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Vervoer als je er niet (meer) kunt komen
“Hoe kom ik in de Wilhelminahof, want ik

Uddel Samen heeft ongeveer twintig vrijwilligers ‘vervoer’.

kan er alleen komen als iemand mij brengt en

Vooral mannen die met pensioen zijn, doen dit vrijwilligers-

haalt?” Het antwoord op deze vaak gestelde
vraag is: “Er staan verscheidene autobezitters

werk dat overdag plaatsvindt. Want rond 9.45 uur, 11.30 uur,
13.00 uur en 16.00 uur worden bezoekers van de dagbesteding of een andere activiteit gebracht of gehaald.

in Uddel klaar om als vrijwilliger bezoekers die
naar de ontmoetingsruimte van Uddel Samen
in de Wilhelminahof en weer terug willen, te
vervoeren.”

Nieuwsbrief Uddel Samen

De meeste vrijwilligers ‘vervoer’ deden dit werk al bij de
Vrijwillige Hulpdienst (SVHU). Hun werk is door de fusie met
de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof
(SKWH) op 25 mei jongstleden zonder veranderingen over-

Vervoer als je er niet (meer) kunt komen

(vervolg)

gegaan in de nieuwe stichting Uddel Samen.

van ondergeschikt belang. Deze vergoeding betaalt degene

Door de coronaproblematiek zijn er echter meer

die wordt vervoerd, hoewel hij of zij dat niet zelf betaalt aan

chauffeurs nodig, omdat vaak maar één per-

de chauffeur. Dat verloopt administratief bij Uddel Samen.

soon tegelijk vervoerd kan worden.

Lida Kuijsten is daarvoor verantwoordelijk.

Maar waarom zou je dit vrijwilligerswerk wil-

Zij is sinds 1 december 2020 in dienst van Uddel Samen voor

len doen? Deze vraag legden we voor aan twee

administratieve taken, waaronder het vervoer. Maandelijks

vrijwilligers ‘vervoer’: Henk Koetsier en Freddy

stelt ze een rijrooster op en houdt ze bij wie welke persoon

Schreuder. Voor hen zijn sociale contacten en

op welk moment heeft vervoerd. Maandelijks maakt ze aan de

iets betekenen voor de ander, je naaste, de belangrijkste drijfveren. De te vervoeren persoon

in de auto kan een
goed en gezellig
gesprek plaatsvinden

kun je soms thuis helpen zich reisvaardig te maken. En in de auto kan een goed en gezellig gesprek plaatsvinden; nu is dat met een mondkapje op, maar dat staat een praatje niet in de weg.
Henk geeft nog aan dat het fijn is dat de te vervoeren persoon zoveel mogelijk door dezelfde

chauffeurs de vergoedingen per bank over en schrijft ze via

chauffeur(s) wordt gereden. Freddy merkt op

een machtiging van degene die vervoerd is, de vervoerskosten

dat het mee kunnen nemen van een rollator

af van zijn of haar bankrekening.

belangrijk is. Beiden vinden het prachtig werk,
vooral als het moeilijk voor je is om (thuis) stil

Lida sluit af met de wens dat zich chauffeurs als vrijwilliger

te zitten.

‘vervoer’ opgeven. “Hoe meer er zijn, hoe gemakkelijker het is
een vervanger te vinden als een chauffeur een keer niet kan.

Beide vrijwilligers ondervinden waardering en

Men kan zich telefonisch opgeven bij mij en ook voor vragen

dat is voor hen een stimulans om ermee door

over vrijwilliger ‘vervoer’ kan men mij bellen: 06 - 53 28 72

te gaan. Het zijn vooral de contacten die vol-

46. Daarnaast kan worden gebeld met algemeen coördinator

doening geven. Voor hen is de vergoeding van

Rita Hop: 06 - 43 13 03 94 of 40 18 07.”

€ 1,50 per rit (€ 3,00 heen en terug) als tegemoetkoming in de kosten van het autogebruik,

Jacob van Vliet (redactielid)

Colofon
Dit blad is een uitgave van Stichting Uddel Samen. Het is gratis

Realisatie & drukwerk blad

en wordt verspreid onder de inwoners van Uddel en naaste

Sam van de Ridder

omgeving.

Fotografie

Redactie

Petra van den Broek - de Bruin: pag. 5

Gerrie Bronkhorst-van Lagen, Rita Hop-van Luttikhuizen,

Iris Langeveld: pag. 3

Bernadette Juffer-van de Kamp, Jacob van Vliet (eindreactie)

Bartus Vos: pag. 1 en 4

en Bartus Vos
Reacties kunnen naar
Uttilochweg 15 | 3888 LK Uddel
info@uddelsamen.nl
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Van De voorzitter
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Uddel Samen. Veel lees-

vraag hoe we er zo goed mogelijk kunnen zijn

plezier gewenst!

voor onze cliënten. De dame die de scholing gaf,

Op zondag 23 mei 2021 bestond de Stichting Ontmoetings-

heeft ons bruikbare tips gegeven waarmee we

centrum Koningin Wilhelmina Hof (SKWH) officieel 25 jaar.

inmiddels aan de slag zijn gegaan. De komende

We hebben dit heugelijke feit op dinsdag 25 juli 2021 gevierd

periode zijn we als bestuur druk bezig om te kij-

met een kleine groep mensen. Daarin werd ook deze stichting

ken hoe we zaken (nog) beter en gemakkelijker

opgeheven door het samengaan met de Stichting Vrijwillige

kunnen regelen en organiseren. We houden u op

Hulpdienst Uddel (SVHU) in de nieuwe stichting Uddel Samen.

de hoogte van veranderingen die relevant zijn

Een veel grotere groep mensen kon de viering en het begin

voor u.

van Uddel Samen volgen via YouTube; zo heeft ieder nadeel
Tot slot: voor vrijwilliger ben je eigenlijk nooit te

ook weer een voordeel.

jong of te oud. Denk er de komende weken eens
Inmiddels heeft het bestuur van Uddel Samen voor het eerst

over na wat jij zou kunnen en willen doen voor je

vergaderd. Samen dachten we na over hoe we elkaar op de

mede-inwoners. En, meld je dan gerust aan via

hoogte kunnen houden van de belangrijkste zaken die spelen

vrijwilligers@uddelsamen.nl of bij Nelleke van

en hoe we ons zo goed mogelijk samen kunnen inzetten voor

Vliet (tel. 06 - 30 74 61 25). Vrijwilliger zijn is

de inwoners van Uddel, Meerveld en Nieuw-Milligen. De af-

leuk en dankbaar werk.

gelopen maanden hebben enkele bestuursleden, personeelsKees Zwaan (voorzitter Uddel Samen)

leden en vrijwilligers een stukje scholing gekregen over de

Vraag maar
Het is donderdagochtend en ik mag de mooie route richting

bezoek bij een camping. Daar kijk ik even hoe

Uddel weer rijden. De Aardhuisweg tussen Apeldoorn en Uddel

het gaat op gebied van huisvesting en financiën

blijft toch wel een van de mooiere stukjes op de Veluwe. Het is

bij een gezin. Soms kan het fijn zijn als iemand

buiten al 30 graden, wat een hitte, maar als ik aankom in het

even met je meekijkt met een moeilijke brief of

ontmoetingscentrum van Uddel Samen in de Wilhelminahof

een financieel vraagstuk.

overvalt de koelte me. Wat een

Ten slotte word ik gebeld door een jongen die

heerlijke werkplek! Ik begin eerst

vragen heeft over studiefinanciering. Ik stuur

met een paar gemiste oproepen,

hem wat informatie door en leg hem alles uit

van de wijkverpleegkundige en

over DUO. De vragen die je als maatschappelijk

het CJG. Het is altijd goed elkaar

werker krijgt kunnen dus echt ontzettend uit-

te vinden om zo de beste zorg

eenlopen, alles mag gevraagd worden en ook

voor inwoners te kunnen bieden.

door iedereen. Heeft u bijvoorbeeld kinderen die

We sparren en overleggen wat

bijna 18 worden? Dan heb ik een 18+ checklist

(natuurlijk met toestemming!)

liggen, die kunt u zo ophalen of ik stuur het via

en ik kan weer verder.

de mail! Kortom, u hoeft niet alles zelf meer op

Vervolgens ontkom ik niet aan

te zoeken via de computer, vraag maar raak!

een kopje koffie met Sjoukje en
Henk van het Informatiepunt

Op donderdag houd ik spreekuur in Uddel (zie

van Uddel Samen. Ik zit nog niet

pagina 6) en voor vragen van jongeren ben ik

en er staat al een lekkere bak

bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik

koffie voor me klaar, heerlijk. Ik

ben bereikbaar op tel. 06 30 28 63 25.

kan niet heel lang blijven plakken want ik moet even op huis-
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Tot nadenken De HEERE is God
Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij

Wij moeten allemaal van onze afgoden verlost worden. Af-

op hun aangezichten, en zeiden: De HEERE is

goderij is volgens de Heidelbergse Catechismus: in de plaats

God, de HEERE is God (1 Koningen 18: 39)

van de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard
heeft, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn

Dit blad is de eerste uitgave van Uddel Samen.

vertrouwen zet. Ik hoop dat de Heere ons allen eraan ontdekt

Weet u wat wij samen in Uddel nodig hebben?

welke afgoden wij hebben in ons leven.

Voor het eerst en steeds opnieuw? Dat deze
tekst beleving werd! Als we zo samen, maar ook

Het gehele volk mag hier de enige ware God erkennen in Zijn

ieder persoonlijk, in het stof mochten buigen

macht: Hij kon het gehele volk wel verteren. In Zijn majesteit:

voor de majesteitelijke God, dat verbindt aan

er daalde vuur van de hemel. Een erkenning dat Hij de enig

God en ook aan elkaar. Dan is er verwachting

levende God is: Hij antwoordde immers? Een erkenning van de

voor Uddel.

Jehova, Die in Christus de Getrouwe is. Een oudvader noemt
dit gebeuren het pinksterfeest van het Oude Testament.

De profeet Elia heeft het volk samengeroepen
op de berg Karmel, opdat zou blijken of Baäl god

Dat we samen in Uddel ook zo’n pinksterdag mochten bele-

is of dat de Heere God is. Elia roept ontroerend

ven! Dat kan alleen de Heilige Geest ons leren. Dan zouden

de Heere aan of Hij dit volksgericht wil beslech-

we de Heere leren kennen in Zijn heerlijke eigenschappen. We

ten. God antwoordt direct door vuur van de he-

zouden onze zonden en afgoderij haten en verlaten. Er zou

mel, wat het gehele offer verteert. Op die berg

plaats komen voor Christus, Die als een volkomen offer geheel

was er geen Godloochenaar meer. Ieder zag die

verteerd is en zo Zijn volk het leven geeft en Zijn volk leert op

indrukwekkende openbaring Gods.

Zijn tijd dat Hij hun God is.
N. Verdoes (ouderling Ger. Gemeente)

In de kijker Corrie Teunissen
Sinds 29 januari 2021 woont Corrie Teunissen-de Zwaan

Al enige tijd keken Corrie en haar man uit naar

(77) in een van de appartementen in de Wilhelminahof,

een huis in een kleiner dorp dan Apeldoorn,

samen met haar man Gerrit Jan. De verhuizing vanuit
Apeldoorn naar Uddel blijkt inmiddels niet zo’n grote stap
te zijn (geweest).

waar zij vanaf haar geboorte vertoefde en hij
– geboren in Vaassen - vanaf zijn 20ste. Dat
dit Uddel moest zijn, lag niet vast. Maar toen er
appartementen te huur werden aangeboden in
de in aanbouw zijnde Wilhelminahof, was het
gauw duidelijk dat men daar wilde wonen, kort
bij bossen. De knoop werd snel doorgehakt,
want aan een van de belangrijkste eisen werd
voldaan, namelijk alles gelijkvloers.
Kort nadat ze in Uddel kwam wonen, maakte
ze duidelijk dat ze graag wat wilde betekenen
bij de dagbesteding. Afgesproken werd dat ze
tweewekelijks op donderdagmorgen als vrijwilliger koffie schenkt. Het tafeldekken voor de
warme maaltijd om 12.00 uur hoort erbij. Dit
vrijwilligerswerk doet ze nu vijf maanden en
sluit aan op haar motivatie: jezelf openstellen
voor de ander. Ze vindt het erg fijn om te doen,

Nieuwsbrief Uddel Samen
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Dagbesteding
We zitten inmiddels alweer een half jaar op de nieuwe locatie

wedstrijd bij ons om hun prijs in ontvangst te

aan de Uttilochweg. De deelnemers zijn inmiddels goed ge-

nemen.

wend. Sommigen zijn meeverhuisd, terwijl anderen nu vervoer
nodig hebben. Gelukkig hebben we onze chauffeurs die dat

Momenteel werken we aan het thema “typisch

verzorgen.

Hollands”. Hierbij werken we aan verschillende
onderwerpen. We hebben een muziekmiddag
gehad met oudhollandse liedjes. Een vrijwilligster speelde hierbij op de viool. Delftsblauwe
bordjes werden door de deelnemers gemaakt.
Daar waren ze erg trots op. Ook een film over
de Keukenhof werd bekeken. In de zaal staat een
oude fiets, omdat fietsen echt iets Nederlands
is. Binnenkort hoopt nog iemand in klederdracht
te komen en gaan we onderzetters maken met
Staphorster stipwerk. Zo zijn er nog wel meer

Doordat het in het nieuwe gebouw groter en ruimer is, werkt

zaken - te veel om op te noemen - die ‘typisch

het allemaal fijner. Daardoor kunnen we meer deelnemers

Hollands’ zijn.

ontvangen en hebben we ook nieuwe deelnemers kunnen verwelkomen. Dat vinden we erg fijn. Door de corona is het echter

Verder is het samen koffie drinken en eten na-

nog wel beperkt.

tuurlijk ook heel gezellig. Er wordt bij de koffie
gezellig gekletst en bijgepraat.

In mei was het 25-jarig jubileum. Hieraan hebben we extra
aandacht besteed door oude foto’s op te hangen. Ook kwa-

Petra van den Broek (coördinator dagbeste-

men de kinderen die een prijs gewonnen hadden met de kleur-

ding), mede namens Eefje, Gretha en Ingrid.

Gedicht

De plek voor jong oud

net zoals ze dat in twee ontmoetingscentra in
Apeldoorn eveneens met plezier deed.
De gezellige en mooie ruimten die Uddel Samen
in de Wilhelminahof heeft, dragen bij aan een
positieve beleving. Door de gesprekken met

Het gedicht met dit thema (zie hieronder) won de gedichtenwedstrijd ter ere van het 25-jarig jubileum van de Stichting
Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof. De schrijfster
droeg het voor tijdens de viering van dit jubileum.

door koffieschenken bij de dagbesteding al

Jong en oud
Een verbindende factor
Dat is wat Uddel levendig houdt
Zichtbaar verbonden door een Koninklijke hof
In 1996 gebouwd
En vele handen maakten licht werk
Want juist daarin is Uddel sterk
De eerste steen gelegd door dokter Nooy
Wat een gebouw, lieve mensen hoe prachtig, hoe mooi
Als een statige dame verrees ze uit steen, staal en hout
Een nieuwe Wilhelminahof gebouwd op eeuwenoude gronden
Zo voelen we ons met het Koninklijk Huis verbonden
Een ieder kan het beamen;
op deze plek ben je niet alleen, maar samen
Wilhelminahof, de plek voor jong en oud. Verbindende factor

onderdeel van te kunnen zijn.

Dat is wat Uddel levendig houdt!

Jacob van Vliet (redactielid)

Dorianne van den Brink-Bronkhorst

bezoekers en andere betrokkenen, leer je snel
mensen kennen. En de gesprekken leiden (bij
ouderen) ook nogal eens naar ‘herkenning’.
Want de moeder van Corrie kwam uit Uddel:
Cornelia Rikkers.
Er is inmiddels met meerdere mensen een
goede band ontstaan. Daarbij ervaren zij het
als een zegen dat in de contacten blijkt dat het
geloof in God betekenisvol is. Het is al met al
fijn om in Uddel te wonen en er op kleine schaal
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Activiteiten september t/m december 2021
Uddel Samen organiseert activiteiten in de ontmoetingsruimten van de Wilhelminahof, Uttilochweg 15, tenzij anders
vermeld. Daarbij geldt de coronamaatregel: houd 1,5 meter afstand van anderen.

Advies en informatie
Zorg, Welzijn en Leefbaarheid

Activiteiten (vervolg)
Gezond bewegen voor senioren*

Rita Hop-van Luttikhuizen, Coördinator activiteiten Uddel Samen
Voor informatie en afspraak maken: tel. 06 - 43 13 03
94 of 40 18 07 (thuis) (overdag, niet tussen 12.00 en
13.30 uur) of e-mail: rita.hop@uddelsamen.nl

Inlichtingen: Eef van Roekel-de Ridder (tel. 40 15 16)

Elke vrijdagmiddag: Van 14.00 tot 15.00 uur (€ 6,50
per maand) o.l.v. Ingrid Epskamp

Maaltijden

Petra Bleijenberg-ten Voorde, Voor vragen over hulp
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tel. 06 –
36 39 21 03 (overdag, niet tussen 12.00 en 13.30 uur)

Inlichtingen Meta Hop-van Vliet (tel. 40 12 21)
Maaltijden: Thuis bezorgen van een maaltijd
(prijs is afhankelijk van leverancier)

Iris Langeveld, Algemeen maatschappelijk werker

Open Eettafel: Maandag tot en met donderdag om
12.00 uur (€ 6,00 per persoon per keer)

Op donderdag spreekuur van 9.30 tot 11.00 uur.
tel 06 - 30 28 63 25; e-mail: i.langeveld@stimenz.nl

Broodmaaltijd (met soep): Vrijdagmorgen om 12.00 uur

Samantha Kleinhuis, Sociale raadsvrouw
Op woensdag spreekuur van 9.30 tot 11.30 uur.
tel (088) 784 64 64; e-mail: s.kleinhuis@stimenz.nl

Creatieve middag*

Informatiepunt Uddel

Inlichtingen: Janny Vos-Kok (tel 40 16 75)

Op donderdag spreekuur van 9.30 tot 12.00 uur

1 september: Bloementaartje maken; leiding: Kea
Mulderij en Janny Vos

Activiteiten (op afspraak)

6 oktober: Onderwerp volgt nog; leiding: Gerda van
den Brink

Dagbesteding / koffieinloop / boekenuitleen

3 november: Geen creatief

Inlichtingen: Coördinator Petra van den Broek-de
Bruin (tel. 06 - 43 13 03 94;
e-mail: petra.van.den.broek@uddelsamen.nl)

1 december: Kerststukje maken; leiding: Martha Dekker (er wordt kleine bijdrage gevraagd)

Dagbesteding: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. Informeer eerst bij Coördinator Petra of Coördinator Rita (zie hierboven)’

Werkgroep ouderen**
Inlichtingen: Geurtje van den Hoek-Vermeer
(tel. 40 17 41)

Koffie inloop: Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en
11.00 (€ 0,50 per kop koffie of thee)

Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
(€ 0,50 per kop koffie of thee)

Boekenuitleen: Maandag t/m vrijdag tussen 10.00
en 11.00 (€ 0,20 per boek per keer)

20 oktober: Gezellige middag vanwege 50 jaar Werkgroep Ouderen)

Mantelzorgbijeenkomst

17 november: Natuurpresentatie door dhr. M. van de

Inlichtingen: Martha van de Kamp-van Lagen
(tel. 40 13 78)

Ruitenbeek
15 december: Onderwerp nog niet duidelijk

9 september: Wandelen / koffiemiddag na afspraak
(aanvang 13.30 uur)

Koersbal (op afspraak):

10 november: Woensdagavond vanaf 19.30 uur

Elke maandag 14.00 - 16.00 uur in Wilhelminahof

Activiteiten Inloop

Mannen inloop**
Inlichtingen: Kees Roos (tel. 06 - 33 37 91 32)

Inlichtingen Rita Hop-van Luttikhuizen
(tel. 06 - 43 13 03 94 of 40 18 07)
(€ 0,50 per kop koffie of thee)

Maandag van 9.30 tot 11.30/12 .00 uur.
(€ 0,50 per kop koffie of thee)

Handwerken: Dinsdagmiddag van 13.30 - 15.30;
Jeanne Roos en Martha Dibbet

6 september: Excursie
4 oktober: Excursie bij Alpuro (tijdstip is dan anders)

Sjoelen: Maandag- tot en met vrijdagmorgen na de
koffie van 10.00 uur.

1 november: Kunstschilderwerk van Jan Westhuis

Puzzelen of spelletjes: Elke vrijdagmorgen na de
koffie van 10.00 uur

*

Stichting Vrienden vergoedt de kosten van de materialen op de
creatieve middag en gedeeltelijk van Gezond Bewegen voor Senioren.
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6 december: Onderwerp is nog niet duidelijk

**

De bijeenkomsten van Werkgroep Ouderen en van de Mannen inloop
zijn niet op afspraak en kunnen niet doorgaan als de maatregel om
onderling 1,5 m afstand te houden nog van kracht is.
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Het logo van Uddel Samen
Op 25 mei jongstleden werden de stichtingen
Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof
(SKWH) en Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU)
samengevoegd in de nieuwe stichting Uddel
Samen. Ook de Werkgroep Ouderen van Uddels
Belang is opgenomen in de nieuwe stichting.
Daarnaast zal een nieuwe werkgroep Jeugd
deel ervan uitmaken.

uddel
samen

Beeld 1

Het volgende zien we in het beeldmerk:
Met de ontluiking van de nieuwe stichting is

•

er een nieuw logo geïntroduceerd op 25 mei.
Daarover is op 27 mei 2021 ook geschreven op
Uddel.info. Het is goed om de betekenis van het
logo te kennen (Beeld 1). Daarom lichten we het
nog eens kort toe.

De bloem bestaat uit twee kelkbladen (groen) en drie
kroonbladen (geel, paars en blauw).

•

De drie kroonbladen vormen drie harten die worden ge-

uddel
samen

dragen door twee handen, uitgebeeld door de kelkbladen.

•

De drie harten staan voor de drie aandachtsvelden binnen Uddel Samen: zorg, welzijn en leefbaarheid.

Het beeldmerk

•

Het beeldmerk (naast de naam Uddel Samen) is
opgebouwd uit meerdere elementen en kleuren
die samen een bloem vormen, zoals in de uit-

den tevens de drie verschillende leeftijdsgroepen uit:
jong(er), middelbaar en oud(er).

•

vergroting duidelijk wordt gemaakt (Beeld 2).
Er komen elementen van de logo’s van SKWH

De verschillende groottes van de kroonbladen beel-

De wijze waarop het beeld vorm is gegeven wijst op
‘openheid’ (voor elkaar) en ‘samen’ (ervoor staan).

•

en SVHU in voor.

In de vorm van de kroonbladen is een kroon te herkennen uit het logo van de SKWH.

•

In de vier kleuren is aangesloten op de kleuren van de
Uddelse vlag. Blauw grijpt terug op het logo van de

Kroonbladen
Drie harten (zorg, welzijn, leefbaarheid)

SKWH en geel op het logo van de SVHU. Blauw en groen
zijn de hoofdkleuren, die te zien zijn in de naam Uddel
Samen.

l
men

Bloem
Kroon
Openheid
Samen

Beeld 2
Kelkbladen
Op handen gedragen
Uddel samen
Open
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Rhetap is hét adres om uw woning
nieuw leven in te blazen!
Kom bij ons langs voor vrijblijvend advies op maat
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