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ACTIVITEITENOVERZICHT ELIM
Augustus en september 2018
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Activiteiten in een oogopslag
Dit overzicht is in plaats van de maandflyer die u
normaal gesproken van ons ontvangt. Hierin vindt u
in een oogopslag alle activiteiten die in de maanden
augustus en september in Elim plaatsvinden. En u
bent uiteraard zo welkom!
 
Wij zien u graag op Elim!
 
Team Welzijn en Gastvrijheid Elim

.
 

21 september: Nationale Burendag bij Elim
De Nationale Burendag is een initiatief van Douwe
Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in
het vierde weekend van september gevierd. De dag
is bedoeld om de samenleving / de buurt nader tot
elkaar te laten komen.
 
U kent vast en zeker het spreekwoord "Beter een
goede buurt dan een verre vriend". Vaak weten we
niet eens wie er naast ons of in de straat woont.
Terwijl burencontact zo belangrijk kan zijn, zeker nu
de overheid van ons verwacht dat ouderen langer
thuis moeten blijven wonen. Goed contact helpt om
een oogje in het zeil te kunnen houden of om eens
een bezoekje te brengen aan iemand die daar
behoefte aan heeft.
 
Tijdens Burendag nodigt Elim u dan ook van harte
uit! Binnenkort ontvangt u een flyer in de brievenbus
met de invulling van deze dag. Wij hopen u dan te
ontmoeten!
 
Tot 21 september!
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Donderdag 2 augustus
POFFERTJESMIDDAG 
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
€ 4,00 p.p. (exclusief drankjes)
Heerlijk vers gebakken poffertjes met roomboter en
poedersuiker!

Zaterdag 4 augustus
FRIETMAALTIJD 
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 8,00 met Betuwepas, € 9,00 zonder Betuwepas,
€ 5,75 voor cliënten dagbesteding (exclusief drankjes)
In het restaurant worden heerlijk verse frietjes
gebakken, komt u er ook weer van genieten?

Donderdag 9 augustus
OPTREDEN: ZANGERES JASMIJN 
15.00 - 16.30 uur | Restaurant
Jasmijn brengt u in de Jordaan, met prachtige liedjes
van Willy en Willeke Alberti. Dit optreden wordt u
aangeboden door de vrienden van Elim, entree is dus
gratis!

Donderdag 9 augustus
BINGO AVOND 19.30 - 21.00 uur | Restaurant
€ 2,50 met Betuwepas, € 3,50 zonder Betuwepas
(exclusief drankjes)
Komt u een gokje wagen?

Zaterdag 11 augustus
MODEVERKOOP: ELS VAN LOOIJEN 
10.00 - 12.00 uur | Bibliotheek
Entree gratis (exclusief drankjes)
Lekker snuffelen tussen de nieuwste mode.

Woensdag 15 augustus
OPTREDEN: STICHTING SPRANKEL
10.00 - 11.30 uur | Restaurant
Entree gratis (exclusief drankjes)
Muziektheaterproductie voor zieke kinderen, maar op
15 augustus zijn ze te bewonderen in Elim!

Woensdag 15 augustus
THEMAMAALTIJD
12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 9,00 met Betuwepas, € 10,00 zonder Betuwepas,
€ 6,50 cliënten dagbesteding (inclusief 1 glaasje sap)
Deze maand een heerlijk slaatje met ijs na.

Donderdag 16 augustus
ZOMER BBQ 12.30 - 14.30 uur | Restaurant/tuin
Met Welzijnsarrangement € 7,50 zonder
Welzijnsarrangement € 10,00 (exclusief drankjes)
Hamburgers, saté, worstjes van de BBQ daarnaast
salades, stokbrood en sausjes!

Donderdag 23 augustus
SUPER ZOMER BINGO
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
€ 2,50 met Betuwepas, € 3,50 zonder Betuwepas
(exclusief drankjes)
Donderdagmiddag 23 augustus zijn er prachtige
zomerse prijzen te winnen en zijn er heerlijke
zomerse lekkernijen. U komt toch ook?

Woensdag 29 augustus
OPTREDEN: DE DOORNVOGELS 
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis (exclusief drankjes)
Woensdagavond 29 augustus brengt de Doornvogels
uit Doorn de sfeer erin op muzikaal gebied. Komt u
ook luisteren en meezingen?

Donderdag 30 augustus
KOEK EN SNOEPIE 
15.00 - 16.30 uur | Restaurant
€ 4,00 p.p. (exclusief drankjes)
Koek en Snoepie neemt u mee naar de snoepwinkel
van vroeger d.m.v. beeld, geluid en verhalen.
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Zaterdag 1 september
FRIETDAG 12.00 - 13.30 uur | Restaurant
€ 8,00 met betuwepas, € 9,00 zonder Betuwepas,
€ 5,75 cliënten dagbesteding (exclusief drankjes)
In het restaurant kunt u genieten van vers gebakken
friet, u komt toch ook?

Maandag 3 september
MODESHOW: H&A MODE
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
Entree gratis (exclusief drankjes)
Komt u ook kijken tussen de kleding van dit
modehuis?

Donderdag 6 september
BINGO AVOND 19.30 - 21.00 uur | Restaurant
€ 2,50 met Betuwepas, € 3,50 zonder Betuwepas
(exclusief drankjes)
Kom donderdagavond 6 september een gokje wagen
en wie weet gaat u met een prijs naar huis.

Dinsdag 11 september
MODEVERKOOP: VINCKENMODE 
10.00 - 11.30 uur | Bibliotheek
Entree gratis (exclusief drankjes)
Op 11 september kunt u de nieuwe najaarsmode
bewonderen.

Donderdag 13 september
OPTREDEN: 'T ANKER
19.30 - 21.00 uur | Restaurant
Entree gratis (exclusief drankjes)
Komt u donderdagavond 13 september luisteren naar
de klanken van dit koor? Smartlappenkoor 't Anker
komt uit Alphen en is in 2003 op spontane wijze
ontstaan in het café. Ze treden voornamelijk op in
verzorg- en verpleeghuizen, op bruiloften en partijen.
Tevens zijn ze met regelmaat te vinden op een
korenfestival.

Vrijdag 21 september
BURENDAG
Op zaterdag 22 september is het nationale Burendag.
Elim viert dit vrijdag 21 september. Burendag is een
initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en
wordt ieder jaar in het vierde weekend van
september gevierd. Van de invulling van deze dag
ontvangt u binnenkort een flyer in de brievenbus of
de invulling is te vinden op de affiches die in Elim
worden gehangen.

Zaterdag 22 september
ROMMELMARKT IJZENDOORN
Entree gratis 
Elim staat met een kraam op de rommelmarkt in
IJzendoorn, de opbrengst van de verkoop van deze
kraam komt volledig ten goede van onze cliënten.
Komt u ook gezellig naar de markt om te snuffelen
tussen de spulletjes die de verschillende kramen te
koop aanbieden?
U bent van harte welkom!

Woensdag 26 september
OPTREDEN: DE VROLIJKE NOOT
14.30 - 16.30 uur | Restaurant
Entree gratis (exclusief drankjes)
Woensdagmiddag 26 september treedt het
gezelligheidskoor uit Culemborg op! De Vrolijkre Noot
is een koor die de bekende Nederlandstalige liedjes
zingt en u graag een gezellige middag bezorgd. Komt
u ook luisteren, zingen en misschien wel een dansje
wagen?
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Vragen of opmerkingen?
Neemt u dan gerust contact op met Jacqueline

Ansems, medewerker Welzijn en Gastvrijheid bij

Elim.

Colofon

Vragen of opmerkingen?
Neemt u dan gerust contact op met Jacqueline

Ansems, medewerker Welzijn en Gastvrijheid bij

Elim.

Uitgave
Dit activiteitenoverzicht is een uitgave van

Zorgcentra De Betuwe, locatie Elim

Adres:
Bertus v/d Walstraat 2

4051 AK Ochten

(0344) 699 553 | wgelim@stzdb.nl 4

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 gebruik maken
van de Betuwepas:
» de mogelijkheid tot automatische incasso. U

machtigd 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.

Aanvragen
Wilt u ook een Betuwepas? Kom langs en vul het
formulier in. Het aanvragen van een Betuwepas kost
niets, is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets!

Wilt u graag andere mensen ontmoeten en
deelnemen aan onze activiteiten?
Bezoek dan eens zorgcentrum Elim, u bent van harte
welkom bij de verschillende activiteiten die we
organiseren.
 
Welzijnsarrangement: voor uw gemak!
Voor de meeste activiteiten vragen we een kleine
bijdrage. U kunt hiervoor per keer betalen, maar u
kunt er ook voor kiezen een om welzijnsarrangement
af te nemen. Het welzijnsarrangement biedt u
maandelijks een verzameling van activiteiten voor
een vaste maandprijs. Wel zo gemakkelijk!
 
Kosten
Bent u bezoeker bij Elim en heeft u geen
zorgzwaartepakket, dan betaalt u de vaste
maandprijs van €30,-.
» Betuwepashouders krijgen €5,- korting op de

maandprijs.
» Cliënten van Elim krijgen het hele

welzijnsarrangement gratis aangeboden.
Wilt u geen gebruik maken van een welzijnsarrange-
ment, maar wel meedoen met bepaalde activiteiten?
Geen probleem, u bent dan nog steeds van harte
welkom! U betaalt dan een eigen bijdrage van €4,-
per keer, per persoon, per activiteit. Dit is altijd
inclusief een kopje koffie/thee, maar exclusief
eventuele materiaalkosten.
 
Meer informatie?
Heeft u vragen over het Welzijnsarrangement,
indicaties, kosten, de Betuwepas of de activiteiten,
dan kunt u terecht bij het team Welzijn en
Gastvrijheid van Elim, Bartus v.d. Walstraat 2 in
Ochten. Of mail naar wgelim@stzdb.nl.
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