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Deelnemers over 
welzijnsactiviteiten

Samenwerking lokale partners     
Zorggroep ENA zoekt graag de samenwerking op 

en zet met lokale organisaties diverse activiteiten op 

touw. Een voorbeeld is SWO Scherpenzeel  (Senioren 

Welzijns Organisatie) waarvan alle  activiteiten 

plaatsvinden in Het huis in de Wei. Ook met Welzijn 

 Barneveld werkt zorggroep ENA samen. Altijd met 

maar één doel: iedereen zo lang mogelijk  midden 

in het leven te laten staan en actief te  houden. 

Deze gezamenlijke initiatieven worden verder 

 geprofessionaliseerd en uitgebreid.

Altijd in uw buurt 
welzijnsactiviteiten op diverse locaties 
Zorggroep ENA biedt op drie locaties welzijnsactivi

teiten aan. De opzet is op elke locatie hetzelfde: een 

activiteit, die aansluit bij de leefwereld en wensen van 

senioren, ontmoeten, ontspannen én gezelligheid. 

• Nieuw Avondrust, Van den Berglaan 30 Voorthuizen

• Ruimzicht, Rozenhof 1 Barneveld 

• Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2 Scherpenzeel  

Aanmelden 
U bent van harte welkom een activiteit bij te wonen. 

Loopt gerust eens binnen. Wilt u eerst meer informa

tie? Neem contact op met zorggroep ENA via telefoon

nummer: 0342 - 47 9500. 

Kijk op onze website voor wekelijks en maandelijks 

welzijnsprogramma per locatie.  

Gezelligheid en dollen 
“Als er een leuke activiteit is en ik voel me 

goed, ga ik er graag heen. Zo heb ik laatst 

nog cupcakes gemaakt. De maandelijkse 

snackmiddag hier op Ruimzicht sla ik ze-

ker niet over. Natuurlijk omdat ik het lekker 

vind, maar vooral vanwege het samenzijn: 

die gezelligheid en een beetje dollen samen. 

De bingo bezoek ik ook graag, net zoals de 

bijeenkomst ‘De Jeugd van toen’. Ik kijk ook 

altijd erg uit naar de Aspergeavond, heerlijk. 

Helaas zit bewegen vanwege mijn benen er 

niet in, dus die activiteit bezoek ik niet. Er 

wordt echt heel veel georganiseerd. Als je 

overal bij wilt zijn, heb je er haast een dag-

taak aan.”

Mevrouw Ter Haar (87), 
bewoonster aanleunwoning Ruimzicht 

Je leert elkaar echt kennen 
“De laatste snackmiddag heb ik helaas gemist 

omdat ik me niet lekker voelde, maar anders 

ben ik er steevast. Je leert elkaar beter kennen 

bij dit soort activiteiten, dat vind ik er zo leuk 

aan. Dit geldt ook voor ‘De Jeugd van toen’. 

Maar ik ga niet voor elke activiteit naar bene-

den hoor, want ik vermaak me ook erg goed 

in mijn appartement. Ik lees graag tijdschriften 

of maak een kruiswoordpuzzel.” 

Mevrouw Krist (87), 
bewoonster aanleunwoning Ruimzicht



Fijn wonen en professionele zorg zijn vanzelf-

sprekend belangrijk. Het meest belangrijk blijkt 

echter welzijn te zijn. Wat is er vandaag voor mij 

te doen? Dat houdt mensen bezig. ‘Veel’ is ons 

antwoord...

Er is namelijk elke dag wel iets te doen op één van 

onze locaties. Vooral onze gezellige  Dorpspleinen 

zijn een plek voor iedereen. Of u nu bewoner 

bent van ons woonzorgcentrum, van de aanleun

woningen, uit de wijk of uit het dorp. Het Dorps

plein is met andere woorden de huiskamer van de 

wijk  úw wijk. Uw eigen ‘clubhuis’ is gewoon om 

de hoek. Wij zetten de deur altijd voor u open om 

eens  binnen te lopen. Iedereen is welkom, u ook.

Het leven zoals u gewend was, laten wij zoveel 

mogelijk doorlopen met ruimte voor uw hobby’s en 

interesses. Het gevoel van: ‘Ik leef, ik sta nog in de 

samenleving samen met anderen.’

 

Wat heeft ú nodig? Dat gaan we doen
Er zijn vele activiteiten te bedenken in groepsver

band of individueel waarbij u altijd uitgangspunt 

bent. Onze activiteiten zijn voor ouderen en vaak 

zelfs door ouderen: senioren komen veelal zelf met 

ideeën. Kijk maar als voorbeeld naar het succesvolle 

initiatief ‘De jeugd van toen’ in Ruimzicht. 

“Als je aan mensen vraagt ‘wat maakt dat u een 
fijne dag heeft gehad?’, noemen ze altijd een 
 activiteit en ontmoeting op. Men kijkt er echt 
naar uit om iets gezelligs te doen met elkaar” 

Els van Daal, 
manager Wonen en Welzijn zorggroep ENA 

Voor wie? 
•  Voor alle bewoners van onze woonzorgcentra 
 en bewoners van de aanleunwoningen

• Voor senioren uit de wijk en het dorp 

• Dagopvang voor mensen die structuur zoeken 

•  Voor mensen met psychogeriatrische klachten, zoals 
dementie

• Voor mensen met lichamelijke en chronische klachten 

•  Voor mensen met mobiliteitsklachten, 
 die minder gemakkelijk de deur uitkomen

Netwerk erin betrekken  
Steeds vaker betrekken wij de mensen rondom onze  

bewoners bij de verschillende activiteiten en werken met 

ze samen. Centraal staat altijd: wat heeft iemand nodig 

om zich happy te voelen?     

Wanneer aansluiten 
op onze welzijns
activiteiten?   

Wij bieden een zeer breed pallet. 
Een paar voorbeelden:
•   Culturele activiteiten, zoals film, theater, 

 voorstellingen, presentaties

• Snackmiddag 

•  Ontspanning met (bal)spellen, zoals koersbal,  

 sjoelen, darten en biljart 

• Bingo

•  Creatieve  activiteiten, zoals met textiel werken,  

bloemschikken, schilderen, houtbewerken 

• Gezelschapsspellen en kaartmiddagen 

•  Wandelen, bewegen (zowel binnen als buiten), de 

beweegtuin

• Muzikale activiteiten, zoals samen zingen 

•  ‘De Jeugd van toen’ met een scala aan activiteiten 

voor én door senioren  

•  Gebruikmaken en genieten van een heerlijke 

maaltijd in het sfeervolle restaurant van onze 

locaties (tegen een vergoeding).  

Schuif gerust eens aan!  

•  U bent op zoek naar 
 fijne, zinvolle dagen  

• U zoekt sociale
 contacten, ontmoeting 
 en gezelligheid

• U kunt doen wat u
  vroeger ook zo 
 graag deed


