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Ontmoetingsmogelijkheden gemeente Nijkerk 

 
Inleiding 
In dit document vindt u een overzicht van ontmoetingsactiviteiten. Er is voor inwoners van 

de gemeente Nijkerk een groot aanbod van activiteiten. Voor het gehele cursus- of 

activiteitenaanbod, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie. 

 

Bewegen  

 
Meer bewegen voor ouderen 

Wat: bewegen is gezond! Jan Ruizendaal, 

sportbegeleider bij de SRO, nodigt u van 

harte uit mee te doen met gym.  

Dag: dinsdag en vrijdag. 

Tijd: 10.45 uur tot 11.30 uur.  

Waar: De Heerd, Sint Jozef. 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen vanaf 

55 jaar is welkom. 

Aanmelden: bij  Annemieke Gerrits 033-

2477666 of  

annemieke.gerrits@beweging3.nl.  
 

Loopgroep 

Wat: wilt u lekker in beweging komen en 

onder begeleiding buiten wandelen? 

Loop dan gezellig mee met de loopgroep 

van Sint Jozef. Onderweg drinken we 

ergens koffie.  

Dag: dinsdag. 

Tijd: 10.00 uur. 

Waar: start vanuit de hal van Sint Jozef te 

Nijkerk.  

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: bij  Annemieke Gerrits 033-

2477666 of 

annemieke.gerrits@beweging3.nl.   

 

Meer bewegen voor ouderen 

(Arkemheen) 

Wat: gymnastiek voor ouderen.  

Dag: iedere dinsdag en donderdag. 

Tijd: dinsdag van 14.30 uur tot ongeveer 

16.00 uur. Donderdag van 10:30 uur tot 

12:00 uur. 

Waar: Arkemheen MBvO ruimte.  

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: senioren. 

Aanmelden: een keer komen kijken kan 

altijd. Bel 06-12740930 of stuur een mail 

naar afdelingwelzijn@amaris.nl. 

 

Natuurlijk bewegen 

Wat: mooie wandeltochten in de natuur, 

bewegen, ontspannen en genieten. 

Dag: elke 1e en 3e donderdag van de 

maand. 

Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur.  

Waar: Boerderijcamping de Maaneschijn, 

Kamersteeg 3a te Nijkerk (Appel). 

Kosten: deelname is gratis. Koffie en thee 

kost €1,- per consumptie.  

Wie kunnen er mee doen: mensen met 

geheugenproblemen, mensen met 

beginnende dementie, mensen met Niet 

Aangeboren Hersenletsel en voor 

mantelzorgers.  

Aanmelden: niet nodig.  

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl. 

 

        Adres Frieswijkstraat 99 

  3861 BK Nijkerk 

 Telefoon 033-2474830 

 E-mail info@sigma-nijkerk.nl 

 Web www.sigma-nijkerk.nl 
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Wandelfit 

Wat: viermaal per week wandelen met 

een groep voor contact en beweging.  

Dag: maandag, dinsdag, donderdag en 

zaterdag. 

Tijd: maandag- en zaterdagochtend om 

9.00 uur. Dinsdag- en donderdagavond 

om 19.00 uur. De wandeling duurt ruim 

een uur.  

Waar: entree de Nije Veste, Oranjelaan 

104 te Nijkerk. 

Kosten: € 2,50 per maand.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen die 

het prettig vindt om in een groep te 

wandelen en zo sportief bezig te zijn.  

Aanmelden: niet nodig.  

Contact: Gezondheidscentrum de Nije 

Veste, 033-7210500 of  

info@denijeveste.nl.  

 

WandelfitPlus 

Wat: voor wie het tempo bij de 

wandelfitgroep te hoog is, kan aansluiten 

bij WandelfitPlus. Wandelen is onder 

begeleiding van fysiotherapeut of 

buurtsportcoach. 

Dag, tijd en plek: op woensdagmorgen 

vanuit de entree van 

Gezondheidscentrum Corlaer van 11:30 

uur tot 12:30 uur. 

Op maandagmiddag vanuit de entree 

van De Nije Veste van 14:00 uur tot 15:00 

uur.  

Kosten: € 2,50 per maand.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen die 

het prettig vindt om in een groep te 

wandelen en zo sportief bezig te zijn.   

Contact: voor informatie kunt u bellen 

met 033-7210500 en 033-7210400 of mail 

naar info@denijeveste.nl en receptie@gc-

corlaer.nl.  

 

Recreatief fietsen ‘Heen en terug’ 

Wat: samen een fietstocht maken vanuit 

de UVV. Een tocht van ongeveer 25 

kilometer, met een consumptie vooraf.  

Dag: iedere dinsdag. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur.  

Waar: Start bij de UVV te Nijkerk. 

Kosten: eerste maand gratis uitproberen. 

Daarna kost lidmaatschap € 4,50 per 

maand.  

Wie kunnen er mee doen: senioren. 

Aanmelden: 033-2460115 of fietsen@uvv-

nijkerk.nl.  

 

Wandelgroep Nijkerkerveen 

Wat: wandelen onder begeleiding van 

een fysiotherapeut van Fortius.  

Dag: donderdagmiddag. 

Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur. 

Waar: Gezondheidscentrum 

Nijkerkerveen. 

Kosten: € 10,- per maand.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen. 

Aanmelden: niet nodig. 

Contact: 033-2461747 of 

info@fortiusfysiotherapie.nl.  

 

Beweegfit 65+ Nijkerkerveen 

Wat: bewegen en fitness onder 

begeleiding van een fysiotherapeut van 

Fortius.  

Dag: donderdagmiddag. 

Tijd: 14.30 uur tot 15.30 uur. 

Waar: Gezondheidscentrum 

Nijkerkerveen. 

Kosten: € 10,- per maand.  

Wie kunnen er mee doen: 65 plussers. 

Contact: 033-2461747 of 

info@fortiusfysiotherapie.nl.  

 

Voor meer beweegactiviteiten van Fortius 

kunt u kijken op de website: 

www.fortiusfysiotheraphie.nl of bel 033-

2461747.  

 

Creatief en hobby 

 
Handwerken bij Sint Jozef 

Wat: samen handwerken onder het genot 

van koffie, thee en een praatje. 

Dag: donderdag. 

Tijd: 13.30 uur. 

Waar: De Heerd, Sint Jozef. 

Kosten: deelname is gratis, consumpties 

zijn voor eigen rekening, te betalen via 

pinpas.  

mailto:info@denijeveste.nl
mailto:info@denijeveste.nl
mailto:receptie@gc-corlaer.nl
mailto:receptie@gc-corlaer.nl
mailto:fietsen@uvv-nijkerk.nl
mailto:fietsen@uvv-nijkerk.nl
mailto:033-2461747%20of%20info@fortiusfysiotherapie.nl
mailto:033-2461747%20of%20info@fortiusfysiotherapie.nl
mailto:033-2461747%20of%20info@fortiusfysiotherapie.nl
mailto:033-2461747%20of%20info@fortiusfysiotherapie.nl
http://www.fortiusfysiotheraphie.nl/
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Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: bij  Annemieke Gerrits 033-

2477666 of 

annemieke.gerrits@beweging3.nl  
 

Handwerken in de bibliotheek 

Wat: iedereen die graag handwerkt, kan 

hier handwerken en elkaar ontmoeten. 

Dag: elke dinsdag in de oneven weken. 

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk. 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 

 

Haken 

Wat: haakgroep bij de Voedselbank. 

Dag: Elke 2e en 4e dinsdagochtend van 

de maand. 

Tijd: 9.30 uur tot 11.45 uur.  

Waar: Torenstraat 4, te Nijkerk. 

Kosten: geen kosten, eigen materiaal 

mee.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 

 

Quilten  

Wat: dit is voor mensen die willen quilten, 

dit willen leren en anderen willen 

ontmoeten. 

Dag: iedere 2e en 4e maandag van de 

maand. 

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur.  

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk. 

Kosten: geen kosten, eigen materiaal 

meenemen. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom.  

Aanmelden: niet nodig. 

 

Handwerken in Arkemheen 

Wat: handwerken, waar gezelligheid 

samen met de bewoners en de dames 

van PCOB belangrijk is.   

Dag: iedere maandag. 

Tijd: 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

Waar: Gasterij de Mheent, Arkemheen.  

Kosten: geen kosten, eigen materiaal 

mee. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig.  

Contact: Afdeling Welzijn Arkemheen, 06-

12740930. 

 

Bloemschikken 

Wat: bloemschikken. 

Dag: iedere 4e woensdag van de maand. 

Tijd: 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.  

Waar: Gasterij de Mheent, Arkemheen. 

Kosten: € 3,50 per keer.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: opgave uiterlijk de maandag 

voor het bloemschikken via 06-12740930 

of mail naar afdelingwelzijn@amaris.nl.  

 

Volksuniversiteit Nijkerk 

Wat: divers cursusaanbod zoals; talen, 

welzijn, sociale media workshops, 

ontwikkeling en diversen.  

Waar: Moorselaar 69 te Nijkerk en 

Frieswijkstraat 97 te Nijkerk.  

Contact: 06-22372119. 

Website: www.vu-nijkerk.nl.  

 

Kreativiteitscentrum de Brink 

Wat: diverse cursussen zoals; beeldende 

vorming, oude ambachten, textiele 

werkvormen, drama, retro en diverse 

workshops. 

Waar: Havenstraat 7c te Nijkerk. 

Contact: 033-2450542 of  

info@debrink.org.  

Website: www.debrink.org. 

 

Cursuslokaal 

Wat: diverse cursussen zoals; iPad, 

Android, sociale media en digitaal 

schilderen. 

Waar: Hoogstraat 24 B-2 te Nijkerk.  

Contact: 033-2465505 of  

info@cursuslokaalnijkerk.nl.   

Website: www.cursuslokaalnijkerk.nl. 

 

Chianti koor Nijkerk 

Wat: zingen bij het chianti koor. 

mailto:annemieke.gerrits@beweging3.nl
mailto:afdelingwelzijn@amaris.nl
mailto:info@debrink.org
mailto:info@cursuslokaalnijkerk.nl
http://www.cursuslokaalnijkerk.nl/
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Dag: 1x per twee weken op de 

maandagavond. 

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Waar: Moorselaar 69 te Nijkerk. 

Contact: chiantikoor.nijkerk@live.nl.  

Website: chiantikoornijkerk.nl. 

 

Zeemanskoor Nijkerk Welvaren 

Wat: zingen bij Zeemanskoor. 

Contact: 033-2458899 of  

info@zeemanskoornijker.nl. 

 

Herfstklankenkoor UVV 

Wat: zingen van verschillend repertoire.  

Dag: repeteren op maandagavond. 

Tijd: 18.30 uur tot 20.30 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 97 te Nijkerk. 

Kosten: € 9,25 per maand. 

Aanmelden: 033 – 2460115 of koor@uvv-

nijkerk.nl.  

 

Voor een volledig overzicht van de 

activiteiten van de UVV, kunt u kijken op: 

www.uvv-nijkerk.nl of loop even binnen 

voor meer informatie. 

 

Music that matters  

Wat: zingen in een koor.  

Dag: om de week op vrijdag. Voor 

exacte data kunt u een mail sturen naar 

onderstaand mailadres.  

Tijd: 19.45 uur tot 22.00 uur. 

Waar: Woonzorgcentrum de Pol. 

Kosten: € 5,- per repetitieavond. 

Aanmelden: 

musicthatmattersnijkerk@gmail.com.  

 

Kaarten maken 

Wat: wekelijks kaarten maken van 

september tot en met april.  

Dag: woensdag.  

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

Kosten: €1,40 per persoon per keer eigen 

bijdrage, plus materiaal kosten en 

consumptie. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Volksuniversiteit Hoevelaken 

Wat: divers cursusaanbod zoals; talen, 

eten en drinken, jeugd en bijzondere 

cursussen. 

Waar: Van Dedemlaan 2 te Hoevelaken. 

Contact: 033-2537517 of 

info@vuhoevelaken.nl.  

Website: www.vuhoevelaken.nl 

 

Collage KUNSTcentrum Hoevelaken 

Wat: divers cursusaanbod zoals; tekenen, 

olieverf-schilderen,acryl-schilderen, 

boetseren, beeldhouwen en nog veel 

meer. 

Waar: Zuiderinslag 4B te 

Hoevelaken. 

Contact: 033-2536879 of  

info@collage-hoevelaken.nl  

Website: www.collage-hoevelaken.nl. 

 

Vrouwen van Nu Hoevelaken 

Wat: verschillende activiteiten zoals onder 

andere; bridgen, cultuur, reizen, 

creativiteit, handwerken, poëzie, lezen en 

wandelen. 

Waar: verschilt per activiteit.  

Contact: voor meer informatie en 

aanmelden kunt u contact opnemen met 

Jeannette van Driel via 

info@vrouwenvannuhoevelaken.nl.  

Website: 

www.vrouwenvannuhoevelaken.nl. 

 

Smartlappenkoor “Uit het leven 

gegrepen” 

Wat: smartlappen zingen in Hoevelaken. 

Dag: repetities zijn op maandagavond. 

Tijd: aanvang 19.50 uur. 

Waar: Sportcafé de Slag, Zuiderinslag 2 te 

Hoevelaken. 

Kosten: € 33,- per kwartaal. 

Aanmelden: aanmeldingen in overleg. 

Het kan zijn dat er voor nieuwe 

aanmeldingen een wachtlijst is. Voor 

nieuwe leden wordt er een stemtest 

afgenomen door de dirigent.  

Contact: 033-2540298 of  

mailto:chiantikoor.nijkerk@live.nl
mailto:info@zeemanskoornijker.nl
mailto:musicthatmattersnijkerk@gmail.com
mailto:info@sigma-nijkerk.nl
mailto:info@vuhoevelaken.nl
mailto:info@collage-hoevelaken.nl
mailto:info@vrouwenvannuhoevelaken.nl
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info@smartlappenkoorhoevelaken.nl.  

Website: 

www.smartlappenkoorhoevelaken.nl. 

 

Koken/ Maaltijden 
 

Ouderenlunch Koningslinde 

Wat: tussen de middag lunchen met 

overblijfkinderen op school.  

Dag: eens per twee weken op de 

maandag. 

Tijd: 11.45 uur tot 12.30 uur.  

Waar: Koningslinde, Larixlaan 86 te Nijkerk.  

Kosten: geen, wel zelf lunch meenemen. 

Wie kunnen er mee doen: senioren. 

Aanmelden: bij Angelique Veldhuis: 06-

51852769 of 

robenangelique.1@kpnmail.nl. 

 

Eetgroep Jumbo, voedselbank 
Wat: een eetgroep voor alleenstaanden.  

Dag: maandag en donderdagavond. 

Tijd: vanaf 18.00 uur. 

Waar: Torenstraat 4, te Nijkerk.  

Kosten: €1,50 per keer. 

Wie kunnen er mee doen: 

alleenstaanden. 

Aanmelden: je kunt bellen naar 06-

14567491. 

 

"Eten wat de pot schaft” 

Wat: samen eten, het menu is een 

verrassing. 

Dag: donderdag. 

Tijd: 17.00 uur. 

Waar: De Heerd, Sint Jozef. 

Kosten: € 4,- te voldoen per pin. 

Wie kunnen meedoen: iedereen is 

welkom met een max. van 10 personen 

per keer. 

Aanmelden: bij de receptie van Sint Jozef: 

033-2477666. 

 

De aanschuiftafel 

Wat: een hoofdgerecht + één 

consumptie. 

Dag: elke donderdagavond.  

Tijd: inloop 17.00 uur, eten vanaf 18.00 uur. 

Waar: De Haen, de Brink 10A te 

Hoevelaken. 

Kosten: €10, -. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom, de gemiddelde leeftijd is 65/70 

jaar.  

Aanmelden: niet nodig. 

 

Kookgroep Bon Appetit 

Wat: door vrijwilligers een zelfbereide 

maaltijd.  

Dag: elke maandag. 

Tijd: 16.00 uur tot 18.30 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

Kosten: € 6,50 per persoon. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom.  

Aanmelden: aanmelden via Sigma tot 

uiterlijk 12.00 uur de donderdag voor de 

maaltijd.  

LET OP: aanmelden is noodzakelijk i.v.m. 

beperkt aantal plaatsen.  

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Verrassingsbuffet 

Wat: een bereide maaltijd, waarvan u 

pas op de dag zelf te horen krijgt wat u 

kunt eten.  

Dag: eerste donderdag van de maand. 

Tijd: 12.00 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

Kosten: €9,- per keer per persoon incl. één 

consumptie vooraf en koffie na. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: opgave is noodzakelijk, dit 

kan uiterlijk tot 11.30 uur op de maandag 

voor de maaltijd.  

LET OP: als u zich heeft aangemeld en u 

verschijnt niet, dan moet u toch voor de 

maaltijd betalen.  

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Koken op zondag 

Wat: op zondag wordt er een maaltijd  

bereid. Met een gezellige middag vooraf 

om andere Hoevelakers te ontmoeten.  

mailto:info@smartlappenkoorhoevelaken.nl
mailto:robenangelique.1@kpnmail.nl
mailto:info@sigma-nijkerk.nl
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Dag: eerste zondagmiddag van de 

maand . 

Tijd: vanaf 15.00 uur ben je welkom, de 

maaltijd start om 17.30 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

Kosten: € 1,40 eigen bijdrage plus de 

kosten van de maaltijd.  

Wie kunnen er mee doen: mensen die 

behoefte hebben om één keer in de 

maand met andere Hoevelakers te eten.  

Aanmelden: nieuwe deelnemers kunnen 

zich aanmelden via Sigma Nijkerk: 033-

2474830 of info@sigma-nijkerk.nl. 

 

Spel en ontmoeting 

 
Grand café Sint Jozef 

Wat: bewoners, familie en mensen uit de 

wijk kunnen elkaar ontmoeten onder het 

genot van koffie, een hapje en een 

drankje.   

Dag: woensdag, zaterdag en zondag. 

Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur. 

Waar: De Heerd, Sint Jozef. 

Kosten: kosten consumpties. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig.  

 
De huiskamer 

Wat: een inloophuiskamer voor 

ontmoeting, koffie en gebed. 

Dag: vrijdag en zaterdag. 

Tijd: vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en 

van 19.00 uur tot 21.00 uur. Zaterdag 14.00 

uur tot 17.00 uur.  

Waar: Oosterstraat 2a te Nijkerk 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen met 

een christelijke geloofsovertuiging is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 

 

Bingo 

Wat: een ouderwets gezellige bingo 

middag. 

Dag: elke 3e donderdagmiddag van de 

maand. 

Tijd: 14:30 uur tot 16:00 uur. 

Waar: Gasterij de Mheent, Arkemheen. 

Kosten: €1,50 per keer. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 
Contact: Afdeling Welzijn Arkemheen, 06-

12740930. 
 

Film 

Wat: een middagje ontspannen? Dat kan 

met deze leuke filmmiddag.  

Dag: elke laatste zaterdagmiddag van de 

maand. 

Tijd: 14.30 uur tot 16.00 uur. 

Waar: Gasterij de Mheent, Arkemheen.  

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 

Contact: 033-2477666. 

 

D’Inloop 

Wat: koffie, spelletjes en mensen 

ontmoeten. 

Dag: iedere 2e woensdag van de maand. 

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur.  

Waar: Opstandingskerk, Hoefslag 32 te 

Nijkerk. 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig. 

Contact: Anneke van Voorthuijsen, 06-

23651917. 

 

Ontmoetingsplek 

Wat: elke eerste dinsdagavond van de 

maand is er de mogelijkheid voor een 

praatje, kopje koffie/thee en een spel. 

Daarnaast wordt er altijd een warme 

maaltijd bereid. Tegen een kleine 

vergoeding van €3,00 is het mogelijk om 

mee te eten. 

Dag: eerste dinsdag van de maand. 

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur. 

Waar: Oranjelaan 79 te Nijkerk. 

Kosten: €3,00 per keer. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen die 

behoefte heeft aan een praatje en 

mensen wil ontmoeten. 
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Aanmelden: Wanneer je mee wilt eten, 

kan je hiervoor opgeven via het mailadres 

nijkerk@interaktcontour.nl.  
 

Ontmoetingsmiddag Sigma 

Wat: ontmoetingsmiddag voor mensen 

die hun netwerk willen uitbreiden. 

Dag: de 2e en 4e vrijdag van de maand. 

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Waar: Sigma Nijkerk, Frieswijkstraat 99 te 

Nijkerk. 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: mensen die 

anderen willen ontmoeten. Er gelden 

voorwaarden voor deelname.  

Aanmelden en/of meer informatie: via 

033-2474830 of kverschuur@sigma-

nijkerk.nl.  

 
Schaakmiddag in de bieb 

Wat: liefhebbers van het schaakspel 

kunnen schaken in de bibliotheek. 

Dag: onregelmatig op woensdagmiddag. 

Data staan op maandposter van de 

bibliotheek en via 

www.bibliotheeknijkerk.nl.  

Tijd: onregelmatig, kijk op de 

maandposter voor actuele tijden.  

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk. 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: 

schaakliefhebbers.   

Aanmelden: niet nodig. 
 

Kids & coffee  

Wat: een ontmoetingsochtend waarbij 

ouders met elkaar een kopje koffie 

drinken en de kinderen met elkaar spelen.  

Dag: elke laatste vrijdag van de maand. 

Tijd: 10.00 uur tot 12.00 uur.  

Waar: de Voedselbank, (oude Jumbo) op 

de Torenstraat 4 te Nijkerk.  

Kosten: geen kosten.  

Wie kunnen er mee doen: alle ouders met 

kinderen tot 4 jaar.  

Aanmelden: niet nodig. 

 

 

 

 

Mamacafé  

Wat: aanstaande ouders en (groot) 

ouders van kinderen tot 2 jaar kunnen hier 

elkaar ontmoeten. 

Dag: iedere woensdag in de even weken. 

Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk. 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: aanstaande 

ouders en (groot) ouders van kinderen tot 

2 jaar. 

Aanmelden: niet nodig. 

 

Peuterochtend 

Wat: (groot) ouders van kinderen vanaf 2 

jaar kunnen hier elkaar ontmoeten met 

de peuters.  

Dag: iedere 1e en 3e maandag van de 

maand. Vanaf januari 2018 iedere 

maandag in de oneven weken. 

Tijd: 10.00 uur tot 11.00 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk.  

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: (groot) ouders 

van kinderen vanaf 2 jaar. 

Aanmelden: niet nodig. 

 

Spel en soos 

Wat: spelletjes en elkaar ontmoeten bij 

Arkemheen.  

Dag: iedere donderdag.  

Tijd: 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

Waar: Gasterij de Mheent, Arkemheen.  

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 

Aanmelden: niet nodig.  

Contact: Afdeling Welzijn Arkemheen, 06-

12740930. 

 
TOV 

Wat: TOV staat voor “Thema’s, 

Ontmoetingen, Vrouwen”. Aan de hand 

van een thema, wat in een half uurtje 

door een spreekster wordt toegelicht, 

gaan we hier ook samen over nadenken 

of mee bezig. Napraten of creatief bezig, 

wat bij jou past.  

Dag: eens per twee maanden op de 

woensdag.   

mailto:nijkerk@interaktcontour.nl
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Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur (inloop vanaf 

9.15uur, oppas aanwezig). 

Waar: Gasthuisstraat 15 te Nijkerk. 

Wie kunnen er mee doen: het is voor alle 

vrouwen uit Nijkerk en omgeving.  

Kosten: € 3,50. 

Aanmelden: TOVNijkerk@gmail.com. 

 

Soos55+  

Wat: wilt u er gewoon even lekker uit zijn 

en houdt u van spelletjes, zoals rummikub, 

sjoelen, biljarten of klaverjassen? Speel 

dan mee met leeftijdsgenoten, die net als 

u van een praatje en gezelligheid 

houden. Dit alles onder het genot van 

een kopje koffie of thee en iets lekkers. 

Dag: iedere dinsdag en donderdag. 

Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 97 te Nijkerk.  

Kosten: € 9,25 per maand. 

Wie kunnen er mee doen: 55+  

Aanmelden: niet nodig, je kunt voor de 

eerste keer gewoon binnen lopen.    

 

Leeskring UVV en Bibliotheek 

Wat: In overleg met deelnemers wordt er 

een boek gekozen. Iedereen leest 

hetzelfde boek. Na 6 weken of korter 

wordt het boek gezamenlijk besproken. 

De leeskring bestaat uit maximaal 8 

deelnemers.  

Dag: Op 5 april, 17 mei en 28 juni 2018.  

Tijd: 14.30 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 97 te Nijkerk 

Kosten: € 4,75 per maand.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen die 

lezen leuk vindt.  

Aanmelden: Bibliotheek, 033-2451756 of 

info@bibliotheeknijkerk.nl of via de UVV, 

033-2460115 of info@uvv-nijkerk.nl.  

 

Koersbal bij de UVV 

Wat: u kunt bij de UVV koersbal spelen.  

Dag: dinsdag- en woensdagochtend. 

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur.  

Waar: Frieswijkstraat 97 te Nijkerk.  

Kosten: € 9,25 per maand. 

Aanmelden via: koersbal@uvv-nijkerk.nl  

of bel 033 - 2460115. 

 

Bij de UVV kunt ook terecht voor andere 

activiteiten. Neem een kijkje op de 

website: www.uvv-nijkerk.nl of bel: 033 – 

246 01 15. 

 

Alzheimercafé 

Wat: informatieavond over verschillende 

onderwerpen rondom Alzheimer en 

ontmoeten van lotgenoten.  

Dag: elke eerste maandag van de 

maand (september t/m juni) 

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Waar: Oranjelaan 79 te Nijkerk 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: mensen met 

dementie, mantelzorgers en anderen 

geïnteresseerden.  

Aanmelden: niet nodig.  

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Mantelzorgbijeenkomst 

Wat: contactmomenten voor 

mantelzorgers. Er even tussenuit, 

ervaringen delen en anderen ontmoeten. 

Dag: elke 1e woensdag van de maand. 

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk 

Kosten: geen kosten.  

Wie kunnen er mee doen: mantelzorgers. 

Aanmelden: info@sigma-nijkerk.nl   

 

Mantelzorgbijeenkomst NAH 

Wat: Een ontmoetingsplek voor 

mantelzorgers van mensen met Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH). Samen 

gaan we in gesprek en kunnen ervaringen 

gedeeld worden.  

Dag: 8 mei en 19 juni 2018. 

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur. Inloop is vanaf 

19.00 uur.  

Waar: Oranjelaan 79 te Nijkerk.  

Kosten: geen kosten.  

Wie kunnen er mee doen: mantelzorgers 

van mensen met NAH. 

Aanmelden: 

m.v.garderen@interaktcontour.nl. 
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Walk&Talk 

Wat: ochtend voor werkzoekenden om 

tips te krijgen en ervaringen te delen. 

Dag: elke 3e vrijdag van de maand. 

Tijd: 9.30 uur tot 11.30 uur.  

Waar: Frieswijkstraat 99 te Nijkerk 

Kosten: geen kosten. 

Wie kunnen er mee doen: 

werkzoekenden. 

Aanmelden: niet nodig.  

 

Hello You 

Wat: 6 keer per jaar een gezellig uitje voor 

mensen met een verstandelijke beperking 

Dag: meestal op zaterdag. 

Tijd: meestal tussen 7:00 uur en 9:30 uur.  

Waar: meestal de Postkamer Nijkerk. 

Kosten: € 5,- per keer. 

Wie kunnen er mee doen: mensen vanaf 

16 jaar met een verstandelijke beperking. 

Aanmelden: dit kan via het 

aanmeldstrookje of informeer bij de 

Postkamer (033-245592). 

 

Bus uitjes 

Wat: verschillende uitjes zoals een 

uitstapje naar de Intratuin, de dierentuin 

ed. met de bus van Arkemheen. 

De uitjes zijn op verschillende dagen en 

tijden. Ook zijn de kosten van de uitjes 

verschillend.   

Aanmelden: voor een overzicht van de 

uitjes en aanmelden kunt u contact 

opnemen met het Reisbureau van de 

Arkemheen Bus: 06-10956655.  

 

Passage – christelijke maatschappelijke 

vrouwenbeweging 

Wat: diverse uitjes en activiteiten zoals; 

leeskringen, excursiegroep (onder andere 

wandelen en fietsen)en creatieve groep.  

Contact: 033-2457490 en 

hsbouwman@hotmail.com.   

Website: www.passagevrouwen.nl. 

 

NVVH Vrouwennetwerk Nijkerk 
Wat: diverse activiteiten zoals; bowling, 

bridge, kunstgeschiedenis, literatuurkring, 

zangkoor en muziekkring.  

Waar: van Reenenpark 21 te Nijkerk. 

Contact: 06-23628900  of 

inesschoonebeek@gmail.com  

Website: www.NVVH-Vrouwennetwerk 

Nijkerk.nl. 

 

Soos en Koersbal 

Bij het Wijkcentrum Corlaer kunt u terecht 

voor de Soos en Koersbal. Wilt u meer 

informatie? Neem dan contact met het 

Wijkcentrum en bel: 033 - 2454940. 

 

Zaterdagmiddag borrel voor 1-ouder -

gezinnen (ZAMIBO) 

Wat: vind je het leuk om met je kinderen 

andere 1-ouder-gezinnen te leren 

kennen? Er is speelgoed en lekkers voor 

de kinderen. Alleen ben je ook van harte 

welkom.  

Dag: op zaterdag. Volgende data: 26 mei 

en 22 juni 2018. Verdere data volgen nog.  

Tijd: 15.30 uur tot 18.30 uur.  

Waar: in Nijkerk (bij organisator thuis). 

Kosten: geen.  

Wie kunnen er mee doen: alleenstaande 

ouders. 

Aanmelden en/of meer informatie:  06-

17329312 of ontmoeting.ao@hotmail.com.  

 

Soos Nijkerkerveen 

Wat: wekelijks gezellig spelletjes doen, 

creatief bezig zijn of gewoon bijpraten. 

Dag: woensdag. 

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur.  

Waar: Rootselaarstraat 7 te Nijkerkerveen. 

Kosten: € 9,25 per maand. 

Aanmelden: niet nodig.  

Contact: 033-2460115 of info@uvv-

nijkerk.nl. 

Soos Hoevelaken 

Wat: ontmoetingsplek waar onder het 

genot van koffie of thee verschillende 

activiteiten worden aangeboden.  

Dag: elke dinsdag  

Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

Kosten: €4,-. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom. 
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Aanmelden: niet nodig. 

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of  

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Inloopmorgen 

Wat: onder het genot van een kop koffie 

of thee andere Hoevelakers ontmoeten.  

Dag: elke donderdag  

Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur.  

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken.  

Kosten: deelname is gratis, consumptie is 

voor eigen rekening.  

Wie kunnen er mee doen: iedereen is 

welkom.   

Aanmelden: niet nodig. 

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Klaverjassen op zondag 

Wat: een middag klaverjassen met 

andere Hoevelakers. 

Dag: tweede zondagmiddag van de 

maand.  

Tijd: 13:30 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

Kosten: €3,- per persoon per keer. 

Wie kunnen er mee doen: iedereen, die 

kan en wilt klaverjassen, is welkom.    

Aanmelden: niet nodig. 

Contact: Sigma Nijkerk, 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  

 

Bingo 

Wat: één keer per maand een ouderwets 

gezellige bingomiddag.  

Dag: op de donderdag.  

2018: 18 januari, 15 februari, 22 maart en 

19 april.  

Tijd: vanaf 14.00 uur. 

Waar: De Kopperhof, Sportweg 25 te 

Hoevelaken. 

 

Er zijn nog meer activiteiten, gericht op 

bewegen, spel, en creatief in de 

Kopperhof, deze zijn terug te vinden in de 

activiteitengids ‘De Kopperhof’ van Sigma 

seizoen 2017-2018. Deze zijn te vinden bij 

de Stoutenborgh in Hoevelaken in het 

informatie rek en in Nijkerk bij het kantoor 

van Sigma (in de Bibliotheek).  

 

Wilt u meer informatie over activiteiten in 

de gemeente Nijkerk of mist u een 

activiteit in deze lijst? Neem dan contact 

op met Sigma Nijkerk: 033-2474830 of 

info@sigma-nijkerk.nl.  
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