
 Nieuwsbrief  
   Omzien naar elkaar! 
 

*Koffiedrinken kan elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.  

   Gezellig elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie tegen gereduceerde prijs.  

   Locatie: De Neng. 

*De Maatjestafel, elke laatste donderdagavond van de maand in De Neng. 

  Ruim van te voren reserveren en betalen (€ 7,50) als u zeker wilt zijn van een  

  plekje. Bel daarvoor 033- 7370 243. 

*De Dorps-Dis, elke tweede dinsdag van de maand in De Neng. 

  Ook hier op tijd reserveren en betalen (€ 5,00) en bellen naar 033- 7370 243. 

 *Moeite met het lezen van boeken?  

Er is audio apparatuur voor luisterboeken 

beschikbaar om door middel van een cd een 

boek te ‘lezen’.  

Dit is gratis te gebruiken voor iedereen. 

Informatie daarover te verkrijgen bij Ria 

Abbring. Tel. 033-4808403. 

 

* Gaat een fietstochtje maken moeilijk? Dan is de Duo-fiets een uitkomst! Voor een klein  

  bedrag kan men deze fiets huren. Bel voor een afspraak naar Tilly Peet: 033-4331800. 

*Gespreksgroep ‘Het laatste stukje’. 

  Dit is als zeer waardevol ervaren en zeker voor herhaling vatbaar. 

  De bedoeling is om dit voortaan twee keer per jaar te organiseren, eventueel  

  met grotere groepen. Berichtgeving volgt.  

*Vaardigheden vrijwilligers. Voor de juiste hulpverlening is het nodig te weten waar onze  

  vrijwilligers zich het liefst voor willen inzetten. Willen jullie dat melden bij  

  Janneke van Harten (zegjan@gmail.com)? 

*Aansluitend op het vorige punt zoeken we chauffeurs die zich beschikbaar willen stellen  

  voor het vervoer van zorgvragers die het nodig hebben. Chauffeurs (niet ouder dan 75  

  jaar!) dienen in het bezit te zijn van een eigen auto en een inzittenden verzekering. 

*Kennen jullie de Zilverlijn, een beldienst van het Nationaal Ouderenfonds? Ouderen worden  

  hierbij regelmatig door een vrijwilliger gebeld om de week door te nemen en een praatje te     

  maken. Het is vergelijkbaar met onze eigen telefooncirkel. (https://www.ouderenfonds.nl) 
 

*Kalender/agenda uit diverse bronnen: 

  29-06-2017   Maatjesmaaltijd. 

  11-07-2017    De Dorp-dis. 

  08-09-2017   Vrijwilligersmiddag: Mededelingen daarover volgen nog. 

  03-11-2017    Maatjesmiddag: Buurtzorg geeft uitleg over hun taken. 

  15-12-2017?  Maatjesmiddag: een luchtige theatervoorstelling over Dementie. 

                            ~~~~~  
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Activiteiten in de Neng     
 

 

*De openingstijden zijn:         www.dorpshuisdeneng.nl 

  Maandag t/m donderdag van 08:30 – 17.30 uur. 

  Vrijdag 08.30 – 20.30 uur en zaterdag 10.00-14.00 uur (alleen voor de bibliotheek). 

  Op de avonden en weekenden is De Neng open afhankelijk van evenementen 

  Telefonisch is De Neng te bereiken onder nummer 033-7370243.  
  
*Een belangrijk gegeven: De bibliotheek is in De Neng gevestigd. De openingstijden zijn bijna   

  gelijk aan die van De Neng. Dat biedt de mogelijkheid om dagelijks een krantje of   

  tijdschrift te komen lezen. Koffie drinken erbij kan ook nog!  

  Alleen op vrijdagavond is de bieb open tot 20.30 uur. 
 

*Vragen over wonen, zorg, financiën, welzijn en vrije tijd?  

  Vraag het in de Informatiewinkel van  

  van maandag t/m donderdag van 9.00 – 13.00 uur.  

   

Zie voor meer activiteiten de app ‘Mijn Hoogland’ en de  

  website www.hooglandswelzijn.nl 
  
*Hulp nodig voor bankzaken? 

 

Elke dinsdag is er een adviseur van de 

Rabobank Amersfoort Eemland in de Neng 

aanwezig van 14.00 tot 17.00 uur. 
 

*Het wisselkraampje, een activiteit met oa. handwerken elke donderdagochtend 9.30-11.30u.  

  Inlichtingen bij Ank de Ridder, tel. 033-4803383 of per mail: ankderidder@outlook.com 

*Sjoelen is er elke maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur.  

  Inlichtingen bij Phia Geene, tel. 06-40137626 of mailen naar roodborstje@xmsweb.nl 

*Op maandag en vrijdag van 10.00-16.00 uur zijn ouderen met een beperking welkom, een   

  dagopvang om de mantelzorgers te ontlasten. 

*Sinds zaterdag 17 juni is er officieel de app ’Mijn Hoogland’.  

  Na het downloaden in de App Store is er even dit plaatje te zien:  

  Daarna komt er automatisch een activiteiten agenda van Mijn    

  Hoogland!  

*Dit staat b.v. op de app en op de website (hooglandswelzijn.nl) 

  Vrijdag 7 juli: Seniorenochtend in de Pastorie van de St. Martinus.   

  Rob Goeman zal, na een gebedsviering vanaf 9.00 uur in de  

  dagkapel, om 10.00 uur de DVD presenteren over ‘Samen Hoogland’. 

~~~~~ 
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