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Elim: verassend veel meer dan wonen!

Beste buurtgenoten,

Het voorjaar is aangebroken! Alles staat in bloei en
aan de bomen zit weer volop blad! In de avond is het
nog aangenaam vertoeven in het avondlicht. De
lente... Een prachtige tijd van het jaar welk symbool
staat voor nieuw leven! De lammetjes en andere
jonge dieren huppelen weer in de wei. En de donkere
dagen lijken alweer zo lang geleden of nog zover
weg. In dit activiteitenoverzicht vindt u weer alle
activiteiten welke in Elim plaatsvinden. En waarbij u
van harte welkom bent! Wij vinden het heel leuk en
fijn wanneer u bij een (of meer) activiteiten
aanwezig wilt zijn. Mocht het een probleem zijn om
naar Elim te komen, neem dan contact met ons op
om de mogelijkheden te bekijken en/of te bespreken.
 
Team Welzijn en Gastvrijheid

Duofiets
Wilt u ook (weer) eens lekker fietsen? Maar kunt of
durft u niet alleen? Elim beschikt over een prachtige
duofiets, waarmee je naast elkaar zittend heerlijk
kilometers wegtrapt. De fiets is elektrisch
ondersteund, zodat u heel makkelijk samen met
iemand kunt fietsen zonder lichamelijk zwaar belast
te worden. Tevens kan de fiets zo ingesteld worden
dat u mee "moet" fietsen, mee "mag" fietsen of dat u
er alleen maar naast hoeft te zitten, terwijl uw
voeten veilig op de trappers staan. De keuze is aan u!

Cliënt van Elim
Wilt u als cliënt van Elim eropuit met een vrijwilliger,
laat dit dan weten bij een van de medewerkers van
Welzijn en Gastvrijheid. Hier zitten voor u geen
kosten aan. Wilt u met een medewerker samen
fietsen, dan betaalt u € 25,- per uur.
 
Te huur
De duofiets is ook te huur voor mensen die niet in
Elim wonen, dus inwoners van Ochten en omstreken.
Kosten hiervan:
Met Betuwepas:
» € 15 voor 1 dagdeel
» € 25 voor een hele dag
Zonder Betuwepas:
» € 20 voor 1 dagdeel
» € 35 voor een hele dag
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met team Welzijn en Gastvrijheid door te
mailen naar wgelim@stzdb of bel 0344-699533.
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Donderdag 4 april
VERHALEN VAN GRADA
15.00 - 16.00 uur | Bibliotheek
Komt u ook weer luisteren naar de verhalen van
Grada? Zij vertelt ze u graag!

Vrijdag 5 april
THEMADINER 
17.00 - 20.00 uur | Restaurant
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met het
thema en het menu van dit diner.

Zaterdag 6 april
ELIMSE MERT
10.00 - 16.00 uur | Hal
Entree gratis (drankjes eigen rekening).
Kom gezellig langs de kraampjes van de Elimse Mert!

Zaterdag 6 april
FRIETDAG
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 8,20 (drankjes eigen rekening), € 5,95 (bijbetaling
dagverzorging).
Komt u genieten van de verse frietjes?

Zaterdag 6 april
OPTREDEN: THE SUNNYBOYS
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
Entree gratis (drankjes eigen rekening).
Kom vanmiddag gezellig luisteren, swingen en
zingen!

Donderdag 11 april
BINGO AVOND
19.30 - 21.30 uur | Restaurant 
€ 2,50 per plankje met Betuwepas, € 3,50 per plankje
zonder Betuwepas, drankjes eigen rekening.
Vanavond maakt u weer kans op een mooie prijs
tijdens de bingo. Komt u ook?

Maandag 15 april
MODEVERKOOP: CEEJEE MODE
10.00 - 12.00 uur | Bibliotheek
Entree gratis, drankjes eigen rekening.
Komt u een nieuwe outfit uitzoeken?

Maandag 15 april
PAASVIERING
18.30 - 20.30 uur | Restaurant
Vanavond vieren we samen dat het bijna Pasen is. U
bent van harte welkom bij deze viering.

Woensdag 17 april
THEMAMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 9,00 met Betuwepas, € 10,00 zonder Betuwepas,
€ 6,50 cliënten dagvoorziening.
Dit is inclusief 1 glaasje sap. 
Vandaag serveren wij voor u Penne Carbonara,
Lasagne en heerlijke tiramisu na.

Donderdag 18 april
PAASSTUKJES MAKEN
15.00 - 16.30 uur | Restaurant
€ 2,50 voor een Paasstukje (drankjes eigen rekening).
Vanmiddag kunt u voor de Paasdagen een mooi
stukje maken, alle materialen zijn aanwezig en hoeft
u niet zelf mee te nemen. Komt u ook een mooi
stukje maken?

Woensdag 24 april
OPTREDEN: SOLI DEO GLORIA
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis, drankjes eigen rekening.
Vanavond een optreden van een koor, komt u ook
luisteren?

Zaterdag 27 april
KONINGSDAG
Restaurant
10.00 uur Koffie met een oranje tompouce en een
toast met oranjebitter
14.30 uur Koningsbingo! € 2,50 per plankje (drankjes
eigen rekening).

Dinsdag 30 april
OPTREDEN: SWINGLEVEND
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis (drankjes eigen rekening).
Vanavond een optreden van een dames koor.
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Woensdag 1 mei
JONKERS SCHOENVERKOOP
10.00 - 12.00 uur | Bibliotheek
Vanmorgen hoeft u voor goede nieuwe schoenen niet
de deur uit. Jonkers speciaalschoeisel komt naar u
toe. Bent u op zoek naar nieuwe zomerschoenen?
Kom dan gerust even kijken.

Donderdag 2 mei
VERHALEN VAN GRADA
15.00 - 16.00 uur | Bibliotheek
Vanmiddag kunt u weer genieten van de
vertelkunsten van Grada, zij neemt u graag mee in
een prachtig verhaal. Komt u ook luisteren en lekker
wegdromen in de wereld van fantasie?

Zaterdag 4 mei
FRIETMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 8,20 (drankjes voor eigen rekening), € 5,95
(bijbetaling dagvoorziening). 
In het restaurant weer heerlijk vers gebakken frietjes!
Komt u ook lekker smullen?

Donderdag 9 mei
BINGOAVOND 
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
€ 2,50 per plankje met Betuwepas, € 3,50 zonder
Betuwepas (drankjes eigen rekening). 
Vanavond maakt u weer kans om een leuke prijs te
winnen. Komt u ook?

Maandag 13 mei
MODESHOW: H&A MODE
14.30 - 16.00 uur | Restaurant
Entree gratis (drankjes eigen rekening)
Vanmiddag laten de mannequins u de mooiste
zomermode zien. Komt u kijken?

Vrijdag 10 mei
THEMADINER
17.00 - 20.30 uur | Restaurant
Vanavond is er weer een heerlijk themadiner in het
thema Hongaars. U ontvangt hier uiteraard nog een
flyer van met alle informatie.

Woensdag 15 mei
THEMAMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 9,20 met Betuwepas, €10,00 zonder betuwepas,
€ 6,50 cliënten dagvoorziening.
Inclusief 1 glaasje sap. 
Vanmiddag in het restaurant heerlijke mooi
opgemaakte slaatjes. U bent van harte welkom!

Woensdag  22 mei
OPTREDEN: KOOR CANTATE DEO
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis (drankjes eigen rekening).
Vanavond kunt u komen luisteren en genieten van de
klanken van dit koor. Komt u ook?

Vrijdag 23 mei
BINGOMIDDAG 
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
€ 2,50 per plankje met betuwepas, € 3,50 per plankje
zonder betuwepas (drankjes eigen rekening)
Vanmiddag weer kans maken op een leuke prijs? Kom
dan meedoen met de Bingo!

Dinsdag 28 mei
OPTREDEN: KERKKOOR LOOFT DEN
HEER
19.30 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis (drankjes eigen rekening).
Vanavond komt het kerkkoor uit Echteld zingen in
Elim. Komt u ook naar hen
luisteren?
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Vragen of opmerkingen?
Of schrijft u zelf graag een stukje? Neemt u dan

gerust contact op met Jacqueline Ansems,

medewerker Welzijn en Gastvrijheid bij Elim.

Colofon

Vragen of opmerkingen?
Of schrijft u zelf graag een stukje? Neemt u dan

gerust contact op met Jacqueline Ansems,

medewerker Welzijn en Gastvrijheid bij Elim.

Uitgave
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zorgcentra

De Betuwe, locatie Elim.

Adres
Bartus v/d Walstraat 2

4051 AK Ochten

(0344) 699 533 | wgelim@stzdb.nl 4

Wekelijkse activiteiten in Elim
Maandag:
14.45 - 16.30 uur Muziek | Restaurant
Dinsdag:
10.30 - 11.30 uur Geheugentraining | Bibliotheek
14.30 - 16.00 uur Handwerken | Bibliotheek
Woensdag:
08.00 - 12.00 uur Kapster | Kapsalon
10.00 - 11.30 uur Koffietijd | Restaurant
14.30 - 16.30 uur Spelmiddag | Restaurant
16.00 - 17.00 uur Kerkdienst | Kerkzaal
Donderdag:
11.00 - 11.45 uur Beweegclub |  Dijkzicht
15.00 - 16.00 uur Creatieve activiteit | Restaurant
14.30 - 16.00 uur Dierenproject (1 x per maand)
bij Tante Zus&Zo
Vrijdag:
08.00 - 12.00 uur Kapster | Kapsalon
14.30 - 16.00 uur Mondharmonica met Wiebe
bij Tante Zus&Zo
Zaterdag:
19.00 - 21.00 uur Borrelen met Ada | Restaurant
Zondag:
10.00 - 11.00 uur Luisteren naar Kerkmuziek
bij Tante Zus&Zo
14.30 - 16.30 uur Filmmiddag | Restaurant
17.00 - 18.00 uur Friet eten | Restaurant

Betalen met uw pas
Bij de locaties van Zorgcentra De Betuwe kan
iedereen activiteiten of consumpties betalen met
eigen Pinpas of met de Betuwepas. Contant betalen
is niet mogelijk in verband met veiligheid voor
cliënten en alle anderen op de locaties. Daarnaast
versimpelt afrekenen met een kaart het betalen:
geen gedoe meer met kleingeld en geen risico meer
dat u te weinig geld op zak hebt.
 
Wat is de Betuwepas?
De Betuwepas is een pas die Zorgcentra De Betuwe
uitgeeft aan klanten. Het heeft voor u een groot
voordeel: u ontvangt vaak korting op activiteiten en
soms op consumpties. Er staat geen tegoed op de
Betuwepas en er hoeft geen PIN-code ingevoerd te
worden. U kunt op twee manieren gebruikmaken van
de Betuwepas:
» de mogelijkheid tot automatische incasso. U

machtigt daarvoor Zorgcentra De Betuwe om het
uitgegeven bedrag van de bank- of girorekening af
te schrijven. Eén keer per maand ontvangt u een
overzicht waarop te zien is wat u hebt uitgegeven
en wat er is afgeschreven;

» u ontvangt aan het einde van iedere maand een
factuur, die u zelf actief en op tijd dient te betalen.

Betuwepas aanvragen 
U kunt de pas aanvragen via een formulier bij team
Welzijn en Gastvrijheid in Elim. Het kost niets, is
geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

mailto:wgelim@stzdb.nl

