-24 76 74 85
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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 gezelligheid 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.

  De opleiding tot ouderenadviseur is bedoeld voor oude-

 ren die leeftijdsgenoten willen helpen en adviseren bij  

 alle vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en  

 inkomen.

  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

 maandagmiddag in Plexat of via 076-593 34 80.

  Computerles aan huis. SWO heeft vrijwilligers beschikbaar

  die bij u thuis computerles komen geven, in uw ver-  

 trouwde omgeving en met uw eigen computer. Het gaat  

 hier om les voor beginners, om u op weg te helpen, dus  

 niet om computertechnische beheersvragen. Voor meer  

 informatie of aanmelding kunt u terecht bij SWO.

  Computercursus, een eerste kennismaking met de   

 computer kan gebeuren in het Senioren Computer Infor- 

 matiecentrum Wagenberg in Plexat en Den Domp in 

 Lage Zwaluwe.

Wagenberg: 
Plexat

Computerlessen 
(Computer Informatie Wagenberg)

Stichting SCIW geeft computerlessen voor ouderen en 

maakt u wegwijs in het omgaan met de computer (PC), 

laptop of tablet. De lessen en cursussen worden door actieve 

vrijwilligers gegeven in “Plexat” te Wagenberg elk najaar en 

begin van het nieuwe jaar.

Voor echte beginners is er de kennismakingscursus over 5 

lessen van één uur waarin geleerd wordt om te gaan met de 

computer, laptop of tablet. U kan zich hiervoor opgeven bij 

Will de Leeuw 075-593 12 28.

Overige deelnemers (gevorderden) bieden wij een ruime 

keuze uit workshops of cursussen toegespitst op eigen inte-

resse zoals:

  Werken met Windows 10 met onderdelen als: 

 omgaan met apps en programma’s, uiterlijk aanpassen,  

 bestanden aanpassen, het maken van mappen in 

 Windows 10, etc…

Een speciaal leerboek Windows 10 is eventueel ter onder-

steuning verkrijgbaar!

  Veilig internetten: o.a. beveiliging en updates, zoeken naar  

 websites, rol van de browser, etc…

  Digitale fotobewerking: de mogelijkheden van foto’s be- 

 werken, het maken van mappen en overige toepassingen.

  Omgaan met tablets: Ipad / Android 4.2 en hoger.

  Overige onderwerpen: overige onderwerpen en vragen  

 met de nodige toelichting

Voor bovenstaande workshops, overige onderwerpen en 

vragen kunt u ons het hele jaar uitsluitend bereiken via ons 

e-mailadres: plexat.sciw@gmail.com

(vermeld duidelijk uw keuze, naam, adres en telefoonnum-

mer).

Ook beginners kunnen zich via familie of kennissen op ons 

e-mailadres plexat.sciw@gmail.com opgeven.

Vóór aanvang van de cursusperiode wordt u ook door de 

plaatselijke pers geïnformeerd.

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

Lage Zwaluwe: 
Den Domp

Computerlessen (Computer Infor-
matie Lage Zwaluwe)

Computeren voor senioren, beginnen of bijleren?
 

Onze maatschappij verandert in een razendsnel tempo. Veel 

instanties, zoals gemeenten en de belastingdienst, maar 

ook de ziektekostenverzekeraar, de energieleverancier, 

enz. enz. gaan er steeds meer van uit dat de burger digi-

taal communiceert. Sterker nog: het wordt bijna onmo-

gelijk om nog contact te hebben met die instanties zonder 

computer, laptop of smartphone.

Sinds 2007 geeft een aantal vrijwilligers belangeloos compu-

terlessen aan senioren. Dat gebeurt in seniorensociëteit Den 

Domp in Lage Zwaluwe. Daar zijn ook senioren uit Hooge 

Zwaluwe, Made en Drimmelen welkom.
 

Tot vorig jaar werd er via bepaalde roosters les gegeven. 



Dit jaar gaan we het anders doen, door meer maatwerk te 

leveren.

Cursussen blijven mogelijk. Op afspraak kunnen er één op 

één (individueel) lessen gegeven worden in Den Domp voor: 

basiscursus kennis maken met de computer; e-mailen en 

internetten; foto’s beheren en bewerken; Word; Excel; inter-

netbankieren. Hiervoor zal een kleine vergoeding gevraagd 

worden ter dekking van de onkosten.

Daarnaast gaan we proberen door met een inloopspreekuur 

mensen te helpen met “kleine” computerproblemen. De 

senioren kunnen dan kosteloos en zonder afspraak binnen 

lopen om te vragen of er een oplossing is voor een pro-

bleem. Samen met een vrijwilliger wordt er dan gekeken of 

er geholpen kan worden. De vrijwilligers zijn geen specialis-

ten, maar weten wel iets meer van computers dan de gemid-

delde gebruiker. Via weekblad ‘t Carillon zal bekend gemaakt 

worden wanneer dat zal plaatsvinden .

 

Voor informatie kunt u terecht bij de beheerder van de 

seniorensociëteit, of via ons e-mailadres: 

leercentrum.dendomp@gmail.com .

Klussendienst Drimmelen

Voor al uw kleine klussen

De Klussendienst in de gemeente Drimmelen, een samen-

werking tussen Surplus Zorg en SWO, helpt mensen die het 

zelf niet kunnen met (kleine) klussen.

Wat doet de Klussendienst?
De Klussendienst verricht kleine klussen in en rondom huis 

zoals het repareren van kapotte verlichting of een lekkende 

kraan, het ophangen van gordijnen of het aanbrengen van 

tochtstrips. Ook voor licht sjouwwerk, het aansluiten van 

apparatuur en het instellen van radio- en tv-zenders kunt 

u de Klussendienst bellen. Daarnaast kan de Klussendienst 

eenmalig klein tuinonderhoud doen zoals het snoeien van 

een struik of een overhangende tak. 

Wat doet de Klussendienst niet?
De Klussendienst helpt u alleen bij kleine klussen. Zaken 

zoals schilderwerk, verbouwingen, verhuizingen en groot en 

structureel tuinonderhoud vallen daar niet onder. Bij twijfel 

komt iemand van de Klussendienst even kijken. Kunt u niet 

door de Klussendienst geholpen worden, dan brengen wij 

u in contact met een betrouwbaar lokaal bedrijf dat uw klus 

wel kan uitvoeren.

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 plus de kosten voor 

eventuele materialen die de klusjesman namens u gekocht 

heeft. U betaalt het bedrag contant, liefst gepast, en recht-

streeks aan de klusjesman.

Klussen aanmelden
U kunt uw klus aanmelden door te bellen met Woonzorg-

centrum Antonius Abt 076-593 29 10 of SWO Drimmelen 

0162-45 18 94. Of stuur een e-mail naar: 

klussendienst.drimmelen@surpluszorg.nl

Wilt u wel eens naar het theater of het museum? Lijkt het u 

leuk om bij een lees- of kookclubje te gaan, maar heeft u in 

uw omgeving niemand die meedoet?

Samen is leuker; zo heet de nieuwe dienst die SWO onlangs 

gestart is.

Op www.swodrimmelen.nl/sil kunt u anoniem een oproepje 

plaatsen of reageren op dat van een ander om mensen te 

ontmoeten met dezelfde interesse. U kunt reageren op de 

website of door te bellen naar SWO. De oproepjes staan 

namelijk ook in ‘t Carillon.

In de afgelopen maanden zijn al veel mensen gekoppeld. 

Een enthousiaste deelneemster vond bijvoorbeeld een 

vriendin met wie ze nu iedere week afspreekt. Samen gaan 

ze naar activiteiten in de dorpen en via haar leert ze ook 

weer nieuwe mensen kennen.

SIL
Samen is leuker
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Raad en daad voor mantelzorgers

Mantelzorger bent u als u voor langere tijd voor iemand 

in uw naaste omgeving zorgt, bijvoorbeeld een familielid, 

vriend of buur. Zorgt u bijvoorbeeld voor uw partner die 

chronisch ziek is, uw kind dat verstandelijk of lichamelijk 

beperkt is, of uw vader of moeder die hulpbehoevend is? 

Dan bent u een mantelzorger.

Geen bewuste keuze
Mantelzorger word je eigenlijk nooit bewust. Van het één 

komt vaak het ander. U past het zorgen in uw persoonlijke 

leven in en zet uw sociale leven op een laag pitje, meestal 

in de veronderstelling dat het tijdelijk is. Totdat het tot u 

doordringt dat dat niet zo is. SWO mantelzorgondersteuning 

kan samen met u kijken naar mogelijkheden om de situatie 

beter vorm te geven.

Informatie, advies en steun voor mantelzorgers
Mantelzorg kan zwaar en intensief zijn. Gelukkig staat u er 

niet alleen voor. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht 

voor advies, een luisterend oor, praktische informatie en 

doelgerichte ondersteuning. We denken mee, wijzen u de 

weg en staan voor u klaar als u het even niet meer weet.

U kunt bij ons terecht voor:

  tips, informatie en advies over voorzieningen en regelin-

 gen op het gebied van zorg en welzijn;

  persoonlijk advies;

  een goed gesprek en een luisterend oor;

  bemiddeling en lotgenotencontact;

  cursussen en themabijeenkomsten.

Respijtzorg
Als u voor een ander zorgt, is het belangrijk dat u die zorg af 

en toe even kunt overdragen om te kunnen ontspannen en 

even wat tijd voor uzelf te hebben. Dat noemen we respijt-

zorg. 

Respijtzorg is er in verschillende vormen:

  Opvang buitenshuis, bijvoorbeeld in een dag- of 

 weekendopvang of in een verzorgingshuis;

  Een vervanger uit het eigen netwerk; 

  Een professional of vrijwilliger die de zorg tijdelijk 

 overneemt; 

Soms gaat het om structurele vervanging, bijvoorbeeld voor 

een dagdeel per week of om het weekend. Het kan ook gaan 

om incidentele vervanging, bijvoorbeeld tijdens een vakan-

tie of in een situatie waar zowel zorgvrager als mantelzorger 

bij betrokken zijn. Een familieweekend of een gezamenlijk 

uitje, bijvoorbeeld.  

Waarom is respijtzorg zo belangrijk?
Mantelzorgers vinden het soms lastig om hulp in te scha-

kelen. Ze voelen zich schuldig tegenover de persoon die ze 

verzorgen of durven geen anderen in te schakelen. Maar 

zorgen voor een ander kan erg zwaar zijn. Het is belangrijk 

dat u dat erkent en dat u om hulp vraagt wanneer dat nodig 

is. Zo wordt het prettiger en afwisselender om voor iemand 

te zorgen en daar pro!teert u beiden van. Een vervanger 

levert bovendien nieuwe sociale contacten op. Een prettige 

bijkomstigheid voor jong en oud. 

Informeer naar de mogelijkheden
Denkt u aan respijtzorg? Twijfel niet en neem contact met 

ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van 

respijtzorg in de gemeente Drimmelen  en denken met u 

mee over een passende oplossing.

Iedere donderdagochtend heeft SWO een inloopspreekuur 

bij het WMO loket van 10.00 tot 12.00 uur in het Gemeente-

huis te Made.

Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg

Mee blijven doen in de maatschappij

De Vrijwillige Thuishulp biedt hulp en ondersteuning aan 

zelfstandig of thuiswonende mensen van alle leeftijden met 

een beperking door ouderdom, een chronische ziekte, een 

lichamelijke of verstandelijke beperking of niet aangeboren 

hersenletsel. Ook mantelzorgers die eens een middag of 

avond vrij willen zijn kunnen de Vrijwillige Thuishulp inscha-

kelen.

Wat voor hulp?
Vrijwillige Thuishulp is geen vervanging voor thuiszorg, 

maar helpt u om mee te blijven doen in de maatschappij. 

De vrijwilligers hebben belangstelling voor mensen met 

een beperking en hebben vaak ervaring op dit gebied. SWO 

bemiddelt tussen u en de vrijwilliger en begeleidt de 

vrijwilligers. 

De hulp kan onder andere bestaan uit:

  gezelschap houden;

  samen een boodschap doen;

  hulp bieden bij hobby of sport;

  begeleiden naar arts of ziekenhuis;

  een wandeling maken;

  een praatje maken;

  vervanging van de mantelzorger  

 proberen te regelen.



Buddyzorg is gericht op het verwerken van een ziekte en 

het versterken van de draagkracht en zelfstandigheid van de 

cliënt.

Een buddy steunt mensen die:

  willen leren omgaan met een ziekte waardoor zij som-

 mige dingen niet meer kunnen;

  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 dage-

 lijkse 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 Mantelzor-

gondersteuning of Vrijwillige Thuishulp of wilt u zelf vrijwil-

liger of buddy worden in de thuissituatie, neem dan contact 

op met SWO.

0162- 45 18 94 of: mantelzorg@swodrimmelen.nl

Dag van de Mantelzorg 2016

Thema 2016: “ Mantelzorg doe je samen”

SWO nodigt mantelzorgers uit om op donderdag 10 novem-

ber van 10.00 tot 16.00 uur gezamenlijk met nog andere 

mantelzorgers uit de gemeente Drimmelen de Dag van de 

Mantelzorg te vieren. Op deze dag staan de mantelzorgers 

centraal. 

Af en toe echt wat tijd voor jezelf, dat is natuurlijk de wens 

van vele mantelzorgers, gewoon er even tussenuit. Daarom 

organiseert SWO in samenwerking met de werkgroep man-

telzorg de Dag van de Mantelzorg! Mantelzorgers krijgen op 

10 november een ontspannende dag aangeboden.

Wilt u als mantelzorger deelnemen aan deze dag dan 
kunt u zich tot 4 november aanmelden bij SWO, 

telefoon 0162-45 18 94 
mantelzorg@swodrimmelen.nl - www.swodrimmelen.nl

Mantelzorgers van wie een naaste is opgenomen in een 

verpleeg- of verzorgingshuis zijn ook van harte welkom.

Aanvulling mantelzorgprogramma

In het najaar van 2016 worden extra activiteiten aangebo-

den voor mantelzorgers.

Data worden later bekend gemaakt. Wilt u op de hoogte 

gehouden worden, mail dan naar mantelzorg@swodrimme-

len.nl.

Thema’s zijn onder andere:

  een avond voor de werkende mantelzorgers;

  een workshop Mindfulness;

  start van het Mantelzorgcafé i.s.m. de Bibliotheek te Made  

 - voor mantelzorgers en zorgvragers, met de mogelijk- 

 heid voor de mantelzorgers om te gaan winkelen;

  rouwverwerking, hoe kunt uw leven weer vorm geven na  

 het overlijden van degene voor wie u mantelzorger was;

  thema-workshop voor naastbetrokkenen van iemand met  

 een psychische ziekte:

 Houdt u het nog vol? Wat houdt het ziek zijn in, hoe kunt  

 u er mee omgaan en uw eigen grenzen leren herkennen  

 en aangeven. 

 Docent: Anna-Reina van der Sluis van Indigo;

  jonge mantelzorgers - waardering en/of activiteit.

Vrijdag 23 september 2016
Wonen met Gemak beurs voor mantelzorgers. Uitleg over 

aanpassingen en hulpmiddelen zodat men langer zelfstan-

dig thuis kan blijven wonen.

Locatie: Volksbelang te Made van 10.00 tot 12.30 uur
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SWO participeert in en organiseert de volgende regionale 
mantelzorgactiviteiten

Alzheimer Café 

Drimmelen en Moerdijk

Het Alzheimer Café is een ontmoetings-

plaats voor mensen met dementie, hun 

partners,familieleden, hulpverleners en 

iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt bij 

dementie. Het Alzheimercafé wordt maandelijks georgani-

seerd. Naast het verkrijgen van informatie geeft het Alzhei-

mercafé de bezoekers de gemoedelijkheid van een echt 

café. Zij hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en 

te steunen. Het Alzheimercafé vindt afwisselend in Zeven-

bergen en Made plaats.

Programma najaar 2016

Dinsdag 20 september 2016

“Dagbesteding nieuwe stijl”

Omdat deelname aan gebruikelijke dagbehandelinglocaties 

minder mogelijk is, moet er gekeken  worden naar alterna-

tieven voor een goede dagbesteding. Nico Rijven, medewer-

ker Surplus Welzijn, kan u informeren welke nieuwe moge-

lijkheden er zijn voor dagbesteding.

Locatie: Zorgcentrum De Zeven Schakels, in Zevenbergen

Dinsdag 18 oktober

“Wat is dementie?”

Ouderenspecialist Renette Nielands geeft uitleg over de-

mentie. Wanneer spreek je van dementie en wanneer niet? 

Hoe ontstaat het, wat zijn de symptomen en welke vormen 

van dementie zijn er? Is dementie af te remmen of te ge-

nezen? Ook worden de gevolgen van dementie voor de 

patiënt, partner en familieleden besproken.

Locatie: Zorgcentrum De Wijngaerd in Made

Dinsdag 15 November

“Muziek en dementie ”

Wat doet muziek met onze hersenen? Het luisteren naar 

muziek kan de hersenactiviteit tot wel 60 % verbeteren. Dit 

zou kunnen komen omdat muziek je geconcentreerder en 

ontspannender maakt. Locatie: Zorgcentrum De Zeven 

Schakels, in Zevenbergen

Dinsdag 20 December

“De Notaris”

Wanneer u of een familielid geconfronteerd wordt met de 

diagnose dementie is het belangrijk om na te denken over 

de toekomst. Hoe wilt u dat uw zaken geregeld worden als u 

of uw familielid dit zelf niet meer kan? Wie moet uw belan-

gen behartigen? Welke beslissingen mag u als kind voor uw 

vader of moeder met dementie wel/niet nemen? 

Notaris van Meerwijk geeft hierover informatie en tips.

Locatie: Zorgcentrum De Wijngaerd in Made

Voor 2017 zijn de thema’s van het Alzheimer café nog niet 

bekend

Data:

Dinsdag 17 januari 2017

Locatie: Woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen

Dinsdag 21 februari 2017

Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in Made

Dinsdag 21 maart 2017

Locatie: Woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen

Dinsdag 21 maart 2017

Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in Made

Dinsdag 18 april 2017

Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in Made

Dinsdag 16 mei 2017

Locatie: Woonzorgcentrum de Zeven Schakels in Zevenbergen

Dinsdag 20 juni 2017

Locatie: Zorgcentrum de Wijngaerd in Made

Waar en wanneer:
Zorgcentrum De Wijngaerd (Cyclaamstraat 2a, Made) 

Woonzorgcentrum De Zeven Schakels (Kasteelweg 1, Zeven-

bergen)

Inloop 19.00 uur

Start programma 19.30 uur

Einde 21.30 uur

Meer informatie:
Ria van Spijk, 0162-45 18 94 of ria.vanspijk@swodrimmelen.nl

Jos Gorissen, 06-23 79 03 64 of j.gorissen@surpluszorg.nl
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Wereld Alzheimer Dag

21 september 2016 over het levensboek

Op woensdag 21 september 2016 staan levensverhalen en 

het levensboek centraal in de bibliotheek te Made. Het ver-

tellen van het verhaal en het vastleggen ervan in een levens-

boek is een mooie ervaring. Het boek kan van grote waarde 

zijn voor zowel de hoofdpersoon als de naasten. Tijdens 

deze workshop van 10.00 tot 12.30 uur krijgen bezoekers 

informatie over de verschillende manieren waarop men een 

levensverhaal kan vastleggen en over de meerwaarde ervan.

Eerste Hulp Bij Dementie 

informatiekoffer 

(EHBD-koffer) te leen bij SWO in Made

De EHBD-ko[er is te leen voor iedereen die te maken heeft 

met (beginnende) dementie. Voor inwoners van de ge-

meente Drimmelen is de ko[er te leen bij Stichting Welzijn & 

Ondersteuning, gevestigd in het gezondheid- en diensten-

centrum Het Vierendeel 6 te Made en bij de bibliotheek te 

Made.

De ko[er wordt kosteloos uitgeleend. In de ko[er vindt u 

veel informatie over dementie: (kinder)boeken, brochures, 

een DVD en een spel.

Mensen met dementie en diens mantelzorgers zijn vaak 

onvoldoende geïnformeerd 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 ziekteverloop en de gevol-

gen 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 ondersteuning.

 Dementieconsulent Jos Grissen is telefonisch te bereiken op 

06-23 79 03 64.

Cursus voor naasten van dementerenden 
“Omgaan met dementie, hoe doe je dat”?

SWO mantelzorgondersteuning organiseert in samen-

werking met zorgcentrum De Wijngaerd een serie van vijf 

themabijeenkomsten over het omgaan met dementie.

De cursus is bedoeld voor directe betrokkenen van mensen 

met dementie 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 aanmeldingen begin 

2017.

Nadere informatie bij SWO, Ria van Spijk: 0162-45 18 94

Email: 

mantelzorg@swodrimmelen.nl

Blijf actief ook bij 

dementie

“Door te blijven bewegen en 

buiten te zijn, voel ik me !tter en heb ik meer energie.”

Voor iedereen is het belangrijk en lekker om op een ont-

spannen manier te blijven bewegen en samen met anderen 

activiteiten te ondernemen. Dit geldt zeker ook voor men-

sen met geheugenproblemen en dementie.

Voor deze mensen organiseert de gemeente Drimmelen 1 

maal per twee weken een wandeling op de donderdagmid-

dag, vanaf 14.00 uur. Het vertrekpunt is Ons Dorpshuys in 

Drimmelen, Fort 1.

Vrijwilligers wandelen mee om daar waar nodig is te helpen, 

te begeleiden of te ondersteunen.

Na een wandeling, die iedereen aankan, is er tijd voor ko&e 

of thee en een praatje. Bij slecht weer worden binnen activi-

teiten georganiseerd. Ook eventuele begeleiders, mantelzor-

gers of andere mensen die mee willen lopen zijn welkom.

Iedere deelnemer met dementie is vergezeld door zijn of 

haar begeleider. Dit kan de partner een familielid of een 

vriend(in) zijn.

Deelname is gratis, consumpties na a%oop van het wandelen 

zijn voor eigen rekening.

Wilt u mee op pad?

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie of aanmelding: 

jacqueline.slotboom@surpluswelzijn.nl 

en telefoon 06-23 06 73 60

SAMEN

Een goed gesprek – 
voor mantelzorgers

Elkaar ontmoeten en samen zijn. (Levens)ervaringen delen. 

Lotgenotencontact. Gezien en gehoord worden. Luisteren 

naar elkaar.

SAMEN, een initiatief van Edwin Vonk en Bert Fockens, orga-

niseert in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van 

SWO Drimmelen  ‘Een goed gesprek – voor mantelzorgers’ in

Terheijden. In een groep van maximaal 8 mensen met elkaar 

aan tafel om te praten over wat mantelzorger zijn voor u 

betekent.



‘Met een longziekte 

sta je niet alleen’

Longpunt: voor longpatiënten 
    en hun omgeving

Longpunt Breda en omgeving is een ontmoetingsplek voor 

longpatiënten en hun mantelzorgers. De bijeenkomsten 

vinden plaats van 14.00 tot 16.00 uur in zorgcentrum De 

Wijngaerd, Cyclaamstraat 2A, Made.

De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Data najaar Longpunt Made

  woensdag 19 oktober 2016

Luchtverontreiniging en 

smog. Wat doet een slecht 

buitenmilieu met je?

  woensdag 7 december 2016

Kerstspecial: Een gezellige afsluiting van 2016!

Wilt u meer informatie over het Longpunt of wilt u weten 

wanneer de andere bijeenkomsten plaats vinden? Neem dan 

contact met ons op via longpuntbreda@longfonds.nl of

www.facebook.com/longpuntbreda Westbrabant.longfonds.nl

Het 
Parkinson 
Café Breda

Het Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor 

mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantel-

zorgers. Het biedt u de gelegenheid met anderen te praten 

die uw ervaringen begrijpen en kunnen delen. Elke laat-

ste 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.dorpshuisteterin-

gen.nl . De openingstijden zijn 13.30 tot 16.00 uur. De toe-

gang is vrij en er is volop gratis parkeerruimte. In de vakan-

tieperiode juli en augustus is het Parkinson Café gesloten.
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Reacties van deelnemers aan eerdere bijeenkomsten:

  “Fijn om te praten over wat mantelzorger zijn betekent  

 voor mijn leven.”

  “Fijn om met lotgenoten te praten die precies weten wat  

 ik bedoel.”

  “Fijn om elkaar te   

 ontmoeten en samen 

 te zijn.”

Locatie: Witte Kerkje in 

Terheijden

Datum: Dinsdag 

20 september en 

dinsdag 6 december 

van 19.30 tot 21.30 uur

Kosten: Geen. Vrijwillige bijdrage voor ko&e en thee.

Aanmelden: e-mail naar mantelzorg@swodrimmelen.nl 

of bellen naar 0162-45 18 94. Mocht u verhinderd zijn en wel 

interesse hebben, geef het aan ons door, dan ontvangt u 

een uitnodiging voor een volgende keer.

SAMEN is een initiatief van Edwin Vonk, vertrouwenspersoon 

en coach voor persoonlijke ontwikkeling en Bert Fockens, 

geestelijk verzorger. SAMEN organiseert bijeenkomsten in 

het witte kerkje in Terheijden met als doel de kerk, zonder 

religieus oogmerk, weer een centrale rol in de gemeenschap 

te geven als plek voor ontmoeting, zingeving en persoon-

lijke ontwikkeling.

� � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � �  � � � 
 � �	 
 � �  � � 
 � � � � �  � � � � � �  � � � 
 � � �� � � � � �  � 	 � � 
 � � � � 
 � � � � � � � � 
 � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � 
 � � �� � � � � � � 
 � � � � � � � � � � 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � � � 
 � � �� � � � � � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � � � � � � 
 � � �
 � � 
 � 
 � � � � � � � � � � �  � � � 
 � � � � 	 � � � � � 
 � 
 � � �

(Advertentie)
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De sociaal makelaar 
verbindt mensen

Kent u de mensen in uw buurt? Er zijn er die door een 

beperking nauwelijks de deur uit komen en weinig bezoek 

krijgen. In gesprekken met de sociaal makelaar geven ze aan 

dat ze meer willen ondernemen en mensen willen ontmoe-

ten. Daarom hebben we een aantal vrijwilligers opgeleid tot 

vrijwillig netwerkcoach.

Wat doet een netwerkcoach?
Samen maken ze de wereld weer groter. Soms door samen 

de deur uit te gaan, te wandelen of een stukje met de auto

te rijden, maar ook door te ontdekken wat er allemaal te 

doen is in de gemeente Drimmelen. Er zijn veel clubs en

verenigingen die de moeite waard zijn om te bezoeken. Met 

een netwerkcoach wordt de drempel lager. De netwerkcoa-

ches werken op dezelfde manier als in het tv-programma 

‘Nooit meer alleen’ van omroep MAX. Vanaf 2016 gebeurt 

dat ook in een cursus. Ook u kunt zich hiervoor aanmelden. 

De sociaal makelaar brengt samen met vrijwilligers mensen 

met elkaar in contact en laat ze weer deelnemen aan de 

samenleving. Doet u mee?

Bent u die vrijwilliger met een groot hart?
Mensen die herstellen van een verslaving of kampen met 

psychische problemen zijn door hun ziekte en eventuele

opnames veel sociale contacten kwijtgeraakt. Onbekend-

heid met hun problematiek maakt dat de omgeving de om-

gang met hen als ongemakkelijk ervaart. Wat moet je met 

iemand die depressief is of telkens dezelfde verhalen vertelt?

SWO heeft vrijwilligers die kennis hebben opgedaan, uit 

eigen ervaring of in een cursus van SWO. Zij weten hoe 

belangrijk het is om een maatje te hebben, een luisterend 

oor te bieden, zonder oordeel of drang om iemand te willen 

veranderen. Zulke maatjes zijn hard nodig. Veel cliënten 

staan op de wachtlijst. Bent u een vrijwilliger met een groot 

hart en luisterend oor, of wilt u een vrijwilliger ontvangen, 

meld u dan aan.

Huishoudelijke Hulp

Als het u zelf even niet lukt

Als het huishouden door omstandigheden te zwaar is ge-

worden, kunt u bij SWO terecht voor passende en betaalbare

hulp. Eenmalig, voor de grote schoonmaak of voor de weke-

lijkse poetsbeurt.

Waarom Huishoudelijke Hulp bij SWO?
Huishoudelijke hulp kunnen we op verschillende manieren 

voor u invullen. SWO bemiddelt bij het vinden van de hulp 

die bij u past en helpt u graag met persoonlijk advies. Voor 

iedere cliënt gaan we op zoek naar de beste match, op een 

actieve en persoonlijke manier. Een van onze medewerkers 

inventariseert uw wensen en stelt een hulp aan u voor. U 

geeft zelf aan of u het eens bent met dit voorstel. Is dat niet 

zo, dan zoeken we gewoon verder. En is uw hulp ziek of 

op vakantie, dan zorgen we voor vervanging zodat u nooit 

zonder zit.

Kosten en vergoedingen
Er is al huishoudelijke hulp vanaf € 16,00 per uur. Als u aan 

bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u aanspraak maken op 

een !nanciële tegemoetkoming van de gemeente. 

SWO heeft geen huishoudelijke hulpen in dienst, maar werkt 

als onafhankelijk bemiddelaar en serviceverlener via de 

regeling ‘Dienstverlening aan huis’. De volledige voorwaar-

den kunt u terugvinden op onze website.

 Bereikbaarheid Huishoudelijke Hulp
 Huishoudelijke Hulp Bemiddeling en Service via SWO  

 heeft nu een eigen telefoonnummer. 

 Om de bereikbaarheid te verbeteren, kunt u vanaf nu  

 rechtstreeks bellen met onze collega’s van 

 Huishoudelijke Hulp. 

 Het nieuwe telefoonnummer is 0162-74 81 88 en is op 

 weekdagen bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur.

(Advertentie)
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Alles voor 
vrijwilligers

In een sociale gemeente als Drimmelen zijn er veel mensen 

die zich in willen zetten als vrijwilliger. Voor hen én voor de 

organisaties waar zij voor werken, is het VIP en de VAD in het 

leven geroepen met als doel het vrijwilligerswerk in onze 

gemeente te verbeteren en uit te breiden. Uitgangspunt is 

daarbij altijd dat het werk leuk en aantrekkelijk moet zijn.

Het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP)
De vacaturebank geeft een overzicht van het actuele aan-

bod aan vrijwilligerswerk in verschillende gebieden. De 

natuur, bij mensen thuis of in instellingen; bestuurstaken, 

samen leuke dingen doen of de administratie doen; op het

vlak van cultuur, sport, politiek of dorpsbelangen. Geïnte-

resseerden kunnen er zich aanmelden en reageren op de 

vacature waar ze interesse in hebben. Het VIP brengt vraag 

en aanbod bij elkaar. Met organisaties denken we graag 

mee over zaken als beleid, verzekeringen, overeenkomsten, 

toekomstplannen en vacatures. Mensen die zich graag als 

vrijwilliger in willen zetten, helpen we aan een taak die bij 

hen past. We besteden extra aandacht aan vrijwilligerswerk 

met artikelen in nieuwsbrieven en kranten en met de jaar-

lijkse vrijwilligersmarkt.

Vrijwilligers Academie 
Drimmelen
Sociale dorpen waar het een feestje is om vrijwilliger te zijn 

door leren, ontmoeten, sociale betrokkenheid en verbinden. 

Waardoor je voldoening hebt van je werk en er nog veel 

meer mensen mee gaan doen en daardoor gelukkig worden. 

Dat is het doel van Vrijwilligers Academie Drimmelen.

Een groep enthousiaste mensen uit de gemeente Drimme-

len is gestart om de academie in het leven te roepen. Het 

VAD is een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers en profes-

sionele organisaties. Ze werken nauw samen met SWO en de 

gemeente.

Door van en met elkaar te leren en elkaar te ontmoeten voe-

len mensen zich meer betrokken en verbonden met elkaar.

De academie is voor iedereen die zijn ervaring en kennis wil 

delen met vrijwilligers en voor vrijwilligers die iets willen 

leren om hun werk nog beter en leuker te maken. Dit kan op 

verschillende manieren zoals een cursus, workshop, e-lear-

ning, coaching, stage lopen, gesprekken voeren, aanreiken 

van literatuur en waarschijnlijk nog meer.

De academie is er voor de vrijwilligers en voor mensen die 

vrijwilligerswerk willen gaan doen. Zowel vrijwilligers, orga-

nisaties als bedrijven kunnen een aanbod doen.

Op deze website lees je wat de VAD te bieden heeft: 

www.VADrimmelen.nl

Vrijwilligerswerk voor mensen met een WWB-uitkering.
Voor mensen die om wat voor reden dan ook een uitkering 

hebben, kan vrijwilligerswerk een goed (tijdelijk) 

alternatief zijn. Met vrijwilligerswerk kan werkervaring opge-

daan worden om zo de kansen op een baan te vergroten.

Contacten leggen met anderen, structuur en een zinvolle 

invulling geven aan de dagen of nieuwe dingen leren. Het 

zoeken naar en vinden van passend vrijwilligerswerk is niet 

altijd gemakkelijk. Het VIP begeleidt mensen bij het vinden 

en vasthouden van de juiste plek, onder andere door samen 

na te denken over mogelijkheden, wensen en twijfels. We 

maken ook afspraken met de organisatie en geven begelei-

ding tijdens het werk, zodat deelnemers nieuwe werkzaam-

heden uit kunnen proberen en zich kunnen ontwikkelen.  Of 

u op eigen initiatief naar het VIP komt of dat de uitkerende 

instantie u verwijst; in beide gevallen nemen we uw wensen 

en mogelijkheden als uitgangspunt en houden we rekening 

met uw persoonlijke situatie.

  Heeft u een probleem met een 

  beroepskracht of 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, 

0162-85 27 09 of

06-22 16 69 04

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 Belasting-

dienst aangewezen als een  Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI). 

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

Giften aan een instelling die door de Belastingdienst is aangewezen 

als een ANBI mogen door de donateur namelijk - binnen de daar-

voor geldende regels - worden opgegeven als aftrekpost voor de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer weten?
U kunt bij uw belastingadviseur of accountant terecht voor meer 

informatie. Natuurlijk staat ook SWO u graag te woord. U kunt contact 

opnemen met Nancy Meeusen van SWO, 0162-45 18 94.

Hier eindigt het aanbod van SWO Drimmelen



Activiteitenaanbod van de ouderenorganisaties in Drimmelen

KBO Lage Zwaluwe

Bingomiddagen  aankondiging zie Carillon
   

Belangenorganisatie van senioren

KBO Hooge Zwaluwe

Bingomiddagen  De derde donderdag van de maand in de Zonzeel om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

   15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december 2016 en 19 januari, 16 februari, 16 maart,  

   20 april, 18 mei, 15 juni 2017. 

   In de maanden juli en augustus is er geen bingo.

Fietstochten  donderdag 24 september en donderdag 22 oktober begin 14.00  uur vanaf ” Onze Kerk” 

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

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

KBO Made

Sportieve- en gezelligheidsactiviteiten

Biljarten  5 september 2016 tot en met 13 juli 2017 vrij biljarten op maandag tot en met vrijdag. 

 12.30 tot 16.30 uur voor KBO en Welzijn Groep in de Mayboom.

Bingo  Elke maand is er een bingomiddag. Deze begint om 14.00 uur in ‘t Trefpunt op:

 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 24 november 2016 en 12 januari, 9 februari, 9 maart,  

 13 april, 11 mei, 8 juni 2017

 Coördinatie bingo  Annie van Gils/Ad van Gils, 0162-68 32 32

Bloemschikken In De Mayboom (Creazaal) van 9.30 tot 11.00 uur op:

 donderdag 22 september, 20 oktober, 17 november 2016, dinsdag 13 òf 20 december 2016 en   

 donderdag 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april 2017

 Coördinatie bloemschikken Rina van Meel, 0162-68 59 62

Fietsen  Op dinsdagmiddag is er van mei tot en met augustus een korte en een lange !etstocht met als

 vertrekplaats “de Mayboom” en starttijd om 13.15 uur.

 Coördinatie !etsen korte route Annie van Gils, 0162-68 32 32 (korte route)

 Coördinatie !etsen lange route Rina van Meel, 0162-68 59 62 (lange route)

Jeu de Boules  Dit vindt plaats op dinsdag- en woensdagmiddag en begint op dinsdag om 13.45 uur en op

 woensdag om 14.00 uur met als locatie de tuin van “het Kloosterhof”.

 Coordinatie jeu de boules dinsdag Nelleke Lankhuizen, 0162-68 55 66

 Coördinatie jeu de boules woensdag Lenie Domenie, 0162-68  34 59

Koersbal  Koersbal is mogelijk vanaf 5 september 2016 tot en met 26 juni 2017 op maandagavond van

 19.15 tot 21.00 uur of op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur in De Mayboom (Panoramazaal).

  Coordinatie maandagavond Rina van Meel, 0162-68 59 62 / Harrie Loonen, 0162-31 81 29

 Coordinatie donderdagmorgen Annie van Gils, 0162-68 32 32

Rikconcours  In de Mayboom van 13.30 tot 16.30 uur elke vrijdagmiddag in de Mayboom (Panoramazaal)

 1ste periode van 9 september tot en met 16 december 2016

 Prijsuitreiking 16 december 2016

 2de periode van 6 januari tot en met 28 april 2017

 Prijsuitreiking 28 april 2017

  Coordinatie rikken Ans vd Bersselaar, 0162-68 31 18

Belangenorganisatie van senioren

Belangenorganisatie van senioren
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KBO Made                  Made

Belangenorganisatie van senioren

Sjoelen  elke maandag om 13.30 tot ongeveer 15.30 uur in de Mayboom van 5 september 2016 tot en   

 met 24 april 2017 

  Coordinatie sjoelen Annie van Gils, 0162-68 32 32 / Jopie Mureau, 0162-68 52 81

Vissen  Het seizoen van de Welzijn Groep en KBO loopt van april 2017 tot en met augustus 2017,

 verzamelen 13.30 uur. Vissen is alleen mogelijk met geldige papieren!!!

 Botenwedstrijd (afhankelijk van het weer).

 Coordinatie vissen Wil Fens, 0162-68 35 81 / Bert van Geel, 0162-68 66 78

Wandelen  Elke donderdagmiddag vanaf Den Deel (schoenwinkel) met als vertrektijd 13.30 uur en

 terugkomst ca. 16.00 uur.

 Coordinatie wandelen Rina van den Biggelaar, 0162-79 79 47

Er zijn geen activiteiten op Sinterklaasavond, Kersvakantie 2 weken in De Mayboom, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 

Koningsdag en 2e Pinksterdag

Thematische actviteiten

Modeshow  Een modeshow voor en door senioren in ’t Trefpunt op woensdag 21 september 2016 en een

 woensdag in maart 2017 (juiste datum volgt later), aanvang 14.00 uur

Sinterklaasviering  op donderdagmiddag 24 november 2016 in ‘t Trefpunt, nadere informatie volgt

Kerstviering  op donderdag15 december 2016 in ‘t Trefpunt, nadere informatie volgt

Ledenvergadering  op donderdagmiddag 20 oktober 2016 en 23 maart 2017 in ’t Trefpunt, leden ontvangen tijdig   

 een uitnodiging

Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 7 januari 2017 in ’t Trefpunt, nadere informatie volgt

Carnavalsmiddag 2017 op donderdag 23 februari in ’t Trefpunt, meer informatie volgt later

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 geinformeerd.

Barbecuemiddag 2017 in ’t Trefpunt op zondag 30 juli 2017, leden ontvangen tijdig een uitnodiging

Diverse activiteiten  Behalve de reeds vermelde activiteiten zullen er nog meerdere eenmalige activiteiten 

 plaatsvinden zoals bv.

 ● Eén of twee middagexcursies naar een museum of iets dergelijks

 ● Eén of twee informatieve bijeenkomst over voor senioren belangrijke thema’s

Voor verdere informatie houd de Nieuwsbrief en ‘t Carillon in de gaten.

KBO Vereniging van Senioren Terheijden   

De Vereniging van Senioren organiseert diverse activiteiten voor haar leden, onder andere sjoelen, 

kaarten en bingo.

Ook zijn er themamiddagen en 2 busreizen per jaar. 

Er is een actieve club biljarters die ook met andere biljartclubs uit de regio competitie spelen.

Verder vieren we Sinterklaas en Oudjaar cq. Kerst, carnaval en Koningsdag en we openen en sluiten het seizoen

 feestelijk.

Secretariaat mw. M. de Graaf, Zeggelaan 1C te Terheijden, 076-593 24 57

Belangenorganisatie van senioren
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KBO Wagenberg   Wagenberg
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Biljarten Welzijn Groep 5 tallen woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12 uur.

 Start op 6 september tot en met 20 december 2016

 Contactpersoon: Fr. van Mook, 0162-68 67 67

Biljarten Welzijn Groep onderling maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur - vanaf 5 september 

 tot en met 20 december 2016

 Contactpersoon F. van Mook, 0162-68 67 67

 Biljarten Driebanden en Bandstoten van januari tot en met april /mei 2017

 Driebandentoernooi van maandag 30 januari 2017 tot en met vrijdag 17 februari 2017 in de  

 Mayboom

 Contactpersoon: M. van Hooije, tel. 0162-68 53 37

Vrij biljarten Welzijn Groep en KBO Iedere middag van 12.30 tot 16.30 uur

 5 september 2016 tot en met vrijdag 14 juli 2017

Kaarten: rikken en jokeren dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur van september 2016 tot en met mei 2017 

 Contactpersoon: Mevr. A. Netten-de Laat, 0168-68 41 38

Darten  donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur van september 2016 tot en met maart 2017

 Contactpersoon: G. Welten, 06-28 98 03 87 en P. vd Korput, 0168-68 35 36

Bridge  donderdagmiddag van 13.15 tot 16.45 uur van 8 september 2016 tot en met 20 april 2017

 daarna de zomercompetitie tot de schoolvakantie zuid van 15 juli tot en met 27 augustus 2017

 Contactpersoon: J. van Boxtel, 0168-68 37 49

Gymnastiek  dinsdagmorgen van 10.45 tot 11.45 uur 6 september 2016 tot en met 4 juli 2017

 Contactpersoon: R. van Gils, 0168-68 45 62

Bingomiddagen   woensdagmiddag in Plexat, aanvang13.30 uur en zaal open om 13.00 uur

 28 september, 26 oktober, 23 november 2016 en 25 januari, 22 februari, 

 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni 2017

Kermisbingo (gratis) dinsdagmiddag 4 oktober 2016 in Plexat, aanvang 13.30 uur en zaal open om 13.00 uur

Koningsdagbingo voor  donderdagmiddag 27 april 2017 in Plexat, aanvang13.30 uur en zaal open om 13.00 uur

50-plussers uit Deze bingo wordt u aangeboden door Het Oranjecomité Wagenberg

Wagenberg (gratis)
Mode/verkoopshow   woensdag 12 oktober 2016  en woensdag 12 april 2017, aanvang om 14.00 uur in Plexat

Harry Kerkhofs Mode(t)huis 

St. Nicolaasmiddag woensdagmiddag 30 november 2016, aanvang om 14.00 uur in Plexat

Kerstmiddag  maandag 19 december 2016 in cafe/zaal Nicortiny - nadere berichtgeving volgt

Algemene Ledenvergadering woensdag 8 februari 2017, aanvang 13.30 uur in Plexat

Toneelmatinee  21 maart 2017 in de bovenzaal van Plexat. Nadere berichtgeving volgt.

Toeristische daguitstap  medio juni/juli 2017 (nadere berichtgeving volgt)

Mochten er activiteiten bijkomen of vervallen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht middels

berichtgeving bij ‘Ons’ Magazine voor Senioren van KBO-Brabant en/of in het huis-aan- huisblad ’t Carillon.

Welzijn Groep Made           Made

Belangenorganisatie van senioren



Welzijn Groep Made           Made

Zwemmen  donderdagmorgen van 10.30 tot 11.15 uur en 11.15 tot 12.00 uur 15 september 2016 tot en  

 met 18 mei 2017 in instructiebad H. van Geloof

 Contactpersoon: Kees Zonneveld, 0168-68 05 63

Bloemschikken  woensdagmorgen van 10.00 tot 11.45 uur

 op 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 en 21 december 2016 en op 11 januari, 

 8 februari,  8 maart, 12 april en 10 mei 2017 (bij verhindering graag afmelden)

 Kerststukjes maken op maandag 12 december 2016 om 13.00 uur in de Mayboom (onder   

 voorbehoud).

 Contactpersoon: Mevr. R. Schellekens, 0168-68 47 09 en Mevr. J. Flipsen, 0168-68 28 13

Yoga Welzijn Groep Woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur (Conny Donken)

 van 7 september 2016 tot en met 12 april 2017 (totaal 30 lessen)

 Donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.45 tot 15.45 uur (Conny Donken)

 van 8 september 2016 tot en met 13 april 2017 (totaal 30 lessen)

 Contactpersoon: L. Domenie, 0168- 68 34 59

De Oude Tijd Zangers  dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur

 van 6 september 2016 tot en met 11 juli 2017

 Dirigente Adje Vermeulen

 Contactpersoon: Jose vd Velden, 0168-68 37 65

Handwerken  dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur

 van 6 september 2016 tot en met 26 april 2017

 Contactpersoon J. vd Korput, 0168-68 67 67
 

Vissen Welzijn Groep + KBO van april tot en met september 2017

 Contactpersoon: W. Fens, 0168-68 35 81 en L. van Geel, tel. 68 66 78

Gespreksgroep  iedere eerste dinsdag van de maand in de Wijngaerd,

 Op 6 september, 4 oktober, 1 november, 4 december 2016 en 3 januari, 1 februari, 7 maart, 

 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli 2017 van 15.30 tot 17.00 uur

 Contactpersoon: L. Marijnissen, 0168-68 46 34

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

 Contactpersoon M. Jansen, 0168-68 51 32

Fietsen  op 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, 0168-68 05 63

Najaarsvergadering  dinsdagmiddag 11 oktober 2016

St.Nicolaas viering  dinsdagmiddag 22 november 2016

Kerstviering  dinsdag 13 december 2016

Carnavalsbingo  dinsdag 21 februari 2017 (onder voorbehoud)

Jaarvergadering  dinsdagmiddag 21 maart 2017

De Mayboom is tijdens de vakantiesluiting van 20 juli t/m 4 september open op donderdagmiddag

voor diverse activiteiten (o.a. bridgen, biljarten e.d.) in samenwerking met de KBO.

De Mayboom is gesloten van 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017.

 www.wgroepmade.nl
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Seniorenclub Drimmelen             Drimmelen

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



Zonnebloem                         Made

Gemeenschappelijke ziekenzalving VHP  10 september 2016

muziekgroep Elckerlyc  17 september 2016

Bingo    1 september, 4 oktober, 1 november, 6 december 2016 en 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 

   2 mei, 6 juni en 4 juli 2017. 

   Deze bingo’s worden in “ De Witte Zwaan” gehouden om 14.00 uur, zaal open 

   om 13.30 uur.

Gezellige middag Zaterdag 5 november 2016: Een gezellige middag in De Ganshoek, 

   Ds. Jamesstraat 18 in Lage Zwaluwe.

   We beginnen om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 

   Met medewerking van de dansgroep “ Zwierige Zwaluwen”

Omdat veel verenigingen tijdens de zomerperiode 

hun deuren sluiten en familie of naaste in deze peri-

ode op vakantie zijn, heeft Stichting Zomervermaak 

het idee opgepakt om voor senioren uit Terheijden 

zomeractiviteiten te organiseren. 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 één van onze 

bestuursleden van Stichting Zomervermaak: 

Nic van Tienen 06-22 42 54 48 of  

Tonny van Geel 06-30 67 85 50.

    Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden, wilt  

 u meer informatie of wilt u aan een activiteit  

 deelnemen, dan nodigen wij u van harte uit om  

 met ons contact op te nemen.

ZOMERVERMAAK
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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 komen, worden opgehaald.

   Elke 14 dagen op dinsdagmiddag.

   Contactpersoon: P. Polak 0168-48 27 46

Zonnebloem                    Hooge- en Lage Zwaluwe

Stichting Zomervermaak Terheijden



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 e[ ecten van bewegen 

zijn nl. groter dan menigeen denkt. 

Enkele belangrijke e[ ecten 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 bloeddruk / 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 # tter, energieker!
 

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen er 

ook van pro! teren als ze actiever worden, bewegen. Doen 

wat je kunt, helpt om de negatieve e[ ecten van een ziekte 

te verminderen.

Bewegen??........ Ja!…Doen!

Met ingang van 2014 heeft SWO de organisatie van 
bewegingsactiviteiten overgedragen. Op verschillende 
locaties in de gemeente Drimmelen worden activiteiten 

speciaal voor 55-plussers georganiseerd. 

 

Dus het blijkt dat bewegen op veel manieren bij kan dra-

gen aan uw algemeen welbevinden. Maak een keuze uit 

het aanbod en doe mee! 

 

Gym Vereniging Hirundo

Gym Vereniging Hirundo uit  Lage Zwaluwe heeft alweer 

4 jaar een bewegingsles 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 ! 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 woensdagochtend van 

09.00 tot 10.00 uur in sporthal ”Rietgors” te Lage Zwaluwe.

U kunt ten alle tijden aan een les meedoen.

We hopen u te mogen begroeten op de woensdagoch-

tend!

Heeft u vragen mail of bel dan: 

hirundogymleden@live.nl

0168-48 24 65

 

Gymvereniging Amicitas

Amicitas in Terheijden is een gezellige ver-

eniging 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 Wagenberg 

Voor meer informatie kunt 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 ver-

warmd water. De 1e groep start om 9.30 uur tot 10.15 uur. 

De senioren van de gemeente Drimmelen kunnen een abon-

nement aanscha[en voor € 102,50 exclusief magneetpas ad 

€ 6,00. Dit abonnement is een jaar geldig.

Op vertoon van dit abonnement kan u iedere donderdag-

ochtend gebruik maken van het zwembad (op bovenge-

noemde tijd), waarbij ook een Aquagymles verzorgd wordt.

Zwemmen voor senioren in Klundert 

Breng uw hart in beweging!

Aqua#tness voor (ex)hartpatiënten, onder begeleiding 
van erkende instructeurs van De Hart- en Vaatgroep

Eén van de beste vormen van sportbeoefening voor 

hartpatiënten is zwemmen. Mensen die een hartaandoe-

ning hebben (gehad) denken vaak ten onrechte dat ze 

niet meer mogen zwemmen. Door de opwaartse druk van 

het water is zwemmen 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 zelfbe-

wustzijn te kweken en de eigen mogelijkheden te (her)

ontdekken. 

Onder begeleiding van door de hart- en vaatgroep opge-

leide 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 zwem-

men kunt u meedoen. Er is altijd voldoende toezicht om zo 

nodig hulp te verlenen.

Wij  adviseren u wel om vooraf te overleggen met de 
cardioloog of huisarts. 
Na het zwemmen kunt u op eigen gelegenheid ko&e drin-

ken in ons horeca gedeelte.

Donderdag van 13.30 tot 14.30 uur in:

Zwembad De Niervaert 

Molenvliet 7, 4791 GB Klundert

Telefoon:  0168-40 48 48

E-mail: niervaert@optisport.nl

Internet: www.optisport.nl/niervaert

De uitzondering hierop is tijdens de vakantieperiodes, waar-

bij normaliter de MBvO-activiteiten 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 onze recep-

tioniste 0168-40 48 48 of via e-mail niervaert@optisport.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 vaat-

aandoening heeft. Zoveel mogelijk bewegen en lekker 

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 

geïnteresseerden uit om mee te bewegen. Iedere dinsdag 

om 9.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) 

zijn de leden van Welzijn aan het bewegen in sporthal De 

Amerhal te Made. Na het doornemen van het zogenaam-

de protocol (voor het geval er iets met één van de sporters 

zou gebeuren) splitst de groep zich op in twee delen, elk 

onder leiding van één van de twee gecerti!ceerde leiders.

Welzijn - Bewegen voor hartpatiënten
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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 men-

sen met een hart- of vaataandoening. De vereniging richt 

zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, 

informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlma-

nagement. Kijk voor meer informatie op

 www.hartenvaatgroep.nl  of bel 088-111 16 00.

Heeft u belangstelling om ook te gaan bewegen, neem dan 

contact op met één van de volgende bestuursleden: Cees 

Thijssen, 0162-67 17 21, Cees Voermans, 0162-68 55 78 of 

Dim van Groesen, 0162-68 41 27. 

U bent ook van harte welkom om op dinsdagmorgen bin-

nen te lopen bij De Amerhal als onze sporters bezig zijn. 

Aanvang om 9.30 uur en de pauze om 10.30 uur.

Wij hopen u te ontmoeten.

Beweeggroepen 55+ door José van de Laar

1. BEWEEGGROEP M.B.V.O.

Tijd :  dinsdag van 9.30 uur tot 10.15 uur

Locatie : Sporthal Driedorp Wagenberg

Door José van de Laar

2. BEWEEGGROEP HOOGE ZWALUWE

Tijd :  woensdag 16.00 uur tot 16.45 uur

Locatie :  Gymzaal basisschool 

 “de Schittering” Hooge Zwaluwe

Door José van de Laar

Bewegen
geeft je:

Lenigheid

Kracht

Fitheid

Contact

Plezier

Conditie

Wat houden deze beweeggroepen in? Verantwoord bewe-

gen onder begeleiding van fysiotherapeute José van de 

Laar. Er is aandacht voor o.a. Lenigheid-Kracht- Balans-

Conditie- Valpreventie.

We maken gebruik van muziek en gevarieerd oefen-

sportmateriaal.

Hebt u ook interesse om mee te doen? Meld u dan aan bij:

José van de Laar 06-53 34 62 06 of jose.laar@ziggo.nl

U bent van harte welkom!

Samen Bewegen…. DOEN!!!

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.

●  De kosten zijn € 60,- per half jaar (40 lessen per jaar).

●  De lessen worden verzorgd door een gekwali! ceerd  

  zwemonderwijzer.

●  De temperatuur is altijd minimaal 30 graden maar bijna  

  altijd 31 graden!

●  Eenmaal vóór de zomervakantie en met kerst wordt een 

  (gratis) bakje ko&  e 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.

Zwemmen voor mensen met een verstandelijke beperking 
 Iedere donderdag van 19.30 tot 20.00 uur onder 

 deskundige begeleiding.

Zwemschool Van Geloof 

Wilhelminastraat 35a 

4921KC Made 

Tel: 0162-683817

www.zwemschoolvangeloof.nl

Stichting Hello you

Badminton spelen 
met een lichamelijke beperking

Locatie:  De Amerhal in Made.

U kunt zich aanmelden bij onderstaande telefoonnnummers: 

0162-68 49 78 of 06-18 42 04 40



Beweeggroepen Fysiotherapie Geria#t

Beweegprogramma voor senioren

Wat? Werken aan uw !theid, conditie, balans, kracht en 

lenigheid onder begeleiding van een gespecialiseerd 

fysiotherapeut

Voor wie? Senioren eventueel met een chronische aan-

doening, verdeeld over 2 groepen naar niveau.

Waar? Judo Club Made sporthal. 

Wanneer? Dinsdag van 09.15 tot 10.15 uur en van 11.30 

tot 12.30 uur

Beweegkuur voor mensen met diabetes type 2 en hoge 
bloeddruk
Wat? De Beweegkuur is een gecombineerde leefstijl-

interventie voor mensen met inactieve leefstijl en/of 

overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, 

bijvoorbeeld diabetes type 2, hoge bloeddruk of COPD 

gold2. Mensen die in aanmerking komen voor de Beweeg-

kuur krijgen begeleiding om hun eet- en beweeggedrag 

aan te passen en daarmee te werken aan een gezonde 

actievere leefstijl. De huisarts schrijft het ‘recept’ uit. 

Desgewenst is extra begeleiding door een diëtist moge-

lijk. Het doel is dat deelnemers zelfstandig het ‘gezonde’ 

Workshop: Spierkrachttraining voor Senioren

Wanneer: woensdag 14 september

Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur

Waar: Antonius Abt, Dorpsplein 1, in Terheijden

Prijs: € 4,50 (voor Stichting Zomervermaak)

Wie op hogere leeftijd voldoende 

beweegt, blijft langer !t, mobiel en 

zelfstandig. Spierkrachttraining helpt 

om uw spier- en botmassa te behou-

den. Uit onderzoek is gebleken dat os-

teoporose (botontkalking) en artrose 

(gewrichtsslijtage) er mee voorkomen 

kunnen worden. Er is zelfs onderzoek 

dat heeft aangetoond dat spierkracht-

training ons DNA helpt beschermen 

en het verouderingsproces vertraagt.

Tijdens deze workshop zal de fysio-

therapeut van GeriaFit u eerst uitleg-

gen welke bewegingsvormen gelden 

als spierkrachttraining, waarna met u 

oefeningen gedaan zullen worden.

Meldt u aan bij GeriaFit 

info@geria!t.nl of 0162-68 02 34 of via 

het Zomervermaak boekje in 

Terheijden.
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gedrag volhouden.

Voor wie? Mensen met overgewicht en een inactieve 

leefstijl

Waar? Judo Club Made sporthal

Wanneer? Bij voldoende aanmeldingen start er een 

nieuwe groep in September.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via 

0162-68 02 34, info@geria!t.nl 

of kijk op www.geria!t.nl
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maandag en woensdag 13.30-16.30 uur achter Plexat Wagenberg

dinsdag en woensdag 14.00-16.00 uur steunpunt Kloosterhof Made

dinsdag 18.30 uur in de tuin van zorgcentrum de      

  Ganshoek Lage Zwaluwe 

  (in de zomermaanden bij mooi weer) 

Project Langstraat - Hooge Zwaluwe:
Maandag  14.00 -16.00 uur  (wanneer het ‘s avonds vroeg donker wordt)

Dinsdag  14.00 -16.00 uur

Woensdag  14.00 -16.00 uur, als het warm is dan donderdagavond 19.00-20.30u

Jeu de Boules

Fit & Vitaal
De ideale beweeggroep voor mensen die in een rustige, 

vertrouwelijke omgeving willen bewegen. De activiteiten 

vinden plaats in de nieuwe ruime oefenzaal bij Fysiothera-

pie Praktijk Donckers te Made.

De groepslessen zijn ontwikkeld en opgezet voor iedereen 

boven de 50 jaar. De begeleid(st)er houdt altijd rekening 

met het individu en past daar waar nodig de les op aan.

De groepslessen zijn o.a. geschikt voor personen met: een 

chronische aandoening, lage belastbaarheid/conditie, 

te hoge bloeddruk, etc. Ook personen die geen gezond-

heidsklachten hebben, kunnen deelnemen aan de be-

weeggroep om op die wijze Fit & Vitaal te blijven.

Locatie:
Fysiotherapie Praktijk Donckers

Lucia Eijckenstraat 78

4921 AN, Made

Praktijk Donckers

Contactgegevens:
E-mail: fysiotherapie@donckers.nl

Telefoon: 0162-68 27 99

Volksdansgroep Hooge en 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 

tot 10.30 uur in ontmoetingscentrum “De Zonzeel” in Hooge 

Zwaluwe. Loop gerust een keertje binnen om te kijken of het 

iets voor u is.
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Gespecialiseerd in de ouderenzorg

Fys i o t h e ra p i e

Pra k t i j k  D o n c ke r s

Fysiotherapie nodig?

Wij helpen u graag verder

telefoonnummer

0162 - 682799

(Advertentie)
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Cursussen voor ouderen gegeven door andere organisaties

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.  Dan helpt Indigo u om actief met uw probleem aan de slag te gaan. Indigo 

biedt hiervoor preventieve cursussen en behandelingen. Deze vinden altijd plaats bij u 

in de buurt. Ons doel is om u weer snel op weg te helpen!

Cursusaanbod
Voorkomen is beter dan genezen! Onder dat motto biedt Indigo preventieve cursus-

sen aan in uw gemeente. Hier leert u vaardigheden om uw problemen aan te pakken. 

Indigo biedt ook cursussen voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met 

In september start het cursusjaar 2016-2017. Ons programmaboekje ligt voor u klaar, 

onder andere bij de bibliotheek en op ons kantoor: Dr. van Mierlostraat 37 in Breda.

Wij zijn geopend maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Belt u ons gerust op 076-521 72 33 of ga naar 

onze website: www.volksuniversiteit-breda.nl

EEN GREEP UIT ONS CURSUSAANBOD…

September 2016
Dinsdag 20-09- 2016  Mindfulness - introductie

Maandag 26-09- 2016  Basiscursus fotogra! e - A

Oktober 2016
Maandag 03-10- 2016  Amigurumi breien en haken

Maandag 03-10- 2016  Basiscursus fotogra! e - B

Maandag 03-10- 2016  Algemene kunstgeschiedenis: deel 1

Maandag 03-10- 2016  Humanisme

Woensdag 05-10- 2016  Wat doet kleur met u? - overdag

Zaterdag 08-10- 2016  Fotoboek maken

Maandag 10-10- 2016  Boeken lezen en bespreken - A

Donderdag 13-10- 2016 Dikke dame van klei

Zaterdag 15-10- 2016  Tapas

November 2016
Woensdag 02-11- 2016  Russisch borduren

Donderdag 03-11- 2016 Russische vorstinnen

Dinsdag 08-11- 2016  Opkomst en ondergang van   

  beschavingen. Waar staat het 

  Westen?

Zaterdag 12-11- 2016  Boekbinden: ruimtelijke boekjes  

  maken

Woensdag 23-11- 2016  Vilten: sfeervolle lichtjes

Zaterdag 26-11- 2016  Culinaire cadeautjes

EEN LEVEN LANG LEREN!

Januari 2017
Dinsdag 10-01- 2017  Gezellig gezond koken

Woensdag 18-01- 2017  Sicilië: de vele geheimen van dit  

  kleurrijke eiland - ochtend

Woensdag 18-01- 2017  Breda als duurzame stad in de 

  toekomst!

Donderdag 19-01- 2017 Sicilië: de vele geheimen van dit  

  kleurrijke eiland - avond

Vrijdag 20-01- 2017  Humanisme(overdag)

Zaterdag 28-01- 2017  High Tea

Februari 2017
Zaterdag 04-02- 2017  Boekbinden: tijdschriften inbinden

Maandag 06-02- 2017  Algemene kunstgeschiedenis; deel 2

Woensdag 15-02- 2017  Paaseieren maken volgens Russi-

sche traditie

Maart 2017
Donderdag 16-03- 2017 Vogeltjes van klei

Zaterdag 18-03- 2017  Boekbinden: een foedraal maken

April 2017
Donderdag 06-04- 2017 Het Florence van de medici’s- avond

Dinsdag 11-04- 2017  Zomer Kookclub

Door kennis op zeer uiteenlopende gebieden voor iedereen toegankelijk te maken, werkt 

Volksuniversiteit Breda mee aan een leefbare samenleving. Een samenleving waarin alle 

mensen ‘meedoen’, aandacht hebben voor elkaar en men tot op hoge leeftijd kan leren. 

Het cursusaanbod van Volksuniversiteit Breda is breed en laagdrempelig van opzet.

NT2/TALEN
De NT2 cursussen (Nederlands als tweede taal) bieden mensen met een andere culturele 

achtergrond de mogelijkheid om Nederlands te leren. Daarnaast verzorgt Volksuniversi-

teit Breda vele andere taalcursussen, zoals onder meer Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

Indigo in Brabant

BREDAPAS

BredaPashouders krijgen 50% korting op het volledige 

cursusaanbod.



Een mens is nooit te oud …
Informatie voor ouderenverenigingen en ouderenwer-

kers

Voorwoord
Een mens is nooit te oud om te Ieren. Naarmate je ouder 

wordt, kan er nog veel gebeuren: veranderingen in rela-

ties, 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 voorlich-

tingsbijeenkomsten, 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, voorlichtingen en cur-

sussen voor 55-plussers met de volgende thema’s:

●  HET LEVENSVERHAAL ALS LEIDRAAD

Creatief bezig zijn met het eigen levensverhaal 

Workshop

Door middel van gedichten, opdrachten, tekenen en 

schrijven vorm gegeven aan fragmenten uit het eigenle-

vensverhaal.

Op verhaal komen 

Groepsaanbod

Deelnemers komen letterlijk ‘op verhaal’: zij vertellen 

over belangrijke ervaringen in hun leven en staan stil bij 

debetekenis daarvan. De deelnemers onderzoeken hoe 

zij positieve en negatieve ervaringen kunnen opnemen 

in hun eigen levensverhaal, dat uiteindelijk vertrouwen 

en nieuwe perspectieven kan bieden.

●  RELATIES
Relaties op oudere leeftijd 

Workshop

Wanneer men ouder wordt, veranderen relaties, vallen 

relaties weg en worden nieuwe relaties aangegaan. Kin-

deren gaan uit huis en krijgen waarschijnlijk een partner 

en kinderen. Broers, zussen, vrienden en de partner 

kunnen komen te overlijden. Tijdens deze bijeenkomst 

wordt stilgestaan bij het veranderen, verliezen en aan-

gaan van nieuwe relaties.

Eenzaamheid 

Workshop

In deze workshop wordt stilgestaan bij wat eenzaamheid 

is, waardoor mensen eenzaam kunnen zijn en wat deel-

nemers aan hun eigen eenzaamheid of eenzaamheid bij 

iemand uit de omgeving kunnen doen. 

De kracht van vriendschap / contact 

Workshop

Het belang van vriendschap, het verdiepen van bestaan-

de vriendschappen en het aangaan van nieuwe vriend-

schappen wordt besproken. Tips om vriendschappen te 

onderhouden en aan te gaan worden uitgewisseld.

Verlies en dan verder 

Groepsaanbod

Deelnemers kunnen hun ervaringen rondom het overlij-

den van een dierbare met andere ouderen delen.

Deelnemers staan stil bij het leven met de dierbare, het 

afscheid, de moeilijke en mooie momenten en de bijko-

mende 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?

●  BALANS VINDEN
De kunst van het ouder worden 

Workshop

Aan de hand van de ! lm ‘De Kunst van het ouder worden’ 

worden fragmenten getoond uit levensverhalen van drie 

senioren (70+). Te zien is, hoe zij omgaan met verlies en 

verdriet, en daarna op een positieve manier weer ver-

der gaan. Na de ! lm kunnen de deelnemers in kleine 

groepen met behulp van aangereikte vragen een 

persoonlijk gesprek voeren over dit onderwerp.

Balans tussen lichaam en geest 

Workshop

In deze workshop wordt stil gestaan bij de balans tussen 

lichaam en geest, en hoe zij elkaar beïnvloeden.
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psychische problemen in de familie en voor mantelzorgers. 

U hebt hier geen verwijzing van de huisarts voor nodig. 

 Wilt u weten welke cursussen Indigo in uw regio biedt? 

 Of wilt u zich aanmelden voor een cursus? Ga naar dan  

 naar onze website, www.indigo.nl of bel 088-016 18 00.

Behandeling in de Basis GGZ
Het kan zijn dat een cursus niet voldoende is om uw psychi-

sche klachten aan te pakken. U kunt dan bij Indigo terecht 

voor een behandeling in de Basis GGZ. U gaat hiervoor eerst 

naar uw huisarts. Hij/zij luistert naar uw klachten en bekijkt 

welke hulp het beste bij u past. Dit kan een behandeling bij 

Indigo zijn. Uw huisarts verwijst u dan naar ons door.

Indigo locaties
Indigo heeft in Brabant vestigingen in Tilburg, Breda, Etten-

Leur, Rijen, Wijk en Aalburg, Almkerk, Drunen, Waalwijk, 

Helmond, Cuijk, Oss en Uden. U vindt ons daarnaast bij veel 

huisartsen, op scholen, in wijkgebouwen, bij gemeenten en 

bedrijven.

Meer informatie 

Voor meer informatie gaat u naar onze website www.indigo.

nl of belt u naar 088-016 18 00. U kunt ook een mail

sturen naar info@indigobrabant.nl
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Beter slapen 

Workshop / groepsaanbod

Men kan druk in het hoofd zijn, piekeren, zich haastig of 

gespannen voelen en daardoor 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 oefenin-

gen geleerd om de gedachtepatronen te veranderen. Het 

uitgangspunt is: je kunt invloed uitoefenen op je eigen 

gedachten. In de workshop Ieren de deelnemers de Pie-

ker Stop Methode.

●  MANTELZORG
Indigo ondersteunt mantelzorgers. Dat kan o.a. met de 

volgende activiteiten:

●  Cursus Omgaan met Borderline Groepscursus

●  Psychische problemen in de Familie Groepscursus

●  Cursus voor ouders van (jong)volwassen mensen met  

      autisme Groepscursus

●  Zelfhulpcursus voor familieleden van mensen met een

      depressie Individueel

Wat het beste past wordt besproken tijdens een kennis-

makingsgesprek 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.

●  Afstand en nabijheid

●  Grenzen stellen en communicatie

●  Hoe zorg ik goed voor mezelf

●  Depressie, rouw en eenzaamheid

Andere thema’s zijn bespreekbaar.

Aanmelden of meer informatie
Wilt u zich aanmelden voor een van de cursussen? 

Of hebt u een vraag over een van de cursussen? 

Neem dan contact met ons op via: 088-016 18 00 of 

info@indigobrabant.nl

Aanbod zorginstellingen

Aanbod van Surplus

MENU SURPLUS
Menu Surplus brengt koelverse en dag-

verse maaltijden bij u thuis (met uitzondering van de dorpen 

Made en Drimmelen). U warmt de maaltijd heel eenvoudig 

op in een magnetron.

Er is een uitgebreide keuze aan een volledige 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, Italiaanse, 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 de klantenservice: 0168 - 33 18 26.

PERSONENALARMERING
Surplus-Welzijn geeft u de mogelijkheid om zelfstandig te 

blijven wonen, in uw eigen 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 mogelijkheid om hulp in te kunnen 

schakelen is daarom heel erg belangrijk. Dit kan door het 

personenalarmeringssysteem. Een geruststelling voor ieder-

een 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, een van  

 uw contactpersonen gewaarschuwd kan worden. Deze  

 contactpersoon komt zo snel mogelijk naar u toe om  

 hulp te bieden.

Wilt u meer informatie of alarmering aanvragen?

Bel naar: Loket Surplus: 0168 33 18 33

Alarmering is in de meeste gevallen snel te plaatsen.

KLUSSENDIENST
Surplus heeft samen met SWO een klussendienst voor de 

gemeente Drimmelen opgericht. De klussendienst kan elke 

werkdag ouderen, gehandicapten en mensen met een smal-

le 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 verplaat-

sen van een 

kast of het 

ophangen van 

een plankje.

Wilt u gebruik 

maken van 
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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 doorgeven aan de 

SWO of meldt uw klus aan bij een van de service-

punten in de gemeente Drimmelen. U kunt ook uw klus zelf 

mailen aan de klussendienst.

Telefonisch kunt u uw klus melden: 

Antonius Abt: 076-593 29 10

SWO: 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 klussendienst € 2,50 per half uur. Dit is 

exclusief evt. materialen.

DAGVERZORGING
Wat is dagverzorging?
Bij de dagverzorging ontvangt u professionele verzorging 

en/of begeleiding. Dit gebeurt in een zinvolle, plezierige en 

ontspannen sfeer, samen met andere ouderen. U ontmoet 

elkaar een of meer dagen per week. Bij de dagverzorging 

kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. Individueel 

of in een groep. U kunt bijvoorbeeld samen koken en eten, 

ontspannen en bewegen. 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 zelf-

standigheid en het onderhouden van sociale contacten.

Voor wie?
Dagverzorging is bedoeld voor thuiswonende ouderen die 

overdag behoefte hebben aan verzorging en/of begeleiding. 

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 !nanciële vergoeding.

Waar?
Woonzorgcentrum De Ganshoek 

Ds. Jamesstraat 18

4926 BK Lage Zwaluwe

0168-48 26 55 / maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

tussen 10.00 en 16.00 uur

Woonzorgcentrum Antonius Abt

Dorpsplein 1

4844 CM Terheijden

076-593 29 10 / maandag t/m vrijdag tussen 

10.00 en 16.00 uur

Zorgboerderij Poolse Dreef

Poolse Dreef 4

4844 EP Terheijden

076-593 28 52 / maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur

Wat biedt een zorgboerderij extra? Een boerderij doet te-

rugdenken 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 achtergrond, zullen zich 

hier meteen thuis voelen.

Vervoer
Als u niet zelfstandig naar de dagverzorging kunt komen, 

regelt Surplus Zorg uw vervoer. U kunt hiervoor contact op-

nemen 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 professionele behande-

ling en/of begeleiding. Dit gebeurt in een zinvolle, plezie-

rige en ontspannen sfeer, samen met andere ouderen. U 

ontmoet elkaar een of meer dagen per week. Bij de dagbe-

handeling kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten. 

Individueel of in een groep. U kunt bijvoorbeeld samen 

koken en eten, ontspannen en bewegen.

Behalve activiteiten vindt er ook behandeling plaats. Bijvoor-

beeld fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.

We houden rekening met wat u wilt en kan.

Doel van dagbehandeling
Het doel van dagbehandeling is u ondersteuning te ge-

ven zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven 

wonen. We spreken met u af wat het doel is van de dag-

behandeling. Bijvoorbeeld observatie, behandeling en/of 

begeleiding. Deze doelen schrijven we op in uw persoonlijke 

zorgplan.

Voor wie
Dagbehandeling is bedoeld voor thuiswonende ouderen die 

extra ondersteuning willen. Bijvoorbeeld vanwege geheugen-

problemen en/of lichamelijke problemen. Voor dagbehan-

deling heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indica-

tiestelling Zorg (CIZ). Wanneer u geen indicatie heeft maar 

toch graag wilt deelnemen, is dit mogelijk tegen een !nanci-

ele vergoeding.
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Waar?
Woonzorgcentrum De Ganshoek

Ds. Jamesstraat 18

4926 BK Lage Zwaluwe

0168-48 26 55 / maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur

Woonzorgcentrum Antonius Abt

Dorpsplein 1

4844 CM Terheijden

076-593 29 10 / maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 

uur

Zorgboerderij Poolse Dreef

Poolse Dreef 4

4844 EP Terheijden

076-593 28 52 / maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 

uur

Vervoer
Als u niet zelfstandig naar de dagbehandeling kunt komen, 

regelt Surplus Zorg uw vervoer. U kunt hiervoor contact op-

nemen met de locatie waar u dagbehandeling wilt ontvan-

gen. 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 

activiteiten, 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 persoonlijke zorg).

Het dagprogramma zal bijdragen aan vermindering van 

sociaal isolement of aan verlichting van de zorg

thuis door mantelzorgers.

THUISZORG
Wanneer u thuis verzorging, verpleging en/of begeleiding 

nodig heeft, kan Surplus Zorg thuiszorg bieden. U heeft bij-

voorbeeld hulp nodig bij het huishouden of bij uw persoon-

lijke 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 kun-

nen u helpen bij het aanvragen van deze indicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klan-

tenservice van Surplus Zorg via 0168-33 18 26.

WIJKZUSTER
De wijkzuster is het aanspreekpunt 

op het gebied van zorg en welzijn in 

uw wijk. Kunt u bijvoorbeeld wel wat 

ondersteuning gebruiken bij uw huis-

houden? 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 af-

spraak kunt u contact opnemen met de wijkzuster 

0162-42 68 43.

De wijkzuster is 24 uur per dag te bereiken. Voor 

een afspraak heeft u geen zorgindicatie nodig en 

betaalt u geen eigen bijdrage.

De wijkzuster is een initiatief van de Regionale Kruisvereni-

ging West-Brabant. Surplus voert dit initiatief uit.

ZORGCENTRUM ANTONIUS ABT
Gastvrijheid met sterren
Gastvrijheid is waar het om gaat; het Antonius Abt wil zich in 

de kern van Terheijden pro!leren als een gastvrij huis waar 

de deur altijd open staat. Om dat te bewerkstelligen zijn er 

reeds samenwerkingsverbanden aangegaan met verschei-

dene organisaties. Op deze manier komen de inwoners van 

Terheijden en directe omgeving in contact met de bewoners 

van het Antonius Abt.

Gastvrijheid
Zoals eerder vermeld staat bij het Antonius Abt de deur 

open. Elke dag is er gelegenheid om ’s morgens ko&e te 

komen drinken, hiervoor vragen wij een kleine vergoeding.

Wanneer u tijdig reserveert, kan u ook iedere dag aansluiten 

bij de warme maaltijd in het restaurant.

Ook bieden wij een gevarieerd activiteitenaanbod aan waar 

u gebruik van kan maken. 

Wat activiteiten op een rij
●  Iedere maandag bingo, beweegactiviteiten, themafees-

 ten en iedere donderdag kaarten en zingen onder bege-

 leiding van accordeon muziek.

●  Elke 3e woensdag van de maand is er een eetcafé. Dat wil  

 zeggen dat u kunt komen genieten van een broodver-

 vangende maaltijd. Bloedworst met appeltjes,koude  
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WOONZORGCENTRUM  
DE GANSHOEK

 schotel, uitsmijteravond, het is er allemaal. Voor  

 het eetcafé vragen we uiteraard een kleine 

 vergoeding.

●  Elke 4e woensdag van de maand is het restau- 

 rantavond. Elke maand een ander thema: Itali- 

 aans, of heeft u liever Mexicaans, het kan allemaal. 

 Ook voor de restaurantavond vragen we een kleine 

 vergoeding.

Bent u inmiddels nieuwsgierig geworden, wilt u meer infor-

matie of wilt u aan een activiteit deelnemen, dan nodigen 

wij u van harte uit om met ons contact op te nemen.

Woonzorgcentrum Antonius Abt

Dorpsplein 1, 4844 CM  Terheijden, 076-593 29 10

WOONZORGCENTRUM DE GANSHOEK

Elke dag is er gelegenheid om ’s morgens koffie te komen drin-

ken. U kunt reserveren om van maandag t/m vrijdag de warme 

maaltijd te nuttigen.

Ook bieden wij een gevarieerd activiteitenaanbod aan waar u 

gebruik van kan maken. 

U kunt zich voor de activiteiten opgeven bij de receptie van de 

Ganshoek 0168-48 26 55

2 x per maand is er een bingo op wisselende dagen. Hier wor-

den altijd leuke en diverse prijsjes voor gehaald. 

Aanbod activiteiten

Maandag:

●  14.00 uur kaarten. U kunt jokeren of rikken.

 De punten worden bijgehouden en 2 x per jaar is er een  

 prijsuitreiking voor de beste jokeraar en beste rikker.

●  15.00 uur Kerkdienst: Rozenhoedje

Dinsdag:

●  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 opgetreden.

●  18.30 uur Jeu de Boules. In de zomermaanden bij goed  

 weer.

Woensdag:

●  14.00 uur Handwerkclub

Elke dag is er gelegenheid om ’s morgens ko&e te 

komen drinken.

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’ of te zien op www.surpluszorg.nl

AANBOD VAN “DE WIJNGAERD”
Visie op dagbesteding in de Wijngaerd

Voor de invulling van de dagbesteding in de Wijngaerd ligt 

de nadruk op de vraag van de cliënt. Hetgeen betekent dat 

wij gezamenlijk, cliënt met zijn of haar mantelzorger, in beeld 

brengen welke dagactiviteiten passend zijn. Maatwerk op 

individueel niveau. Op deze manier is en blijft er ook oog 

voor de mantelzorger en de individuele thuissituatie.

Doelgroep dagbegeleiding

De Wijngaerd is speci!ek gericht op de minder vitale oudere. 

Zowel ouderen zonder beperking tot ouderen metmatige 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 kun-

nen 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 ge-

meenschap van Drimmelen.

Eigen keuzes blijven maken wordt gestimuleerd met de 

visie van de Wijngaerd op dagbesteding. Een win/win 

situatie is, dat naast een gestructureerde dagbesteding 

met indicatie, ook zonder indicatie een laagdrempelig 

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 wil-

len afnemen.

Het Binnenplein van de Wijngaerd is dynamisch en is zo-

doende automatisch een dagelijkse ontmoetingsruimte met

eetcafé en ko&ebar. Tevens ervaart men daardoor de omrin-
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gende ruimten met de georganiseerde activiteiten: een

uitnodigend vereni- gingsleven wordt zodoende voor min-

der vitale ouderen laagdrempelig.

De ervaring is dat wat gasten afnemen van de Wijngaerd kan 

variëren: een enkele activiteit tot een dagvullend program-

ma inclusief eten en drinken.

De visie en het nieuwe totale dagprogramma in het dagcen-

trum van de Wijngaerd zal zeker ook bijdragen tot vermin-

dering van het gevoel van een sociaal isolement van de 

cliënt zelf.

De Wijngaerd realiseert zich dat haar professionele kracht 

al jaren ligt op het gebied van ondersteuning van oude-

ren, 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 huis-

houdelijk 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 moge-

lijkheden. 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 manieren te ondersteunen 

en vooral niet teveel inbreuk te maken op uw privacy. Dat is 

ook de reden waarom u een vaste hulp toegewezen krijgt 

en niet iedere keer iemand anders. Mocht uw vaste hulp bij-

voorbeeld met vakantie gaan (of anderszins verhinderd zijn) 

dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Wij stem-

men 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 handdoeken, bedden-

goed en uw persoonsgebonden wasgoed zoals kleding, een 

theedoek, keukendoek, servet, zakdoek, schort en wat al 

niet meer, wordt u de mogelijkheid geboden te kiezen 

voor een professionele externe wasserij. Voor een vast 

bedrag per stuk verzorgen zij uw wasgoed voor u. Zij 

hanteren hiervoor een per jaar vastgestelde prijs.

Daarnaast kunnen we u, tegen betaling (in abonnements-

vorm) ook ander maatwerk bieden:

●  Vervoersdienst

●  Klussendienst (kleine klusjes in en rondom huis)

●  Tuinonderhoud (gras maaien, snoeiwerk- zaamheden,  

  reinigen van stoepen en terras etc.).

●  Kapperservice aan huis of in de Wijngaerd

●  Schoonheidsbehandeling aan huis (harsen, epileren,  

  manicure etc.)

●  Pedicure

Contact
Mevr. Peggy van Turnhout p.van.turnhout@dewijngaerd.nl

0162-690 500 (doorkiesnummer: 270)

Restaurant
Ons restaurant is 7 dagen in de week geopend voor 
zowel lunch als diner.

Restaurant Ons Trefpunt in de Wijngaerd is open van 12.00 

tot 19.00 uur. Tijdens de openingstijden zijn u en uw gas-

ten 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 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 18.30 

uur. Kortom een restaurantservice waarbij uw wensen en die 

van uw gasten centraal staan.

Voor de avonden van 17.00 tot 18.30 uur hebben we, naast 

het gebruikelijke aanbod (3- gangen keuzemenu), 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 ver-

zoeken wij u persoonlijk te reserveren bij één van de

medewerkers van het restaurant of  0162-69 05 00 

Feesten, catering en zaalverhuur 
Er zijn gebeurtenissen die niet onopgemerkt voorbij mo-

gen gaan. Een verjaardag, jubileum of trouwdag: mijlpalen 

die erom vragen om gevierd te worden. Voor dergelijke 

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 speci!eke wensen als leidraad zijn wij in staat activi-

teiten 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 ko&etafel en van een mooi opgemaakte schaal 

met hapjes tot een volledig bu[et: de mogelijkheden zijn 

legio. Wij informeren u met plezier over mogelijkheden en 

prijzen.



Reserveren
Wij nemen u de organisatie graag uit handen, zodat u enkel 

hoeft te genieten. Maar natuurlijk verliezen wij uw persoon-

lijke 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 inhoudelijke wensen bespreken met 

onze medewerker van het Binnenplein.

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

en zalen.

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

Boodschappenservice
De Wijngaerd heeft een eigen winkel met een uiteenlopend 

assortiment. U kunt hier uw dagelijkse boodschappen doen. 

Wij kunnen de boodschappen bij u thuis bezorgen.

Contact
 M.b.t. restaurant, maaltijddienst en catering op werkdagen 

tussen 10.30 en 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 11.30 

uur Mevr. Marianne Grandia m.grandia@dewijngaerd.nl

0162-69 05 00 (doorkiesnummer: 254)

Verenigingsleven in de Wijngaerd

Sjoelcompetitie
Maandagmiddag: 13.30 – 16.00 uur Locatie: Kapelzaal 

Woord- en communieviering
Dinsdagmorgen: 10.00 – 10.30 uur Locatie: Stiltecen-
trum

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

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 11.00 uur   
 Beweeggroep  algemeen Prisma  
 Kapelzaal
 11.00u t/m 11.30 uur
  Beweeggroep dagverzorging DV  
 Kapelzaal

Woensdag 11.00u t/m 11.30 uur  
 Beweeggroep algemeen  
 Kapelzaal

Donderdag 9.00u t/m 9.45 uur 
 Fitnessgroep 1  Fysiotherapieruimte
 10.00u t/m 10.45u  Fitnessgroep 2   
 Fysiotherapieruimte
 11.00u t/m 11.45 uur  Fitnessgroep 3   
 Fysiotherapieruimte

Vrijdag 10.45u t/m 11.15 uur  Beweeggroep DB   
 Binnenhof
 11.30u t/m12.00 uur  Beweeggroep DV   
 Ruimte DV

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

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

U kunt bij de Wijngaerd terecht voor alle 
vragen ten aanzien van het ouder worden.
Daarvoor belt u met de zorgcoordinator extramuraal

De Wijngaerd, 0162-69 05 00, info@dewijngaerd.nl

De Wijngaerd is er voor de minder vitale ouderen!!De Wijngaerd is er voor de minder vitale ouderen!!
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Thebe Wijkverpleging

Levert zorg in uw vertrouwde omgeving Zolang 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 mantelzorgers, kunt oplos-

sen. Die oplossingen vullen onze buurtteams graag aan met 

verpleging, verzorging en ondersteuning op maat. Van ver-

zorging tot intensieve en complexe verpleging bij u thuis. Bij 

Thebe wijkverpleging kunt u als cliënt rekenen op een ruim 

en gevarieerd aanbod van zorg aan huis.

Ook letten wij erop dat uw mantelzorger niet overbelast 

raakt.

Wijkverpleging is mogelijk in alle fases van ziekte of ouder-

dom. Bij Thebe kunt u rekenen op een uitgebreid aanbod 

van eenvoudige verzorging tot complexe specialistische 

verpleging en begeleiding bij u thuis. Ook voor advies, 

voorlichting en instructie, valpreventie, zelfstandig woonad-

vies, aanvragen en gebruik van hulpmiddelen, 0ndersteu-

ning mantelzorg kunt u bij ons terecht. Thebe heeft gespeci-

aliseerde wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden 

voor COPD, diabetes, wond, stoma en incontinentiezorg, 

dementie ,palliatieve zorg en ergo coaches in dienst. Een 

oriënterend huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden.

De zorg wordt gegeven door deskundige en vaste gedreven 

wijkverzorgenden en wijkverpleegkundigen in kleine buurt-

teams bij u inde buurt. We houden rekening met uw wensen 

en werken nauw samen met huisartsen en andere zorgver-

leners.

Deze buurtteams zijn 24 uur per dag bereikbaar 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

De wijkverpleegkundige maakt deel uit van het dorps-

team in de gemeente Drimmelen. Dat houdt in dat u 

haar voor alle zorgvragen kunt benaderen.

Daarnaast is er een team van specialische verpleging thuis, 

06-51 20 79 83. Zij verzorgen onder individuele verant-

woordelijkheid van huisarts of specialist verpleegkundige 

handelingen waardoor u niet in het ziekenhuis hoeft worden 

opgenomen of eerder met ontslag kan.

Indicatie
Om voor wijkverpleging in aanmerking te komen, heeft u 

een indicatie nodig. Deze regelt de wijkverpleegkundige van 

Thebe samen met u. U heeft geen verwijzing van de huisarts 

of specialist nodig.

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, maken we samen met u een zorg-

plan op en evalueren deze regelmatig.

In dit plan worden afspraken vastgelegd over de verzorging/

verpleging 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 /verpleegkundige langs hoeft te komen. 

We noemen dit Zorgnet of zorg op afstand . Via eenvoudige 

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 mo-

gelijkzelfstandig 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 zelf-

standig woont en u glijdt uit? Of u wordt onwel? Met per-

sonenalarmering van Thebe heeft u altijd snel hulp bij de 

hand.

U heeft een zendertje met een drukknop met een koordje 

om de hals of pols en een alarmeringstoestel, dat via de tele-

foon 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 contactpersonen. Wilt u, of kunt u in geval van 

nood niet terugvallen op eigen contactpersonen? Kies dan 

voor professionele alarmopvolging. Dan komt er, als u op de

knop drukt, binnen dertig minuten een professionele mede-

werker 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 came-

raverbinding met de verpleegkundige, wat extra zekerheid 

geeft bij acute zorgvragen.

Thebe Catering &amp; 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 diep-

vriesmaaltijden 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.
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Uitleen van hulpmiddelen
Thebe heeft uitleenpunten in Terheijden, bij Fysiotherapie-

praktijk Terheijden , Markstraat 4 en in Made bij Geriai! t 

fysiotherapie, Wilgenstraat 1. Beide zijn geopend op werk-

dagen 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 ondersteunende hulpmiddelen en 

verzorgingsproducten. 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 zorgverzekeringspas 

meenemen. U hoeft geen lid tezijn.

NB: loophulpmiddelen zitten niet in het basispakket en die-

nen 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 www.thebe.nl

Ledenvereniging Thebe Extra is een moderne vereniging 

in Midden- en West-Brabant. Wij zijn voor onze 110.000 leden 

een gids en steun op het gebied van welzijn en zorg. De Leden-

vereniging maakt zich sterk om u als lid aanvullende dienstver-

lening op het gebied van welzijn en zorg te bieden. 

 

Zo helpen wij u een weg te vinden in het zorglandschap en re-

gelen wij voor u kortingen op dagjes uit, cursussen 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 hebben. Daarin werken we nauw samen met andere 

organisaties.

Ook ondersteunen en stimuleren we maatschappelijke initi-

atieven via de plaatselijke stichtingen voor kruiswerk en het 

Stimuleringsfonds Thebe Extra, ook bij u in de buurt.

Heel veel voordeel
Om zorg te krijgen hoeft u geen lid te zijn. Maar het lidmaat-

schap van de Ledenvereniging Thebe Extra biedt zeker 

voordelen.

ò   Korting op de basis- en de aanvullende ziektekostenver- 

  zekering van CZ en Ohra en op de schadeverzekeringen  

  van OHRA;

ò  Naast de korting op de premie van CZ en OHRA hebben  

  we ook een korting op de premie bij VGZ;

ò  Korting op diverse diensten en cursussen tot wel 50%;

ò  20% Korting op producten in de Medipoint Thuiszorg- 

  winkel; 

ò  Gratis uitleen van loophulpmiddelen;

ò  De ledenconsulent brengt op uw verzoek gratis een huis- 

  bezoek: woonadvies zelfstandig thuis;

ò  Diverse activiteiten in de vorm van uitstapjes;

ò  Ieder kwartaal het ledenblad “Leefstijl”, boordevol met  

  leuke en nieuwe acties en activiteiten.
 

Enkele van onze diensten en producten zijn;
ò  Diverse EHBO-cursussen

ò  Korting op ! tness bij diverse centra   

   bij u in de buurt

ò  Korting op een e-ticket voor Safaripark  

   Beekse Bergen;

ò  Korting op rijbewijskeuring;

ò  Korting op hulp bij uw verhuizing

ò  FietsNED: Korting op ! etsverzekering,   

   ! etsenmaker aan huis en Pech-onderweg- 

   abonnement.
  

Ook kunt u gebruik maken van een groot 

aantal diensten aan huis, bijvoorbeeld: kapper, 

kunstgebit, opticien, pedicure, pruiken, 

schoenen, klussendienst en maaltijdservice. 

U bent lid voor slechts 18 euro per jaar 

(bij automatische overschrijving). Uw hele 

inwonende gezin pro! teert dan van het 

lidmaatschap. Alleen al door bijv. de 

korting op uw zorgverzekering is uw lidmaat-

schap zo terugverdiend. Wacht dus niet langer 

en meld u aan! Bel onze ledenconsulent op 

088-374 75 76 of kijk op www.thebe-extra.nl.

(Advertentie)
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