Nieuwsbrief

Kerstlunch
16 en 17 december is wordt er een kerstlunch
georganiseerd om 12:30 uur.
Deelname kost € 7,50.
U kunt u opgeven in Pelita.

Historisch Ommetje Den Dolder
Iedere eerste donderdag van de maand wordt
het ommetje gelopen in samenwerking met de
Historische Vereniging Den Dolder.
De wandeling gaat op 6 januari 2022 naar de
Historische Muurschildering en duivenhuis en
op 3 februari 2022 naar de Maquette W.A.
Hoeve.
Start om 11.30 uur. Duur van de wandeling is 45
minuten.

Pelita
Winter 2021

Corona en Pelita
Het dragen van een mondkapje is
verplicht als u loopt. Bij zitten mag het af.
En er dient anderhalve meter afstand van
anderen gehouden te worden.
De kaart activiteiten kunnen dus helaas
niet doorgaan.
Gelukkig kan er ook een heleboel wel en
is er ook ruimte voor nieuwe deelnemers
bij activiteiten.
Bij het schilderen op de maandagmiddag
bent u van harte welkom, bijvoorbeeld
Het blijft wel belangrijk, dat u uw handen
ontsmet bij binnenkomst en met ziekte
of verkoudheidsklachten thuisblijft, ook
als u 2 of 3 keer gevaccineerd bent.

Toon Hermans
Bert Griffioen leest voor uit het werk van
Toon Hermans op de 3e donderdagmiddag
van de maand om 14 uur met ingang van 20
januari.
Toegang is gratis, graag van te voren
opgeven bij Pelita.

Sjoelen

Digitaal Spreekuur

Lichaamsbeweging is goed.
In kleine teams kan er weer gesjoeld worden op
vrijdag 17 december en 22 januari om twee uur.
Sjoelen kost 2 euro inclusief een kopje koffie of
thee.
Graag van te voren opgeven bij Pelita.

Heeft u een vraag over uw mobiele telefoon,
tablet of laptop? Wil het apparaat niet wat u
wil? Wilt u weten hoe iets werkt?
Onze vrijwilliger helpt u graag. Echt, geen vraag
is te simpel of te moeilijk.
Iedere donderdagochtend tussen 10 en 12
uur kunt binnenlopen bij de Werkwinkel op
Dolderseweg 79a.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wijksteunpunt Pelita
Dr. Ramaerlaan 2, 3734 EB Den Dolder
pelita@meanderomnium.nl, 030—225 02 58
Sociaalwerker: Marianne de Zeeuw, 06-343 338 01

Gezellig samen eten!

Spreekuur sociaal team in Pelita

De maaltijd op donderdag kost € 7,50, dit is
inclusief een kop koffie of thee. In verband
met de anderhalve meter en beperkte
ruimte in Pelita kunnen er op korte termijn
geen nieuwe mensen bij. Wilt u graag
deelnemen, neem dat contact op met Pelita
via telefoonnummer 030-2250258 en
spreek zo nodig het antwoordapparaat in.

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis
te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het
dagelijks leven te kunnen blijven deelnemen.
Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een
beperking heeft, of langdurig ziek bent.
Hieronder vindt u de mogelijkheden om contact
op te nemen of een gesprek te voeren.

Donderdag 9 december om 12:30 uur
ossenstaartsoep; zuurkoolstamppot

Donderdag 23 december om 12:30 uur
kippensoep, stamppot zoete aardappel met
andijvie.
Donderdag 13 januari om 12:30uur
Donderdag 27 januari om 12.30 uur
Zondagen
Pelita is op zondagmiddag alleen open, als er
ook een maaltijd is.
Aanmelden kan tot en met de
donderdagmiddag ervoor. Vooraf is er van
14:00 tot 17:00 uur een open inloop: een kop
thee, een praatje, kortom wat gezelligheid. Kom
gezellig langs.
In verband met coronamaatregelen kan de
aanvangstijd variëren.
Zondag 2 januari 17:00 uur
Zondag 30 januari 17:00 uur

Het spreekuur van het sociaal team is weer
iedere tweede en vierde donderdag in de
maand. U kunt terecht in Pelita op 9 en 23
december en 13 en 27 januari van 10:30-11:30
uur.
Tijdens het spreekuur kunt u gezellig gratis
koffie of thee drinken.
Met iemand van het sociaal team kunt u ook
telefonisch een een afspraak maken. Hiervoor
belt u nummer 14030, u spreekt Zeist in. U
krijgt een algemene medewerker van de
gemeente Zeist aan de telefoon en vraagt om
de contactpersoon van het sociaal team in Den
Dolder.

Spreekuren wijkteam
Den Dolder en omstreken
Het spreekuur van het wijkteam is op om de week
op dinsdag van 11:00-12:00 uur in de Maria
Christina kerk. Als u zeker wil weten of het
doorgaat kunt u Marianne de Zeeuw bellen via
telefoonnummer 06-3433 3801.
Bij het spreekuur van het wijkteam is het sociaal
team aanwezig , maar ook de wijkmanager en de
politie en vertegenwoordigers van de
woningbouwverenigingen.
Marianne de Zeeuw is sociaal werker in Den Dolder
e.o.. Zij beantwoordt vragen op het gebied van
welzijn, wonen en zorg. Haar telefoonnummer is 06
3433 3801. Zij is ook bereikbaar per e-mail met het
adres m.zeeuw@meanderomnium.nl.

Plaats bij Kwastwerk
Kwastwerk is een gezellige en gemotiveerde
groep mensen die graag eigen voorstellingen
schildert op papier of doek. Ieder schildert op
zijn eigen niveau.
Er is een bijzondere band ontstaan tussen de
groepsleden en er wordt vol concentratie
gewerkt. Het werk wordt aan het eind van de
middag nabesproken, zodat iedereen elkaars
werk kan zien.
De schilders gebruiken hun eigen materiaal. En
er wordt geschilderd in Pelita op maandag van
14:00-16:00uur.

OPROEP! Kom je meezingen in het
Dolderse Wereldkoor?
Plaats: De Kameel, Dolderseweg 167
Dirigent: Hans Viezee
Iedere maandagavond met ingang van 4
oktober. 20.00 - 21.30 uur, kleine pauze;
inloop 19.45 uur met koffie en thee

Lekker in je eigen dorp eenmaal per week fijn
zingen, hoe leuk is datWij willen graag nog
meer leden, dus neem je buurman, je vriendin
etc. mee!
Het repertoire is nog in ontwikkeling, maar we
gaan voor wereld(lijke) muziek. Muziek uit
verschillende windstreken en ideeën zijn van
harte welkom. We gaan samen kijken naar wat
ons goed bevalt en wat past bij dit koor.
Kom je meedoen? We starten met een proef
van 3 maanden, waarbij je elke maandag komt
meezingen. Daarna besluiten we hoe we verder
gaan .De kosten van deelname zijn mede
afhankelijk van het aantal deelnemers. We
mikken op 20 zangers/zangeressen.
De foto laat werk zien van cursisten die
hetzelfde landschap op hun eigen manier
hebben weergegeven.
Marianne de Boer begeleidt de groep. Bij haar is
het mogelijk om een afspraak te maken.
Dit kan direct bij Marianne via email
mariannedeboerkunst@gmail.com of
telefonisch via 06-811 159 15 of via Pelita
Kwastwerk volgt de geldende corona richtlijnen.

De kosten bedragen voor de eerste drie
maanden € 65,Heb je vragen of wil je je meteen aanmelden,
neem dan contact op met mij via whatsapp/
SMS of via de mail.
Hartelijke groet
Grietje van der Burg
06-44053514 ikgvdb@gmail.com

Exposities

Wisselexpositie

In de grote zaal hangen nu nog de prachtige
foto’s van Henk bij de Weg.
In de tentoonstelling worden twee series
gepresenteerd, een serie landschapsfoto’s die
voor zichzelf spreken.

Naast de expositie van Henk bij de Weg heeft
de Historische Vereniging Den Dolder ook een
vast tentoonstellingsbord waar ze de foto’s
regelmatig van verversen.
Er hangen nu foto’s uit Den Dolder door de
jaren heen.

Zelf exposeren
Als u zelf wil exposeren kan dat ook.
U kunt gebruik maken van de muren in de grote
zaal en er is ook een klein vitrine kastje.
Voor mogelijkheden kunt u contact opnemen
met Pelita via mailadres
pelita@meanderomnium.nl of telefoonnummer
030-2250 258.
En de serie Open Ruimtes. In deze serie zien we
foto’s van mensen die een plein of open ruimte
oversteken of passeren. In een stad nemen
pleinen en open ruimtes zoals brede straten
een belangrijke plaats in. Ze hebben allerlei

functies. Het zijn markten, ontmoetingsruimtes,
ze concentreren bepaalde gebouwen (zoals het
Museumplein in Amsterdam), enz. Ze dienen
vaak ook als verbindingsruimte. Je moet erlangs
om een ander deel van de stad te bereiken. In
die zin zijn het passages: Plaatsen die je
letterlijk moet passeren. In de serie Open
Ruimtes zijn pleinen en andere open ruimtes als
passages gefotografeerd en wel als passages
voor voetgangers. Om niet af te leiden naar
andere aspecten op de foto’s zijn ze zwart-wit.

Stichting Oppepper
Tijdens haar werk als wijkverpleegkundige
voornamelijk in de provincie Utrecht, bemerkte
Lineke Steenhuis Geertsema de verschraling in
de zorg. Ze besloot, samen met haar
echtgenoot tijdens hun vervroegde
pensionering en vanuit een bepaalde
levensbeschouwing en levensvisie, daar wat
aan te gaan doen.
Een goede gezondheid is het allerbelangrijkst.
Maar het leven bestaat niet alleen uit
verpleegtechnisch handelen en “bad, brood en
bed”. Je wilt ook wel eens ergens naar kunnen
uitkijken en daaruit kracht opdoen. Even weg
van het ziek-zijn en elkaar- als gezin, familie en
vrienden- op een andere wijze (bezig) zien.
Die kracht willen wij de zieke mens graag
meegeven. Zodat wij de wereld samen een
beetje leuker maken. En ons verenigen in wat
ons als mensheid bindt.
U kunt een wens aanvragen via de website
www.oppepper4all.nl of de informatielijn
bellen via telefoonnummer 030-7857791
(werkdagen 11:00 tot 16:00 uur)

