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OVER SIGMA 
 

Deze gids is een uitgave van Sigma, de welzijnsorganisatie 

binnen de gemeente Nijkerk. Naast activiteiten in en bij De 

Kopperhof waar u als bezoeker of vrijwilliger aan kunt 

deelnemen, biedt Sigma onafhankelijke informatie, advies en 

ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg en wonen. 

 

SIGMA KANTOOR 
 

Adres: Frieswijkstraat 99, 3861 BK Nijkerk 

Telefoon:  033-2474830 (09:00 - 13:00) 

E-mail:  info@sigma-nijkerk.nl 

Website:  www.sigma-nijkerk.nl 

Banknr: NL98 RABO 0130 285 587 
 

DE KOPPERHOF 
 

Adres:  Sportweg  25, 3871 HK Hoevelaken 

Vrijwillig beheerders: de heer C.L. Ruitenberg 

 de heer D. van Amerongen 

  
 

OP BEIDE LOCATIES ZIJN MEER EXEMPLAREN VAN DEZE GIDS AF TE HALEN. 

Illustraties:  www.schetstaal.nl 





Welkom 
 

 

 
 

 
U heeft de nieuwe activiteitengids van het SWOH ontvangen. 
We hebben er dit jaar voor gekozen om deze activiteitengids 
niet in augustus, zoals u van ons gewend bent, uit te geven. 
Vanwege de coronasituatie waren er veel onzekerheden en 
onduidelijkheden met betrekking tot de (her)start van 
activiteiten in het nieuwe seizoen 2021 - 2022.  
 
Gelukkig konden we in september toch van start en inmiddels 
zijn we weer volop in bedrijf!  
 
 

ACTIVITEITEN IN DE KOPPERHOF 

Het activiteitenaanbod in De Kopperhof is heel gevarieerd en 

gericht op ontmoeting, ontspanning, beweging, creativiteit en 

ontwikkeling. Bijvoorbeeld door samen eten, samen dansen, 

zingen, biljarten, kaarten, breien, kopje koffie en een praatje…  In 

het midden van deze gids vindt u een weekoverzicht van alle 

activiteiten die wij aanbieden.  
 

VRIJWILLIGERS 
Sigma is, zeker na de coronaperiode, enorm blij met de inzet en 
de flexibiliteit van de vrijwilligers die actief zijn voor de 
activiteiten in De Kopperhof. U bent onmisbaar! Er zijn altijd 
nieuwe vrijwilligers welkom. 
 

INFORMATIE 
Vanuit Sigma richten we ons graag op wat wel kan en wat we 
voor u en uw welbevinden kunnen betekenen.  Daarom maken 
we van de gelegenheid gebruik om u in deze gids ook te 
informeren over andere diensten van Sigma. Ook 
samenwerking met andere organisaties en vrijwilligers die in 
Hoevelaken actief zijn is daarin belangrijk.  



We blijven of komen graag met u in gesprek. Dus mocht u 

behoefte hebben aan informatie, vragen of zorgen hebben 

voor uzelf of anderen, neem dan gerust contact met ons op.  U 

kunt ons bereiken, bij voorkeur, via e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kris Verschuur                                   Mieke van den Brink 
 e-mail: kverschuur@sigma-nijkerk.nl   e-mail: mvdbrink@sigma-nijkerk.nl 

                tel: 06-34 33 17 94     tel: 06-34 31 25 26 

BEREIKBAARHEID 
 

Voor alle vragen over de dienstverlening van Sigma kunt u op werk-

dagen van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij Sigma via het centrale telefoon-

nummer: 033-2474830.  
 

MEER INFORMATIE 
 

Voor meer informatie en het aanmelden voor cursussen kunt u terecht 

bij Sigma via: 
 

   033-2474830         www.sigma-nijkerk.nl   

    info@sigma-nijkerk.nl            https://facebook.com/sigmanijkerk 
 

                                                        www.instagram.com/sigmawelzijnnijkerk                                 



MAANDAG 
 

ZUMBA 
 

Duur: wekelijks, september t/m juni 
Tijdstip: groep  1:  09:45  - 10:45 
 groep  2:  13:00  - 14:00 
Docent:  mevrouw G. Tilstra 

Kosten:   € 95 incl. 1 kop koffie/thee (jan 2022 t/m jun 2022) 

 
JEU DE BOULES  
 

Duur: wekelijks, het hele jaar door 

Tijdstip: 10:00 - 11:30  

Kosten: gratis activiteit  

Waar: Jeu de Boulesbaan,  

 Monshouwerlaan 

Meer info: aanmelden via Sigma 

 
VITAAL OUDER WORDEN  
 

Iedereen wil graag zo fit en zelfstandig mogelijk oud worden. 
Tijdens deze lessen zit u op een stoel en werken we aan 
behouden en verbeteren van spierkracht, balans en mobiliteit. 
Per 1 januari 2022 starten we met deze activiteit in een nieuwe 
vorm. Heeft u belangstelling? Of wilt u meer informatie? Neem 
dan contact op.  

 
GYMNASTIEK 
 

Duur: wekelijks, september t/m juni 
Tijdstip: 14:00  - 15:00 
Docent:        mevrouw G. Tilstra 
Kosten:          € 95 incl. 1 kop koffie/thee (jan 2022 t/m jun 2022) 

 
ANDERS BEWEGEN - OP OF NAAST DE STOEL 
 

Duur:             wekelijks, september t/m juni 
Tijdstip:     15:00  - 16:00 
Docent:  mevrouw G. Tilstra 
Kosten:   € 95 incl. 1 kop koffie/thee (jan 2022 t/m jun 2022) 

 



KOOKGROEP BON APPETIT 
 

Duur: wekelijks, het hele jaar door 
Tijdstip:  16:00  - 19:00 
Kosten:  € 7,50 per persoon 

Meer info:  Er wordt door een groep vrijwilligers gezamenlijk ge- 
 kookt. U kunt zich aanmelden via Sigma tot uiterlijk 
 12.00 uur op de donderdag vóór de maaltijd. 
 Opgave is nodig, ivm. het beperkte aantal plaatsen. 

 
BILJARTCLUB DE KEUENTREKKERS 
 

Duur:  wekelijks, september t/m mei  

Tijdstip: 19:00  -  23:00 

Kosten: € 1,50 per keer exclusief consumpties 

Meer info:  Dit betreft biljarten in competitieverband. 

 
KOOR HOEVOCAAL  
 

Duur: wekelijks, oktober t/m juni 
Tijdstip: 20:00  - 22:00 
Kosten: € 2,50 per avond,  
 incl. 1 kop koffie/thee 
Meer info: HoeVocaal zingt a capella  
 en heeft een zeer gevarieerd 
 repertoire: muziek uit allerlei tijdvakken, in 
 verschillende talen en met een variatie aan inhoud. 

 
DINSDAG 
 
KOFFIE EN KOEK 
Duur: wekelijks, het hele jaar door 
Tijdstip: 10:00  - 12:00 

Kosten:  gratis, exclusief consumpties 
 

Meer info: U bent welkom voor een lekker bakje koffie of 
 thee. Natuurlijk is er ook tijd voor een gezellig  
 praatje, elkaar ontmoeten en een spelletje.  
 U hoeft zich niet van te voren op te geven, de 
 gastvrouw staat voor u klaar. Welkom! 



VRIJ  BILJARTEN 
 

Duur: wekelijks, het hele jaar door 

Tijdstip: 9:00  - 12:00 

Kosten: € 1,50 per keer  

 consumpties voor eigen rekening 

 
BREICAFÉ ‘STEEKJE LOS’ 
 

Duur: om de week, het hele jaar door 

Tijdstip: 13:30  - 15:30 

Kosten: € 2,50 per keer  

 inclusief 1 kop koffie/thee  

 
KLAVERJASSEN 
 

Duur: wekelijks, het hele jaar door 

Tijdstip: 19:30  - 23:00 

Kosten: € 1,50 per keer,  

 excl. consumpties  

 Deelnemers leggen € 4 per  

 avond in als prijzengeld. 

 
WOENSDAG 
 

 
SWO-FIETSCLUB   
 

Duur: wekelijks, mei t/m september 

Vertrek: vanaf verzamelpunt Van Aalstplein: 

 - bij tochten vanuit Hoevelaken: 10.00 uur, 

 - bij tochten die elders starten wordt de fietskar 

   ingezet. Laden: 8.45 uur, vertrek: 9.00 uur. 

Kosten:  per fietstocht: € 1,00 

 fietsvervoer op kar: € 1,25 

 meerijden in auto andere deelnemer: € 2,50 

 (te betalen aan de chauffeur). 



Meer info:  Heeft u interesse, neem dan contact op met  

 Sigma voor 1 maart 2022. 

 Deelname is altijd voor eigen risico: u kunt  

 de leiding noch Sigma aansprakelijk stellen. 

 
COUNTRY-LINE DANSEN 
 

Duur: wekelijks, september t/m juni 
Tijdstip:  10:30  - 12:00 
Docent:  mevrouw F. van der Zwan 
Kosten:  € 95 incl. 1 kop koffie/thee  

 (jan 2022 t/m jun 2022) 

 
BRIDGE  -  GROEP 1 
 

Duur: wekelijks, oktober t/m april (competitie) 
Tijdstip: 13:30  - 16:30 
Kosten:            € 55,00 per seizoen 
Meer info: Voor meer informatie en aanmelden neemt u  
 contact op met Sigma. 

 
FILMCAFÉ 
IN SAMENWERKING MET DE BIBLIOTHEEK NIJKERK-HOEVELAKEN 
 

Duur:  maandelijks, oktober t/m april 
 

Tijdstip:  19:30  - 23:00 
 
 

Data 2021:   13 oktober    Judy 
  10 november   Buiten is het feest  
    8 december   Official Secrets  
 

Data 2022:   12 januari    La Verité  
    9 februari    Nomadsland 
    8 maart    A Life on Our Planet  
  13 april    De Vogelwachter 
 

Kaarten:  informatie reservering en verkoop via de website 
  www.bibliotheeknijkerk.nl 
 
 

Kosten:  € 7,50 incl. een kopje koffie/thee 
 

Meer info:  Houd er rekening mee dat het programma nog  
 aangepast kan worden en wordt bekend 
 gemaakt via onder andere de website van de 
 bibliotheek (zie hierboven). 







DONDERDAG 
 

 

 

KOFFIE EN KOEK 
 

Duur: wekelijks, het hele jaar door 
Tijdstip: 10:00  - 12:00 

Kosten:  gratis, exclusief consumpties 

Meer info: U bent welkom voor een lekker bakje koffie of 
 thee. Natuurlijk is er ook tijd voor een gezellig 
 praatje, elkaar ontmoeten en een spelletje.  
 U hoeft zich niet van te voren op te geven, de  
 gastvrouw staat voor u klaar. Welkom! 

 
VRIJ BILJARTEN 
 

Duur: wekelijks, het hele jaar door 

Tijdstip: 9:00  - 12:00 

Kosten: € 1,50 per persoon per keer  

 consumpties voor  

 eigen rekening 

 
JEU DE BOULES  
 

Tijdstip: 10:00 - 12:00  

Kosten: gratis activiteit  

Waar: Jeu de Boulesbaan, Monshouwerlaan 

Meer info: aanmelden via Sigma 

 
VERRASSINGSLUNCH 
 

Duur: maandelijks, eerste  donderdag van de maand  
Tijdstip: 12:00  - 14:00   

Kosten: € 10,00 per keer  
Meer info: U kunt genieten van een heerlijke broodjeslunch 
 met een welkomstdrankje voor en een kop koffie 
 of thee als afsluiting. In samenwerking met Slagerij 
 Steltenpool. 
 Aanmelden via Sigma, tot  woensdag 12.00 uur. 



BINGO 
 

Tijdstip: maandelijks, derde donderdag van de maand  

Kosten: € 4,50 exclusief consumpties 

Data 2021:  30 september, 21 oktober en 18 november 

Data 2022: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april 

 
BRIDGE  -  GROEP 2 
 

Duur: wekelijks, oktober t/m april  

Tijdstip: 19:30  - 23:00 

Kosten:            € 55,00 per seizoen 

Meer info: Aanmelden via Sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VRIJDAG 
 
 

STUDIEKRING 

Duur: maandelijks, september t/m mei 

Data 2021:  24 sept, 29 okt, 26 nov; 17 of 24 dec 

Data 2022: 28 jan, 25 feb, 25 mrt, 29 apr en 27 mei 

Tijdstip: 9:30  - 11:30 
 

Kosten: € 35,00 voor het hele seizoen, incl. 1 kop koffie/thee 

Meer info: De studiekring bestaat uit een groep 55-plussers die  
 

Meer Info:                                                                                                                               De studiekring bestaat uit een groep 55-plussers die  maandelijks op vrijdagmorgen bij elkaar komt om 

zich samen te verdiepen in diverse thema's  door 

bij toerbeurt een presentatie te verzorgen. Meer 

informatie en aanmelden via Sigma. 



ZONDAG 

 
KOKEN OP ZONDAG 
 

Tijdstip: eerste zondagmiddag van de maand 

 Vanaf 15.00 uur zijn de gasten welkom,   

 de maaltijd start ongeveer om 17.30 uur. 

Kosten: € 7,50 per persoon. Hiervoor krijgt u een  

 3-gangen menu, snack en kopje thee  

 of koffie. Overige  consumpties zijn 

 voor eigen rekening. 
 

Meer info:  Aanmelden  

 via Sigma 

 

 

 

 

 

 

KLAVERJASSEN OP ZONDAG 
 

Tijdstip: tweede zondagmiddag van de maand, 

 13:30 - 17:00 

Kosten: € 4,00 per keer, inclusief een hapje, exclusief 

 overige consumpties 

Meer info: geen aanmelding nodig 

 

 

 

RUMMIKUB 
 

Tijdstip: vierde zondagmiddag van de maand,  

 14:00 - 16:00 

Kosten: € 3,50 per persoon per keer, 

 inclusief een kopje koffie/thee en een hapje, 

 exclusief overige consumpties 

Meer info: Geen aanmelding nodig. 



VRIJWILLIGERS IN BEELD 
 
 

HANS DE HEER 
 
Sinds januari 2016 ben ik dirigent-
vrijwilliger van a-capella zangkoor 
HoeVocaal te Hoevelaken. HoeVocaal 
zingt van alles: wereldlijk en geestelijk; 
ernstig en amusant; oud en modern. 
Doel van HoeVocaal is: lekker zingen en 
heel af en toe een optreden verzorgen. 
HoeVocaal kent een onderling prettige 
sfeer en gaat dit seizoen, na anderhalf 
jaar coronabeperkingen, weer mooie 
muziek maken! 
 

    

 
 

 
 
 

NANCY SNIJDEWIND 
 

Ik ben al jaren met veel plezier actief 
als vrijwilliger bij de Kopperhof/SWOH. 
Ik ben onder andere gastvrouw bij de 
activiteiten Koffie & Koek en de 
Verrassingslunch. Het contact met 
mijn mede gastvrouwen en de 
deelnemers geeft mij energie. Zij blij, 
ik blij! Daarnaast ben ik ook nog 
actief als vrijwilliger bij andere 
organisaties. 
 

     



GUUS ZERNITZ 
 
Al vele jaren ben ik actief als 
vrijwilliger bij de Bon Appetit op de 
maandagavond in de Kopperhof & 
SWOH. Daar verzorg ik met mijn 
mede-vrijwilligers een heerlijke en 
uitgebreide maaltijd voor de gasten. 
Naast het koken ben ik ook druk met 
het samenstellen van het menu, de 
inkoop en de voorbereiding. Ik ben 
blij dat we nu, na de coronatijd, op 
11 oktober weer kunnen beginnen.  

      Ik heb er weer zin in! 
     

 

 
 
 
 

ACTIVITEITEN SWOH - ALGEMENE INFORMATIE 
 
➢ Bij cursussen ontvangt u na aanmelding een factuur. 

Wordt een cursus voortijdig afgebroken zonder zwaar-

wegende redenen, dan wordt het restant cursusgeld  

niet automatisch terugbetaald. 

➢ Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen  

kunnen een bijdrage van de gemeente ontvangen voor 

de kosten via regeling Meedoen. 

➢ Heeft u vervoer nodig naar de activiteiten, dan kunt u  

contact opnemen met Sigma om de mogelijkheden te 

bespreken. 

➢ Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico! 
 



PROGRAMMA 2021 - 2022 
 

Vrijdag 26 nov 2021 Cabaret 

Zaterdag 18 dec  2021 Kerst Bingo 

Zaterdag 29 jan 2022 Muzikale middag 

Zaterdag 26 feb 2022 Optreden duo “The NeighbourSisters” 

Zaterdag   1 apr 2022 Toneelvoorstelling i.s.m. “Het Gebeuren” 

      Locatie: De Stuw 

Woensdag 27 apr 2022 Koningsdag-Bingo 

       De traditionele seizoen-afsluiting 

STICHTING “VRIENDEN VAN DE KOPPERHOF” 
 
De Stichting “Vrienden van de Kopperhof” bestaat 20 jaar en 

heeft als doelstelling: het bieden van ontspanningsmoge-

lijkheden voor senioren (55+) in Hoevelaken en omgeving. Om 

dit te kunnen realiseren, kunt u zich aanmelden als donateur.  
 

De kosten die hieraan verbonden zijn: Per persoon per jaar € 10, 

per echtpaar per jaar € 20. De jaarcontributie wordt geheven 

in januari/februari van het lopende jaar. Elke donateur krijgt in 

die periode persoonlijk bericht om de gevraagde donatie over 

te maken/betalen. U hoeft nu dus niets te betalen voor dit 

seizoen. 
 

Nieuwe leden/donateurs kunnen zich aanmelden bij één van 

de leden van het bestuur onder vermelding van uw naam en 

adres. Hiervoor krijgt u gratis toegang tot de door de stichting 

georganiseerde activiteiten, en ontvangt u de nieuwsbrieven 

op uw huisadres.  
 

Het merendeel van de activiteiten wordt gehouden in 

activiteitenzaal De Kopperhof, in het gebouw van senioren-

complex De Stoutenborgh. 
 

Voorzitter:     Mw. Betty Obdeijn  

Contact:     benbettyhoevelaken@gmail.com  

     telefoonnummer: 033-2536778 



OVERIGE DIENSTEN EN ACTIVITEITEN VAN SIGMA 
 
Inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die 

wonen of werken in de gemeente Nijkerk kunnen kosteloos  

gebruik maken van onderstaande diensten van Sigma.  
 

Sigma is iedere werkdag te bereiken tussen 9.00 en 13.00 uur op 

telefoonnummer: 033-2474830 of per e-mail via info@sigma-

nijkerk.nl.  
 

FORMULIERENHULP  

➢ Hulp bij het lezen en begrijpen van brieven en rekeningen  

➢ Hulp bij het invullen van (digitale) formulieren  

➢ Vragen over geld, regelingen, uitkeringen en toeslagen  

➢ Andere vragen over financiën en formulieren  
 

MANTELZORG EN OUDERENADVIES  

➢ Vragen over ouder worden, wonen, zorg, hulp, maaltijden, 

zingeving, activiteiten en welzijn  

➢ Vragen over het verlenen van mantelzorg en mantelzorg-

ondersteuning  

➢ Zowel mantelzorgers als senioren kunnen tijdelijk onder-

steund worden door de ouderenadviseur of mantelzorg-

consulent  
 

MEEDOEN, ACTIVITEITEN, CONTACTEN EN EENZAAMHEID  

➢ Vragen over activiteiten, sociale contacten, meedoen in 

de samenleving en eenzaamheid  

➢ Ondersteuning bij het versterken of uitbreiden van het net-

werk, het doen van activiteiten, meedoen in de samen-

leving en gevoelens van eenzaamheid  
 

INZET VAN EEN VRIJWILLIGER OF MAATJE THUIS  

➢ Inzet van een vrijwilliger bij inwoner thuis. Bijvoorbeeld het 

doen van een boodschap, vervoer, het doen van een 

spelletje, het drinken van een kop koffie, een klusje etc. 



We werken samen met organisaties zoals Hulp in Praktijk 

(HiP), de Zonnebloem, de Nederlandse Patiënten-

vereniging (NPV), de Unie van Vrijwilligers (UVV) en de 

Hulpdienst Hoevelaken.  

➢ Inzet van een maatje, samen werken aan een doel. Denk 

aan: het uitbreiden van een sociaal netwerk, meer  

bewegen, gezonder eten of het invullen van de vrije tijd.  
 

VRIJWILLIGERSWERK  

➢ Het doen van vrijwilligerswerk. Dit kan zowel met als zonder 

begeleiding. 

➢ Plaatsen van vrijwilligersvacatures op onze vacaturebank 

en deskundigheidsbevordering voor alle vrijwilligersorgani-

saties in de gemeente Nijkerk. 

➢ Maatschappelijke Stage 
 

WELZIJN OUDEREN HOEVELAKEN  

➢ Het doen van activiteiten in Hoevelaken, in onze locatie 

De Kopperhof (Sportweg 25 te Hoevelaken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook een kijkje op onze website: www.sigma-nijkerk.nl! 



Frieswijkstraat 99 
3861 BK Nijkerk 

033 247 48 30 
 

info@sigma-nijkerk.nl 
www.sigma-nijkerk.nl 

 

NL98 RABO 0130 2855 87 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  

Blijf actief,  
word vrijwilliger! 

Vrijwilligers houden  

de samenleving vitaal  
     
 

  en zo werkt het ook 

  in De Kopperhof! 

 

Wilt u ook meedoen? 

  Meldt u zich aan  

    bij Sigma! 


