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Inhoud deze editie

Colofon

Activiteitenoverzicht tot en met september

‘SproakSaam’ is een seniorenmagazine dat elk 
kwartaal gratis wordt verspreid door 
vrijwilligers. Elke inwoner vanaf 65 jaar 
woonachtig in de gemeente Twenterand, de 
kernen Daarle en Daarlerveen, ontvangt dit 
blad.

Contact:
Burgemeester Koetjestraat 2
7681 ZP Vroomshoop
telefoon (0546) 481 456
e-mail: sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl

‘SproakSaam’ is digitaal in te zien via de
website www.zorgsaamtwenterand.nl

Oplage: 5.000 exemplaren
Formaat: magazine - A4
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In de schijnwerpers: 40 jaar Harrie Drenth

Koersbalseizoen afgesloten

Beste lezers, 

De zomereditie van SproakSaam is weer door veel vrijwilligers bij 
u bezorgd. Sommige vrijwilligers genieten van een zomervakantie 
en daarvoor zijn er enkele invallers die de bezorging overgenomen 
hebben. Geweldig toch? 

De vorige editie van de SproakSaam was al bij de drukker ten 
tijde van het jaarlijkse koersbaltoernooi. Vandaar dat wij 
hierover toen niet hebben kunnen berichten. In deze uitgave 
daarom alsnog de uitslag van het toernooi gemeld. 

Verder vindt u in deze uitgave terugblikken op het afgelopen 
seizoen, in de hoop dat u ook na de zomervakantie deze draad 
weer oppakt of misschien helpt het u om na de zomer eens te 
gaan kijken welke gezellige, sportieve of leerzame activiteiten bij u 
passen. 

Eén van onze trouwe schrijfsters heeft in haar nieuwsbericht uit 
het Liefferdinck een oproep gedaan voor vrijwilligers. Zoekt u voor 
uzelf vrijwilligerswerk, dan is ondersteuning bij de instuif 
misschien iets voor u. Of wilt u iets vrijblijvenders, kijk dan eens 
wat helpende handen u kan bieden. Verder worden ‘kook’-
vrijwilligers gezocht. Daarnaast zijn er bij ZorgSaam Twenterand 
altijd wel vrijwilligers voor diverse taken welkom. 

Wie weet zien we u deze zomer ergens op de fiets, op de koffie 
of bij een van de andere activiteiten. Wat u ook gaat doen, wij 
wensen u een fijne zomer. 

Zijn er activiteiten of wilt u informatie voor de periode september 
tot en met november 2018 delen via de SproakSaam, stuur dan 
uw kopij vóór 31 juli 2018 naar ons e-mailadres. Deze is 
sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl
(De kopijsluiting voor de uitgave van december 2018 is overigens
20 oktober aanstaande)

Namens de redactie: 
Siny Dekker  - Gedicht
Berend Jan Immink - Redactie
Janny Kassies - Jantjes’column / In de schijnwerper
Henk Pasterkamp - Redactie
Jo Smelt - Puzzel van Jo

Op de cover: Cor Schrotenboer, eigenaar van gelijknamige
  rijschool uit Den Ham
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TERUGBLIK De afgelopen maanden vonden weer veel activiteiten 
plaats. Sommigen stuurden ons een verslag ervan.

Slotavonden - Twee gezellige bijeenkomsten
Op 16 april en 23 april werden door de twee commissies welzijn ouderen van ZorgSaam Twenterand 
slotavonden georganiseerd in Vriezenveen en Westerhaar. Een verslag.

Bij binnenkomst in CCK2 in Vriezenveen was er al 
live-muziek door Jan Kivits op een keyboard. 
Tijdens de hele avond heeft hij een paar keer 
nummers gespeeld en gezongen en is er zelfs door 
mensen gedanst; stijldansen wel te verstaan.
De gymgroep heeft een paar wekelijkse oefeningen 
getoond met hulp van muziek en de stokken.

Een Keep Fit-groep heeft een dansje ingestudeerd 
met allemaal een rode zonnige hoed. De 
volksdansers hebben een paar dansen getoond en 
ook een dans gedaan samen met andere 
belangstellenden uit de zaal. Hier was veel 
interesse voor.

Tussendoor heeft een vrijwilligster een gedicht 
voorgelezen over waarom een varken een krul in de 
staart heeft.

Ook was er als verrassing een cadeautje in goud 
papier dat rond ging in een grote kring van 
aanwezigen in de zaal. Er kwamen op de oproep 
ruim dertig mannen en vrouwen in de benen 
hiervoor. Ze maakten een kring en de vrijwilligster 
begon een gouden kadootje aan iemand te 
overhandigen. Er werd steeds verteld aan wie je 
het cadeautje door moest geven; zoals  de langste 
man, degene met de mooiste bril, etc. Uiteindelijk 
mocht de laatste het cadeautje houden: een doos 
overheerlijke bonbons.

Aan het eind was er een bingo, waarvoor de 
vrijwilligers onder andere bij de middenstand in 
Vriezenveen hadden aangeklopt voor 
medewerking. Om 22.00 uur ging iedereen voldaan 
naar huis van deze gezellige avond!

In Westerhaar speelden Gerrit Flims en Siny Bos 
samen op accordeon herkenbare nummers voor 
iedereen. Ook hier lieten de volksdansers een paar 
dansen zien en kwam de Keep Fit in actie. 
Zangkoor Levenslust zong enkele nummers voor 
de aanwezigen onder leiding van dhr. Steensma; 
die voor inval bereid was deze avond als dirigent 
op te treden.

Daarna wilde men graag het slot van het verhaal 
nog horen; dus dat werd even verder voorgelezen. 
Aan het einde was de welbekende verloting. Vele 
prijzen gingen vrolijk  mee huiswaarts.

Als verrassing was er een verhalenbingo in het 
dialect. “Vanaomd wil ik is eem met jullie proat’n 
over Bats van de Blikslager, een biezunder man van 
55 joar”. Dit was enerzijds lastig omdat men het 
verhaal graag wilde volgen, maar gelijk de 
nummers op de bingokaart moest aanstrepen. 
Toch gingen alle drie bingoprijzen er vlot uit. 
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Voor de koersbalgroepen is het seizoen 2017 / 2018 voorbij. Het Twenterand Koersbaltoernooi, dat 
op donderdag 1 maart werd gehouden, was voor menige koersbalgroep een moment om de 
krachten te meten in vergelijk met de overige koersbalgroepen. 

Het was de bedoeling om de laatste middag 
van het seizoen met zijn allen te gaan 
klootschieten, maar het weer wilde niet 
meewerken. Daarom hebben we het binnen bij 
Ria gezellig gemaakt met het spelen van ons 
mooie koersbalspel: jongens tegen de meisjes.

De meisjes waren veel sterker en wonnen deze 
wedstrijd met 30 punten verschil.

Eindstand na 26 speelronden
1. Lien Smit    437 punten
2. Eef Gouma    384 punten
3. Henk Jansen   378 punten

Er is door Op Koers met twee teams deelgenomen 
aan het Twenterand Koersbaltoernooi in de 
Klaampe te Westerhaar. Deze middag was 
succesvol, want Op Koers is met de eerste en 
tweede prijs teruggekeerd naar Vroomshoop.

Koersbal wordt gespeeld in vrijwel alle kernen 
in de gemeente Twenterand en in de kernen 
Daarle en Daarlerveen. Na de zomerstop wordt 
er weer gestart. 

Wilt u een keer meespelen of komen kijken of wilt 
u meer informatie over het spel neem dan 
contact op met ZorgSaam Twenterand en vraag 
naar Loes Leemrijse. 

Het jaarlijkse Twenterand Koersbaltoernooi wordt 
in het seizoen 2018 / 2019 georganiseerd op 
donderdag 22 februari 2019.

Tevens is er elke eerste maandag van de maand 
een bekerronde. De einduitslag hiervan is:
1. Lien Smit    31 punten
2. Eef Gouma    19 punten
3. Henk Jansen   19 punten

Koersbalseizoen 2017 / 2018 afgesloten

Na de koffie met lekkere koek gingen we over tot 
de prijsuitreiking. De kampioen was net als de 
vorige twee jaar Mw. Janny Pekkeriet met 567 
punten. Zij mag de wisselbeker houden. 

Op de tweede plaats eindigde Albert Eising met 
525 punten en derde werd Harm de Lange met 
480 punten. Winnaars gefeliciteerd. Ria en Arie Bos  
werden bedankt voor hun gastvrijheid.

Later zijn we met zijn allen naar De Gulle 
Buurman gegaan om te genieten van de gulle tafel 
met wat drankjes. Er werd afgesproken dat we 
dinsdag 28 augustus weer starten. 

Uitslag februari 2018
1. Geesje Kleinjan van Haarst   83 punten
2. Hennie Miskotte   82 punten
3. Janny Rotmensen   77 punten

Uitslag maart 2018
1. Hilly Bos     87 punten
2. Janny Rotmensen   78 punten
3. Eef Lusseveld   70 punten

Uitslag april 2018
1. Hennie Hekman   88 punten
2. Sientje van Lenthe   66 punten
    Marie Heuver   66 punten
3. Hilly Bos    65 punten

De afgelopen maanden is er weer volop 
gespeeld en geoefend. 

Koersbalclub Doarle

Het seizoen is afgesloten, voor zowel de 
competitie als de beker gespeeld. 

Koersbalgroep Op KoersKoersbalgroep SMR

Datum Twenterand Koersbaltoernooi 2019
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Veilig Verkeer Nederland afdeling Twenterand heeft het druk gehad dit seizoen. In de maand april 
zijn er twee projecten begeleid, welke met veel enthousiasme zijn gevolgd. Het gaat hier om de 
rijvaardigheidstraining en de scootmobielcursus.

Een geslaagd seizoen voor VVN Twenterand

Dinsdag 24 april werd de scootmobielcursus 
gegeven. Deze werd in samenwerking met de 
gemeente (Wmo) en ZorgSaam Twenterand 
georganiseerd. Hier waren dertien mensen bij 
aanwezig. 

Woensdag 18 april werd de rijvaardigheidstraining 
gegeven onder leiding van autorijschool 
Schrotenboer.  Dankzij een goede opkomst en het 
mooie weer kan deze training als zeer geslaagd 
worden beschouwd. 

Twintig mensen, in leeftijd variërend van 55 tot 91 
jaar, waren aanwezig. Het programma was 
verdeeld in twee delen: een deel theorie om de 
nieuwste borden en situaties in Twenterand uit te 
lichten en een deel praktijk.

De dag begon met theorie. Er werd inzicht 
gegeven voornamelijk over de plaats op de weg, 
wanneer ze worden gezien als fietser en wanneer 
ze zich moeten gedragen als voetganger. 

Tijdens het praktijkdeel werd elke kandidaat in 
haar of zijn auto vergezeld door een rijinstructeur 
om vervolgens drie kwartier in de omgeving rond 
te rijden. Na terugkomst werd de rit besproken en 
geëvalueerd om zo meer inzicht te krijgen in zijn of 
haar eigen rijgedrag.

De deelnemers waren erg enthousiast over deze 
rijvaardigheidstraining en de meesten gaven aan 
ook in de toekomst zeker weer mee te zullen doen.

Na afloop werd het deelnamecertificaat en het boek 
“Vaardig blijven in het verkeer” uitgereikt. Mede 
door de goede opkomst, het enthousiasme van de 
deelnemers, de goede sfeer en natuurlijk het mooie 
weer is dit een evenement om volgend jaar weer op 
de agenda te zetten.

Na de theorie werd elke scootmobiel gecontroleerd 
door een ervaren monteur van Medipoint. Deze 
monteur was erg betrokken bij zijn klanten en heeft 
wensen en vragen van de scootmobielgebruikers 
behandeld. Na deze controle mochten de 
scootmobielgebruikers hun rijvaardigheid 
beproeven op het parcours welke was opgezet, 
dit parcours gaf situaties weer welke dagelijks 
voorkomen op de weg. Nadat een ieder het 
parcours had gevolgd werd de dag afgesloten met 
vragen en een presentje voor hun aandacht en tijd.

Ook werd er aandacht besteed aan 
verkeersdrempels en hoe deze te benaderen. Deze 
drempels zijn voor scootmobielgebruikers vaak een 
gevaarlijk obstakel en frustratie. VVN Twenterand 
blijft natuurlijk niet stil zitten en blijven innoveren, op 
naar volgend jaar.

Al met al was het dus een mooie afsluiting van het 
actieve seizoen voor VVN Twenterand.

Openingstijden van de Zorginformatie•punten
Maandag tot en met vrijdag: 09.00 - 12.30 uur
Vroomshoop: Oranjeplein 7h,   tel. (0546) 481 460 
Vriezenveen: Koningsweg 28, tel. (0546) 481 450 

Maandag en donderdag van 13.30 - 16.00 uur
Den Ham:      Goosensplein 1d, tel. (0546) 481 465
Westerhaar:   Hoofdweg 132j,   tel. (0546)  481 455
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Studiekring ‘Twenterand’ gaat meteen goed van start

Mocht de groep te groot worden, wat reëel is 
omdat er nog een paar deelnemers niet konden de 
eerste bijeenkomst, dan overwegen we te zijner tijd 
een tweede groep in een andere kern in 
Twenterand te starten. 

Denkt u,.. dit lijkt mij persoonlijk ook iets? Geef u 
op bij Geja van Benthem door te bellen met 
telefoonnummer (0546) 641 352 of te mailen naar 
g.vbenthem@bibliotheektwenterand.nl

Na een goed bezochte informatiebijeenkomst over wat een studiekring inhoudt, kwamen er voor de 
eerste bijeenkomst dertien geïnteresseerde deelnemers. 

Mensen die graag iets met anderen willen 
ondernemen en delen / uitwisselen van informatie. 
Je houdt jezelf geestelijk actief en ondervindt weer 
nieuwe sociale contacten. Dat is de bedoeling.  
De belangstelling was onverwacht groot. 

Eén keer per veertien dagen komt de groep op 
donderdagmiddag bij elkaar in een ruimte van de 
bibliotheek in Vriezenveen.

Het delen van kennis staat centraal en tijdens de 
eerste bijeenkomst  is uitgelegd dat er wel enige 
spelregels zijn; zoals: iedereen luistert goed naar 
wat de ander zegt, de ander wordt niet aangevallen 
op zijn mening/inzicht, iets persoonlijks blijft bij ons 
in de groep.

Ook zijn de eerste ‘huishoudelijke’ reglementen al 
onderling geregeld. Daarnaast is een studiekring er 
voor de ontspanning, gezelligheid, behoud van 
gezonde geest, inbreng van eigen levenservaring.

Jan Vreugendenhil is werkzaam bij het 
platform Studiekringen Nederland; heeft meerdere 
studiekringen helpen opzetten en is nog steeds 
persoonlijk actief bij twee studiekringen. Hij komt 
de eerste paar keer de gewenste ondersteuning 
bieden vanuit zijn ervaring.

Iedere bijeenkomst bereidt iemand een onderwerp 
voor. Dit wordt gepresenteerd en er wordt 
vervolgens over gediscussieerd.

Geja van Benthem van de bibliotheek Twenterand 
en Loes Leemrijse van ZorgSaam Twenterand 
zorgen voor de aansturing (opdat de groep een 
zelfvoorzienende groep zonder externe begeleiding 
wordt) en voor de gewenste faciliteiten, zoals de 
ruimte en benodigde middelen.

De komende maanden gaan ze samen ontdekken 
of er een basisvertrouwen voor ieder persoonlijk 
aanwezig is binnen de groep.  

Voor 17 mei kregen de deelnemers een opdracht 
mee naar huis: neem een actualiteit mee en een 
voorwerp wat je dierbaar is, zodat je er iets over 
kunt vertellen. Ook werd de vraag gesteld om 
alvast na te denken over een mogelijk onderwerp 
dat je zou willen bespreken. 

‘Studiekring, ik??’

 

Platform
Studiekringen

50 plus

www.studiekringen50plus.nl

“De studiekring 
houdt mijn 

geest actief”

Op 26 april werden, aan de hand van een 
kennismakingsronde, de deelnemers aan elkaar 
voorgesteld. 

Meer informatie
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Volksdansen Den Ham gaat door, zonder Ankie Voorbergen

Echter, de druk om wekelijks les te geven wordt 
te veel en daarom heeft ze ervoor gekozen te 
stoppen. Na zoveel jaren wilde ze zelf geen groots 
afscheid; liever nog met de stille trom vertrekken. 
Dat vonden de deelnemers van de volksdansgroep 
niet gepast en daarom hebben ze haar uitgenodigd 
op de koffie op een vrijdagmiddag in De Rank. De 
deelnemers hadden zelf gezorgd voor iets lekkers.  

Na bijna 25 jaar wekelijks  in Den Ham de Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO-) volksdansgroep 
te hebben begeleid, stopt Ankie Voorbergen er mee. Na een periode van ziekzijn, is Ankie gelukkig 
weer grotendeels hersteld. 

Zo werd op een ongedwongen manier, met een 
dankwoord en een bloemetje, afscheid genomen 
van een docente, die al die jaren trouw en liefdevol 
de groep dansers heeft begeleid. 

Als verrassing werd er toen ook gemeld door de 
invalster Bep  Kleinheerenbrink, dat ze de lessen 
het komend jaar wel wil blijven geven. Ankie heel 
erg bedankt voor de fijne dansjaren samen en nog 
alle goeds voor de komende jaren! 

SamenZijn
SamenZijn is een plek waar inwoners uit 
Twenterand elkaar ontmoeten. Het is een plek 
waar gezelligheid en ontmoeting centraal 
staan. 

Niets moet, alles mag! Een bakkie koffie, een goed 
gesprek, een spelletje of een creatieve bezigheid ...  
alles is mogelijk tijdens het SamenZijn!

Elke dinsdag van 10.30-13.30 uur, Oons  
Aaif, Grevinckhoffstraat 5 in Vriezenveen.

Elke woensdag van 09.30 -12.00 uur 
De Klaampe (ruimte dagbesteding Carint 
Reggeland), Hoofdweg 132f in Westerhaar.

Elke donderdag van 10.30 - 13.30 uur
Oos Plekkie, Bijvank 18m Vroomshoop.

Neem contact op met Discha Langeler, 
tel.  (0546) 481 450.

Biljarters gezocht
Sinds 2013 bestaat een biljartgroep van zes 
personen. 

Hebt u interesse, zou u graag eens willen 
leren biljarten of uw kennis bijhouden door wekelijks 
samen te spelen?

U hoeft geen volleerd biljarter te zijn, 
interesse in deze sport is voldoende.

Kom gerust eens kijken op een donderdag 
tussen 13.00 en 16.30 uur in d’n Esch.
Voor meer informatie of opgave kunt u contact 
opnemen met dhr. Kist  (0546) 602 403

Ook op woensdag is er een biljartgroep actief in 
d’n Esch, als u belangstelling hebt, bent u ook hier 
van harte welkom om eens te komen kijken. U kunt 
langskomen tussen 13.00 en 17.00 uur. 

Meer informatie
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De koffiekamer is open iedere dinsdag van 9.30 tot 
11.30 uur in Kerkelijke Centrum ‘Irene’ aan de 
Julianastraat 27 in Vroomshoop.  

De Koffiekamer: u bent ook in de zomermaanden welkom
Heeft u behoefte aan een praatje? Zin om even andere mensen te ontmoeten? Kom dan eens een 
keer naar de Koffiekamer. Een ontmoetingsplek vóór en dóór mensen zoals jij en ik!

Hier kunt u een praatje maken of even uw zinnen 
verzetten. De koffiekamer is een gezellige ruimte 
waar mensen elkaar wekelijks kunnen ontmoeten 
voor een kop koffie, een gesprek, het spelen van 
een spel samen. Ook is het mogelijk je ervaringen 
te delen met anderen. De invulling hangt af van de 
aanwezige deelnemers. 

Er is altijd een gastvrouw aanwezig, die u 
eventueel opvangt bij binnenkomst.  Zo hoeft u 
zich absoluut niet alleen te voelen en kunt u gerust 
alleen erop afstappen.

Op woensdag 22 
augustus a.s. vindt de 
tweede editie van het 
nieuwe, grootste en 
meest ludieke jaarlijks 
terugkerende festival 
voor alle 65-plussers in 
Nederland plaats op de 
Esplanade in Almere. 

De enorme diversiteit aan onder andere prachtige 
unieke spiegeltenten, kleine theatertentjes, 
workshops, een reuzenrad, ludieke straatartiesten, 
de sfeervolle aankleding en een nostalgische 
kermis zullen hier een bijdrage aan gaan leveren. 

De Rotary Club Twenterand sponsort het vervoer 
met een touringcarbus. Wilt u met de bus mee 
meld u zich dan aan via de Zorginformatie•punten.

Het Forever Young Festival is een dag vol 
muziek, theater, workshops en beleving. 
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Werken aan geduld
“Ik moet nog werken aan mijn geduld. Zo maak ik 
vooral graag grote objecten van fijne chamotteklei, 
ik hou minder van het fijne werk. Het boetseren 
zelf vind ik heel leuk, maar voor het afwerken heb 
ik minder geduld. Gelukkig helpt mijn man me wel 
eens door mijn beelden voor me af te lakken. Hij 
heeft voor sommige beelden ook een ondergrond 
gemaakt om ze op te plaatsen. Zo vullen we elkaar 
mooi aan.”

“Toen ik twee jaar geleden met pensioen ging, zocht ik naar een leuke tijdinvulling. Ik kwam de 
cursus keramiek en boetseren tegen in het Kulturhus De Klaampe in Westerhaar. Als 
voormalig basisschooljuf heb ik altijd wel iets gehad met kleien en boetseren, dus dat leek me wel 
wat.” Aldus Carin Lucas. Zij is zogenoemd keramist.

“Eerst moest ik uitvinden wat je allemaal met het 
materiaal kunt doen en welke technieken er zijn. 
Daarom heb ik de afgelopen twee jaar veel 
verschillende dingen gemaakt, waaronder bakjes, 
bustes, vrouwfiguren en de kop van onze 
Ridgeback Harley. Mijn eerste grotere project was 
een geglazuurd fantasiebeest op een boomstam 
met twee gekke koppen met snavels. Die was wel 
goed gelukt!”

“Mijn man heeft het tuinhuis voor me omgebouwd 
tot atelierruimte. Daar kan ik me naar hartenlust 
uitleven met een leuk muziekje op de achtergrond. 
Het meeste van wat ik heb gemaakt staat bij ons 
in huis of in de tuin. Mijn sculpturen weggeven doe 
ik niet zo snel; ik wil niet dat iemand denkt: Carin 
komt op bezoekt, moet ik dat lelijke ding weer in de 
kamer zetten!”

“Ik maak alleen dingen waar ik vrolijk van word. Ik 
ga geen treurige mannenkop maken, mijn beelden 
moeten vrolijk kijken! Als iets misgaat, probeer ik 
een creatieve oplossing te vinden. Zo was ik vorig 
jaar bezig met twee koppen tegelijk. De ene had ik 
niet goed ingepakt met natte lappen, waardoor hij 
was uitgedroogd. 

Maar hij was nog niet klaar; de achterkant van de 
schedel ontbrak. Uiteindelijk heb ik hem toch mooi 
geglazuurd en heb ik er gewoon bloemetjes in 
geplant! Op zo’n manier heeft zo’n ding toch nog 
een functie, dat vind ik wel prettig.”

Carin Lucas, keramist uit Den Ham

“Mijn beelden 
moeten vrolijk 

kijken.”
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Helpende Handen
Daar heeft iedereen toch wel eens behoefte aan?

Soms zijn er dingen waarbij een beetje hulp welkom is, denk aan de tuin die wel eens iets meer 
onderhoud vraagt dan u zelf nog kunt of misschien lukt het u niet om die boekenkast die u heeft 
gekocht zelf in elkaar te zetten. Maar ja, waar vind je iemand die je daarmee wil helpen.

Voor inwoners van Twenterand is er de 
webservice Helpende Handen die hierin hoopt te 
voorzien.

Naast aanbod van personen heeft Helpende 
Handen ook een uitgebreide sociale kaart. Hierin 
vindt u het aanbod van bedrijven / organisaties in 
uw buurt. Op deze manier hebt u via de webservice 
Helpende Handen altijd een compleet overzicht van 
personen en organisaties die u kunnen helpen. De 
sociale kaart is te vinden onder de knop 
‘aanbod organisaties’.

Hebt u als inwoner een vraag, stel deze dan gerust 
op Helpende Handen. Of hebt u nog wel af en toe 
wat tijd over en wilt u deze nuttig besteden door 
iets te betekenen voor anderen in uw dorp of elders 
in de gemeente Twenterand? Reageer dan op een 
geplaatste vraag of plaats uw eigen aanbod. 

Dat kan al zijn door uw hulp aan te bieden bij 
eenvoudige klusjes zoals een schilderij ophangen, 
kleine reparaties, het snoeien van de heg, helpen 
met eenvoudige administratieve zaken of een 
keertje meerijden naar een ziekenhuis of 
winkel, eenmalig of met regelmaat. Het principe 
van Helpende Handen is dat u elkaar helpt met 
gesloten beurs.

Hoe werkt het?

Hiervoor moet u zich éénmalig registreren waarmee 
u een profiel aanmaakt. Na het registreren kunt 
u ook uw eigen vraag en aanbod plaatsen op 
Helpende Handen waarop bezoekers van de 
website vervolgens weer kunnen reageren. 

Bent u niet zo handig met de computer, hebt u 
geen computer of wilt u liever persoonlijk advies, 
dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit de 
Zorginformatie•punten van ZorgSaam Twenterand. 
Tel. (0546) 481 460 van 9.00-12.30 uur op 
werkdagen of via e-mail 
helpendehanden@zorgsaamtwenterand.nl

De webservice is te vinden op 
https://helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl. 
De geplaatste berichten kunt u bekijken onder de 
knop ‘Vraag & aanbod’. Wanneer een bericht u 
aanspreekt kunt u via de website reageren. 

Ondersteuning nodig?
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Mannenwerk / vrouwenwerk?
- Jantjes' column -

Het voorjaar en de zomer komen er aan. Dat betekent, dat het tuinwerk zich aandient.

Nu ben ik onder andere verhuisd vanwege de grote 
tuin bij mijn vorige huis. Waar ik nu woon, heb ik 
het helemaal naar mijn zin, maar ik heb nog steeds 
een flink stuk grond rondom mijn huis. Daar ben 
ik nog druk mee aan het reorganiseren. Maar het 
moet ondertussen wel netjes gehouden worden. 
Met schoffel en hark in de weer, dat lukt me wel. 
Zodra er “machine”werk aan te pas komt, word ik 
wat onrustiger.

Het begon een paar weken geleden met de 
droogte. Tenminste, mijn nieuw aangelegde 
voortuin snakte naar water. Een lange tuinslang 
was meeverhuisd. Mijn sproeier was ik kwijt. Dus 
een nieuwe zwenksproeier gekocht. Aan de slag. 
Maar ja, de slang moet aan de ene kant aan de 
sproeier en aan de andere kant aan de kraan. Met 
veel mitsen en maren kreeg ik het voor elkaar en 
met plezier keek ik naar het zwenken van de 
waterstralen over mijn voortuin. 

Alles moet wennen en door het veel te doen wordt 
het een makkie?! Maar meteen diende zich het 
volgende aan. De graskanten. Ik ben niet meer zo 
soepel, door de leeftijd en mijn kunstheupen. Daar 
moest een strimmer voor komen. Ook elektrisch, 
maar dat snoer geeft niet zoveel problemen. Dat 
kun je gemakkelijk met een slag om je nek hangen. 

Maar nu wil het geval dat mijn gras aan één kant 
loopt tot het muurtje van de buren. Binnen de 
kortste keren was ik het draadje kwijt. Ik had het 
er helemaal afgeschuurd. Het instructieboekje 
erbij, maar het lukte me niet om het bakje, dat eraf 
moest om het draadje weer te pakken te krijgen, 
los te krijgen.

En de een lost het op deze manier op en de ander 
op een andere manier. Je wordt deskundig in het 
zoeken en vinden van oplossingen. Of je nu man of 
vrouw bent! 

De strimmer in de auto en op naar de winkel waar 
ik het gekocht had. Wat is het dan fijn dat je dit 
soort gereedschap in een winkel in je eigen 
woonplaats hebt gekocht. Het vriendelijke 
winkelpersoneel haalt met alle geduld het bakje los 
en instrueert me hoe ik dat met mijn kleine handen 
het beste kan doen. 

Ik heb ook hier een stukje gras. Dat smeekte om 
gemaaid te worden. Ik besloot om een elektrisch 
grasmaaiertje te kopen. Voor het eerst maaide 
ik met zo’n ding. De motormaaier op mijn vorige 
stekkie kende ik, dit moest ik leren. Letten op het 
snoer, terwijl je om boompjes en struiken aan het 
maaien bent. Regelmatig de vangbak legen.

Een kwartiertje later ben ik weer bezig met 
strimmen. Voor alle zekerheid strim ik eerst al 
het overige voordat ik voorzichtig weer langs het 
muurtje ga. Stel je voor zeg…ik moet er niet aan 
denken dat ik meteen het draadje weer kwijt ben. 
Dan komt tot slot het schoonmaken van al dat 
gerei. Ik doe dat zo goed en zo kwaad ik het kan.
Een smallere veger voor tussen de messen, dat ga 
ik nog kopen!

Wat wil ik hier nu mee zeggen? Dat ik mankracht 
mis. Vroeger was de taakverdeling bij ons 
dusdanig, dat ik me om het gras en ook om het 
sproeien niet druk hoefde te maken. Dat was de 
taak van manlief. Ouderwets? Misschien. Ik ben 
niet de meest handige? Zonder meer.

Toch denk ik dat dit voor velen herkenbaar is.
Maar dat geldt evenzeer voor de mannen als het  
“vrouwenwerk” betreft. Ik noem nu het meest voor 
de hand liggende: eten koken. Wanneer een 
partner wegvalt, loop je, naast al het emotionele, 
ook tegen deze praktische dingen aan. 



13

Oplossing puzzel / winnaars
In de vorige SproakSaam werd gevraagd de juiste 
Europese hoofdsteden te vinden. De oplossingen 
kwamen in grote getale bij ons binnen; per post 
en per mail. Maar wist u dat u ons natuurlijk ook 
via Facebook een chatbericht kan sturen met de 
oplossing. Als u in aanmerking wilt komen van een 
prijs vergeet u dan niet om ook uw naam en adres 
te melden in de mail, post, of in het chatbericht. 

De nieuwe puzzel van Jo

Hebt u het ‘verborgen’ eetbaars gevonden? Stuur 
dan de oplossing met naam en adres vóór  
1 augustus aanstaande per post naar:  
ZorgSaam Twenterand, Burgemeester  
Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop of
mail naar sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl 
U mag het ook afgeven bij het Zorginformatie•punt in 
uw kern. 

 De goede oplossingen waren:
  1. Amsterdam  7. Lissabon
  2. Kopenhagen  8. Madrid
  3. Stockholm  9. Rome
  4. Berlijn                    10. Helsinki
  5. Parijs           11. Londen
  6. Oslo                    12. Brussel

Uit de vele goede oplossingen hebben we de 
volgende prijswinnaars getrokken: 
1. Mevrouw M. Post uit Westerhaar
2. Mevrouw  D. Hemmink-Zwinselman uit Den Ham
3. Mevrouw D. Ekkelenkamp uit Vroomshoop
4. Mevrouw F. Nijboer Dekker uit Vriezenveen

Dit keer vragen we u om de onderstaande 
gezegdes weer compleet te maken. Elk van deze 
gezegdes mist  iets eetbaars. Veel succes bij het 
oplossen. 

1. Hij ging zoete …….. bakken.
2. Met hoge heren is het kwaad …… eten.
3. Dat is andere …..
4. Hij laat zich de …. niet van het brood eten.
5. Hij kreeg een …. van eigen deeg.
6. Zij willen de  …. en de geit sparen.
7. Nu zit hij met de gebakken ……
8. Hij heeft nog een ….. voor de dorst.
9. Beter een half … dan een lege dop.
10. Hij moet zijn eigen …. maar doppen.
11. De …… zijn zuur.
12. Hij koos ……. voor zijn geld.

Eén keer per jaar ging opa naar zijn zus. 
Niet met de auto of de bus 
Maar met de koets compleet met paard en koetsier 
De kleinkinderen mochten mee, alle vier.

Lang voordat de koets kwam stonden we al klaar
Eindelijk was hij er, dus instappen en rijden maar
Wat hebben we genoten van deze ritten
Het deerde ons niet dat we lang stil moesten zitten

Het was opa z’n dag en wij mochten mee
Dat was geweldig want opa genoot wel voor twee
Als we eindelijk bij Hanne-möie en Dieks-oom 
aankwamen Waren broer en zus weer voor één dag 
samen.

Hanne-möie was al druk geweest
Want ook voor haar was deze dag een feest
Een pan met soep stond op het fornuis al klaar
Dus smullen maar

Na het eten gingen we buiten spelen
We hoefden ons niet te vervelen
Er stonden allemaal bomen
Waar appels, peren en pruimen aankomen

Daar hebben we wel eens teveel van gegeten
Dat kwam je wel te weten
Als je naar ’t huussie (de wc) moest gaan
Want die hadden ze achter het huis staan

Maar aan alles komt een eind, ook aan deze dag
Waar je wekenlang naar uitzag
De koets stond weer klaar en instappen maar
Dag Hanne-möie dag Dieks-oom tot volgend jaar

Door: Siny Dekker
Nostalgie



GEEF HIER UW VISITEKAARTJE AF

Wilt u net als bovenstaande bedrijven voor een gering tarief uw visitekaartje afgeven? Neem dan contact met 
ons op via sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl of bel (0546) 481 456 en vraag naar Corrie van de Steenoven

Geerdijk 4a, Den Ham 0546-672420 
Meyboomstraat 1a, Nijverdal 0548-612943

Vrijwillige hulpdienst Vriezenveen

De hulpdienst verzorgt vervoer naar het 
ziekenhuis, de huisarts of het 
verzorgingstehuis en dergelijke.
Voor het vervoer wordt echter wel een 
kleine vergoeding gevraagd. 
 
Voor meer info neem contact op met: 
•  Joke Lensen (0546) 56 25 87
•  Hennie Kobes (0546) 33 67 11
         of   06 - 1107 7438

Voor al uw vragen over voeding en dieet kunt 
u terecht bij de diëtisten van ZorgAccent

De diëtisten van ZorgAccent houden spreekuur 
in 14 verschillende plaatsen. 
Spreekuurlocaties in Twenterand: 
• Vriezenveen • Westerhaar • Vroomshoop • Den Ham

T. 0900 0678
dietisten@zorgaccent.nl
www.zorgaccent.nl

Oranjeplein 7h
7681 AZ  Vroomshoop

Telefoon:   0546 - 481 460
E-mail:      helpendehanden@zorgsaamtwenterand.nl 
Internet:    www.helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl

Helpende Handen is een initiatief van Zorgsaam Twenterand
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Wat is Nederland toch mooi
‘Wat is Nederland toch mooi!’ was de algemene reactie na de prachtige beamerpresentatie van Piet 
Westerveld uit Hardenberg. Teuny Lindenhovius was erbij en schreef erover.

Er staan in de komende weken nog enkele 
muziek- en zangmiddagen op stapel en dan luiden 
we de vakantie in. Achterin deze SproakSaam vindt 
u een activiteitenoverzicht met het programma van 
de eerste weken van het nieuwe seizoen. 

Hij had dan ook wel de meest spectaculaire 
natuurgebieden van Nederland gefotografeerd. 
Bovendien had hij een bijzonder oog voor de daarin 
levende dieren. Heel knap, hoe alles in elkaar 
overliep en ondersteund werd met passende 
muziek. 

Dat het in de smaak viel, bleek ook wel uit het feit, 
dat de ‘luikjes’ bij de bezoekers, die nogal eens 
dicht plegen te vallen, deze middag wijd open 
bleven! Echt voor herhaling vatbaar.

‘Die dichtvallende luikjes’ hangt natuurlijk ook nauw 
samen met de steeds verdergaande vergrijzing 
van ons publiek. Nu we het toch daarover hebben, 
zelfs de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligsters ligt 
inmiddels ook al ruim boven de zeventig. Dit baart 
mij wel eens zorgen, want sinds ik zo’n 13 jaar 
geleden met dit ‘Instuifwerk’ begonnen ben, zijn al 
veel medewerksters ermee opgehouden. 

De verjonging heeft zich beperkt tot twee nieuwe 
krachten. Dat is jammer, want om zo’n gevarieerd 
programma aan te bieden, zoals wij doen, moet er 
vaak ‘voorwerk’ worden verricht. 

De zaal moet aangepast en ‘verbouwd’ worden, 
hetgeen heel wat ‘mankracht’ vergt, wat een 
oudere vrouw op leeftijd veel minder heeft! De 
jonge generatie meldt zich echter niet aan en zal ik 
via ‘Sproaksaam’ ook niet gauw bereiken. 
Daarom de vraag of u misschien iemand kent, die 
onze ‘gezellige groep’ wil komen versterken.

(Hobby) Kok gezocht
ZorgSaam Twenterand is op zoek naar een 
vrijwillige (hobby)kok die het leuk vindt om met 
een groep vrijwilligers één keer in de maand 
een maaltijd te verzorgen bij Eetmee.

Zowel het voorbereiden 
als koken voor de 
gasten doe je samen 
met een groep 
vrijwilligers. Het gaat 
over het algemeen om 
een gezonde Hollandse 
maaltijd met verse 
ingrediënten. 

Eetmee vindt één keer in de maand plaats en biedt 
een gezonde maaltijd voor weinig geld op vier 
locaties in Twenterand: Westerhaar, Vroomshoop, 
Vriezenveen en Den Ham.

's Zomers is de start om 9.30 en 's winters om 
13.00 uur . Als u ook van wandelen houdt, kom er 
dan gezellig bij. U bent meer dan welkom. Mannen 
zijn in het bijzonder uitgenodigd. 

Loop maar Raak
We lopen graag maar raak in de vrije natuur in 
ons mooie Zandstuvebos. Soms beginnen we 
in Den Ham en soms in Vroomshoop. Het is er 
mooi beschut tegen de wind.

We wandelen ook op andere plekken in onze 
mooie omgeving. Het is dus vaak een andere route, 
wat voor veel afwisseling zorgt. Dit wordt altijd 
duidelijk afgesproken. 

Dus de paden op, de lanen in. Meer weten? Bel 
dan naar Fennie Hulsegge, tel. (0546) 644 130.
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  40 jaren Harrie Drenth

Veel hoger willen we voor zo’n reis ook niet gaan. 
De reis zal plaatsvinden van 5  t/m 12 juli. Ik 
organiseer dit omdat de personen die meegaan zelf 
geen reizen meer boeken bij een reisbureau.”

Harrie Drenth. Sommige namen in je dorp zijn zo vertrouwd, dat ze direct associaties met hun 
functie oproepen. Zo ook Harrie. Je denkt dan meteen aan ZorgSaam Twenterand, vroeger Stichting 
Welzijn Ouderen.

Er werd me voorgesteld om dit keer Harrie eens 
zijn verhaal te laten doen. Hij heeft nog niet zo lang 
geleden zijn 40-jarig dienstverband gevierd.

Op mijn vraag hoeveel mensen gemiddeld met zo’n 
reis meegaan, antwoordt Harrie, dat dat 
meestal om zo’n 35 personen gaat. Hij is de 
reisleider, samen met de chauffeur, van Brookhuis 
in dit geval. Kom je wel eens voor moeilijke situaties 
te staan? Harrie: “Jawel. We hebben wel gehad dat 
er iemand naar het ziekenhuis moest. Een keertje is 
er zelfs een medereiziger onwel geworden en 
later in het ziekenhuis overleden. Dat is heel heftig. 
Dan moet je, natuurlijk samen  met de chauffeur 
en het reisbureau, daar op een correcte manier de 
dingen voor regelen.”

Mensen zoals Harrie zijn onmisbaar, breed 
inzetbaar. Iemand waar je op terug kunt vallen. 
Waar je terecht kunt met vragen rond ZorgSaam 
Twenterand en die, als hijzelf je niet kan helpen, je 
weet door te verwijzen.

Op mijn vraag hoe hij hier in deze functie terecht is 
gekomen, vertelt Harrie dat hij bezig was met een 
opleiding voor verpleger in een ziekenhuis. Door 
bepaalde gezondheidsfactoren bleek dat toen niet 
haalbaar. Het duurde niet zo heel erg lang voordat 
hij op deze plek terecht kwam.

Maar het tel- en sorteerwerk voor de wijkhoofden 
ligt nog steeds op het bordje van Harrie.

Wat is precies je functie hier. Wat valt er onder jouw 
verantwoordelijkheid? Zo vroegen we.  
Harrie: “Onder andere administratief, denk 
bijvoorbeeld aan de personenalarmering. De 
aanvragen komen bij mij terecht. Ik geef het dan 
door aan de alarmcentrale en zorg dat het ‘kastje’ 
bij de mensen geplaatst wordt door één van onze 
vrijwilligers. Door de aanscherping van de “wet op 
de privacy” hebben we hierin ook met strengere 
regels te maken. Ook houd ik me bezig met het 
verzorgen van drukwerk. Flitsen en Vjennepluuze, 
heb ik jarenlang gedrukt. Nu is het dan 
SproakSaam geworden en is het uitbesteed. Door 
de grote oplage hiervan, zijn de kosten niet of 
nauwelijks gestegen, vergeleken bij de tijd, dat we 
het zelf in handen hadden.”

Harrie: “Een voorwaarde aan deelname aan zo’n 
reis is, dat je zelfredzaam bent. Of dat je ervoor 
zorgt dat er iemand met je meereist, die je kan 
helpen.”

Op de foto hierboven zien we Harrie met een door 
leden van de jeugdsoos gemaakt bord met een 
feestelijke tekst voor Harrie, ter ere van de 40 jaren! 
Hoe lang kun je nog door, als je gezond mag 
blijven? Harrie: “Nog zo’n 5 jaar. Dus dan zou ik 
mooi de 45 jaar volmaken.” Ik hoop het voor hem 
en ook voor ZorgSaam Twenterand. Gelukkig heeft 
hij ook z’n hobby’s. Zoals postzegels verzamelen 
en biljarten. Dank je Harrie, voor dit gesprek.  

Verder organiseert Harrie nu op eigen initiatief de 
meerdaagse reis voor ouderen. “Dit viel tot 1979 
onder Welzijn Ouderen, maar dat is nu niet meer 
zo. Het is mooi om te doen. We proberen de prijs in 
de hand te houden. Dit jaar gaan we naar Plauen in 
Saksen en de reissom bedraagt € 745.
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Voor informatie over mantelzorgondersteuning, 
advies of gewoon een luisterend oor kunt u ook 
altijd terecht bij de reguliere spreekuren van het 
Steunpunt Mantelzorg. U kunt de spreekuren 
vinden op www.evenmens.nl

Blijk van Waardering
Als u voor langere tijd onbetaald zorgt voor 
uw partner, kind, vriend(in) of iemand in uw 
omgeving met een beperking, chronische of 
levensbedreigende ziekte, GGZ  problematiek, 
dementie of mensen in de palliatief terminale 
fase. Mantelzorgers (18+) die zorgen voor een 
inwoner uit Twenterand komen in aanmerking 
voor mantelzorgwaardering.

Wat is mantelzorgwaardering?
Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol en daar 
zijn we zuinig op. De gemeente spreekt met het 
uitreiken van VVV-bonnen haar waardering uit voor 
alle mantelzorgers van inwoners uit Twenterand. U 
kunt elk jaar tot en met 31 december 
VVV-cadeaupasje aanvragen. 

Op de volgende locaties kunt u het 
aanvraagformulier Mantelzorgwaardering inleveren:
o Zorginformatie•punten in Den Ham,
 Vriezenveen, Vroomshoop of Westerhaar
o Gemeentehuis
o Spreekuren Steunpunt Mantelzorg

Inleveren aanvraagformulier

Dag van de mantelzorg en lotgenotencontact
Naast de cadeaupassen, investeert de gemeente 
in activiteiten rondom de Dag van de mantelzorg 
en andere ondersteuning van mantelzorgers om 
overbelasting te voorkomen. 

Reguliere spreekuren

Den Ham - Zorginformatie•punt 
Dinsdag 25 september,  09.00-10.30 uur

Vriezenveen - Zorginformatie•punt 
Dinsdag 18 september, 11.00-12.30 uur
Vriezenveen - Fini’s Hoeve, Westeinde 12
Donderdag 13 december, 19.00-20.30 uur

Vroomshoop - Zorginformatie•punt 
Dinsdag 6 november, 09.00-10.30 uur
Dinsdag  18 december, 09.00-10.30 uur

Vroomshoop - Het Punt 
Donderdag 6 september, 19.00-20.30 uur

Westerhaar - Zorginformatie•punt
Dinsdag 9 oktober, 09.00-10.30 uur

Ophalen cadeaupassen
U krijgt bericht als uw aanvraagformulier is 
afgehandeld. Na dit bericht kunt u in 2018 de 
cadeaupassen ophalen tijdens de volgende 
momenten:

ZorgSaam Twenterand is op zoek naar een 
vrijwillige (hobby)kok die het leuk vindt om een 
kookworkshop te begeleiden. 

Kookworkshop zoekt Kok

Er kunnen maximaal zes deelnemers meedoen aan 
een workshop.  

Het gaat om ‘De kookworkshop voor mannen’ 
en om een nieuw te starten workshop, ‘Gezond 
koken voor weinig geld’. In beide (basis)workshop 
gaat het om de verschillende toepassingen van 
aardappelen, groente en vlees.

Meerdaagse Reis 
Ook voor dit jaar heeft Harrie Drenth een reis 
georganiseerd: 8 dagen Saksen van 
donderdag 5 juli t/m donderdag 12 juli. We 
verblijven in de plaats Plauwen tussen Leipzig, 
Dresden en Nurnberg.

De prijs van deze reis is volledig verzorgd 
inclusief volpension, reis- en annulerings-
verzekeringen € 745 per persoon. Toeslag 
1-persoonskamer € 77. Voor meer informatie of wilt 
u zich opgeven, neem dan contact op met Harrie 
Drenth, tel. (0546) 641 213 of (06) 1301 1232.
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Clara Feyoena Heem - Hardenberg

4 juli Alzheimer café Ergo/fysiotherapie. Nicole 
Elkerbout, geriatriefysiotherapeut en Manouk 
Geerdink, ergotherapeut vertellen over de 
betekenis van fysio- en ergotherapie bij mensen 
met dementie. Ook valpreventie komt aan bod. 

De Tyehof, De Tye 1 - Den Ham

20 september 14.00-16.00 uur (inloop vanaf 
13.30 uur) Bijeenkomst Parkinson Café over 
Cognitieve aspecten van de ziekte van Parkinson
Spreker: Jolanda Zemering.

Het Punt - Vroomshoop

Kulturhus De Klaampe -  Westerhaar
24 oktober Viering ‘Dag van de ouderen’

Esplanade - Almere Centrum
22 augustus Forever young festival. Bestel uw 
gratis toegangskaarten via 
https://www.foreveryoungfestival.nl/bestel-kaarten

Activiteitenoverzicht tot en met september
Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse activiteiten die de komende maanden en 
enkele wekelijkse activiteiten, worden georganiseerd. 

‘t Liefferdinck - Den Ham
21 juni    Hup 2 Trio uit Nijverdal; drie dames spelen 
              op een dwarsfluit
28 juni    Bingo
13 sept  Harmonicaduo Aly en Albert uit Hoge        
              Hexel, met muziek en meezingliederen uit
              de oude doos
20 sept  Bertus Kiers, imker uit Den Ham komt   
               vertellen over zijn hobby
27 sept  Modeshow en verkoop Ruben Janssen

elke woensdag Fietstocht, start om 09.00 uur. 
Terug om 11.30 uur met tussendoor een koffiestop.

‘n Esch- Den Ham
elke woensdag Biljarten van 13.00-17.00 uur 
elke donderdag Biljarten van 13.00-16.30 uur

Het Punt - Vroomshoop
21 september Wereld Alzheimer dag van 18.30-
21.00 uur. Een optreden van de Boeskooltoppers, 
een koor van 35 personen uit Oldenzaal. Allen 
bekijken het leven met een knipoog en proberen dit 
door plezier wat zij hebben aan zingen en optreden 
over te dragen op hun publiek. 

Kleinschalige uitstapjes voor ouderen met een 
aangepaste bus, mensen bij elkaar brengen en 
samen leuke dingen doen!

De Suite in CCK2 - Vriezenveen
17 september Contactmiddag met dhr. en mw. 
Visser over de fietstocht naar Rome.

elke dinsdag Koffiekamer 09.30-11.30 uur
Kerkelijk centrum Irene - Vroomshoop

10 juli Open les Tai Chi om te proberen, kijken en 
ervaren of het iets voor u is. Tijd: 09.00-11.30 uur.

K.O.V. de Cirkel - Vriezeveen Koningsweg 18

Samen Uit

Samen Uit! biedt reisjes voor een halve of een hele 
dag naar allerlei bestemmingen binnen de regio en 
daarbuiten. Mensen worden thuis opgehaald met 
een aangepaste bus. Hulpmiddelen zoals rollatoren 
en rolstoelen kunnen in overleg mee.

De uitstapjes worden verzorgd door een vrijwillige 
chauffeur en vrijwillige gastvrouw. Heeft een 
deelnemer specifieke verpleegkundige hulp nodig 
dan proberen we dat samen te regelen.

Ga voor het actuele aanbod naar: 
carintreggeland.nl/diensten/uitgaan-en-ontspanning

Eetmee Twenterand is
samen eten

26 juni / 24 september en 29 oktober

Kosten € 5,- per persoon. 
Gezin € 10,- inclusief 2 kinderen tot en met 12 jaar.
Opgave via (0546) 481 456 of website:
www.eetmeetwenterand.nl 

5 september en 3 oktober

18 juni, 17 september en 15 oktober

11 september en 9 oktober

Het Punt - Vroomshoop

Kulturhus De Klaampe -  Westerhaar

Seven / Koebrugge -  Vriezenveen

Café-restaurant Harwig - Den Ham



We zien en horen u. We luisteren. Ook wanneer het dagelijks 

leven moeilijker wordt, doen wij er alles aan uw leven waardevol 

te laten zijn. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft. 

Op ieder moment in uw leven, dag en nacht. 

Wij zijn er voor u. Altijd 

Wij bieden

  Wijkverpleging

  Verpleeghuiszorg

  Revalidatie

 Dagbesteding

  Tijdelijk verblijf

  Expertisecentrum

  Thuisbegeleiding

  Ledenservice

088 367 70 00  (lokaal tarief)

www.carintreggeland.nl  

Perfecte zorg 
op mij afgestemd




