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Creativiteitscentra in de gemeente Nijkerk 
Februari 2016 
 
 
 

Inleiding 

 
Met het document creativiteitscentra willen wij u informatie geven over de 

mogelijkheden die er in de gemeente Nijkerk zijn op het gebied van kunst 

en creativiteit.  

 

Er is voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk een groot aanbod aan 

cursussen en activiteiten zoals talen, eten en drinken, schilderen, 

(kaart)spelen, enz. Bij de genoemde  creativiteitscentra staan een aantal 

cursussen of activiteiten genoemd. Voor het gehele cursus- of 

activiteitenaanbod kunt u contact opnemen met de betreffende 

organisatie. Daarnaast willen wij u voor meer informatie verwijzen naar de 

gids van de gemeente Nijkerk. Deze gids wordt eenmaal per jaar gratis 

aan u verstrekt. 

 

De kunst- en creativiteitcentra zijn zeer geschikt om te ontspannen, maar 

ook om mensen te ontmoeten. Veel kunst en creativiteitcentra zijn geschikt 

voor alle leeftijden.  

  

 Adres Frieswijkstraat 99 

  3861 BK Nijkerk 

 telefoon 033-2474830 

 email info@sigma-nijkerk.nl 

 web www.sigma-nijkerk.nl 

 

 bank NL 98 RABO 0130285587 

 kvk 41035634 
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Creativiteitscentra  Hoevelaken 
 

Volksuniversiteit Hoevelaken 
Cursuslocatie: 

Van Dedemlaan 2,  

3871 TD Hoevelaken 

Tel: 033-2537517 

www.vuhoevelaken.nl 

info@vuhoevelaken.nl 

Voor meer informatie en het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de 

website of kunt u contact opnemen met de Volksuniversiteit Hoevelaken. 
 

 

Cursussen: 

Talen, eten en drinken, jeugd, bijzondere cursussen 
 

 

 

Collage KUNSTcentrum Hoevelaken 
Cursuslocatie: 

Zuiderinslag 4B 

Hoevelaken 

Tel: 033-2534738 

Tel: 033-2536879 

www.collage-hoevelaken.nl 

 info@collage-hoevelaken.nl 

Voor meer informatie en het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de 

website of kunt u contact opnemen met de Collage KUNSTcentrum 

Hoevelaken. 
 

 

Cursussen: 

Tekenen, olieverf-schilderen, acryl-schilderen, boetseren/keramiek/glas, 

beeldhouwen, open atelier, jeugdcursussen etc. 
 

 

 

SWO Hoevelaken 
Woonzorgcomplex De Stoutenborgh 

Sportweg 25 

3871 HK Hoevelaken 

Tel. 033-2474830 

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

 

Activiteiten:  

Bewegen, ontspannen, creatief, sociaal, computer/Ipad etc.   

Vraag de gratis activiteitengids aan via 033-2474830 of info@sigma-nijkerk.nl 
 

 

 

 

 

http://www.vuhoevelaken.nl/
mailto:info@vuhoevelaken.nl
http://www.collage-hoevelaken.nl/
mailto:info@collage-hoevelaken.nl
http://www.sigma-nijkerk.nl/
mailto:info@sigma-nijkerk.nl
mailto:info@sigma-nijkerk.nl
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Vrouwen van Nu Hoevelaken 
Mevr. R. Schoneveld 

Tel: 06-330 321 40 

www.vrouwenvannuhoevelaken.nl 

Voor meer informatie en het volledige aanbod verwijzen wij u naar de website 

of kunt u (telefonisch) contact opnemen met de Vrouwen van Nu 

Hoevelaken. 
 

 

Activiteiten: 

Bridge, cultuur, reizen, creativiteit, handwerken, poezie, lezen, wandelen etc. 
 

 

 

Smartlappenkoor “Uit het leven gegrepen” 
Sportcafé De Slag 

Zuiderinslag 2 

3871 MR Hoevelaken  

Tel: 033-2540298 

www.smartlappenkoorhoevelaken.nl 

info@smartlappenkoorhoevelaken.nl 
 

Oefenavonden: de repetities zijn op maandagavond, aanvang 20.00 uur. De 

leden worden verzocht op 19.50 uur aanwezig te zijn. 

Aanmeldingen: Aanmeldingen dienen in overleg te geschieden. Het kan zijn 

dat er voor nieuwe aanmeldingen een wachtlijst is. Voor nieuwe leden wordt 

een stemtest afgenomen door de dirigent. 

Contributie: € 33,00 per kwartaal 
 

Creativiteitscentra Nijkerk 
 

 

Volksuniversiteit Nijkerk 
Postbus 1055 

3860 BB Nijkerk 

Tel: 06-22372119 

www.vu-nijkerk.nl 

Voor meer informatie en het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de 

website of kunt u contact opnemen met de Volksuniversiteit Nijkerk. 
 

Cursuslocaties: 

De Wulfshoeve                           Het Tuinhuis 

Moorselaar 69                            Frieswijkstraat 97 

Nijkerk                                          Nijkerk 
 

 

Cursussen: 

Talen, welzijn, sociale media workshops, ontwikkeling, diversen.  
 

 

 

 

 

http://www.vrouwenvannuhoevelaken.nl/
http://www.smartlappenkoorhoevelaken.nl/
mailto:info@smartlappenkoorhoevelaken.nl
http://www.vu-nijkerk.nl/
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Kreativiteitscentrum De Brink Nijkerk 
Postadres: Postbus 135, 3860 AC Nijkerk 

Cursuslocatie: Havenstraat 7c 3861 VS Nijkerk 

Tel: 033-2450542 

www.debrink.org 

info@debrink.org 

Voor meer informatie en het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de 

website of kunt u contact opnemen met de Kreativiteitscentrum De Brink 

Nijkerk. 
 

 

Cursussen: 

Beeldende vorming, oude ambachten, textiele werkvormen, drama, retro, 

diverse workshops.  
 

 

 

 

Cursuslokaal Nijkerk 
Bezoekadres: 

Hoogstraat 24 B-2 

3862 AL Nijkerk 

Tel: 033-2465505 

www.cursuslokaalnijkerk.nl 

info@cursuslokaalnijkerk.nl 
 

 

Cursussen: 

Ipad, androïd, sociale media, digitaal schilderen.  
 

 

 

Unie van vrijwilligers (UVV) 
Frieswijkstraat 97 

3861 BK Nijkerk 

Tel. 033-2460115 

www.uvv-nijkerk.nl 

info@uvv-nijkerk.nl 
 

 

Activiteiten: 

Gymnastiek, dansen, scootmobielclub, recreatief fietsen, vervoersdienst, 

koersbal koor, creatieve activiteiten etc.  
 

Passage - christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging Nijkerk  
Excursies en uitstapjes 

Mevr. S. Bouwman - Schussler 

Tel: 033-2457490 

www.passagevrouwen.nl 

hsbouwman@hotmail.com 

Voor meer informatie en het volledige aanbod verwijzen wij u naar de website 

of kunt u (telefonisch) contact opnemen met Passage christelijk 

maatschappelijke vrouwenbeweging Nijkerk. 
 

 

Activiteiten: 

Leeskringen, excursiegroep (o.a. wandelen fietsen), creatieve groep etc. 
 

http://www.debrink.org/
mailto:info@debrink.org
mailto:info@cursuslokaalnijkerk.nl
http://www.uvv-nijkerk.nl/
mailto:info@uvv-nijkerk.nl
http://www.passagevrouwen.nl/
mailto:hsbouwman@hotmail.com
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NVVH Vrouwennetwerk Nijkerk 
Voor meer informatie en het volledige cursusaanbod verwijzen wij u naar de  

website of kunt u contact opnemen met de NVVH Vrouwennetwerk Nijkerk. 

Tel: 033-2453258 

www.nvvh.nl  
 

 

Activiteiten: 

Bowling, bridge, kunstgeschiedenis, literatuurkring, zangkoor, muziekkring. 
 

 

Chianti koor Nijkerk 
Wijkcentrum De Wulfshoeve 

Moorselaar 69, Nijkerk. 

Repetitieavonden: 1x per 2 weken op maandagavond van 19.30-21.30. 

www.chiantikoornijkerk.nl 

Chiantikoor.nijkerk@live.nl 
 

 

Zeemanskoor Nijkerk Welvaren  
Correspondentieadres: Hoefslag 110 

 3862 KD, Nijkerk 

tel: 033- 2458899 

info@zeemanskoornijkerk.nl 
 

 

Koren in de woon- zorgcentra 
 

 Afasiekoor De Pol voor mensen die moeite hebben met praten 

 Koor huize St. Jozef 

 Zingen bij het orgel Amaris-Arkemheen 

 

Informatie: 

De Pol 033- 4692144 of 033- 2477300 

Huize St. Jozef 033-2477666 

Amaris-Arkemheen 033- 2453721 
 

 
 

Herfstklankenkoor voor senioren UVV 
www.uvv-nijkerk.nl 

Tel: 033-2460115 
 

 

http://www.nvvh.nl/
http://www.chiantikoornijkerk.nl/
mailto:Chiantikoor.nijkerk@live.nl
mailto:info@zeemanskoornijkerk.nl
http://www.uvv-nijkerk.nl/

