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Verhuisd! Dank aan velen
Wij hebben op 30 december onze spullen verhuisd naar de Uttilochweg en de nieuwe ruimten in gebruik genomen. Wat is het
mooi geworden! En wat is het heerlijk nieuw en licht en ruim.
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5 Nieuws van het bestuur

Twee jaar geleden tekenden Cornelis Bosch van Bethsan Vastgoed B.V. en het bestuur van Ontmoetingscentrum Koningin
Wilhelmina Hof de overeenkomst voor de nieuwe huisvesting.
Daarvóór al waren er gesprekken met Gert Hop. Mannen: bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan om onze nieuwe
huisvesting te realiseren!
Hartelijk dank ook aan alle andere mensen, bedrijven en instanties die ons hielpen. We vermelden graag de ondernemers
die vormgaven aan het interieur en op de achterzijde van deze
Nieuwsbrief een advertentie hebben geplaatst, en ook Het
Woonhuis die nog raamdecoratie levert.
De kosten voor de nieuwe huisvesting bleven binnen de begrote € 150.000,-. De opbrengsten passeerden de begrote

6 en 7 In Beeld Coördinator bezoekwerk
7 Veranderingen rond ouderenadviseur
9 Woord van Bernadette
€ 100.000,-. Het verschil passen we bij uit eigen middelen.
Dank voor de financiële steun, voor alle helpende handen en
voor al het meedenken!

Kees Zwaan (voorzitter SKWH)

Van de redactie
Deze eerste nieuwsbrief van 2021 is anderhalve maand
later uitgekomen dan gewoon is. Want het is ‘gewoonte’
dat deze in de eerste week van januari verschijnt. Maar de
tijd is ‘niet gewoon’ op dit moment. Door de coronamaatregelen is er een beperkt aantal activiteiten in de Wilhelminahof. Daarnaast bevindt het Ontmoetingscentrum

Koningin Wilhelmina Hof – wanneer u deze nieuwsbrief
leest – zich niet meer aan de Essenkamp, maar aan de Uttilochweg. Ook dat is ‘ongewoon’. Deze nieuwsbrief is dan
ook doorademd van deze ongewone, maar toch tegelijk
ook van goede dingen die we nog hebben.
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Verhuisd van 3888LL naar 3888LK
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De verhuizing van de Wilhelminahof is achter de rug. De
intens betrokkenen hebben een zucht van verlichting geslaakt toen op maandag 4 januari 2021 op de nieuwe locatie er weer dagbesteding kon plaatsvinden. Het resultaat
mag er zijn!
Hoewel de afstand van oud naar nieuw klein is – dat maken de postcodes van beide locaties duidelijk – was het een
grote operatie. In 2016 was er nog geen zicht op een verhuizing naar de Uttilochweg (3888LK). Toen lagen er plannen voor een herinrichting aan de Essenkamp (3888LL):
verbouwing en vernieuwing van de inrichting. De daarvoor ingestelde Commissie herinrichting begeleidde dit.
Zij bestond uit personen van verschillende betrokkenen
bij het ontmoetingscentrum (Stichting Ontmoetingscen-

Verhuisd: Van voorbereiding naar realisatie
Wilrie Multem en Kees Zwaan gaven als bestuursleden
van de SKWH leiding aan het proces. Wilrie schrijft: “De
voorbereidingen voor de verhuizing spelen al door je
hoofd tijdens het hele bouwproces door na te denken
over wat mee kan en wat nieuw aangeschaft moet worden. Zo hadden we al vroeg een beeld bij het hergebruiken van keukenapparatuur en meubilair. Dit werd in de
loop van 2020 steeds concreter. We bespraken het met
betrokkenen bij de bouw en in de inrichtingscommissie.
Daarna dachten we aan allerlei praktische zaken zoals
vaststellen van de verhuisdatum, de planning eromheen,
verhuisdozen, vrijwilligers, vervoer, en niet te vergeten
het opruimen van allerlei spullen die overbodig werden.
Op de verhuisdag zelf kon ik er niet bij zijn door privéomstandigheden. Achteraf hoorde ik dat dit op rolletjes is
verlopen. En na de verhuizing is het eigenlijk een nieuw
begin waar nog allerlei restwerkzaamheden moeten
plaatsvinden. We zijn super tevreden met hoe het er uitziet en dat het al in gebruik is genomen. We hopen dat
ook de bezoekers en medewerkers (waar we het uitein

trum Koningin Wilhelmina Hof (SKWH)): Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU), de toenmalige Adviesraad,
coördinator Koningin Wilhelmina Hof (KWH), Stichting
Vrienden KWH en activiteitenbegeleiders KWH.
De herinrichtingsplannen werden in de loop van 2017 in
de wacht gezet, want er deden zich concrete mogelijkheden voor om op een locatie aan de Uttilochweg (3888LK)
een ruimer ontmoetingscentrum te realiseren, met meer
parkeerruimte. De bestaande Commissie herinrichting
werd veranderd in de Commissie inrichting; er werd een
inwoner van Uddel toegevoegd.
We laten hieronder en op de volgende pagina diverse betrokkenen aan het woord.
Jacob van Vliet (redactielid Nieuwsbrief KWH)

Buiten wachten op de verhuiswagen
delijk voor doen) er blij mee zijn.”
Kees Zwaan voegt eraan toe: “De nieuwe huisvesting is
het resultaat van een jarenlang traject. Zij biedt ons de
komende jaren de mogelijkheid er voor nog meer (oudere) inwoners van Uddel te zijn.”

Verhuisd: Prachtig, vertrouwd en gezellig
Hoe de nieuwbouw tot een prachtig geheel geworden is,
komt naar voren in de verhalen van twee andere leden
van de inrichtingscommissie.
Jeanne Roos (inwoner van Uddel) schrijft: Zo’n 2 jaar geleden werd ik gevraagd deel te gaan uitmaken van de inrichtingscommissie. Het was een bijzondere ervaring om
met deze groep de klus te klaren; waar begin je en waar
kom je uit? We zijn met een paar commissieleden wat tehuizen wezen bekijken, hebben daar ideetjes opgedaan.
Kleuren en materialen kiezen was een intensieve klus en
hoe pakt dat in werkelijkheid uit? Er heerste een gezellige sfeer onderling. Naarmate de tijd vorderde kwam er
meer druk op de ketel en steeg de spanning of het allemaal goed zou komen. Maar nu de verhuizing een feit is,
is er alle reden om blij te zijn met het resultaat. Het is een
prachtig gebouw geworden. En voor de gemaakte keuzes
hoeven we ons niet te schamen. Ik vond het erg leuk om
hierin mee te kunnen denken en hieraan te hebben mogen meewerken!”
Nelleke van Vliet (Stichting Vrienden) vertelt: “Als deelnemer van de inrichtingscommissie vond ik het uitdagend

én spannend. Je hebt te maken met een nieuwe zaal in
een gebouw op een andere locatie. Daar gezamenlijk iets
vertrouwds en gezelligs van maken wat ook functioneel
is, is naar ons idee gelukt! Het bestaande meubilair met
de nieuwe stoelbekleding komt heel mooi uit bij de gekozen kleuren van de kasten, vloer en wanden. Voor de
raambekleding wachten we nog even. We willen eerst
een beter beeld hebben hoe een en ander buiten aangelegd en beplant wordt, en hoe de lichtinval van de zon is.”
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Verhuisd: Duurzaam, praktisch en meer ruimte
Enkele dames vertellen over het proces van herinrichting
aan de Essenkamp naar inrichting op de nieuwe locatie
aan de Uttilochweg.
Corrie van den Berg (SVHU) schrijft: “Begin 2016 werd ik
gevraagd om mee te denken over de herinrichting van de
KWH. Dat leek me zinvol en leuk! Toen later duidelijk was
dat er nieuwbouw kwam, zijn we als commissie met de
inrichting daarvan verdergegaan. Er waren veel zaken om
rekening mee te houden. Wat een architect mooi vindt,
is voor een activiteitenbegeleidster niet altijd praktisch.
Juist door de samenwerking van de diverse leden van de
inrichtingscommissie, is de ruimte in de nieuwe Wilhelminahof geworden zoals die nu is: mooi, duurzaam en
praktisch.”
Fen de Bruin (SVHU) meldt: “Vanuit de toen nog functionerende Adviesraad raakte ik betrokken bij de commissie
voor de interne vernieuwing aan de Essenkamp. Vervolgens kwam het plan voor nieuwbouw op de proppen.
Daarover is uitgebreid gesproken of dit verstandig zou
zijn en wat voor impact dit zou hebben voor de bezoekers.
Vooral de behoefte aan meer ruimte was leidend. Nadat
werd besloten tot nieuwbouw zijn we ons gaan richten
op de inrichting daarvan. Ik vond het leuk om mee te denken over de inrichting. Het is een prachtig geheel geworden en ik heb het ervaren als een bijzonder fijne tijd met
elkaar.”

Een indruk van de nieuwe ruimte
Verhuisd: Resultaat van veel denkwerk en planning
Rita Hop (coördinator KWH) kijkt terug op het proces van
voorbereiding van de verhuizing en vertelt over de eerste
ervaringen van bezoekers op de nieuwe locaties:
“We hebben geprobeerd om alles zo in te richten en aan
te kleden dat we de ruimtes zo goed mogelijk kunnen
benutten en ze toch vertrouwd en veilig te houden voor
onze ouderen. De keuken is helemaal volgens de HACCPhygiënecode ingericht zodat ‘schoon en vuil’ elkaar niet
kruisen. De zalen zijn zo ingericht dat ze goed schoon te
houden zijn. Het oogt vertrouwd omdat het eigen meubilair mee is gegaan. De vele ingebouwde kasten zorgen
voor veel bergruimte. We hebben veel meer ruimte gekregen. Achter onze zalen is een prachtige tuinkamer waar
onze deelnemers van de dagbesteding na het middageten een uurtje kunnen rusten. Van deze kamer kunnen
ook andere bewoners van het pand gebruikmaken. Erachter wordt nog een terras en een tuin aangelegd.
Voor onze bezoekers was het in januari best even wennen
in het nieuwe pand, zeker ook omdat er in en rond het
pand nog veel moet gebeuren. De begeleiding en vrijwilligers zijn echter vertrouwd. Steeds meer mensen komen
in het pand wonen en verschillende nieuwe bewoners komen langs om kennis te maken.”
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wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage om de verhuizing van de
activiteiten van Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelminahof mede
mogelijk te maken! Inmiddels vinden de activiteiten vanuit de nieuwe locatie
aan de Uttilochweg plaats.
Mocht u nog geen bijdrage hebben geleverd, dan kan dat alsnog
eenvoudig door onderstaande QR-code te scannen.
Om de huidige activiteiten te continueren en te kunnen uitbreiden blijft uw
steun onmisbaar.
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U kunt uw bijdrage ook overmaken via het rekeningnummer
NL 75 RABO 0303 332255 of u kunt donateur worden vanaf al € 5,00 per jaar.
Meldt u hiervoor aan via onderstaand e-mailadres.
Alvast heel hartelijk dank!

Stichting Vrienden van de Koningin Wilhelminahof
e-mail: stichtingvriendenkwh@gmail.com

Secretariaat: Aardhuisweg 86 3888 MG Uddel

IBAN: NL 75 RABO 0303 332255

KVK-nummer: 8076802

Als ik dit schrijf is het jaar 2021 net begonnen. Ik wens u
een gezond, gelukkig en gezegend nieuwjaar.
De coronacrisis houdt Uddel, Nederland en de rest van de
wereld nog steeds in haar greep. Een vaccin moet de oplossing bieden om weer terug te gaan naar een situatie
zoals we die kenden voordat corona ons leven beheerste.
Laten we de goede dingen die de coronacrisis ons bracht
koesteren. Maar tegelijkertijd ook denken aan mensen die,
om wat voor reden ook, (zwaar) zijn getroffen door deze
crisis.
Elders in deze nieuwsbrief leest u over de verhuizing. Er
is nog geen datum bekend voor de officiële opening van
onze nieuwe huisvesting.
De personeelsleden, vrijwilligers, ouderenadviseur en
mantelzorgers zetten zich maximaal in om binnen de geldende regels onze bezoekers van dienst te zijn. In de nieuwe huisvesting lukt dat gelukkig veel beter dan in de oude.

Kees overziet het
We namen eind 2020 afscheid van ouderenadviseur Rina
de Weerd en verwelkomden Anne Snellebrand (zie elders
in deze Nieuwsbrief). Ook verwelkomden we Lida Kuijsten
als nieuwe medewerkster; Lida doet de administratieve
taken. Na veertien jaar bij ons te hebben gewerkt stopte

Janny van Vuuren als medewerkster voor de dagbesteding.
Janny: bedankt voor je jarenlange inzet! Ook bedanken we
Aartje van Leeuwen die per 1 maart 2021 na bijna vijf jaar
afscheid neemt als activiteitenbegeleidster. Ingrid Hop is
per 1 februari 2021 welkom geheten als activiteitenbegeleidster.
Per januari 2021 waren er twee wijzigingen in het bestuur.
De heer J.D.A. Dorresteijn volgde de heer W. van de Ridder
op als vertegenwoordiger vanuit De Beek-Uddel. Mevrouw
G. van Doornik volgde mevrouw C. de Bruin-Veelers op en
wordt als bestuurslid verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de Wilhelminahof.
Net voor de Kerst genoten veel ouderen van een heerlijk
kerstdiner, dat werd bereid door onze eigen kooksters omdat restaurant Uddelermeer gesloten is.
Op 25 mei 2021 bestaat de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof
(SKWH) officieel 25 jaar. Een
commissie buigt zich over de
vraag hoe we dit heugelijke feit
kunnen vieren.
De SKWH en de SVHU gaan vanaf mei 2021 verder als één nieuwe stichting op de gebieden
Zorg, Welzijn en Leefbaarheid
voor Uddel, Meerveld en Nieuw-Milligen. Door de krachten te
bundelen willen we er nog beter zijn voor alle inwoners. Voor
vrijwilligers en bezoekers verandert er eigenlijk niets. De betrokkenheid van de drie kerken
blijft onverminderd groot en
de afstemming met Uddels Belang (UB) en Uddel Onderneemt
(UO) blijft belangrijk.
Tot slot: neem gerust een kijkje
op onze nieuwe website www.
koninginwilhelminahof.nl: een
nieuwe uitstraling die ook past
bij de nieuwe huisvesting. We
zijn er blij mee!
Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers graag nog eens extra bedanken voor al hun inzet, zeker in deze bijzondere
tijden! Samen hopen we in 2021 bestaande activiteiten en
nieuwe activiteiten te kunnen uitvoeren.
Kees Zwaan (voorzitter SKWH)
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Tot nadenken Medicijnmeester
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Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node,
maar die ziek zijn (Matth. 9:12, Mark. 2:17, Luk. 5:31)
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We weten allemaal wel hoe de dokter heet en waar hij
woont. En meer is niet nodig zolang we niets mankeren.
Maar het wordt heel anders wanneer we ernstig ziek of
gewond zijn. Dan moeten we bij de dokter gebracht worden of de dokter moet bij ons komen. Dan hebben we hem
dringend nodig. En als we niet geholpen worden, zouden
we omkomen.
Wat een les ligt daarin! Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Door onze
rampzalige moedwillige zondeval liggen we allen verloren, maar wie beseft het? Wat erg als we de dodelijke
zondekwaal van ons verdorven hart niet gevoelen. Dan
kunnen we spreken over Jezus, maar dan hebben we Hem
nog nooit werkelijk nodig gekregen.

Weet u wat nu zo wonderlijk is? Het is reeds het werk van
de hemelse Medicijnmeester Zelf dat Hij door Zijn Geest
de uitverkoren zondaar aan de zielenkwaal ontdekt, zodat
die pijnlijk gevoeld wordt. Zo iemand ziet de dood voor
ogen en leert ook dat de dood de rechtvaardige straf op
de zonde is. Hij belijdt: “Uw doen is rein, Uw vonnis gans
rechtvaardig.”
Wat wordt Christus noodzakelijk en dierbaar voor zulke
zondaren die inleven dat ze God vertoornd en beledigd
hebben en die met smart gevoelen dat er een breuk is tussen God en de ziel door de moedwillige zondeval in het
paradijs. Zó’n Middelaar hebben ze nodig; het Lam Gods
dat de zonde der wereld wegneemt, Die vijanden met God
verzoent.
En zoals de hoop opleeft bij een ernstig zieke of gewonde
wanneer hij hoort dat de dokter eraan komt, zo sprankelt
er hoop in de ziel van een helwaardige zondaar als er iets
gehoord mag worden van de Persoon en het helende werk
van de grote hemelse Heelmeester: Uw Naam is een olie,
die uitgestort wordt (Hoogl. 1:3b).
J.D.A. Dorresteijn (ouderling Ger. Gem. in Nederland te De
Beek-Uddel)

In beeld Coördinator bezoekwerk
Petra Bleijenberg is coördinator van het bezoekwerk bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel
(SVHU). Ze doet dat met plezier en geniet ervan als een bezoek positief ervaren wordt door degene
die wordt bezocht én door de vrijwilliger die bezoekt.

Wie ben je?
Petra vertelt: “Ik kom uit Vaassen en woon vanaf mijn huwelijk 28 jaar geleden in de omgeving van Uddel. Ik woon niet
in Uddel, maar in het mooie gehuchtje De Beek (gemeente
Ermelo). Twee dochters en een zoon mochten mijn man (Ferdinand) en ik ontvangen. We hebben ook een kleindochter.
Mijn hobby’s zijn: kleding maken, lezen, altfluit spelen en genieten van wandeltochten met de hond in de natuur.”
Gevraagd voor bestuurswerk bij SVHU
Zeven jaar geleden werd ze gevraagd voor een coördinatorfunctie in het SVHU-bestuur. Mede omdat het niet zo veel
werk zou zijn stemde ze in met het verzoek. Maar al doende
bleek dat er wel wat uurtjes in dit vrijwilligerswerk gingen
zitten. Coördinatie van het bezoekwerk houdt het volgende
in: “De bezoekvrijwilligers begeleiden en bij een nieuwe aanvraag voor bezoek een goede match zoeken tussen een bezoekvrijwilliger en degene die een bezoek wenst.”

Op 1 december
2019 trad Rina
de Weerd aan als
ouderenadviseur.
Door organisatorische veranderingen verlaat zij
echter Stimenz.
Op 19 november
2020 is zij in de
KWH
bedankt
voor haar positieve inzet en is
Rina
afscheid van haar
genomen. Zij wordt opgevolgd door Anne Snellebrand.
Kennismaking met Anne
Mijn naam is Anne Snellebrand. Ik ben sinds april 2020 actief
als maatschappelijk werker in Uddel. Per 1 januari 2021 heb ik
hiernaast de rol van ouderenadviseur op me genomen. Als
maatschappelijk werker help ik mensen met vragen op allerlei gebied. Hierbij kunt u denken aan financiële ondersteuning, aanvragen van voorzieningen of het veraangenamen
van uw leefomstandigheden. Er is vaak meer mogelijk dan u
denkt. Daarnaast zet ik me ervoor in om als ouderenadviseur

Twee vormen van bezoek
Er zijn twee vormen van bezoek: gezelligheidsbezoekjes en
signaleringsbezoeken. De gezelligheidsbezoekjes worden al
vanaf de oprichting van de SVHU in 1983 gedaan. Petra voegt
eraan toe: “Er zijn op dit moment veertien vrijwilligers die per
drie tot vier weken één bezoek brengen. Een verzoek voor een
dergelijk bezoek kan bij mij worden gedaan.”
De signaleringsbezoeken worden gedaan vanuit het project
Hart voor Ouderen (HvO) en worden afgelegd bij personen
vanaf 70 jaar. Op 20 september 2002 werd ermee gestart.
Zo mogelijk krijgt een 70-plusser om de vijf jaar bezoek. Er
zijn negen SVHU-vrijwilligers betrokken; zes ervan leggen
bezoeken af. “Een dergelijk bezoek,” vult Petra aan, “is op het
welzijn van de oudere gericht. Verschillende aspecten komen
aan de orde.” Indien uit een gesprek blijkt dat een vervolgactie voor hulp of ondersteuning gewenst is, komt dat aan de
orde in een HvO-vergadering, waarvan Petra voorzitter is. Bij
een bezoek wordt altijd een informatiefolder met activiteiten en contactpersonen achtergelaten.
Lastiger in coronatijd
Het bezoekwerk is lastiger in coronatijd. Daarom wordt er nu

het welzijn van ouderen te bevorderen en hen te ondersteunen zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te kunnen behouden. Wat ik belangrijk vind is dat mensen zoveel mogelijk tot
hun recht mogen komen. Ik help iedereen daar graag bij. Het
ondersteunen van mensen zie ik dan ook echt als mijn passie.
Daarnaast geniet ik erg van de natuur en blijf ik mezelf graag
ontwikkelen.
Op woensdag ben ik een groot deel van de dag aanwezig
in de nieuwe vestiging van de Koningin Wilhelmina Hof. Ik
houd hier dan twee spreekuren. In de ochtend tussen 10 en 12
is mijn spreekuur als ouderenadviseur en ’s middags tussen
half 1 en half 3 heb
ik mijn spreekuur als algemeen
maatschappelijk
werker. U bent
hier allen van harte welkom en ik
kijk ernaar uit om
u te ontmoeten.
Zie mijn contactgegevens onder
Activiteiten,
(pag. 11).
Anne

vaker telefonisch contact gelegd. Ook dat functioneert goed,
want de bezoekvrijwilligers zijn zeer gemotiveerd en weten
hoe ze een goed gesprek kunnen voeren. Met vragen kunnen
ze altijd bij de coördinator of de ouderenadviseur terecht.
Het belang van bezoeken
“Het belang van deze bezoeken,” zo zegt Petra, “is dat we het
welzijn van alle inwoners in het oog houden en informatie
geven over activiteiten in de Wilhelminahof. Soms heeft men
een duwtje nodig, maar als men eenmaal over de drempel is,
dan hebben de bezoekers het goed naar hun zin.”
Wens
Petra heeft ervaren dat het van groot belang is dat ouderen
betrokken en actief blijven. Daarom is haar wens: “Ik heb
graag alle ouderen in beeld, zodat ik samen met de bezoekvrijwilligers kan helpen dat zij niet vereenzamen en in de Uddelse gemeenschap betrokken blijven. Bent u een nieuwe inwoner van ons dorp en/of 70 jaar geworden? Wij horen graag
van u. Mijn telefoonnummer is: 06 36 39 21 03.”
Jacob van Vliet (redactielid Nieuwsbrief KWH)
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Veranderingen rond ouderenadviseur
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Dagbesteding ‘t Stoeltje
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Het laatste halfjaar stond in het teken van de regel om op
anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. Maar onze
deelnemers waren blij dat de dagbesteding kon doorgaan.
Bij iedere persconferentie was het weer spannend. De volgende dag gaven de mensen dan ook aan: ”Gelukkig mag
de dagbesteding nog doorgaan.” Door deze regel kunnen
we echter niet zoveel mensen ontvangen, maar al onze
deelnemers kunnen een of meerdere keren per week komen.
De afgelopen tijd hebben enkele deelnemers corona gehad. Gelukkig zijn ze allemaal weer opgeknapt. We moesten afscheid nemen van een deelnemer die is overgeplaatst naar een verpleeghuis. Ze kwam al vele jaren op de
dagbesteding, zodat we haar missen. Inmiddels is ze op
haar nieuwe plekje gewend, zo hoorden we. Ook werd afscheid genomen van Janny van Vuuren die ruim 14 jaar op
de dagbesteding werkte. Ook nemen we na bijna 5 jaar afscheid van Aartje van Leeuwen. Inmiddels hebben we kennisgemaakt met Ingrid Hop als activiteitenbegeleidster.

Door de corona gaan veel dingen anders of niet door.
Voorgaande jaren gingen de deelnemers met onze kooksters naar restaurant “Uddelermeer” voor een kerstdiner.
Dit jaar hebben de deelnemers over drie dagen verdeeld
een heerlijke kerstmaaltijd gehad op onze eigen locatie.
De ondernemersvereniging betaalde de onkosten. De
kooksters hadden heerlijk gekookt en kregen daarvoor
een applaus van de deelnemers. De dagen ervoor hadden
we op de dagbesteding met de mensen kerststukjes gemaakt zodat het er gezellig uit zag.
We zijn ook druk geweest met uitzoeken van de spullen
voor de komende verhuizing. Zo kwam het jaar 2020 ten
einde en zijn we inmiddels in het nieuwe jaar op de nieuwe locatie gestart.
Hoewel het al februari is, wensen we u nog een voorspoedig nieuwjaar toe.
Petra van den Broek, mede namens Gretha Valk en Eefje van
de Bruinhorst
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Wachten op het kerstdiner, uit eigen keuken

Woord van Bernadette
In de zomer van 2019 benaderde Gerrie Bronkhorst mij
voor een functie binnen het bestuur en voor de redactie.
Toen heb ik besloten mijn andere vrijwilligerswerk stop
te zetten om vervolgens intrede te doen binnen het bestuur en de redactie van de Koningin Wilhelmina Hof. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en ben ik met
verschillende projecten en verschillende activiteiten bezig
geweest. Vergaderingen zijn bijgewoond, ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe website, er zijn
flyers gemaakt, ik heb activiteitenoverzichten geregeld en
ik heb mezelf geprobeerd in te lezen in de toch wel lastige materie van de ouderenzorg en alle regels die daarbij
komen kijken.

Graag stel ik mij via deze weg voor. Ik ben Bernadette van
de Kamp, 23 jaar oud en sinds september 2019 zit ik in
het bestuur van de Koningin Wilhelmina Hof. Momenteel
woon ik bij mijn ouders aan de Grote Geezenhegge in Uddel, maar binnenkort hoop ik te gaan trouwen en dan ga

De nieuwe website is een project geweest waar ik veel aan
bijgedragen heb. De oude website was sterk verouderd en
daarom hebben we in samenwerking met reclamebureau
Mooierr uit Uddel iets heel verfrissends en overzichtelijks
neer kunnen zetten. Zie onderstaande afbeelding. Neem
gerust een kijkje!
Bernadette van de Kamp

Bekijk meer op www.koninginwilhelminahof.nl
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ik verhuizen naar Elspeet. Verder in het dagelijks leven ben
ik werkzaam als directiesecretaresse bij No3 Omnicreatives in Elspeet.
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Van oud naar nieuw
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Druk op 29 december 2020 om te
vertrekken, want de volgende dag
moeten we eruit, met weemoed.
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Dagbesteding in de nieuwe ruimte, op ruime afstand van elkaar
Wand van levend mos in de entree van de
Wilhelminahof op 27 januari 2021

Activiteiten februari t/m juni 2021
In de Koningin Wilhelmina Hof (KWH) vinden door de coronaproblematiek tot nader order alleen onderstaande activiteiten plaats. Vrijwilligers van de SVHU zijn bij de uitvoering betrokken.

Rita Hop-van Luttikhuizen,
coördinator KWH

Op afspraak in KWH, Uttilochweg 15, 3888 LK Uddel: tel. 06 43 13 03 94 (KWH) of 40 18 07
(thuis); e-mail: rita.hop@koninginwilhelminahof.nl

Anne Snellebrand,
ouderenadviseur

Op woensdag in KWH spreekuur tussen 10.00 en 12.00 uur: tel. 06 12 79 28 09;
e-mail: a.snellebrand@stimenz.nl

Anne Snellebrand, algemeen
maatschappelijk werker

Op woensdag in KWH spreekuur tussen 12.30 en 14.30 uur: tel. 06 12 79 28 09;
e-mail: a.snellebrand@stimenz.nl

Informatiepunt Uddel

Op donderdag in KWH van 9.30 tot 12.00 uur

Vrijwillige Hulpdienst: informatie
en aanmelden vrijwilligers

SVHU: Bartus Vos (tel. 06 82 49 97 58; e-mail: secretaris@hulpdienstsvhu.nl) of Kees Roos
(tel. 06 33 37 91 32)

Zorgactiviteiten
Dagbesteding en gemeenschap-

Inlichtingen dagbesteding: Coördinator Petra van den Broek-de Bruin

pelijke maaltijd*

(tel. 06 43 13 03 94 (KWH); e-mail:petra.van.den.broek@koninginwilhelminahof.nl)

Op maandag t/m donderdag
en op vrijdagmorgen

Na overleg met vermelde Coördinator Dagbesteding; ook kan hierover contact worden
opgenomen met de Coördinator KWH of de Ouderenadviseur (zie hierboven)

* Voor vragen over de maaltijd kunt u contact opnemen met: mevr. Meta Hop-van Vliet (tel. 40 12 21)

Inductiekoken in de
nieuwe keuken
is (in)spannend

COLOFON

Uddelsbelang
De Nieuwsbrief is een uitgave van
de Stichting Ontmoetingscentrum
Koningin Wilhelmina Hof (SKWH) te
Uddel. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Vereniging Uddels
Belang. Het blad is gratis en wordt
verspreid onder alle inwoners van
Uddel en naaste omgeving.

Redactie
Gerrie Bronkhorst-van Lagen en
Bernadette van de Kamp (SKWH)
en Jacob van Vliet (eindredactie),
en Rita Hop-van Luttikhuizen (coördinator KWH) als adviseur.
Redactieadres
Redactie Nieuwsbrief KWH
Uttilochweg 15 | 3888 LK Uddel
info@koninginwilhelminahof.nl

Realisatie blad
Sam van de Ridder

Fotografie

UddelsPetra
belang
Bleijenberg: pag. 6

Ontwerp en drukwerk
KRB Reclame, Barneveld
Weergave telefoonnummers
Bij telefoonnummers uit Uddel
staat niet het netnummer 0577.

Gerrie Bronkhorst: pag. 10
(meubilair uit elkaar)
Rita Hop: pag. 7 (Rina)
Bernadette van de Kamp: pag. 9
Jacob van Vliet: pag. 1, 2, 5, 7
(Anne), 10, 11
Bartus Vos: pag. 8
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Advies en informatie Zorg, Welzijn en Wonen Uddel
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Van harte gefeliciteerd met de nieuwe ruimten op de nieuwe locatie
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UW VAKSPECIALIST
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Buurtweg 41, 3888 NE Uddel | 06-53731780

www.hbinterieurbetimmering.nl
elspeterweg 27 3888ms uddel

&
SLAPEN

Rhetap is hét adres om uw woning
nieuw leven in te blazen!
Kom bij ons langs voor vrijblijvend advies op maat

tel 0577 401367

