
 

januari, februari en maart 2023 
 

Maandag      Donderdag  

10:00 – 11:30 Kerkontmoeting: 1e vd mnd  09:00 – 12:00 Moeder en Kind groep  

10:00 – 12:00 Biljartclub    10:30 – 12:00 Muziek en Zang: 1e vd mnd 

10:30 – 11:45 Dansgroep 2e en 4e vd mnd  10:00 – 12:00 Senia Leesgroep: elke 6 weken 

13:00 – 16:00 Bibliotheek    13:00 – 16:00 Bibliotheek 

14:00 – 16:00 Handwerk    13:00 – 16:00 Biljartclub 

14:00 – 16:00 Schaken       

19:00 – 20:30 ’s Heeren Loo: laatste vd mnd     

19:00 – 20:30 Leesgroep: elke 6 weken        

  

Dinsdag      Vrijdag 

10:00 – 12:00 Huiskamer van de buurt    09:00 – 12:00 Biljartclub  

10:00 – 12:00 Wandelen: alle even weken   10:00 – 12:00 Sjoelen en Handwerk 

13:00 – 16:00 Bibliotheek     13:00 – 16:00 Klaverjasclub  

13:00 – 16:00 Biljartclub    13:00 – 16:00 Bibliotheek 

13:30 – 16:00 Wijkatelier: alle oneven weken  13:00 – 16:00 Biljartclub   

19:00 – 21:30 Weerklank: 2 keer per mnd     

         

Woensdag       U bent ieder (werk)dag van 09.00 tot  

10:00 – 12:00 Koersballen     16:00 uur van harte welkom om een 

13:00 – 16:00 Bibliotheek    kopje koffie of thee te komen drinken en 

13:00 – 16:00 Biljartclub    een praatje te maken.  

13:30 – 15:30 Ouderparticipatie   Mist u activiteiten of wilt 

14:00 -  16:00 Kinderclub                            u zelf wat aanbieden, dan horen wij dit graag! 

 

Bibliotheek Noordwest Veluwe   De Huiskamer van de Buurt 

In Wijkontmoetingscentrum Drielanden     Is voor mensen die elkaar willen    
is een servicepunt. Bij de bibliotheek kunt  ontmoeten. Nieuwsgierig? Voel je   
u boeken lenen, inleveren en reserveren.  welkom en schuif eens gezellig aan! 

 

       Avondje uit met ’s Heeren Loo 
       Deze avond wordt georganiseerd voor 

       mensen met een beperking, iedereen   

        Welkom!    
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Veteranen Café  
Zorgdat en Grand Café Alleman organiseren elke laatste woensdag van de maand van 15:30 tot 18:30 

uur een Veteranen Café. Een maandelijks samenkomen waarin u elkaar kunt ontmoeten onder het 

genot van een hapje en een drankje. Jonge als ook oude veteranen zijn hartelijk welkom om elkaar te 

ontmoeten. Ook nog actief dienende militairen en partners zijn van harte welkom.  

Meer informatie: www.veteranencafealleman.nl.  

Dansen zonder drempels 
Dansen, op en rond de stoel, voor iederéén! Dansen is een fijne manier om in beweging te komen. 
Iedereen kan meedoen, of u nu ‘goed ter been bent of gebruik maakt van een rolstoel, rollator of 
wandelstok'. We dansen op muziek uit de hele wereld. De lessen worden gegeven door Margriet van 
der Putten-Pols. Elke 2e en 4e van de maand op maandagochtend van 10.30 uur – 11.45 uur. Voor 
volwassenen van alle leeftijden. 1e x meedoen gratis, daarna € 3,00 per les (incl. 1 x koffie/thee).   
Aanmelden en informatie: Margriet * telefoon: 06-49740318 * e-mail: mvdputtenpols@gmail.com. 

 

Moeder en kind groep 
Ik wil mijn kind beter kunnen helpen, voor ouders met kinderen van 1 tot 6 jaar. Meedoen is gratis. 
Elke dinsdagochtend. Wil je je graag aanmelden? We geven je graag meer informatie. Neem contact 
op met Els ter Steeg, via telefoonnummer, 06 38961970 Elstersteeg@zorgdat.nl.  
 

Ouderenadviseurs 
Zij zijn bekend met faciliteiten rond welzijn, wonen, financiën en hulp bij aanvragen van 
voorzieningen. Zij helpt vragen op een rijtje te zetten, informeert en adviseert, zoekt naar 
oplossingen en biedt luisterend oor. U kunt terecht bij de ouderenadviseurs van Zorgdat, Bianca 
Adam 06 390 34 987 of Rinet Brinks, 06 12099799, e-mail: ouderenadviseur@zorgdat.nl. 
 

Stemmenhoordersgroep Harderwijk / Weerklank 
Dinsdagavond 17 januari start een lotgenotengroep voor mensen die stemmen horen. Men kan 
ervaringen delen, elkaar ondersteunen en tips geven. Ook mensen met andere bijzonder zintuigelijke 
ervaringen, zoals het zien van beelden, zijn welkom. De groep wordt begeleid door Geert Zomer. Hij 
is opgeleid tot facilitator voor mensen die stemmen horen en tot analytisch tekentherapeut. Geert is 
secretaris van Stichting Weeklank, een stichting die zich inzet voor bredere acceptatie en begeleiding 
van mensen met bijzondere zintuigelijke ervaringen. De bijeenkomsten zijn vanaf dinsdagavond 17 
januari, 19:30 tot 21:30 uur, om de week.  Opgeven: info@zomer-praktijk.nl of 06 16561586. 
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Ouderparticipatie 
Zit je kind net op de basisschool en wil jij weten hoe dat werkt op school? Dan ben je van harte 
welkom bij de ouderparticipatie. Binnen de ouderparticipatiegroep komen verschillende moeders uit 
verschillende culturen. Onderwerpen die voorbijkomen zijn cultuur en opvoeden, tweetalig  
opvoeden en jezelf ontwikkelen.  Wanneer je kind op de basisschool komt, loop je tegen allemaal 
onbekende dingen aan, bijvoorbeeld: Hoe ziet het rapport eruit? Wat is het 10-minutengesprek?  
Wat is een ouderavond? 

Elke woensdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur komt er een groep moeders bij elkaar van kinderen 
van 3 tm 6 jaar. Heb je zin om een keer te komen kijken tijdens één van de groepen? Je bent altijd 
van harte welkom. Meedoen is gratis. Wil je je graag aanmelden? We geven je graag meer 
informatie.  Neem contact op met Els ter Steege via telefoonnummer 06-38961970 of via 
email: elstersteege@zorgdat.nl. 
 

Klaverjastoernooi 
Locatie: Wijkontmoetingscentrum Drielanden 
Wanneer: 4 maart 
Tijd: 13:00 – 17:00 uur.   
 

Indoor Speelspektakel  
Locatie: Sporthal MFC De Bogen 
Kosten: Leden - €1,50. Niet leden - €3,00 
Wanneer: 4 maart 
Tijd: 11:00 – 16:00 uur. 
 

Algemene Ledenvergadering  
Locatie: Aula MFC de Bogen 
Wanneer: 28 maart  

Tijd: 20:00 – 22:00 uur.  
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