17 augustus 2021
WORKSHOPCARROUSEL VRIJWILLIGERSNAJAAR 2021
Elk jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligers in samenwerking met het IZON en de bibliotheek Noordwest Veluwe
een workshopcarrousel voor alle vrijwilligers van Nunspeet.
In het voorjaar van 2021 was dit door de coronabeperkingen niet mogelijk. Maar voor het najaar van 2021 hebben
we een leuk programma samengesteld! We houden bij alle
workshops rekening met de anderhalve meter afstandsregel.
Alle workshops zijn gratis, maar niet vrijblijvend! Ze worden
goed voorbereid en ze kosten geld. Dan is het niet leuk – zoals meermalen is gebeurd – dat de helft van de deelnemers
niet op komt dagen. Dat doet ook geen recht aan de inzet en
voorbereidingen van de trainers. Besef dat alsjeblieft, als je
je opgeeft. We hopen op een goede opkomst!
Hieronder volgt een korte omschrijving van alle workshops.

Workshop Positieve Gezondheid

Maandag 20 september, aanvang: 19.30 uur.
Locatie: ontmoetingsruimte in Veluvine
Wat is positieve gezondheid? Mensen zijn meer dan hun
ziekte of probleem. Toch ligt daar vaak wel de focus op. Alle
aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen
en hoe wij die kunnen oplossen. In de workshop Positieve
Gezondheid wordt voor een andere invalshoek gekozen. Het
accent ligt niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. In de
bijeenkomst ontdekken we samen wat positieve gezondheid
kan betekenen voor jou in je vrijwilligerswerk.
Mochten er op 20 september beperkende corona-maatregelen gelden, dan wordt deze workshop digitaal aangeboden.

Wandelen met de boswachter

Dinsdag 5 oktober, aanvang: 13.30 uur
Locatie: start wandeling vanaf parkeerplaats
Stakenberg(weg)
Boswachter Hans laat je al wandelend de mooie plekjes van
de omgeving Stakenbergerheide zien. Daarbij vertelt hij één
en ander over de omgeving.Bij terugkomst op de parkeerplaats sluiten we de middag af met een kopje koffie/thee
met een koek(je).

Workshop bloemschikken

Dinsdag 26 oktober, aanvang: 14.00 uur
Locatie: WOC Veluwse Heuvel
Onder het genot van een kopje koffie/thee + koek ga je
een (herfst)biedermeierboeket maken. Deze middag wordt
verzorgd door Ines, medewerkster van bloemenspeciaalzaak
Fluitekruid.

Workshop Signaleren 'Niet Pluis'
Dinsdag 9 november, aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Ontmoetingsruimte in Veluvine

Misschien maak je je wel eens zorgen over iemand die je bezoekt of die je tegenkomt bij sport of culturele activiteiten.
Je merkt bijvoorbeeld op dat iemand zichzelf minder goed
verzorgt. Of dat hij of zij verward is, bozig, teruggetrokken,
een kort lontje heeft of naar drank ruikt. We noemen dit
'Niet Pluis'. We bespreken de vraag: hoe ga je om met deze
signalen en hoe maak je dit bespreekbaar?
Mochten er op 9 november beperkende corona-maatregelen gelden, dan wordt deze workshop digitaal aangeboden.

Kookworkshop

Dinsdag 16 november, aanvang: 16.00 uur
Locatie: WOC Veluwse Heuvel
We gaan samen een gerecht uit een Afrikaans land voorbereiden, klaarmaken en vervolgens lekker opeten. Welk
gerecht en uit welk Afrikaans land, dat is nog een verrassing.
Dat het lekker wordt, dat is zeker! De workshop staat onder
leiding van enkele dames van Afrikaanse afkomst, leden van
de multiculturele vrouwengespreksgroep Mozaïek.
Aanmelden
Wil je meer informatie over de workshops? Ga dan naar

www.vrijwilligerswerknunspeet.nl.
Opgeven voor deelname aan één of meer workshops doe je
door het opgave-formulier op deze site digitaal in te vullen
en op te sturen of door een mail te sturen naar vrijwilligers@nunspeet.nl met vermelding van je naam, je emailadres, je telefoonnummer en de titel(s) van de workshop(s)
die je graag wilt volgen. Ook willen we graag weten waar je
vrijwilligerswerk verricht.
De workshopcarrousel 2021 is een initiatief van het IZON
(Informeel Zorg Overleg Nunspeet) en de Bibliotheek Noordwest Veluwe. Tot het IZON behoren de volgende organisaties: Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet, Stichting Welzijn
Nunspeet, Stichting Het Venster, Humanitas afd. Nunspeet,
Stichting Present, MEE Veluwe, Hospice De Regenboog,
Voedselhulp Nunspeet, Buurtbemiddeling, Zonnebloem,
Radix, Oranjehof, Adviesraad Sociaal Domein, Sportbedrijf
Nunspeet, GGZ Centraal en de Gemeente Nunspeet.
Voor meer informatie: Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet,
telefoon: (0341) 44 20 20. Wij zijn bereikbaar op maandag,
dinsdag en woensdagochtend.

Herdenkingsplek voor impact corona in de
Nunspeetse samenleving
Het gemeentebestuur van Nunspeet wil iets doen met de
grote impact die 1,5 jaar corona heeft gehad in de Nunspeetse
samenleving. Daarom wordt er een ‘herdenkingsplek’ gerealiseerd in het Oranjepark. Ook wordt er een reportage gemaakt
waarbij velen uit de Nunspeetse samenleving zijn betrokken.
RTV Nunspeet zal deze uitzenden op vrijdag 10 september a.s.
om 20.00 uur.

Bibliotheek organiseert opfriscursus voor
veelgemaakte taalfouten

Wanneer kies je hen of hun en hoe zit het ook alweer
met d, t en dt? Weet jij nog hoe het zit? De Bibliotheek
Noordwest Veluwe organiseert vijf gratis, online opfriscursussen taal vanaf maandagavond 13 september.
Want ook op volwassen leeftijd is het belangrijk (en heel
normaal) dat je blijft oefenen met taal. Aanmelden kan
via www.bibliotheeknoordwestveluwe.op-shop.nl.

Burgemeester Van de Weerd: “We
hebben de afgelopen 1,5 jaar van
heel dichtbij te maken gehad met de
gevolgen van corona. Voor sommigen verdriet, rouw en zorgen. Voor
anderen veel eenzaamheid, zorgen
over de zaak/onderneming of langdurig niet naar school.

Het schrijven van een sollicitatiebrief, een rapportage
tijdens je werk of een verslag voor je studie. We twijfelen allemaal weleens over spelling en grammatica. Om
het geheugen weer even op te frissen, kan iedereen zich
gratis aanmelden voor deze opfriscursus.

Als je alles nog eens de revue laat
passeren, dan wordt je stil. Met
het woord ‘stil’ als thema hebben
we nagedacht over de wijze waarop we kunnen helpen om de
ingrijpende gebeurtenissen rond corona ‘een plekje te kunnen
geven’.
We gaan in het Oranjepark in Nunspeet een ‘herdenkingsplek’
maken. Een klein rustig plekje met enkele bankjes rond een herdenkingssteen, waar mensen die er behoefte aan hebben naar
toe kunnen gaan.

ma 13 sept.
ma 20 sept.
ma 27 sept.
ma 4 okt.
ma 11 okt.

Ook gaan we een reportage maken. Een videoproductie die
een beeld schetst van wat de coronaperiode voor verschillende
doelgroepen heeft betekend. Diverse mensen vanuit verschillende doelgroepen in de Nunspeetse samenleving werken hier
aan mee. De productie zal op 10 september a.s. uur door RTV
Nunspeet worden uitgezonden. Op deze wijze is het voor iedereen die dat wil eenvoudig thuis te volgen.
Ik hoop dat de herdenkingsplek en de reportage op 10 september a.s. via RTV Nunspeet voor velen een bijdrage zal leveren
aan het verwerken van de ingrijpende gebeurtenissen in de
coronaperiode ”.
Wat was de corona-impact in de Nunspeetse samenleving?
Kijk op vrijdag 10 september a.s. naar RTV Nunspeet, aanvang
20.00 uur.

De opfriscursus duurt van 19.30 – 20.30 uur op maandagavond, waarin we de meest voorkomende taalvragen nog eens rustig uitleggen. Je kunt je aanmelden
voor een of meerdere avonden.
leestekens
hun of hen?
d/t/dt werkwoordspelling
verleden tijd werkwoordspelling
vreemde woorden (c/k, t/th etc.)

Open inloop: Vaccineren zonder afspraak
Op de vaccinatielocatie in Harderwijk (Strekdam 51) is
het vanaf 16 augustus van 8.00 tot 19.00 uur mogelijk
om zonder afspraak binnen te lopen voor een eerste
vaccinatie. De vrije inloop geldt alleen voor personen
die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een 2e prik op
vrije inloopbasis is niet mogelijk. Belangrijk: neem je
ID-bewijs mee.
Informatie over vaccineren
Wil je eerst meer weten over vaccineren? Op iedere
vaccinatielocatie is een arts aanwezig. Met deze arts
kun je in gesprek gaan over vaccineren. Besluit je dat
je gevaccineerd wilt worden? Dat kan dan direct op de
locatie gedaan worden. Als je niet gevaccineerd wilt
worden, ga je weg na het gesprek dat je hebt gehad.
Wil je er nog over nadenken? Dan maak je thuis je
beslissing. Terugkomen voor nog een gesprek of voor
de vaccinatie mag altijd, met of zonder afspraak.

Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd
Vorige week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een
verdere stijging nodig. Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd:
niet door vaccinatie en niet door infectie. De 4e besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt
naar verwachting niet verder op. Dit laat het belang van vaccineren zien. Echter, het gunstige beeld nu is nog geen garantie voor weinig
besmettingen in de herfst en winter. Daarom heeft het kabinet besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te
laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Wel geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief
zelftesten te gebruiken in stand. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september
besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten.
Overige coronamaatregelen verlengd
Alle overige maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd
blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. De uitbreiding van de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming
voor evenementen wordt daarom verlengd tot en met 19 september. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de
spits te mijden blijft staan.
20 september: nergens meer 1,5 meter afstand
Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Hiermee vervallen dan ook de meeste andere maatregelen. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten.
Vanaf 20 september moet er in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst
en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen
én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs
hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Op een nog nader te bepalen datum zal het testen voor een coronatoegangsbewijs niet meer gratis zijn, maar zal er om een eigen bijdrage worden gevraagd.
Om dit besluit te kunnen nemen en deze beoogde stap in september daadwerkelijk te zetten, vraagt het kabinet advies aan het OMT.
De vaccinatiegraad en het verloop van het aantal besmettingen zijn daarbij van doorslaggevend belang.
Het streven is om het coronatoegangsbewijs (voor gebruik in Nederland) en de overige beperkingen te laten vervallen per 1 november.
Basisregels blijven
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 1,5 meter afstand houden (tot het besluit om dit los
te laten daadwerkelijk is genomen), handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en regelmatig
zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. Een hoge vaccinatiegraad betekent niet dat het coronavirus helemaal weg is. Het virus blijft
circuleren, ook in Nederland. Er kunnen nieuwe varianten komen. Het blijft dan ook belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat testen,
ook als je al gevaccineerd bent. Zo houden we zicht op het virus en zijn nieuwe oplevingen op tijd in beeld.

