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Elim: verrassend veel meer dan wonen!

Beste omwonenden,

De zomer is in volle gang. Veel familie, vrijwilligers
en medewerkers zijn aan het genieten van hun
welverdiende vakantie! In dit activiteitenprogramma
kunt u op de activiteitenpagina's lezen welke
activiteiten Elim weer voor u in petto heeft. In
augustus is er iedere maandagmiddag een
zomeractiviteit waarbij u van harte welkom bent. In
september start weer het normale activiteiten-
programma zoals u dat van ons gewend bent. Wilt u
graag naar Elim komen, maar lukt het niet om dit zelf
te regelen? Neem dan gerust contact met ons op.
Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing.
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.
 
Team Welzijn en Gastvrijheid
 

Repair café - rolstoel en rollators
Een onderhoudsbeurt voor een auto vindt iedereen
logisch, maar een rollator of een rolstoel wordt
zelden onderhouden. Rijles voor een auto vindt
iedereen ook logisch, maar met een rollator en een
rolstoel moet men gelijk overweg kunnen. Een
vreemde zaak waar snel verandering in moet komen.
Vandaar dat u op donderdag 12 september tussen
14.00 en 16.00 uur naar het restaurant van Elim kunt
komen.

U kunt dan uw rolstoel en/of rollator na laten kijken
door de vrijwilligers van het repair café. Tevens is er
een fysiotherapeut aanwezig om de rollators en
rolstoelen goed voor u af te stellen en tips en
aanwijzingen te geven voor het veilig gebruiken van
de rolstoel of rollator. Ondervindt u problemen met
uw rolstoel of rollator? Werken de remmen bv niet
(meer) voldoende of wilt u informatie over het
aanschaffen van een rolstoel of rollator, dan bent u
deze middag van harte welkom!
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Zaterdag 3 augustus
ELIMSE MERT/FRIETDAG
10.00 - 16.00 uur | Hal en Restaurant
Kosten frietmaaltijd: € 8,20 
€ 5,95 bij betaling dagvoorziening
drankjes voor eigen rekening.
Vandaag is weer een gezellige Elimse Mert! U kunt
weer komen "neuzen" tussen de spullentjes op de
kramen, tevens is er muziek van Cor Lindeman. En u
kunt tussen de middag weer heerlijk gebakken
frietjes eten in het restaurant. Komt u ook?

Maandag 5 augustus
ZOMERMIDDAG: DUITSE SCHLAGERS
MIDDAG
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
Entree gratis, drankjes voor eigen rekening
Vanmiddag een spetterende zomermiddag met een
optreden van Rolf van Rijnsbergen die u met zijn
muziek gaat meenemen naar ons prachtige buurland
Duitsland. Duitse schlagers en Nederlandse
meezingers, laat u verrassen vanmiddag!

Donderdag 8 augustus
BINGO AVOND
19.30 - 21.30 uur | Restaurant
€ 2,50 per plankje met Betuwepas
€ 3,50 per plankje zonder Betuwepas
drankjes voor eigen rekening
Vanavond weer heerlijk een gokje wagen tijdens de
bingo! Wie weet neemt u een prijs mee naar huis. U
bent van harte welkom!

Maandag 12 augustus
ZOMERMIDDAG: HIGH TEA
14.30 - 17.30 | Restaurant
Bewoners gratis, overige gasten €3,00 p.p. 
drankjes eigen rekening
Vanmiddag is er een heerlijke High Tea met allerlei
verschillende hapjes. Er is zoveel lekkers dat de
broodmaaltijd komt te vervallen. Komt u tijdens deze
zomermiddag genieten? Graag aanmelden voor
maandag 5 augustus, dit kan bij Welzijn of de keuken!

Maandag 19 augustus
ZOMERMIDDAG: DE SUNNYBOYS
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
Entree gratis, drankjes eigen rekening
Vanmiddag komen de Sunnyboys er weer een feestje
van maken! Kom lekker zingen, dansen en swingen!

Woensdag 21 augustus
THEMAMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 9,20 met Betuwepas
€ 10,00 zonder Betuwepas
€ 6,50 cliënten dagvoorziening 
Vandaag een heerlijk slaatje mooi opgemaakt(incl. 1
glaasje sap).

Maandag 26 augustus
ZOMERMIDDAG: BARBEQUE
12.00 -14.00 uur | Restaurant/buiten
Bewoners €7,50, overige gasten €10,00
Hamburgers, saté en worstjes van de BBQ, daarnaast
verschillende salades en sausjes. Wij hopen dat u
lekker komt smullen. Om deel te nemen aan de
barbeque dient u zich aan te melden. Uw aanmelding
dient uiterlijk 19 augustus bij ons binnen te zijn, dit
vanwege het inkopen van het vlees en salades.
Aanmelden kan bij Welijn of de keuken!

Vrijdag 30 augustus
BINGO MIDDAG
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
€ 2,50 per plankje met Betuwepas
€ 3,50 per plankje zonder Betuwepas
drankjes eigen rekening.
Vanmiddag weer een gezellige bingo middag, gaat u
ook met een mooie prijs naar huis? Kom dan naar de
bingo en doe mee!
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Donderdag 5 september
VERHALEN VAN GRADA
15.00 - 16.00 uur | Tante Zus&Zo
Gratis entree
Vanmiddag komt Grada haar mooiste verhalen weer
aan u vertellen. Komt u luisteren?

Vrijdag 6 september
THEMADINER BELGIE
17.00 - 20.00 uur | Restaurant
Vanavond kunt u komen genieten van lekkernijen uit
ons benedenbuurland België! Houdt de flyer in de
gaten voor het menu en overige informatie.

Zaterdag 7 september
ELIMSE MERT
10.00 - 16.00 uur | Hal
Gratis entree, overige kosten voor eigen rekening.
Vandaag is weer de gezellig Elimse Mert. Op de markt
is weer van alles te zien en te koop. Komt u ook bij
de kramen kijken?

Zaterdag 7 september
FRIETMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 8,20 p.p. 
€ 5,95 bij betaling deelnemers dagvoorziening
drankjes eigen rekening.
Komt u frietjes eten vandaag?

Maandag 9 september
MODESHOW: H&A MODE
14.30 - 16.00 uur | Restaurant
Entree gratis, drankjes eigen rekening
Vanmiddag wordt de mooiste najaarsmode geshowed
in het restaurant. U bent van van harte uitgenodigd
om te komen kijken.

Donderdag 12 september
BINGO AVOND
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
€ 2,50 per plankje met Betuwepas
€ 3,50 per plankje zonder Betuwepas
drankjes eigen rekening
Gaat u vanavond met de hoofdprijs naar huis?

Vrijdag 13 september
MODEVERKOOP: VINCKEN MODE
10.00 - 12.00 uur | Bibliotheek
Entree gratis, drankjes eigen rekening
De nieuwste najaarsmode, komt u kijken?

Woensdag 18 september
THEMAMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 8,20 met Betuwepas 
€ 9,20 zonder Betuwepas 
€ 6,50 cliënten dagvoorziening 
Vanmiddag kunt u kiezen uit een spek pannenkoek of
naturel. Nagerecht is een ijsje (inclusief glaasje sap).

Woensdag 18 september
OPTREDEN GOSPELKOOR
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis, drankjes eigen rekening
Vanavond kunt u komen luisteren naar de klanken
van een Gospelkoor.

Maandag 23 september
OPTREDEN: DE NOTENKRAKERS
19.00 - 20.45 uur | Restaurant
Entree gratis, drankjes eigen rekening
Vanavond een optreden van een gezellig koor. Komt u
ook?

Vrijdag 27 september
BINGO MIDDAG
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
€ 2,50 per plankje met Betuwepas
€ 3,50 per plankje zonder Betuwepas
drankjes eigen rekening.
Vanmiddag is er weer een gezellige bingo met leuke
prijzen!

Zaterdag 28 september
BURENDAG
Burendag is de dag waarop in Nederland sinds 2006
het contact met de buren wordt gevierd. Burendag is
een samenwerking tussen het Oranje fonds en
Douwe Egberts. Houdt de affiches in de gaten met
het programma van deze dag op Elim!
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Vragen of opmerkingen?
Of schrijft u zelf graag een stukje? Neem dan

gerust contact op met Jacqueline Ansems,

medewerker Welzijn en Gastvrijheid bij Elim.

Colofon

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

gerust contact op met Jacqueline Ansems,

medewerker Welzijn en Gastvrijheid bij Elim.

Uitgave
Dit activiteitenprogramma 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 | Zoete inval
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 (1x 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

Zomerprogramma
Tijdens de zomerperiode (15 juli t/m 26 augustus)
vindt er op iedere maandagmiddag een gezellige
activiteit plaats. Variërend van bijvoorbeeld een
Duitse schlager middag, tot een eetactiviteit zoals
een ijs-of poffertjesmiddag.
 
De activiteiten organiseren we meestal in het
restaurant, maar wanneer de activiteit en uiteraard
het weer dit toelaten (denk bijvoorbeeld aan de
ijsmiddag) gaan we lekker naar buiten.

Voor een aantal activiteiten dient u zich aan te
melden, deze activiteiten vergen namelijk
voorbereiding (denk aan inkoop materialen of zoals
voor de BBQ vlees e.d.), Aanmelden kan bij Welzijn of
de keuken van Elim. Activiteiten waar u zich voor
moet aanmelden zijn: High Tea (12 augustus,
aanmelden voor 5 augustus) en de Barbeque ( 26
augustus, aanmelden voor 19 augustus).
 
Wij ontmoeten u graag tijdens een van de
zomermiddagen!

mailto:wgelim@stzdb.nl

