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Inleiding
In dit boekje vindt u een overzicht
van de beweeg- en ontmoetingsactiviteiten die er binnen de
gemeente Nijkerk zijn. Er is voor
inwoners een breed aanbod op dit
gebied.
Voor volledige informatie kunt u
contact opnemen met de betreffende
organisatie. Mist u iets? Neem dan
contact op met Sigma: 033-2474830
of mail naar: info@sigma-nijkerk.nl.
Werking Boekje
Het boekje is opgedeeld in vier
gebieden: Paasbos, Centrum,
Corlaer/Nijkerkerveen en
Hoevelaken. U vindt van ieder gebied
een plattegrond. De punten geven
aan waar u de organisatie kunt
vinden. De gebieden zijn opgedeeld
in de thema’s: Spel & Ontmoeting,
Creatief & Hobby, Koken & Maaltijden
en Sport & Bewegen. Per organisatie
staat beschreven welke activiteiten
er zijn. Achterin het boekje vindt u
een index van de organisaties.
Uitleg iconen
De iconen geven de informatie weer
die u nodig heeft wanneer u
interesse heeft om deel te nemen.

De kosten
De dag(en) van de activiteit
De tijd(en) van de activiteit
Geeft aan of er aangemeld
moet worden voor de activiteit
Het telefoonnummer van de
organisatie van de activiteit
Het e-mailadres van de
organisatie van de activiteit
De website
Het adres van de activiteit
Advertenties
Naast beweeg- en
ontmoetingsactiviteiten staan er ook
andere mogelijkheden voor
ontmoeting in dit boekje beschreven.
Deze vindt u in de aparte kaders op
verschillende bladzijden. Wilt u ook
met een activiteit in het boekje? Laat
het ons weten!
Vervoer
Wilt u naar een activiteit, maar heeft
u problemen met vervoer? Neem dan
contact op met Sigma. Een
medewerker kan u informeren over
de mogelijkheden.

Spel & Ontmoeting

Centrum
- Gemeente Nijkerk -
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Spel & Ontmoeting

Huiskamerbridge

1

UVV
In samenwerking met de Nijkerkse
Bridgeclub wordt er onder
deskundige leiding bridge gespeeld.
De activiteit is ook toegankelijk voor
‘losse’ spelers.
Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

€9,25 per maand
Iedere woensdag
14.00 uur - 16.00 uur
Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
huiskamerbridge@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk

Leeskring
UVV en Bibliotheek

1

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.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
die lezen leuk vindt.

€4,75 per maand
Actuele dagen, zie website
Actuele tijden, zie website
Telefonisch of via de mail (bij de
Bibliotheek of de UVV)
033 245 17 56 (Bibliotheek)
033 246 01 15 (UVV)
info@bibliotheeknijkerk.nl
info@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97 , Nijkerk
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Scootmobielclub
UVV

1

Heeft u een scootmobiel en gaat u
er graag mee op pad? Ontdek dan
samen met andere
scootmobielgebruikers de
omgeving van Nijkerk.
Wie kunnen er meedoen: mensen
met een scootmobiel.
* Vanaf april tot het koud wordt.

€4,55 per maand
Iedere dinsdag*
13.30 uur - 16.00 uur
Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
scootmobielclub@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk

Soos55+
UVV

1

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.
Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.
* Je kunt de eerste keer gewoon
binnenlopen.
6

€9,25 per maand
Iedere dinsdag en donderdag
14.30 uur - 16.30 uur
Niet nodig*
033 246 01 15
soos@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk
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Alzheimercafé
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Informatieavond over verschillende
onderwerpen rondom Alzheimer en
ontmoeten van lotgenoten.

Geen kosten
Iedere 1e maandag van de maand*

Wie kunnen er meedoen: mensen
met dementie, mantelzorgers en
anderen geïnteresseerden.

Niet nodig

* In de periode september t/m juni

033 247 48 30

19.30 uur - 21.30 uur

info@sigma-nijkerk.nl
www.alzheimer-nederland.nl
Oranjelaan 79, Nijkerk

Lotgenoten lichamelijke beperking
Welzijnsorganisatie Sigma
Samen ervaringen uitwisselen en
ontspannen voor mensen met een
lichamelijke beperking.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
met een lichamelijke beperking.

2
Koffie/thee voor eigen rekening
Iedere 1e donderdag van de maand
19.00 uur - 21.00 uur
Via de mail
033 247 48 30
lotgenotengroepnijkerk@kpnmail.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Heerd, Sint Jozef Nijkerk
Huserstraat 6, Nijkerk
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Mantelzorgbijeenkomst
Welzijnsorganisatie Sigma
Contactmomenten voor
mantelzorgers. Er even tussenuit,
ervaringen delen en anderen
ontmoeten.

2
Geen kosten
Iedere 1e woensdag v/d maand
14.00 uur - 15.30 uur

Wie kunnen er meedoen:
mantelzorgers.

Telefonisch of via de mail
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Telefooncirkel
Vindt u het fijn om iedere dag gebeld te worden? Dan is de
telefooncirkel van de UVV misschien wat voor u.
De telefooncirkel werkt als een personenalarmeringssysteem.
Er wordt gevraagd hoe het met u is en u kunt de dag op deze
manier starten met een gezellig praatje.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de UVV:
033 246 01 15
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Filmcafé
Bibliotheek

3

In de bibliotheek van Nijkerk
draaien films vanaf oktober tot en
met april.
De films kunnen een verfilmd boek
zijn, een filmhuisfilm of een
documentaire.
De nieuwe flyer van het filmcafé
met o.a. de (nieuwe) prijzen is
vanaf augustus verkrijgbaar in de
bibliotheek.

€7,- incl. een kopje koffie/thee
2x per maand, afwisselend op
woensdag- of donderdagavond
19.30 uur
Online, bij de bibliotheek of op de
avond van de film zelf.
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Mamacafé
Bibliotheek

3

Aanstaande ouders en (groot)
ouders van kinderen tot 2 jaar
kunnen hier elkaar ontmoeten.
Wie kunnen er meedoen: aanstaande
ouders en (groot) ouders van
kinderen tot 2 jaar.

Geen kosten
Iedere woensdag in de even
weken
10.00 uur - 11.00 uur
Niet nodig
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk
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Peuterochtend
Bibliotheek

3

(Groot) ouders van kinderen vanaf
2 jaar kunnen hier elkaar ontmoeten
met de peuters.
Wie kunnen er meedoen: (groot)
ouders van kinderen vanaf 2 jaar.

Geen kosten
Iedere 1e en 3e maandag v/d
maand
10.00 uur - 11.00 uur
Niet nodig
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Schaakmiddag
Bibliotheek

3

Liefhebbers van het schaakspel
kunnen schaken in de bibliotheek.

Geen kosten

Wie kunnen er meedoen:
schaakliefhebbers.

Onregelmatig op
woensdagmiddag*
Onregelmatig**

* Data staan op maandposter van
de bibliotheek en op de website

Niet nodig
033 245 17 56

** Kijk op de maandposter voor
actuele tijden.

info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk
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Taalcafé
Bibliotheek

3

Samen Nederlands oefenen en
praten in een gezellige omgeving.
Er staat wat lekkers en wat te
drinken voor je klaar.

Geen kosten
Iedere maandag
13.30 uur - 15.00 uur

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Niet nodig
033 245 17 56
taalhuis@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl/taalhuis
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Theetijd op zondag
Bibliotheek
Thee, koffie, spelletjes en mensen
ontmoeten op de zondagmiddag.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

3
Geen kosten
Iedere 1e zondag in de oneven
weken oktober t/m maart
15.00 uur - 16.00 uur
Niet nodig
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk
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Walk&Talk

3

Bibliotheek

Ochtend voor werkzoekenden om
tips te krijgen en ervaringen te
delen.
Wie kunnen er meedoen:
werkzoekenden.

Geen kosten
Eén keer per maand op maandag
9.30 uur - 11.30 uur
Niet nodig
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Bingo
Arkemheen

4

Een ouderwets gezellige bingo
middag.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.
* Afdeling Welzijn Arkemheen

€2,- per keer
Eén keer per maand
14:30 uur - 16:00 uur
Niet nodig
06 12 74 09 30*
afdelingwelzijn@amaris.nl
www.amaris.nl
Gasterij de Mheent, Arkemheen
Máximahof 87, Nijkerk
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Bus uitjes
Arkemheen

4

Diverse 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.
* Voor een overzicht van de uitjes
en aanmelden kunt u contact
opnemen met het Reisbureau van
de Arkemheen Bus

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Telefonisch*
06 10 95 66 55
Niet bekend
www.amaris.nl
Niet bekend

Film
Arkemheen

4

Een middagje ontspannen? Dat kan
tijdens deze leuke filmmiddag.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.
* 15 april, 22 juli, 23 september,
11 november en 9 december 2020.

Geen kosten
Woensdagmiddag*
14.30 uur - 16.00 uur
Niet nodig
06 12 74 09 30
afdelingwelzijn@amaris.nl
www.amaris.nl
Gasterij de Mheent, Arkemheen
Máximahof 87, Nijkerk
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Spel en soos

4

Arkemheen

Spelletjes en elkaar ontmoeten bij
Arkemheen.

Geen kosten
Iedere donderdag

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

14.30 uur - 16.00 uur

* Afdeling Welzijn Arkemheen

Niet nodig
06 12 74 09 30*
afdelingwelzijn@amaris.nl
www.amaris.nl
Gasterij de Mheent, Arkemheen
Máximahof 87, Nijkerk

Grand café
Sint Jozef

5

Bewoners, familie en mensen uit de
wijk kunnen elkaar ontmoeten onder
het genot van koffie, een hapje en
een drankje.

Consumpties voor eigen
rekening (met pinpas)
Iedere woensdag, zaterdag en
zondag
14.00 uur - 17.00 uur.

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Niet nodig
Niet bekend
Niet bekend
www.beweging3.nl
De Heerd, Sint Jozef
Huserstraat 6, Nijkerk
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Mantelzorgbijeenkomst NAH
InteraktContour
Een ontmoetingsplek voor
mantelzorgers van mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH). Samen gaan we in gesprek
en kunnen ervaringen gedeeld
worden.

6
Geen kosten
Enkele donderdagavonden
Inloop v.a. 19.45 uur,
start 20.00 uur
Via de mail

Wie kunnen er meedoen:
mantelzorgers van mensen met
NAH.

Niet bekend
m.v.garderen@interaktcontour.nl
www.interaktcontour.nl/waarvind-je-ons/nijkerk
Oranjelaan 79, Nijkerk

Ontmoetingsplek
InteraktContour

6

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.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
die behoefte heeft aan een praatje
en mensen wil ontmoeten.

€3,- per keer, indien nuttigen
maaltijd
Iedere 1e dinsdag van de maand
16.00 uur - 20.00 uur.
Via de mail (indien nuttigen
maaltijd)
Niet bekend
nijkerk@interaktcontour.nl
www.interaktcontour.nl/waarvind-je-ons/nijkerk
Oranjelaan 79, Nijkerk
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Kids & Coffee
De Voedselbank

10

Een ontmoetingsochtend waarbij
ouders met elkaar een kopje koffie
drinken en de kinderen met elkaar
kunnen spelen.

Geen kosten
Iedere laatste vrijdag v/d maand
10.00 uur - 12.00 uur

Wie kunnen er meedoen: alle
ouders met kinderen tot 4 jaar.

Niet nodig
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Torenstraat 4, Nijkerk
(Oude Jumbo)

Activiteiten Bibliotheek
Wist u dat de bibliotheek naast haar vaste programma met
activiteiten, ook een leuk aanbod heeft van losse activiteiten?
Kijk hiervoor op de agenda van de bibliotheek op de website:
www.bibliotheeknijkerk.nl
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Inloophuis (donderdag)
Kruiskerk

14

Ontmoeting, samen een spel doen
bijv. rummikub, sjoelen, koersbal,
handwerken of gewoon een praatje
maken. Aansluitend mag je blijven
lunchen, maar is niet verplicht.

Iedere 1e en 3e donderdag
van de maand*
9.30 uur - 13.00 uur

Wie kunnen er meedoen: iedereen.

Niet nodig

* Herkenbaar aan de vlaggen, die
hangen wij uit als wij er zijn.

033 245 62 98*

* Contactpersoon: Angelique van
Veldhuizen

Vrijwillige bijdrage

inloophuis@kruiskerknijkerk.nl
www.kruiskerknijkerk.nl
Ontmoetingshal Kruiskerk
Venestraat 44, Nijkerk

De huiskamer
Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed
Een inloophuiskamer voor
ontmoeting, koffie en gebed.

41
Geen kosten
Iedere vrijdag en zaterdag

Wie kunnen er meedoen: iedereen is
welkom.

Toelichting*

*14.00 uur - 17.00 uur (vrijdag)

Niet nodig

19.00 uur - 21.00 uur (vrijdag)
14.00 uur- 17.00 uur (zaterdag)

Niet bekend
Niet bekend
www.huiskamernijkerk.nl
Oosterstraat 2a, Nijkerk
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Diverse activiteiten
Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
Diverse uitjes en activiteiten zoals;
leeskringen, excursiegroep (onder
andere wandelen en fietsen) en
creatieve groep.

42

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Wie kunnen er meedoen: alle
vrouwen, ongeacht leeftijd of
geloofsovertuiging.

Niet bekend
033 245 74 90
nijkerk@passagevrouwen.nl
www.passagevrouwen.nl
Niet bekend

Diverse activiteiten
NVVH Vrouwennetwerk Nijkerk
Diverse activiteiten zoals; bowling,
bridge, kunstgeschiedenis,
literatuurkring, zangkoor en
muziekkring.
Wie kunnen er meedoen: niet
bekend.

43
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
06 23 62 89 00
inesschoonebeek@gmail.com
www.nvvh-vrouwennetwerk
nijkerk.nl
Van Reenenpark 21, Nijkerk
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Vrouwenochtend
TOV

44

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.
Wie kunnen er meedoen: het is
voor alle vrouwen uit Nijkerk en
omgeving.
* Inloop vanaf 9.15 uur, oppas
aanwezig

Leuke uitjes
Hello You Nijkerk

€3,50 per keer
Eén keer per twee maanden
op de woensdag
9.30 uur - 11.30 uur*
Via de mail
Niet bekend
TOVNijkerk@gmail.com
Niet bekend
Gasthuisstraat 15, Nijkerk

45

Zes keer per jaar een gezellig uitje
voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Wie kunnen er meedoen: mensen
vanaf 16 jaar met een verstandelijke
beperking die wonen of werken in
Nijkerk.

€10,- per keer
Meestal op donderdagavond
19.00 uur - 21.30 uur
Via het aanmeldstrookje of
informeer telefonisch
06 10 95 22 85
helloyounijkerk@gmail.com
www.helloyounijkerk.nl
Kleterstraat 21, Nijkerk
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Zaterdagmiddag borrel voor 1-ouder-gezinnen (ZAMIBO)
Bewonersinitiatief
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.
Wie kunnen er meedoen:
alleenstaande ouders.
* Neem contact op voor de actuele
data.

Geen kosten
Zaterdag*
15.30 uur - 18.30 uur
Telefonisch of via de mail
06 17 32 93 12
ontmoeting.ao@hotmail.com
Niet bekend
Nijkerk, bij organisator thuis

Wel-KOM
Wel-KOM biedt iedere inwoner van Nijkerk de gelegenheid om
in huiselijke sfeer een kopje koffie te nuttigen, andere
inwoners te ontmoeten en mee te doen aan activiteiten of
arbeidsmatig werk. In ongedwongen sfeer wordt aandacht,
begrip en zorg geboden. Naast het vaste aanbod ligt de
nadruk op de persoonlijke wensen van onze bezoekers.
033 246 27 67 / 06 30 44 52 01

20
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Klaverjasclub “Klavertje Vier”

46

Wel-KOM
Klaverjassen, ook voor beginners.

Geen kosten

Bij voldoende deelname zijn ook
andere spellen mogelijk (sjoelen,
dammen, hartenjagen etc.)

Iedere maandag
10.15 uur - 12.00 uur

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Telefonisch of persoonlijk
033 246 27 26 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk

Multicultureel Theecafé
Evangelische Gemeente de Ark
Heb jij oorspronkelijk een andere
nationaliteit dan de Nederlandse?
Vind je het leuk om vrouwen te
ontmoeten uit andere culturen en
samen te praten over thema’s die
vrouwen bezighouden? En ben je
graag creatief bezig? Dan ben je
hartelijk welkom in het Theecafé.
We praten zoveel mogelijk in het
Nederlands. Je mag je kinderen
meenemen.

52
Geen kosten
Vrijdagochtend om de 3 weken
9.30 uur - 11.30 uur
Niet nodig
Niet bekend
trixvanleeuwen@gave.nl
Niet bekend
Stationsweg 4, Nijkerk
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Teken- en schildercursus
Wel-KOM
Leren tekenen onder het genot van
een kop koffie of thee.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

46
Geen kosten
Iedere maandag
10.15 uur - 12.30 uur
Telefonisch of persoonlijk
033 246 27 67 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk

Naaicursus
Wel-KOM

46

Kleding leren maken en aanpassen.
Bij voldoende belangstelling zijn
ook andere creatieve activiteiten
mogelijk.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten
Iedere dinsdag
13.00 uur - 15.00 uur
Telefonisch of persoonlijk
033 246 27 67 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem Alexanderplein 2, Nijkerk
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Creativiteiten
UVV

1

Samen creatief bezig zijn onder het
genot van een kop koffie of thee.

€9,25 p/m, excl. materiaalkosten
Iedere woensdag

Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

9.30 uur - 11.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
creativiteiten@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk

Herfstklankenkoor
UVV

1

Zingen van verschillend repertoire.
€9,25 per maand

Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

Iedere maandag repeteren
18.30 uur - 20.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
koor@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk
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Groencafé
Bibliotheek

3

In het groeiseizoen is er een
Groencafé in de bibliotheek Nijkerk
waar Groei en Bloei Nijkerk samen
met IVN Nijkerk uw vragen
beantwoordt. U kunt ook terecht
voor een praatje over (moes)tuinen,
tuinplanten, tuinaanleg/onderhoud,
bloemschikken en andere natuur
dingetjes.

Geen kosten
3e zaterdag van de maand
in het groeiseizoen
10.00 uur - 12.00 uur
Niet nodig
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Handwerken
Bibliotheek

3

Iedereen die graag handwerkt, kan
hier handwerken en elkaar
ontmoeten.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten
Iedere dinsdag in de oneven
weken
9.30 uur - 11.30 uur
Telefonisch
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk
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Creatief & Hobby

Quilten
Bibliotheek

3

Dit is voor mensen die willen quilten,
dit willen leren en anderen willen
ontmoeten.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten, eigen materiaal
meenemen
Iedere 2e en 4e maandag
van de maand
9.30 uur - 11.30 uur
Niet nodig
033 245 17 56
033 245 17 56
www.bibliotheeknijkerk.nl
Frieswijkstraat 99, Nijkerk

Repairclub Nijkerk
Bewonersinitiatief

3

Kom kijken hoe defecte apparaten
worden nagekeken of breng uw eigen
defecte apparaat mee, eenvoudige
defecten worden ter plaatse
verholpen.
* Kijken en koffie is gratis.

€3,- per apparaat. *
1e zaterdag v/d maand, behalve
de maanden juli en augustus
10.00 uur - 12.00 uur
Vrije inloop, reparatie liefst
aanmelden per e-mail
Niet bekend
repairclub@xs4all.nl
Niet bekend
Bibliotheek Nijkerk
Frieswijkstraat 99, Nijkerk
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Bloemschikken

4

Arkemheen

Gezellig samen bloemschikken.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

€3,50 per keer
Iedere 4e woensdag
van de maand
14.30 uur - 16.00 uur

* Opgeven uiterlijk de maandag voor
het bloemschikken
* Het telefoonnummer is van
afdeling Welzijn Arkemheen

Telefonisch of via de mail*
06 12 74 09 30*
afdelingwelzijn@amaris.nl
www.amaris.nl
Gasterij de Mheent, Arkemheen
Máximahof 87, Nijkerk

Handwerken
Arkemheen

4

Handwerken, waar gezelligheid
samen met de bewoners en de
dames van PCOB belangrijk is.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten, eigen materiaal
meenemen
Iedere maandag
14.30 uur - 16.00 uur
Niet nodig

* Afdeling Welzijn Arkemheen
06 12 74 09 30*
afdelingwelzijn@amaris.nl
www.amaris.nl
Gasterij de Mheent, Arkemheen.
Máximahof 87, Nijkerk
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Creatief & Hobby

Haken
Voedselbank

10

Haakgroep bij de Voedselbank.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten, eigen materiaal
meenemen
Iedere 2e en 4e dinsdag
van de maand
9.30 uur - 11.45 uur
Niet nodig
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Torenstraat 4, Nijkerk
(Oude Jumbo)

Op reis met Midland Tours
Wilt u ook gezellig eropuit? Voor 2020 heeft Midland Tours
weer een leuk aanbod met goed verzorgde dagtochten en
meerdaagse reizen per comfortabele touringcar. Het is een
zeer gevarieerd programma met cultuur, natuur en
stedentrips. U kunt opstappen in Nijkerk. Nieuwsgierig? Kijk
op de website of vraag de brochure aan. Gaat u mee?

033 888 86 86
info@midlandtours.nl
www.midlandtours.nl
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Diverse cursussen
Kreativiteitscentrum de Brink

16

Diverse cursussen voor jong en
oud, zoals beeldhouwen, schilderen,
tekenen, glas in lood, bloemschikken
en keramiek. Daarnaast één- of
tweedaagse workshops in diverse
technieken.

Diverse cursuskosten
Sept. t/m dec. en jan. t/m mei
Diverse tijdstippen
Via de website of telefonisch
033 245 05 42
info@debrink.org
www.debrink.org
Havenstraat 7c, Nijkerk

Diverse cursussen
Volksuniversiteit Nijkerk

11

Divers cursusaanbod zoals; talen,
welzijn, sociale media workshops,
ontwikkeling en diversen.

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
06 22 37 21 19
Niet bekend
www.vu-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk
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Creatief & Hobby

Diverse cursussen
Cursuslokaal

17

Diverse cursussen zoals; iPad,
Android, sociale media en digitaal
schilderen.

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
033 246 55 05
info@cursuslokaalnijkerk.nl
www.cursuslokaalnijkerk.nl
Hoogstraat 24 B-2, Nijkerk

Zingen
Chianti koor Nijkerk

35

Zingen bij het chianti koor.
Niet bekend

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Eén keer per twee weken
op de maandag
19.30 uur - 21.30 uur
Niet bekend
Niet bekend
chiantikoor.nijkerk@live.nl
www.chiantikoornijkerk.nl
Woonzorgcentrum de Pol
Vetkamp 85, Nijkerk
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Zingen
Music that matters

36

Zingen in een koor.

€5,- per repetitieavond

* Voor exacte data kunt u een mail
sturen

Om de week op vrijdag*
19.45 uur - 22.00 uur
Via de mail
Niet bekend
musicthatmattersnijkerk
@gmail.com
Niet bekend
Woonzorgcentrum de Pol
Vetkamp 85, Nijkerk

Zingen
Zeemanskoor Nijkerk Welvaren

37

Zingen bij het Zeemanskoor.
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
033 245 88 99
info@zeemanskoornijkerk.nl
Niet bekend
Industrieterrein Nijkerk
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Computer- en internetspreekuur
Wel-KOM
Heeft u vragen over computer-,
telefoon- of tabletgebruik of wilt u
meer wegwijs worden op het
internet, kom een keer langs op
het spreekuur.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

46
Geen kosten
Iedere donderdag
9.30 uur - 11.00 uur
Telefonisch of persoonlijk
033 246 27 26 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk

Bakken
Wel-KOM

46

Samen bakken.
Geen kosten

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Iedere vrijdag
9.00 uur - 12.00 uur
Telefonisch of persoonlijk
033 246 27 67 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk
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Koken & Maaltĳden

Warme maaltijd
Wel-KOM

46

Gezamenlijk koken en eten. Ook
mogelijkheid tot ontspanning en
spelletjes.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

€2,- per keer
Iedere woensdag
16.30 uur - 20.30 uur
Telefonisch of via de mail*

* Opgeven kan uiterlijk tot woensdag
14.00 uur.

033 246 2767 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplain 2, NIjkerk

LUNCH!
Wel-KOM

46

Kom iets lekkers nemen tussen de
middag! Maandag maken wij
broodjes en tostis, dinsdag een
gebakken ei of omelet, donderdag is
er zelfgemaakte soep.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

€0,50 per keer
Iedere maandag, dinsdag en
donderdag
12.30 uur - 13.00 uur
Telefonisch of via de mail*
033 2462767 / 06 30 44 52 01

* Opgeven kan uiterlijk tot 11.00 uur
op de dag van de lunch.

Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplain 2, Nijkerk
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Koken & Maaltĳden

Broodmaaltijd
Arkemheen

4

Gezamenlijke broodmaaltijd in
Arkemheen.

€3,50 per keer (betalen met pin)
Iedere dinsdag

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

17.00 uur

* Opgeven kan uiterlijk de maandag
voorafgaand aan de maaltijd tot
12.00 uur.

Telefonisch of via de mail*
06 12 74 09 30
afdelingwelzijn@amaris.nl
www.amaris.nl
Gasterij de Mheent, Arkemheen
Máximahof 87, Nijkerk

“Eten wat de pot schaft”
Sint Jozef

5

Samen eten, het menu is een
verrassing.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom (max. 10 pers. per keer).

€4,- per keer (betalen met pin)
Iedere donderdag
17.00 uur
Telefonisch, bij de receptie
033 247 76 66
gerdien.stormbroek@beweging3.nl
erna.vromen@beweging3.nl
www.beweging3.nl
Gasterij ‘De Heerd’, Sint Jozef
Huserstraat 6, Nijkerk
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Koken
Maaltĳden
Sport & Bewegen

Eetgroep Jumbo
Voedselbank

10

Een eetgroep voor alleenstaanden.
Wie kunnen er meedoen:
alleenstaanden.

€1,50 per keer
Iedere maandag en donderdag
Vanaf 18.00 uur
Telefonisch
06 14 56 74 91
Niet bekend
Niet bekend
Torenstraat 4, Nijkerk

Boodschappenbus
De boodschappenbus van de UVV is de oplossing als u nog
graag zelf boodschappen wilt doen, maar niet meer op eigen
gelegenheid naar de supermarkt kan gaan.
Deze service brengt u naar de Jumbo op het Molenplein, om in
alle rust uw boodschappen te doen.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de UVV:
033 246 01 15
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Koken
&&
Maaltĳden
Sport
Bewegen

Gymnastiek
UVV

1

Onder begeleiding van gediplomeerde docenten kunt u bewegen en in
contact komen met anderen.

Eerste maand gratis uitproberen.
Lidmaatschap €9,25 per maand
Iedere donderdag en vrijdag
9.00 uur - 9.45 uur, 10.00 uur 10.45 uur en 11.00 uur - 11.45 uur

Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
gymnastiek@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk

Koersbal ‘Balgericht’
UVV

1

Koersbal is een spel met
onevenwichtige ballen, waarbij
beweging en concentratie nodig
zijn. We spelen ook tegen andere
clubs in de regio.
Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

€9,25 per maand
Iedere woensdag
9.30 uur - 11.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
koersbal@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Line Dance
UVV

1

Bij Line Dance komt gezelligheid op
de eerste plaats en beweging op een
goede tweede.

Eerste maand gratis uitproberen.
Lidmaatschap €9,20 per maand
Iedere vrijdag

Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

13.30 uur - 15.00 uur
Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
linedance@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk

Recreatief fietsen ‘Heen en terug’
UVV
Samen een fietstocht maken vanuit
de UVV. Een tocht van ongeveer 25
kilometer, met een consumptie
vooraf.

1
Eerste maand gratis uitproberen.
Lidmaatschap: €4,50 per maand
Iedere dinsdag
13.30 uur - 16.30 uur

Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
fietsen@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Stijldansen
UVV

1

Danst u ook graag? Kom dan naar
de gezellige stijldansavonden bij
de UVV.

Eerste maand gratis uitproberen.
Lidmaatschap €9,25 per maand
Iedere dinsdag en donderdag*
19.30 uur - 22.00 uur (dinsdag)
19.00 uur - 22.00 uur (donderdag)

Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

Telefonisch of via de mail

* De dinsdag is bedoeld voor
gevorderden en de donderdag is
gereserveerd voor beginners.

033 246 01 15
stijldansen@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Frieswijkstraat 97, Nijkerk

Meer bewegen voor ouderen
Arkemheen

4

Gymnastiek voor ouderen.
Geen kosten

Wie kunnen er meedoen: senioren.

Iedere dinsdag en donderdag
14.30 uur - 16.00 uur (dinsdag)
10.30 uur - 12.00 uur (donderdag)
Niet bekend
06 12 74 09 30
afdelingwelzijn@amaris.nl
Niet bekend
MBvO ruimte, Arkemheen
Máximahof 87, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Loopgroep
Sint Jozef

5

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.

Geen kosten
Iedere dinsdag
10.00 uur
Telefonisch of via de mail

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

033 247 76 66
gerdien.vanstormbroek@beweging3.nl
erna.vromen@beweging3.nl
www.beweging3.nl
‘De Heerd’, Sint Jozef
Huserstraat 6, Nijkerk

Meer bewegen voor ouderen
Sint Jozef
Bewegen is gezond! Jan Ruizendaal,
sportbegeleider bij de SRO, nodigt u
van harte uit mee te doen met gym.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
vanaf 55 jaar is welkom.

5
Geen kosten
Iedere dinsdag en vrijdag
10.45 uur - 11.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 247 76 66
gerdien.vanstormbroek@beweging3.nl
erna.vromen@beweging3.nl
www.beweging3.nl
‘De Heerd’, Sint Jozef
Huserstraat 6, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Beweegplein

8

De Nije Veste

Het beweegplein is er voor iedereen
die onder begeleiding in de
buitenlucht actief wil zijn. Een uur
lang worden er activiteiten gegeven
door een Buurtsportcoach, dit zijn
zowel oefeningen om de kracht in
de spieren te bevorderen, als
beweegspelletjes. Aansluitend
drinken we een kopje koffie in
Gezondheidscentra Nijkerk locatie
de Nije Veste!

Geen kosten
Iedere maandag en woensdag
10.00 uur - 11.00 uur
Niet nodig
Niet bekend
info@denijeveste.nl
www.gc-nijkerk.nl

Wie kunnen er meedoen: Voor
iedereen die onder begeleiding in
de buitenlucht actief wil zijn.

Wandelfit
De Nije Veste

Het beweegplein
Oranjelaan 104, Nijkerk

8

Viermaal per week wandelen met
een groep voor contact en beweging.

€2,50 per maand
Iedere maandag, dinsdag,
donderdag en zaterdag
9.00 uur en 19.00 uur *

Wie kunnen er meedoen: iedereen
die het prettig vindt om in een groep
te wandelen en zo sportief bezig te
zijn.

Niet nodig

* 9.00 uur (maandag en zaterdag)

033 721 05 00

19.00 uur (dinsdag en donderdag)
De wandelingen duren ruim een uur

info@denijeveste.nl
www.gc-nijkerk.nl
Entree v/d Nije Veste
Oranjelaan 104, Nijkerk
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WandelfitPlus
De Nije Veste

8

Voor wie het tempo bij de
wandelfitgroep te hoog is, kan
aansluiten bij WandelfitPlus.
Wandelen is onder begeleiding van
fysiotherapeut of buurtsportcoach.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
die het prettig vindt om in een groep
te wandelen en zo sportief bezig te
zijn.

€2,50 per maand
Iedere maandag
14.00 uur - 15.00 uur
Niet bekend
033 721 05 00
info@denijeveste.nl
www.gc-nijkerk.nl
Entree v/d Nije Veste
Oranjelaan 104, Nijkerk

Fysiofit!
De Nije Veste

8

FysioFit! is méér dan sporten bij de
sportschool: het is een totaalpakket
van bewegen en leefstijladvies voor
een betere fitheid en gezondheid en
meer energie.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
tussen de 18-108 jaar, gezond en
minder gezond.
* Er worden twee abonnementen
aangeboden: één of twee keer per
week sporten.

40

€37,50 resp. €60,- per maand*
Zie website
Zie website
Niet bekend
033 721 05 10
receptiefysiotherapie@denijeveste.nl
www.fysiotherapienijeveste.
uwpraktijkonline.nl/fysiofit/
Oranjelaan 104, Nijkerk

Sport & Bewegen

Tennis
TV (Tennis vereniging) Sparta

21

TV Sparta is van oudsher een
vereniging gericht op de recreatieve
spelers/speelsters. Dat neemt niet
weg dat er ook in het voorjaar en
najaar in competitieverband gespeeld
wordt. Verder organiseert de
vereniging tal van toernooien, die
soms enkele weken duren of juist
een dagtoernooi zijn. Ook worden
Toss-ochtenden en -avonden
georganiseerd.

Voor actuele tijden, zie website
Via de website
033 245 17 49
ledenadministratie@tvsparta.nl

Watergoorweg 52, Nijkerk

* Meer informatie, zie
www.tvsparta.nl/lid_worden

BCN (Badmintonclub Nijkerk)

Voor actuele dagen, zie website

www.tvsparta.nl

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Badminton

Lidmaatschap: €199,- voor 2 jaar*

19

Als potentieel lid heb je al kennisgemaakt met je begeleider(-ster).
Die is in principe elke dinsdag of
donderdag aanwezig en zal je de
eerste keren opvangen en voorstellen bij de trainers en overige
leden van onze club. Alvorens te
beslissen of je daadwerkelijk lid wilt
worden, mag je 2 keer gratis meespelen. Gedurende deze proefperiode
kun je een racket lenen van de club.

Lidmaatschap: €185,- per jaar
Iedere dinsdag en donderdag
20.00 uur - 22.30 uur
Bij Yvonne van Zuylen, via de mail
Niet bekend
nijkerk@badminton.nl
www.bcnijkerk.nl

Wie kunnen er meedoen: senioren.
Sporthal Watergoor
Watergoorweg 44, Nijkerk
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Basketbal
Basketbalvereniging Sparta

23

De leeftijd van de deelnemers aan de
recreantentrainingen varieert van 18
tot ongeveer 65 jaar. Ook is er bij
Sparta Nijkerk een VSE 1 team.

Zie website voor de actuele
tarieven*
Iedere maandag
20.30 uur - 22.00 uur

Wie kunnen er meedoen:
volwassenen.

Bij Danny van Dijk, via de mail

* 3x proeftraining is mogelijk.

Niet bekend
info@spartabasketball.nl
www.spartabasketball.nl
Sporthal Watergoor
Watergoorweg 44, Nijkerk

Dansen
Swing Inn

24

Swing Inn is bedoeld voor sportieve,
gezellige mensen met een
verstandelijke beperking. Wanneer je
van muziek houdt en niet stil kunt
zitten is de Swing Inn perfect voor
jou!
Wie kunnen er meedoen: iedereen
met een verstandelijke beperking.

Zie website voor de actuele kosten
Iedere vrijdag
19.00 uur - 20.00 uur
Bij Marieke den Uijl - van den
Brink, telefonisch of via de mail
0341 42 86 42
mvandenbrink81@hotmail.com
www.ngvexcelsior.nl
Gymzaal Oranje Nassauschool
Eijkmanplantsoen 3, Nijkerk

42

Sport & Bewegen

Stijldansen
Wallz

25

Wie kunnen er meedoen: iedereen
tussen de 18 tot 100 jaar.

Korte cursus: €99,Heel seizoen: €254,Zie de website
Zie de website
Niet bekend
033 720 09 76
info@wallznijkerk.nl
www.wallznijkerk.nl
Wallerstraat 127, Nijkerk

Beweegloket Nijkerk Sportief en Gezond
Voor alle leeftijden, voor mensen met en zonder beperking.
Bij het beweegloket kunt u terecht voor een persoonlijk advies
als u op zoek bent naar een vorm van bewegen of een
geschikte sportvereniging/sportaanbieder.
Informatie over het inloopspreekuur kunt u terug vinden op
de website:
www.nijkerksportiefengezond.nl
tabitha@nijkerksportiefengezond.nl
06 27 26 15 88
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Tafeltennis
Tafeltennisvereniging Rega

47

Tafeltennistraining en de mogelijkheid om dit ook in competitief
teamverband te doen. Jong en oud
kan bij ons terecht, wij hebben voor
iedereen een leuke trainingsgroep.
Kijk voor meer informatie op onze
website of stuur ons een mailtje.

Zie website voor de actuele kosten
Zie website voor inlooptijden
Diverse tijdstippen, zie website
Niet nodig
Niet bekend
info@reganijkerk.nl
https://reganijkerk.nl
Watergoorweg 48, Nijkerk

Fietscross
Crossclub Nijkerk

48

Je kunt trainen en wedstrijden
fietsen. Wedstrijden zijn door het
hele land, Europees en
wereldkampioenschappen vinden
internationaal plaats.
De sport is voor jong en oud, vanaf
5 jaar.

Contributie per jaar: €120,4 proeftrainigen: €12,50
Maandag- woensdag- of
donderdagavond 2x per week
Diverse tijdstippen
Via de mail
Niet bekend
Fietscross.ncc@gmail.com
www.nccnijkerk.nl
Watergoorweg 50, Nijkerk
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Hardlopen
Wel-KOM

46

Hardlopen voor beginners en
gevorderden.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten
Iedere dinsdag
9.00 uur - 12.00 uur
Telefonisch of persoonlijk
033 246 2767 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk

Wandelen
Wel-KOM

46

Wandelactiviteiten zijn mogelijk op
afspraak. Indien gewenst, kunt u ook
gebruik maken van één-op-één
begeleiding.
Voor meer informatie neem
telefonisch contact op of kom
vrijblijvend langs.

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Telefonisch of persoonlijk
033 246 27 67 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk
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Voetreflexmassage
Wel-KOM

46

Laat uw lichaam ontspannen door
middel van een voetreflexmassage.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

€4,- per keer
Iedere woensdag
9.00 uur - 12.00 uur
Telefonisch of persoonlijk
033 246 2767 / 06 30 44 52 01
Welkomhuisnijkerk@ggzcentraal.nl
Niet bekend
Willem-Alexanderplein 2, Nijkerk
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Paasbos
- Gemeente Nijkerk -
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Spel & Ontmoeting

Klaverjassen
Paashuis Nijkerk

7

Schuif gezellig aan voor een potje
klaverjassen.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten
Iedere dinsdag
13.00 uur - 16.00 uur
Niet nodig
06 25 19 84 94
info@paashuisnijkerk.nl
Niet bekend
Goudenregenlaan 1, Nijkerk

Spelletjesmiddag
Paashuis Nijkerk

7

...
Spelletjes spelen met buurtgenoten,
hoe leuk is dat! Iedere week kun je je
storten op verschillende spellen.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten
Iedere vrijdag
14.00 uur - 17.00 uur
Niet nodig
06 25 19 84 94
info@paashuisnijkerk.nl
Niet bekend
Goudenregenlaan 1, Nijkerk
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D’Inloop
Opstandingskerk

13

Koffie, spelletjes en mensen
ontmoeten. Ook worden er regelmatig maaltijden en speciale
activiteiten georganiseerd, zoals
een bingo.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.
* Contactpersoon: Anneke van
Voorthuijsen

Geen kosten
Iedere 2e woensdag v/d maand
14.30 uur - 16.30 uur
Niet nodig
06 23 65 19 17*
annekev80@gmail.com
www.hervormdnijkerk.nl
Hoefslag 132, Nijkerk

Prikbord
Op het prikbord kan een berichtje geplaatst worden voor
“gelijkwaardig” contact. Dit houdt in dat iemand met dezelfde
behoefte kan reageren op uw berichtje. Bijvoorbeeld iemand
die ook graag een dagje op stap zou willen.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sigma Nijkerk:
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
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Creatief & Hobby

Moespluktuin
UVV

Creatief & Hobby

1

Samen tuinieren in de moespluktuin
Luxool. De opbrengst van de tuin is
voor deelnemers zelf en voor de
Voedselbank.

€4,50 per maand
Iedere dinsdag- en vrijdagochtend
9.30 uur - 12.00 uur

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Telefonisch of via de mail
033 246 01 15
moespluktuin@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Luxoolseweg 1, Nijkerk
(Achter school ‘Aeres’)

Haken en Breien
Paashuis Nijkerk

7

Kom gezellig handwerken in het
Paashuis!
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.
* De benodigdheden voor een mooi
brei- of haakwerk zijn aanwezig,
maar je kunt natuurlijk ook je eigen
spullen meenemen.

Geen kosten*
Iedere donderdag
10.00 uur - 12.00 uur
Niet nodig
06 25 19 84 94
info@paashuisnijkerk.nl
Niet bekend
Goudenregenlaan 1, Nijkerk
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Creatief & Hobby

Diverse cursussen
Volksuniversiteit Nijkerk

Creatief & Hobby

11

Divers cursusaanbod zoals; talen,
welzijn, sociale media workshops,
ontwikkeling en diversen.

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
06 22 37 21 19
Niet bekend
www.vu-nijkerk.nl
Moorselaar 69, Nijkerk

L euke luitjes
Zoekt u iemand om uw hobby mee uit te oefenen? Vind
gemakkelijk nieuwe contacten in uw buurt. L euke luitjes
is er speciaal voor mensen vanaf 60 jaar. Aanmelden is
gratis en vrijblijvend. U zit nergens aan vast en kunt altijd
stoppen.
Dus zoek snel iemand voor een kopje koffie, wandelen, een
museumbezoek, of gewoon om lekker mee te kletsen.
Aanmelden via www.leef3.nu/dienst/leuke-luitjes - probeert
u het eens uit.
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Koken & Maaltĳden

Buurtlunch
Paashuis Nijkerk

Koken & Maaltĳden

7

Samen lunchen in het Paashuis.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
die in de wijk Paasbos, Strijland of
Beulekamp woont.

€2,- per keer
Iedere 1e vrijdag van de maand
12.00 uur - 14.00 uur
Inschrijflijst bij de balie
06 25 19 84 94
info@paashuisnijkerk.nl
Niet bekend
Goudenregenlaan 1, Nijkerk

Culturele maaltijd
Paashuis Nijkerk

7

Elke maand is er in het Paashuis de
mogelijkheid om letterlijk te proeven
van verschillende culturen. Paasbos
is tenslotte rijk aan mensen met hele
diverse achtergronden en dat moet
gevierd worden!.

€2,- per keer
1e week van de maand, op dinsdag
18.00 uur - 20.30 uur
Inschrijflijst bij de balie

Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

06 25 19 84 94
info@paashuisnijkerk.nl
Niet bekend
Goudenregenlaan 1, Nijkerk
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Koken & Maaltĳden

Koken & Maaltĳden

Vrijwilliger thuis
Er zijn vrijwilligers in de gemeente Nijkerk die het leuk vinden
om u een bezoekje te brengen of met u te werken aan een doel
(maatje).
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sigma Nijkerk:
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl

Ouderenlunch
Basisschool de Koningslinde

38

Tussen de middag lunchen met
overblijfkinderen op school.
Wie kunnen er meedoen: senioren.

Geen kosten, zelf lunch
meenemen
Eén keer per twee weken
op de maandag
11.45 uur - 12.30 uur
Niet bekend
Niet bekend
directie.dk@pcogv.nl
https://kindcentrum-dekoningslinde.nl
Basisschool de Koningslinde
Larixlaan 86, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Nordic Walking
Atletiekvereniging Nijkerk

49

Gezond lekker buiten in beweging
is het motto van deze laagdrempelige
tak van sport voor alle leeftijden.
Na het volgen van een beginnerscursus, kun je met de groep mee
op pad. Na afloop koffie in het
clubgebouw van AVN.

€120,- per jaar
Iedere donderdagavond
19.30 uur - 21.00 uur
Via de mail
Niet bekend

Beginnerscursussen 2020:
30 maart, 4 en 6 april,
7, 12 en 14 september

nordicwalking@avnijkerk.nl
www.avnijkerk.nl
AVN, Hassemanpad 4, Nijkerk

G Voetbal
NSC

50

Voetbal is voor iedereen, niemand staat
buitenspel. Onze spelers voetballen in
een veilige omgeving, met begeleiders
en trainers die hun uiterste best doen
om het voetbal passend te maken voor
iedere speler.
Voor wie: kinderen en jongvolwassenen
die om verschillende redenen niet in
andere teams kunnen meekomen.
In een G team spelen spelers van
verschillende leeftijden met elkaar in
een team. De jeugdspelers zijn 6-17
jaar, de senioren vanaf 18 jaar.
54

€12,50 per kwartaal
Iedere dinsdagavond
18.30 uur - 19.30 uur
Telefonisch via Anja Blom:
06 42 74 25 20
Niet bekend
www.nsc-nijkerk.nl
Luxoolseweg 32, Nijkerk

Sport & Bewegen

Natuurlijk bewegen
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Mooie wandeltochten in de natuur,
bewegen, ontspannen en genieten.

Deelname is gratis. Koffie en thee:
€1,- per consumptie
Iedere 1e en 3e donderdag v/d
maand

Wie kunnen er meedoen: mensen
met geheugenproblemen, mensen
met beginnende dementie, mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel
en voor mantelzorgers.

10.00 uur - 12.00 uur
Niet nodig
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Boerderijcamping
‘De Maaneschijn’
Kamersteeg 3A, Nijkerk (Appel)

Tennis
Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging
Wij bieden tennis- en padel aan,
voor beide in de vorm van:
- competitie wedstrijden
- recreatief spelen - toernooien
- lessen, zowel groeps als privé
- clinics

22
Zie de website voor de actuele
kosten
Zie website
Zie website
Niet bekend

Er kan zowel binnen (tapijt) als
buiten (Advantage Red Court en
Gravel) tennis worden gespeeld.
Padel is buiten.

033 245 27 47
comcom@nijkerksetennisclub.nl
www.nijkerksetennisclub.nl

Wie kunnen er meedoen: voor alle
leeftijden, vanaf 6 jaar.

Bloemendaalseweg 5-D, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Diverse dansstijlen
Dansschool Badabounce

26

Energieke en professionele
groepslessen in Streetdance,
Breakdance en andere dansstijlen
voor beginners tot aan gevorderd.

Vanaf €17,50 per maand*
Zie website
Zie website

Wij hebben vier jongensgroepen, een
35plus groep en een les voor
verstandelijk beperkten of down
syndroom.

Via de website
06 42 21 33 99
Niet bekend

Wie kunnen er meedoen: voor
iedereen tussen de 5 en 70 jaar.

www.badabounce.nl

* Voor 45 minuten les per week

Oude barneveldseweg 65c, Nijkerk

Life Goals
Nautilus Health Club

33

Life Goals betrekt mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben,
door middel van sport. Dat klinkt
simpel maar werkt goed. Het
programma stuurt aan op
persoonlijke ontwikkeling van de
deelnemers.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
boven 18 jaar.

Geen kosten
Iedere dinsdagochtend
10.00 uur - 11.00 uur
Via de mail bij Lara Kreikamp
06 42 13 55 37
lara@nijkerksportiefengezond.nl
www.nijkerksportiefengezond.nl
Oude Barneveldseweg 65, Nijkerk
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Sport & Bewegen

Fitness, wellness, groepslessen, budolessen e.m.
Nautilus Health Club
Wie kunnen er meedoen: iedereen
boven 18 jaar.
* Link: www.nautilushealthclub.nl/
gratis-week/

33

Zie website
Zie website
Zie website
Invullen van het anvraagformulier
voor een gratis proefweek*
Niet bekend
algemeen@nautilushealthclub.nl
www.nautilushealthclub.nl
Oude Barneveldseweg 65, Nijkerk
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Spel & Ontmoeting

‘t Veense Hart
‘T Veense Hart is open! Het is een plek waar dorpsbewoners
elkaar kunnen ontmoeten. Je kunt hier terecht voor een kop
koffie, thee of fris. Er worden ook lunchgerechten en
zoetigheden geserveerd. ‘T Veense Hart is geopend van maandag
t/m vrijdag van 8 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 15 uur
(voor de horeca gelden andere openingstijden).
Onder andere de Bibliotheek, het Dorpshuis en de Soos van de
Unie van Vrijwilligers zijn ook gevestigd in dit pand.
mieke@bijzonderegasten.nl

www.bijzonderegasten.nl

085 130 58 12

Van Noortstraat 46
Nijkerkerveen

Soos
UVV

1

Wekelijks gezellig spelletjes doen,
creatief bezig zijn of gewoon
bijpraten.
Wie kunnen er meedoen:
55-plussers.

€9,25 per maand
Iedere woensdag
14.00 uur - 16.00 uur
Niet nodig
033 246 01 15
info@uvv-nijkerk.nl
www.uvv-nijkerk.nl
Van Noortstraat 46
Nijkerkerveen
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Spel & Ontmoeting

Meeleeskring

3

Bibliotheek

Goed kunnen lezen en schrijven is
belangrijk. Je hebt het nodig om met
de mensen om je heen te kunnen
praten over wat je voelt, denkt en wilt.
Dat heb je thuis nodig, op school, op
het werk en in het dorp of de stad.
Als je moeite hebt met vlot kunnen
lezen en schrijven kun je meedoen
met de meeleeskring.
Een taalvrijwilliger leest voor uit een
boek en je kunt dan meelezen in je
eigen boek. Daarna wordt er doorgepraat over wat er is gelezen.

Filmcafé
Bibliotheek

Geen kosten
Iedere maandag
13.30 uur - 15.00 uur
Niet nodig
033 245 17 56
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Van Noortstraat 46,
NIjkerkerveen

3

In de bibliotheek van Nijkerkerveen
draait er twee keer in de maand een
film. De films worden vertoond op
een groot scherm in hoge kwaliteit
(HD) en met goed geluid.

19.30 uur

De films kunnen een verfilmd boek
zijn, een filmhuisfilm of een
documentaire.

Online, bij de bibliotheek of op de
avond van de film zelf.
033 245 17 56

€7,- incl. een kopje koffie/thee
2x per maand, op donderdag

info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Van Noortstraat 46,
Nijkerkerveen
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Koken
Spel & &Ontmoeting
Maaltĳden

Koffie en thee
Eben-Haëzerkerk

15 15

Inloopochtend voor een praatje,
kopje koffie of thee.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

15
Geen kosten
Iedere vrijdag
10.00 uur - 11.45 uur
Niet nodig
Niet bekend
truusdoornhof@hotmail.com
www.eben-haezer.
protestantsekerk.net
Nieuwe Kerkstraat 106,
Nijkerkerveen

Mist u een activiteit, of wilt u als organisatie in de
volgende editie van dit boekje komen te staan?
Laat het Sigma weten!
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
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Koken
Spel &&Ontmoeting
Maaltĳden

Gezamenlijke maaltijd
Eben-Haëzerkerk

15

Een gezellige en gezamenlijke
maaltijd in Nijkerkerveen.
Wie kunnen er meedoen: alleengaanden en ouderen.

Vrijwillige bijdrage
Laatste vrijdag v/d maand
17.30 uur - 19.45 uur
Via de mail
Niet bekend
truusdoornhof@hotmail.com
www.eben-haezer.
protestantsekerk.net
Nieuwe Kerkstraat 106,
Nijkerkerveen

Bordje Erbij
Vindt u het gezellig om samen met iemand te eten? Bordje
Erbij brengt mensen bij elkaar die graag samen een maaltijd
willen nuttigen.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Sigma Nijkerk:
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
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Sport & Bewegen

WandelFitPlus
Gezondheidscentrum Corlaer

32

Voor wie het tempo bij de
wandelfitgroep te hoog is, kan
aansluiten bij WandelfitPlus.
Wandelen is onder begeleiding van
fysiotherapeut of buurtsportcoach.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
die het prettig vindt om in een groep
te wandelen en zo sportief bezig te
zijn.

€2,50 per maand
Iedere woensdag
11.30 uur - 12.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 721 04 00
receptie@gc-corlaer.nl
www.gc-nijkerk.nl/wandelfit-plus
Henri Nouwenstraat 18, Nijkerk

Dameszwemmen
Jaap van der Krol bad

29

Wie kunnen er meedoen: dames.
Niet bekend

Voor meer informatie kunt u
telefonisch of via de mail contact
opnemen.

Iedere maandagochtend
10.00 uur - 11.30 uur
Niet nodig
033 820 03 67
jaapvanderkrolbad@optisport.nl
https://optisport.nl/locaties/
jaapvanderkrolbad/
Van der Krolstraat 1, Nijkerk
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Wandelgroep
Fortius Fysiotherapie

9

Wandelen onder begeleiding van een
fysiotherapeut of sportcoach van
Fortius. Korte (3,5 km) of lange (5.0
km) afstand.van Fortius.

€3,- per wandeling*
Iedere dinsdag
14.00 uur - 15.00 uur (dinsdag)

Wie kunnen er meedoen: iedereen.
Via de mail

* Dit wordt bijgehouden door Fortius
in de vorm van een strippenkaart.

033 246 17 74
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotheraptie.nl
Fortius Nijkerk
Rijstegoed 2, Nijkerk

Wandelgroep
Fortius Fysiotherapie

9

Wandelen onder begeleiding van
een fysiotherapeut of sportcoach
van Fortius. Korte (3,5 km) of lange
(5 km) afstand van Fortius.
Wie kunnen er meedoen: iedereen.

€3,- per wandeling*
Om de week op donderdag
14.30 uur - 15.30 uur
Via de mail

* Dit wordt bijgehouden door Fortius
in de vorm van een strippenkaart.
** Gezondheidscentrum
Nijkerkerveen

033 246 17 74
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotheraptie.nl
GC Nijkerkerveen**
Westerveenstraat 48,
Nijkerkerveen
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Seniorfit
Fortius Fysiotherapie

9

Er wordt gedurende een uur getraind,
hierbij wordt er gewerkt aan het
uithoudingsvermogen, spierkracht en
onder andere de stabiliteit.

€77,- per kwartaal*
**
**

Wie kunnen er meedoen: senioren.
Via de mail

* Voor één keer per week (voor
PCOB-leden: €67,- per kwartaal)
** Maandag 11.00 uur - 12.00 uur
Dinsdag

15.30 uur - 16.30 uur

033 246 17 74
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotheraptie.nl

Woensdag 11.00 uur - 12.00 uur
Donderdag 15.00 uur - 16.00 uur

Seniorfit
Fortius Fysiotherapie

Fortius Nijkerk
Rijstegoed 2, Nijkerk

9

Er wordt gedurende een uur getraind,
hierbij wordt er gewerkt aan het
uithoudingsvermogen, spierkracht en
onder andere de stabiliteit.
Wie kunnen er meedoen: senioren.

€60,- per kwartaal*
Iedere woensdag en vrijdag
13.30 uur - 14.30 uur
Via de mail

* Voor één keer per week
** Gezondheidscentrum
Nijkerkerveen

033 246 17 74
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotheraptie.nl
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GC Nijkerkerveen**
Westerveenstraat 48,
Nijkerkerveen

Sport & Bewegen

Ladyfit
Fortius Fysiotherapie

9

Fitness speciaal voor dames onder
begeleiding van een fysiotherapeut.
Wie kunnen er meedoen: dames.

Actuele tarieven, zie website
Iedere woensdag
9.00 uur - 10.00 uur en
10.00 uur - 11.00 uur
Via de mail
033 246 17 47
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotherapie.nl
Nieuwe Kerkstraat 16E,
Nijkerkerveen

Zwangerfit
Fortius Fysiotherapie

9

Op een leuke en actieve manier
werken aan je lichamelijke conditie,
spierversterking en met aandacht
voor de stabiliserende spieren
rondom bekken en lage rug, bekkenbodemtraining, ademhalings- en
ontspanningsoefeningen.

€155,- voor 10 lessen. Extra
lessen bij te kopen mogelijk
Iedere dinsdag
19.30 uur - 20.30 uur en 'nagym'
20.30 uur-21.00 uur*
Via de mail
033 246 17 47

Wie kunnen er meedoen: zwangere
vrouwen die in de 16e week of verder
in de zwangerschap zitten.
* Nagym: starten vanaf 6 weken na
de bevalling.

info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotherapie.nl
Rijstegoed 2, Nijkerk
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Pilates
Fortius Fysiotherapie

9

Pilates is een oefenmethode voor het
gehele lichaam, die gericht is op het
versterken van de core. Met de core
bedoelen we de spieren die ervoor
zorgen dat het lichaam in correcte
balans staat en de spieren die de
wervelkolom ondersteunen.
Wie kunnen er meedoen: iedereen.

Actuele tarieven, zie website
Iedere maandag en woensdag
9.00 uur - 10.00 (maandag)
19.00 uur - 20.00 uur (woensdag)
Via de mail
033 246 17 47
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotherapie.nl
Rijstegoed 2, Nijkerk

Fysiofitness
Fortius Fysiotherapie

9

Fysiofitness is bedoeld voor mensen
die onder deskundige begeleiding
van een fysiotherapeut willen trainen
en bij wie er geen sprake is van een
indicatie voor fysiotherapie.

Actuele tarieven, zie website
Iedere woensdag
11.00 uur - 12.00 uur
Via de mail
033 246 17 47
info@fortiusfysiotherapie.nl
www.fortiusfysiotherapie.nl
Nieuwe Kerkstraat 16E,
Nijkerkerveen
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Duiken
Duikvereniging Nijkerk

29

DVN is een onderwatersport en
scubaduik vereniging. Onze vereniging
bestaat sinds 1986. Alle leden zijn in
meer- of mindere mate actief in de
scubaduiksport en het verenigingsleven. Het doel van onze vereniging
is samen plezier beleven aan het
goed en veilig scubaduiken waarbij
het sociale aspect een belangrijk
element is.
Wie kunnen er meedoen: lidmaatschap is mogelijk vanaf 16 jaar.
Wij hebben ook een familieabonnement.

Volleybal
NVC Nijkerk

Actuele tarieven, zie website
Iedere vrijdag
21.00 uur - 22.00 uur
Via de website
06 16 96 76 69
secretariaat@
duikverenigingnijkerk.nl
www.duikverenigingnijkerk.nl
Jaap van der Krol zwembad
Van der Krolstraat 1, Nijkerk

30

Wie kunnen er meedoen: vanaf
6 jaar kan je starten met volleybal,
er zit geen maximale leeftijd aan.
* afhankelijk van leeftijd

€94 - €232 per jaar,*
Iedere dinsdag en donderdag
Diverse tijden
Via de website
033 422 51 05
secr@nvc-nijkerk.nl
www.nvc-nijkerk.nl
Sporthal Corlaer
Henri Nouwenstraat 4, Nijkerk
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Dans
NGV Excelsior

31

Sportieve dames opgelet! Er is nog
plek bij de dames dansconditie
groep. Vind je het ook lekker om te
bewegen op muziek en al dansend
aan verschillende spiergroepen te
werken? Kom dan langs!

€16,25 per maand
Iedere woensdag
19.30 uur - 20.30 uur
Niet nodig

Wie kunnen er meedoen: sportieve
dames.

Niet bekend
website@ngvexcelsior.nl
www.ngvexcelsior.nl
Corlaer College
VMBO-gebouw, groene zaal
Ds. Kuypersstraat 3, Nijkerk

Dans
NGV Excelsior

31

Vind jij het ook leuk om elke week
met een gezellig groep dames te
dansen? Kom dan eens een keertje
meedoen. Tijdens de lessen worden
er nieuwe pasjes en anscombinaties
aangeleerd om hiermee een leuke
dans van te maken.
Wie kunnen er meedoen: dames van
25 jaar en ouder.

€16,25 per maand
Iedere woensdag
20.00 uur - 21.00 uur
Niet nodig
Niet bekend
website@ngvexcelsior.nl
www.ngvexcelsior.nl
Corlaer College
VMBO-gebouw, blauwe zaal
Ds. Kuypersstraat 3, Nijkerk
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Spel & Ontmoeting

Bingo
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Eén keer per maand een ouderwets
gezellige bingomiddag.

€4,- per keer
Eén keer per maand op
donderdag*

Wie kunnen er meedoen: iedereen is
welkom.

Vanaf 14.00 uur

* Informeer naar de exacte data

Niet nodig
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken

Ontmoetingsochtenden
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Onder het genot van een kop koffie
of thee kunt u andere Hoevelakers
ontmoeten en worden verschillende
activiteiten aangeboden.
Elke dinsdag is er soos, op de
donderdagochtend gratis inloop.
De consumpties zijn op eigen
rekening.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Soos: €4,- per keer
Inloopochtend: gratis
Soos: iedere dinsdag
Inloopochtend: iedere donderdag
Soos: 10.00 uur - 11.30 uur
Inloopochtend: 9.30 uur - 12.00 uur
Niet nodig
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken
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Spel & Ontmoeting

Klaverjassen op zondag
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Een middag klaverjassen met andere
Hoevelakers.

€3,- per keer
Iedere 2e zondag van de maand

Wie kunnen er meedoen: iedereen,
die kan en wil klaverjassen, is
welkom.

13.30 uur
Niet nodig
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken

Taalcafé
Bibliotheek

3

Wilt u beter Nederlands leren
praten? Kom dan naar het Taalcafé.
U kunt daar praten met Nederlandse
vrijwilligers van het Taalhuis en met
andere bezoekers.
Wie kunnen er meedoen: iedereen
is welkom.

Geen kosten
Iedere dinsdag
14.00 uur - 15.00 uur
Niet nodig
033 253 54 20
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
Meerveldlaan 22, Hoevelaken
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Creatief
Spel & Ontmoeting
& Hobby

SWO (Steunpunt Welzijn Ouderen)
Bij het SWO in Hoevelaken worden naast de activiteiten die al
in dit boekje staan, nog andere activiteiten georganiseerd.
Het overzicht van actuele dagen en tijden is terug te vinden in
de activiteitengids ‘De Kopperhof’ van Sigma. Deze gids is
verkrijgbaar bij Sigma of in te zien op www.sigma-nijkerk.nl.

info@sigma-nijkerk.nl

www.sigma-nijkerk.nl

033-2474830

Zaal de Kopperhof
Sportweg 25 Hoevelaken

Filmcafé in De Kopperhof
Bibliotheek

3

Films vanaf oktober tot en met april,
door de bibliotheek in samenwerking
met Sigma.
De films kunnen een verfilmd boek
zijn, een filmhuisfilm of een
documentaire.
De nieuwe flyer van het filmcafé met
o.a. de (nieuwe) prijzen is elk seizoen
vanaf augustus verkrijgbaar in de
bibliotheek.

€7,- incl. kopje koffie/thee
Iedere 2e woensdag van de maand
19.30 uur
Online, bij de bibliotheek of op de
avond van de film zelf
033 253 54 20
info@bibliotheeknijkerk.nl
www.bibliotheeknijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken
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Spel
Creatief
& Ontmoeting
& Hobby

Kaarten maken
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Wekelijks kaarten maken van
september tot en met april.

€1,40 eigen bijdrage per keer*

* Consumpties en materiaalkosten
zijn voor eigen rekening.

Iedere woensdag
14.00 uur - 16.00 uur
Niet nodig
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken

Divers cursusaanbod
Volksuniversiteit Hoevelaken

11

Divers cursusaanbod zoals; talen,
eten en drinken, jeugd en bijzondere
cursussen.

Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
033 253 75 17
info@vuhoevelaken.nl
www.vuhoevelaken.nl
Van Dedemlaan 2, Hoevelaken
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Creatief & Hobby

Divers cursusaanbod
Collage KUNSTcentrum Hoevelaken
Divers cursusaanbod zoals
(fotografisch) tekenen, schilderen
(olieverf, acryl) abstract en figuratief,
aquarel, pasteltekenen,
beeldhouwen, keramiek en
boetseren, glaskunst en fotografie.

18
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Open ateliers alle technieken, tevens
wisselend aanbod workshops.

033 253 47 38 (voor cursussen)
06 57 64 09 01 (voor workshops)
info@collage-hoevelaken.nl
www.collage-hoevelaken.nl
Zuiderinslag 4B, Hoevelaken

Verschillende activiteiten
Vrouwen van Nu Hoevelaken

39

Verschillende activiteiten zoals:
wandelen, cultuur, reizen, creativiteit,
handwerken, poëzie, lezen, bridge.
Contributie per jaar: €53,50
Contactpersoon: Jeannette van Driel

Entree niet-leden: €5,Iedere 3e woensdag van de maand
september t/m mei
20.00 uur
Via de mail
Niet bekend
bestuur@vrouwenvannuhoevelaken.nl
www.vrouwenvannuhoevelaken.nl
Dorpshuis De Stuw
De Brink 10, Hoevelaken
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Creatief & Hobby

Zingen
Smartlappenkoor “Uit het leven gegrepen”
Smartlappen zingen in Hoevelaken.
* Het kan zijn dat er voor nieuwe
aanmeldingen een wachtlijst is. Voor
nieuwe leden wordt er een stemtest
afgenomen door de dirigent.

34
€40,- per kwartaal
Repetities zijn op maandag
19.50 uur
In overleg*
06 28 80 44 98
info@smartlappenkoorhoevelaken.nl
www.smartlappenkoorhoevelaken.nl

Sportcafé de Slag
Zuiderinslag 2, Hoevelaken

Repairclub Hoevelaken
Bewonersinitiatief

12

Kom kijken hoe defecte apparaten
worden nagekeken of breng uw eigen
defecte apparaat mee, eenvoudige
defecten worden ter plaatse
verholpen. Er is gratis koffie en thee.
* Kijken en koffie is gratis
** Behalve in de maanden juli en
augustus
*** Reparatie liefst aanmelden per
email

€3,- per defect apparaat*
Iedere 2e zaterdag
van de maand**
14.00 uur - 16.00 uur
Vrije inloop, reparatie liefst
aanmelden via de mail
Niet bekend
repairclub@xs4all.nl
Niet bekend
Dorpshuis De Stuw
De Brink 10, Hoevelaken
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Koken & Maaltĳden

Koken op zondag
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Op zondag wordt er een maaltijd
bereid. Met vooraf een gezellige
middag om andere Hoevelakers te
ontmoeten.
Wie kunnen er meedoen: mensen die
alleen zijn en behoefte hebben om
één keer in de maand met andere
Hoevelakers te eten.

€1,40 eigen bijdrage +
kosten maaltijd
Iedere 1e zondag van de maand
Inloop vanaf 15.00 uur, maaltijd
start om 17.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken

Kookgroep Bon Appetit
Welzijnsorganisatie Sigma

2

De maaltijd wordt door vrijwilligers
zelf bereid.
Wie kunnen er meedoen: iedereen is
welkom.
* Uiterlijk tot donderdag, 12.00 uur
vóór de maaltijd. LET OP: aanmelden
is noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal
plaatsen.

€6,50 per keer
Iedere maandag
16.00 uur - 18.30 uur
Telefonisch ov via de mail*
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken
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Koken & Maaltĳden

Verrassingsbuffet
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Een bereide maaltijd, waarvan u pas
op de dag zelf te horen krijgt wat u
kunt eten.
Wie kunnen er meedoen: iedereen is
welkom.

€9,- per persoon incl. één
consumptie vooraf en koffie na
Iedere 1e donderdag v/d maand
12.00 uur
Telefonisch of via de mail*

* Opgave is noodzakelijk, dit kan
uiterlijk tot 11.30 uur op de maandag
voor de maaltijd.

033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
De Kopperhof
Sportweg 25, Hoevelaken

De aanschuiftafel
De Haen

40

Een hoofdgerecht + één consumptie.
€10,- per keer

Wie kunnen er meedoen: iedereen is
welkom, de gemiddelde leeftijd is
65/70 jaar.

Iedere donderdag
Inloop 17.00 uur,
maaltijd vanaf 18.00 uur
Niet nodig
Niet bekend
Niet bekend
www.de-haen.nl
De Haen
De Brink 10a, Hoevelaken
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Gymnastiek
Welzijnsorganisatie Sigma

2

Met behulp van een ervaren docent
Meer Bewegen voor Ouderen kan
iedere 55-plusser een passend
gymnastiekles beleven in De
Kopperhof.

€130,- per seizoen, sep t/m juli
Iedere maandag
13.45 - 14.45 uur (groep 1)
14.45 - 15. 45 uur (groep 2)
Telefonisch of via de mail

Kom sfeer proeven op een gratis
proefles en vind de juiste groep.

033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Sportweg 25, Hoevelaken

Country-line dansen
Welzijnsorganisatie Sigma
Houdt u ook van country and
western als wij? Kom een keer
sfeer proeven bij deze gezellige
dansgroep.

2
€130,- per seizoen, sep t/m juni
Iedere vrijdag
13.30 uur - 15.30 uur
Telefonisch of via de mail
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Sportweg 25, Hoevelaken
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Sport & Bewegen

Zumba fitness
Welzijnsorganisatie Sigma

2

De aangepaste vorm van de
populaire fitnessprogramma,
speciaal voor 55-plussers.

€130,- per seizoen, sep t/m juli
Iedere maandag of dinsdag
ma. 10.00 uur - 11.00 uur (gr. 1)
di. 13.30 uur - 14.30 uur (gr. 2)

Onder leiding van een ervaren
docent Meer Beweging voor
Ouderen kunt u genieten van een
meezwepende danservaring terwijl
u uw conditie onderhoudt.

Telefonisch of via de mail
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Sportweg 25, Hoevelaken

Valpreventie
Welzijnsorganisatie Sigma
Op basis van het programma In
Balans leert u vallen voorkomen
en uw kennis en conditie blijven
onderhouden onder leiding van
Cesartherapeuten in De Kopperhof.
Elke september en januari start bij
genoeg deelnemers een groep basiscursus valpreventie, het programma
Vitaal Ouder Worden wordt gehouden
in blokken van 20 wekelijkse lessen.

2
Basiscursus: €56,- per 8 lessen
Vitaal Ouder Worden: €90,- per blok
Iedere maandag
Basiscursus: 12.00 uur - 13.00 uur
VOW: 11.00 uur - 11.45 uur
Telefonisch of via de mail
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl
Sportweg 25, Hoevelaken

81

Sport & Bewegen

Korfbal
KV Telstar

28

Trainingen zijn doordeweeks ’s
avonds, wedstrijden hebben we op
zaterdag. Tijden zijn afhankelijk van
in welk team je zit.

Contributie verschilt per
leeftijdsgroep
Actuele informatie, zie website
Actuele informatie, zie website

Kosten: De contributie verschilt per
leeftijdsgroep

Via de website
033 253 65 11

Wie kunnen er mee doen: Voor alle
leeftijden. Van kinderen van 3 jaar tot
ouderen van 80 jaar.

secretaris@kvtelstar.nl
www.kvtelstar.nl
Middelaarseweg 4B, Hoevelaken

Badminton
Badmintonclub Hoevelaken (BCH)
Bij Badmintonclub Hoevelaken is
iedereen welkom! Wil je ontspannen
een shuttletje slaan of wil je
competitie spelen, het is allemaal
mogelijk.
Wie kunnen er meedoen: Onze
badmintonsport kan op alle
leeftijden en alle niveaus gespeeld
worden.

20
Lidmaatschap: €150,- of een
strippenkaart: €30,- (5 keer)
Iedere woensdag en vrijdag
20.00 uur - 22.00 uur
Via de mail
Niet bekend
info@bchoevelaken.nl
www.bchoevelaken.nl
Sporthal De Slag
Zuiderinslag 2, Hoevelaken
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Lijst met organisaties
Plattegrondnummers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

UVV (Unie Van Vrijwilligers)
Sigma**
Bibliotheek
Arkemheen
Sint Jozef
InteraktContour
Paashuis Nijkerk
De Nije Veste
Fortius Fysiotherapie
Voedselbank
Volksuniversiteit
Bewonersinitiatief***
Opstandingskerk
Kruiskerk
Eben-Haëzerkerk
Kreativiteitencentrum de Brink
Cursuslokaal
Collage KUNSTcentrum Hoevelaken
Badminton Nijkerk
Badminton Club Hoevelaken
TV (Tennis Vereniging) Nijkerk
Nijkerkse Tennis en Padelvereniging
Basketbal
Swing Inn
Wallz
Badabounce
Sparta Nijkerk Voetbal

28 KV Telstar
29 Jaap van der Krol bad
Duikvereniging Nijkerk
30 NVC Nijkerk
31 NVG Excelsior
32 Gezondheidscentrum Corlaer
33 Nautilus
34 Smartlappenkoor Hoevelaken
35 Chianti koor
36 Music that matters
37 Zeemanskoor Nijkerk Welvaren*
38 Basisschool De Koningslinde
39 Vrouwen van nu Hoevelaken*
40 De Haen
41 Stichting Huis van
Ontmoeting en Gebed
42 Passage*
43 NVVH
44 TOV
45 Hello You
46 Wel-KOM
47 Tafeltennisvereniging Rega
48 Nijkerkse Crossclub (NCC)
49 Atletiekvereniging Nijkerk (AVN)
50 NSC Nijkerk
51 ‘t Veense Hart
52 Evangelische Gemeente de Ark

* Staan niet op de plattegrond
** Activiteit Natuurlijk Bewegen staat niet op de plattegrond
*** Bewonersinitiatief
Zaterdagmiddagborrel voor 1-ouder-gezinnen staat niet op de plattegrond
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Naast de ontmoetingsactiviteiten
zijn er nog meer mogelijkheden
om anderen te ontmoeten. Een
medewerker van Sigma kan u
hier alles over vertellen.
U kunt ook een vrijblijvend
gesprek aanvragen of informatie
opvragen per mail of telefoon.

Nijkerk Sportief & Gezond
Rijstegoed 2
3863 BZ Nijkerk
info@nijkerksportiefengezond.nl
www.nijkerksportiefengezond.nl

Sigma Nijkerk
Frieswijkstraat 99
3861 BK Nijkerk
033 247 48 30
info@sigma-nijkerk.nl
www.sigma-nijkerk.nl

Naast het beweegaanbod dat in
dit boekje is weergegeven, zijn er
ook nog andere
beweegmogelijkheden in
gemeente Nijkerk. Hierover kunt u
per mail contact opnemen met
Nijkerk Sportief en Gezond.

