Colofon
Deze activiteitengids is gemaakt door Cultuurbedrijf RIQQ in samenwerking met Sportbedrijf
Rheden en de Bibliotheek Veluwezoom en met medewerking van Stichting Stoer.
Idee:
Informatie:
Vormgeving:
Foto’s:

Denktank Kunst & Ouderen, Cultuurbedrijf RIQQ
alle partners en vrijwilligers van de betrokken organisaties en aanbieders
Verbaal Visuele Communicatie, Studio Eigenzin, Gigi van Grevenbroek
via de organisaties, Martijn Rothuizen, Leo Lamboo, Stock Photos
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Cultuurbedrijf RIQQ

Sportbedrijf Rheden

Bezig zijn met je passie houdt je bevlogen als individu
en betrokken bij de omgeving om je heen. Dit vergroot
de zelfredzaamheid en het geluksgevoel van iedereen.
Daarom organiseert en ondersteunt RIQQ ook veel culturele en kunstzinnige activiteiten voor ouderen. Er wordt
hierbij nauw samengewerkt met de Denktank Ouderen
& Kunst. Deze activiteitengids is daar onder andere het
resultaat van.

Sportbedrijf Rheden is een verzelfstandigde afdeling binnen de gemeente Rheden en stimuleert zoveel mogelijk
inwoners van de gemeente Rheden om sportief en recreatief in beweging te komen en te blijven. U kunt hier
terecht met alle vragen over sport en bewegen binnen de
gemeente Rheden.
Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en
schone sportvoorzieningen beheren en om aantrekkelijke,
verantwoorde (sportieve) activiteiten aan te bieden. Het
Sportbedrijf is koploper in sport, bewegen en recreatie en
beheert en exploiteert de meeste sportaccommodaties in
de gemeente Rheden.

Samen met het Sportbedrijf Rheden en de Bibliotheek
Veluwezoom hebben we in deze gids zoveel mogelijk activiteiten verzameld, om een beeld te geven van wat er
allemaal in de gemeenten Rheden en Rozendaal te beleven is, ook op het gebied van Kunst & Cultuur. En dat
is heel veel.
We hopen dat deze gids u inspireert om nieuwe activiteiten te ondernemen!

Meer informatie?
Kijk op www.sportbedrijfrheden.nl of bel 026-4976590

Meer informatie over de ouderenprojecten
van Cultuurbedrijf RIQQ?
Kijk op onze website of abonneer u op onze nieuwsbrief.
Abonneren kan via www.cultuurbedrijfriqq.nl.

Wilt u meer bewegen maar lukt dat niet?
De beweegcoach van het sportbedrijf kan u helpen.
De beweegcoach is er voor volwassenen en ouderen die
aan de slag willen met een gezonde leefstijl. Door middel
van een persoonlijk begeleidingstraject wordt er samen
gekeken naar passende beweegactiviteiten.

Ook kunt u langskomen bij ons kantoor in De Bundel,
Ericaplein 5, Dieren.
Bellen of mailen kan via 0313-415603
of info@cultuurbedrijfriqq.nl

De Beweegcoach:
• zet alle beweeg- en sportmogelijkheden op een rij
• geeft één op één coaching
• geeft advies op maat
• gaat mee naar de beweegvorm/sport (indien gewenst)
• geeft informatie over de kosten (ook mogelijkheden
met bijv. Gelrepas)
• helpt bij het zoeken van beweegmaatjes
• is de stok achter de deur!
Wilt u meer bewegen en/of een gezonde leefstijl?
Maak een afspraak met de Beweegcoach!
Beweegcoach Dieren
Barbara Martens
06 25 76 76 53
m.martens@rheden.nl
Beweegcoach Rheden & Velp
Ilja Hascher van ijk
06 25 76 76 51
i.vandijk@rheden.nl
Begeleider beweeggroepen
Stefan Leemreize
06 52 16 98 61
s.leemreize@rheden.nl
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Het is nooit te laat om bij te leren

Stichting STOER

Je hersens laten werken, we doen het ons leven lang.
Op school, met collega’s, door te lezen, het nieuws te
bespreken of een cursus te volgen. Maar ook door verhalen en ervaringen met anderen te delen! De bibliotheek
is een aantrekkelijke en inspirerende plek waar je aan je
persoonlijke ontwikkeling kunt werken en op ongedwongen wijze in contact kunt komen met andere mensen. Er
is altijd wel iets gezelligs en leerzaams te doen!

De naam stichting STOER staat voor Senioren Teams
Ondersteunen Elkaar in Rheden en Rozendaal en is een
stichting voor en door senioren.
De projecten van stichting STOER worden uitgevoerd
door vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn betrouwbaar en
professioneel geschoold voor het geven van advies en
ondersteuning aan senioren. Zij weten wat er leeft, beschikken zelf over veel levenservaring en helpen graag
om het wonen en leven van de senioren prettig te houden. De gemeenten Rozendaal en Rheden ondersteunen
onze activiteiten.

Meer informatie?
Je bent van harte welkom in de Bibliotheek Velp, Rheden
of Dieren. Een overzicht van onze activiteiten vind je op
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

De door STOER uitgevoerde projecten hebben allen een
preventief karakter met als doel senioren zo lang mogelijk
in de eigen woon- en leefomgeving zelfstandig te kunnen
laten wonen.

Tip: abonneer je op onze gratis nieuwsbrief of volg ons
op Facebook.

Projecten van stichting STOER:
• Huisbezoekproject 70-plus gemeente Rheden
• Huisbezoekproject 75-plus gemeente Rozendaal
• Project vrijwillige ouderenadviseur
• Project Mijn Huis Mijn Toekomst vanaf 65 jaar
gemeente Rozendaal
• Uitvoering regeling Mijn Huis Mijn Toekomst
vanaf 55 jaar gemeente Rheden
• Dag van de Ouderen
U kunt met al uw vragen bij STOER aankloppen op het
gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 026-3611975
(ma. t/m do.)
Of via het mailadres: info@stichtingstoer.nl
Meer informatie vindt u op onze website:
www.stichtingstoer.nl
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Activiteiten Velp / Rozendaal
MUZIEK & ZANG

Recreatief zingen in SolLaSiDo

Samen muziek maken!!

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
Tina Bordeaux
Ons Raadhuis, 026-8449140, info@onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com

Van Voorthuijsenschool, IJsselstraat 13B,
Mirjam van der Heijden, 0629266141,
mirjam11270@gmail.com
www.unisono-velp.info

dinsdag, 13.30 – 14.30 uur
gratis
lekker samen zingen, zingen is gezond

maandagavond, 19.30 - 21.30 uur
€ 14 per maand
Doe mee in ons Harmonieorkest!! Elke belangstellende kan vier maal gratis mee repeteren.
Daarna kan men lid worden.

Velps Middagkoor

Vivat Vox Vetus
60+ koor

Npb gebouw, Dr. Fabiusstraat 12,
Trezi Erren, 026-3619743, t.erren@chello.nl
Eleonoor Donders, 026-3634748,
eleonoor.donders@chello.nl,
www.velpsmiddagkoor.nl

Aula Nieuw Schoonoord, Nieuw Schoonoord 1
Saskia Huesmann, 06 13 09 30 44,
info@saskiahuesmann.nl
www.saskiahuesmann.nl

Dinsdag 14 - 15.45 uur
€ 17,-

donderdag, 14.15 tot 15.15 uur
195,00 euro per jaar
De repetities starten op donderdag 12 september

Soeria Canta

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Yoga

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
026 8449140, i.smeenk@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com,
door dirigente en violiste Ria Soerink

Paperclip Velp Eiberstr. 14-16,
mw. N.Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl
www.paperclipvelp.nl,

woensdag, 9.30 - 11 uur
1 strip (3,30), De prijs van een strip is juli 2019,
3,30 euro.
projectkoor voor kleine uitvoeringen

maandagochtend en woensdagavond, 9.30
13.00 uur, drie groepen, 19.30 - 20.30 uur,
€ 65, 13 lessen
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Velp
ONTMOETING & ONTWIKKELING
stichting STOER

Open Podium

stichting STOER, N. Schoonoord 2
hilda boersma, 026 3611975, info@stichtingstoer.nl,
www.stichtingstoer.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com
elke eerste vrijdag van de maand,
15.00 - 16.00 uur
1 strip per keer
Ruimte voor eigen kunnen

maandag tot en met vrijdag,
tijdens kantoortijden bereikbaar

Bridgelessen

Denkgesprekken

de Paperclip, Eiberstraat 14, 				
mw. N. Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl
www.paperclipvelp.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com
door praktisch filosoof Hein Hoek

Dinsdagmiddag, 15 lessen(2,5u)
€150

elke eerste maandag van de maand, 15.00 16.30 uur
1 strip per keer
filosofische onderzoeks-gesprekken
				

Gezellig samen lunchen

bloemschikken

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1 6881 SK Velp
026 8449140, info@onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com

Paperclip, Eiberstr. 14-16				
Mw. L.Brounen, 026 2640366, info@papaerclipvelp.nl
www.paperclipvelp.nl

doordeweeks dagelijks, 12.30 - 13.00 uur
1 strip (broodmaal)
met zijn allen aan één tafel
		

dinsdag en woensdag middag en avond
€ 50

Velpsch maal

De film van Ton

Buurthuis de Poort, van Heeckerenstraat 201,
De beheerder M.Zweers, 026-8481753
www.buurthuisdepoort.nl

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK Velp
Ton Langelaan, Ons Raadhuis, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

één keer in de maand op woensdag,
17.00 tot 18.00
€4,50 per persoon

woensdag ééns per maand, 14.00 - 15.30 uur
1 strip per keer
keuze uit beste wat cinema biedt

Vrijdagmiddagborrel

Kunstgeschiedenis der Nederlanden

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK
026 8449140 info@onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com

de Paperclip, Eiberstraat 14
mw. N.Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl,
www.paperclipvelp.nl

elke vrijdag, 15.00 - 16.00 uur
1 strip per keer
soms met live-muziek,
gezellig de week afsluiten

Maandag, 14:00 - 16:00 uur
10 lessen €100,-
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Velp
ONTMOETING & ONTWIKKELING
De Maandfilm

Cursus Balans voor mantelzorgers

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
M. Zoethout, 026 8449140, info@onsraadhuis.com
www. www.onsraadhuis.com

donderdag eens per maand, 14.00 - 15.30 uur
1 strip per keer
filmkeuze van deelnemers Ons Raadhuis

vier donderdagen 12 september, 17 oktober,
14 november en 19 december 2019
13.30 – 15.00 uur
2 strippen per keer
Balans tussen inspanning en ontspanning

Spaanse les

					

Cursus omgaan met verlies en rouw

de Paperclip, Eiberstraat 14
mw. N.Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl,
www.paperclipvelp.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
M. Zoethout, 026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com

Dinsdag, 19:00 uur, 12 lessen
€60,-

vier donderdagen 19 september, 3 oktober, 31
oktober en 7 november, 14.00 - 15.00 uur
2 strippen per keer
In besloten groepje praktische aanpak
			

Meditatie
Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
Jolanda Stellingwerff, Ons Raadhuis, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Training mindfulness

donderdag, 11.15 - 12.15 uur
1 strip per keer
luister naar elkaar, verdiep in onszelf

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK 026 8449140
info@onsraadhuis.com www.onsraadhuis.com
door Marga Zoethout

				

donderdagen 5, 12 en 19 september, 3, 17 en
31 oktober en 14 en 28 november.
11.15 – 12.15 uur
2 strippen per keer
Hoe om te gaan met verouderingsproces?
					

Bridge Rozendaal

Ontmoetingscentrum, De Paperclip, Eiberstraat 14,
6883 CN
Dhr. F. Römer, dhr. P. Kamper, mw. D. Haarhuis,
026-3640366, info@paperclipvelp.nl,
www.paperclipvelp.nl

Voluit Leven cursus

dinsdagmiddag, 13.30 uur
info bij de leiding, Nieuwe leden zijn van harte
welkom.
Leden komen uit Velp, Arnhem, Rozendaal

Innoforte Lorentzhuis, Rijnstraat 1
Indigo Gelderland afdeling Preventie, 0263124483,
info@indigogelderland.nl, www.indigo.nl

Bijeenkomst
De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2
Maarten van Sante, Harmonia,
Nederlandse vereniging v. spiritualisten
www.harmonia-arnhem.nl

“

Start woensdag 18 september, 10.00-12.00 uur
€ 30,Graag van te voren aanmelden, vanwege een
beperkt aantal plaatsen.
meer bewust, vanuit acceptatie leven		
			

Je bent nooit te oud om te leren.

Vrijdagavond, enkele keren per maand
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Velp
ONTMOETING & ONTWIKKELING

BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
Marga Zoethout, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Buurthuis de Poort, van Heeckerenstraat 201
De Beheerder M.Zweers, 026-8481753
www.buurthuisdepoort.nl

Training Mindfulness (vervolg)

creatief met origami en papier

donderdag, data in 2020 volgen nog
11.15 - 12.15 uur
2 strippen per keer
Verdieping van acceptatie en aanvaarding

maandag 13.30 tot 16.00
€5,25 per maand

Teken- en Schilderles

				

Ontmoetingsochtend voor senioren

Care by Colour
Mirjam Bakker 06-55817898, info@carebycolour.nl
www.carebycolour.nl

De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2,
Berthy Heling-te Riele & Gerda Allmendinger,
026-3635421 / 026-3634435

Kunt u niet naar de schilderles? Dan komt de schilderles naar u toe. Wij hebben kortingsmogelijkheden
voor minima, neemt u hierover gerust contact op.
Voor mensen met een zorgindicatie

Woensdagochtend, 09.30-11.30 uur
Samen creatief bezig zijn
Onder het genot van een gratis kopje koffie.

op afspraak
Privéles €40,00

Voluit Leven

Zuidvreugde, creatiefclub

Innoforte Lorentzhuis, Rijnstraat 1,
Indigo Gelderland afdeling Preventie, 0263124483,
info@indigogelderland.nl, www.indigo.nl

Buurthuis de Poort, van Heeckerenstraat 201		
			
De beheerder M.Zweers, 026-8481753
www.buurthuisdepoort.nl

Start voorjaar 2020, Nog onbekend
€ 30,Graag van te voren aanmelden, vanwege een beperkt
aantal plaatsen.
meer bewust, vanuit acceptatie leven.

dinsdag 14.00 tot 16.00
€5,25 per maand

Bijeenkomst voor mantelzorgers.

Tekenen en Schilderen

Mantelzorgcafé, ‘t Prieel, Graaf Ottostraat 30d,
Lidy Kelderman, 0611599078,
info@mvtrheden.nl, www.mvtrheden.nl

de Paperclip

Eiberstraat 14				

mw. N.Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl,
www.paperclipvelp.nl

donderdag 12 september, 19.15-21.30 uur
deelname is gratis
Bijeenkomst voor mantelzorgers met informatie
en ontspanning. Aanmelden en informatie via
MVT 026 3707070 van ma-vrij 9.30-11.30 uur.

Maandagmiddag en -avond
12 lessen (1,5u), €90

Kleding maken
de Paperclip

Eiberstraat 14			

mw. N.Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl,
www.paperclipvelp.nl
Donderdagmorgen en -avond
6 lessen (2uur), €65
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Velp
BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT
Ontwerp je eigen tuin

Zelfstandig boetseren

de Paperclip, Eiberstraat 14
mw. N.Schmidt, 026 3640366, info@paperclipvelp.nl
www.paperclipvelp.nl

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK
Ons Raadhuis 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Maandagavond
5 lessen (2 uur) €50

dinsdag, 13.30 – 15.00 uur
1 strip per keer
Keramiek kan ook gebakken worden

Lezing

Cursus Kunstgeschiedenis

Trefpunt De Elleboog,
Nieuw-Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Drs. Monique Hafkamp, 055 542 51 99,
h.b.hafkamp@kpnmail.nl,
www.bmoved.wordpress.com/cursussen/

Trefpunt De Elleboog,
Nieuw-Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Drs. Monique Hafkamp,
055 542 51 99 of 06 16 250 219,
h.b.hafkamp@kpnmail.nl,
www.bmoved.wordpress.com/cursussen/

woensdag 2 oktober 2019 14.00 tot 16.00 uur
15,- euro p.p.
De mens en zijn tuin, Daniel Liebeskind in
paleistuin Het Loo

woensdagmiddag 8, 15, 22 en 29 januari 2020
14.00 tot 16.00 uur
55 euro p.p. voor 4 lessen
Expressie en emoties in de kunst

Handwerken

Begeleid boetseren

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
door Anneke Dijkmans en Nettie Marssen
Ons Raadhuis, 026 8449140, info@onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK
Lieke Camerik www.onsraadhuis.com
Ons Raadhuis, 026 8449140, info@onsraadhuis.com

maandag 13.30 - 15.30 uur
gratis
veel inspiratie voor eigen handwerk

maandag 18 november tot en met 27 januari
acht bijeenkomsten, 13.30 - 15.00 uur
2 strippen per keer
boetseren met deskundige aanwijzingen

Lezing

Speksteen bewerken

Trefpunt De Elleboog,
Nieuw-Schoonoord 2, 6881 TV Velp
Drs. Monique Hafkamp, 055 542 51 99,
h.b.hafkamp@kpnmail.nl,
www.bmoved.wordpress.com/cursussen/

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK,
Lieke Camerik, 026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com
		
maandag 2 september tot en met 11 november,
tien bijeenkomsten
13.30 – 15.00 uur, 2 strippen per keer
zachte steensoort raspen of schuren
			

woensdag 30 oktober 2019, 14.00 tot 16.00 uur
15,- euro p.p.
Symboliek in de Kunst Verborgen betekenis
van voorstellingen
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Velp
BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT

TAAL & DIGITAAL

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
Angélique Krijnen, Ons Raadhuis, 026 8449140
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
Divers door Jaap Ferwerda, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Creatief kleuren

Gedichten-leesclub

maandag, 13.30 – 15.00 uur
1 strip per keer
nieuwe technieken blenden en overlopen
						

donderdag om de week,
begint 15 augustus 2019, 14.00 – 16.00 uur
1 strip per keer
gedichten die wat meer aandacht vragen.
Dichtclub is vol, maar er is wel ruimte voor een
nieuw mannelijk lid.

Realistisch kleuren

Luisteren naar voorlezen
van een literair boek

Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK Velp
Angélique Krijnen, Ons Raadhuis, 026 8449140
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
voorlezers zijn Bea Swinkels, Joke van Vliet en
Elzeline Struijk, 026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com

woensdag, 10.00 - 11.30 uur
1 strip per keer
gevorderde technieken met kleurpotlood

vrijdag 13.30 - 14.15 uur
gratis
voorlezen door vrijwilligers van J & dF		
					

Begeleid schilderen
Ons Raadhuis Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
Marionne Lufting, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Internetcafé

dinsdag, 15.15 – 16.45 uur
2 strippen per keer. Gelrepas geldig voor alle
activiteiten, eigen strippenkaart 1,25 per strip
Begeleiding bij eigen aanpak en groei

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com
door Aldert Doelen van iPad4senior
woensdag september tot en met november 2019,
15.00 – 16.00 uur
1 strip per keer,
Gelrepas geldig voor alle activiteiten, eigen
strippenkaart 1,25 euro per strip
voor vragen over eigen tablet/smartphone

Bloemschikken
Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK
Nadwa Najar Ons Raadhuis 026 8449140
onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com

info@

Samen Nederlands praten
beginners, Spreektaal 2

woensdag 4 september, 2 oktober, 30 oktober
en 27 november.
Kerststukken op donderdag 12 december
14.00 - 16.00 uur
3 of 4 strippen
maandelijks een thema-arrangement

de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10a,
Taalhuis Veluwezoom, 06-45 39 46 40,
contact@taalhuisveluwezoom.nl,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

						

“

U bent altijd creatiever
dan u denkt!

elke dinsdagochtend, 10.00-11.30 uur
gratis
Oefenen met Nederlands praten en luisteren
over leuke en belangrijke onderwerpen, zoals
bellen, eten en drinken, familie en gezondheid.

”
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Velp
TAAL & DIGITAAL

SPORT & SPEL

Samen Nederlands praten

Dynamic tennis

gevorderden, Spreektaal 1

de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10a, 			
Taalhuis Veluwezoom, 06-45 39 46 40,
contact@taalhuisveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

TV Beekhuizen, Beekhuizenseweg 99, 6881 AH
Marjan Begemann, 031626220360,
m.begemann@tvbeekhuizen.nl
www.tvbeekhuizen.nl/meer-dan-tennis/dynamic-tennis

elke dinsdagmiddag, 12.30-14.00 uur
gratis
Samen Nederlands praten en luisteren over
leuke en belangrijke onderwerpen, zoals bellen,
eten en drinken, familie en gezondheid.

woensdag, 11.00-12.00 uur
€ 4 per keer
Tennis met zachtere bal op klein veld

Tennis

Nederlands lezen en schrijven
met Succes!

TV Beekhuizen, Beekhuizenseweg 99, 6881 AH
Marjan Begemann, 031626220360,
m.begemann@tvbeekhuizen.nl,
www.tvbeekhuizen.nl/index.php

de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10A, 			
Taalhuis Veluwezoom, 06-45 39 46 40,
contact@taalhuisveluwezoom.nl,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

alle dagen, alle tijden
€ 216 voor heel jaar
voor alle leeftijden geschikt

elke donderdagochtend, 10.00-11.30 uur
gratis
Oefenen met de Nederlandse taal: ‘Hoe vind ik
een baan?’, ‘Naar de dokter?’ of ‘Waar doe jij je
boodschappen?’

Chi Neng Qigong

Internetcafé

Pinkenbergseweg 7 b,
Jeanette Scholtens, 06-29383423,
Gjbars@hotmail.com, www.Contento-life.nl

de Bibliotheek Velp, Gruttostraat 10a,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda
Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93,
alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl

Lessen worden gegeven in overleg
10 lessen € 140,—
Versterk je lichaam en geest

iedere 2e maandag van de maand,
10.00-12.00 uur
gratis
Bijeenkomst over allerlei onderwerpen die met
de digitale wereld te maken hebben

Padel

combinatie van tennis en squash
TV Beekhuizen, Beekhuizenseweg 99, 6881 AH
Marjan Begemann, 031626220360,
m.begemann@tvbeekhuizen.nl
www.tvbeekhuizen.nl/meer-dan-tennis/padel-beekhuizen

Tijd voor Taal
Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com
door Dia Berends, lekker speels bezig met onze taal

alle dagen, alle tijden, € 126 voor heel jaar

Yoga op de stoel

eerste en derde woensdag van de maand,
begint 21 augustus 2019, 14.00 – 16.00 uur
1 strip per keer, Gelrepas geldig voor alle
activiteiten, eigen strippenkaart 1,25 per strip

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
door Irene Bosnak, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com
maandag en vrijdag, 10.00 - 11.00 uur
1 strip per keer
werk aan houding en adem, ontspannen
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Ki en Chi Neng Qigong

bewegings lessen voor 55+, en 75+

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK
door Kristiane Bahr, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

onder in kerk parktstraat, Parkstraat 55,
Jacqueline van Baars, 026-3619808,
vanbaars@eenplus.nl,
www.oefentherapie-velp.nl

maandag, 11.15 - 12.15 uur
2 strippen per keer
beweging in balans en energiebeheersing

dinsdagmorgen,
9.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00 -12.00 uur
Met deskundige begeleiding . diverse niveau’s.
Er wordt gewerkt aan houding, balans,
ontspanning, ademhaling. coördinatie enz. doel:
gezond blijven bewegen.

						

Sportief wandelen, nordic walking
en hardlopen

Daam Fockemalaan, Arnhem
Anita Kip, secretaris, 06-28898705,
secretaris@actieffitarnhem.nl,
www.actieffitarnhem.nl

Tai Chi
Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK
door Jolanda Stellingwerff, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

zie website
In de zomer starten we vanaf diverse adressen in
Velp, Rheden, Rozendaal, Oosterbeek en Arnhem
Diverse niveaus (ook handig na blessure!
Velp en omgeving
		

dinsdag en donderdag, 10.00 - 11.00 uur
1 strip per keer
langzame beweegoefeningen op/naast stoel
					

samen fit, wandelen 55+

Bewegen Maar

Oosterwolde, Middelhagenhof 1,
Jacqueline van Baars, 026-3619808, vanbaars@
eenplus.nl, www.oefentherapie-velp.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
door Willem Ouwehand, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

maandagmiddag, 14.30-15.30
3,75 incl drinken
elkaar ontmoeten en wandelen, bewegen. Er
is de mogelijkheid om mee te gaan oefenen in
de zaal, of gezellig mee te gaan wandelen, na
afloop drinken we samen koffie of thee.

dinsdag 11.15 – 12.15 uur en
vrijdag 13.30 – 14.30 uur
1 strip per keer Gelrepas geldig voor alle
activiteiten, eigen strippenkaart 1,25 per strip
oefeningen in gezellige en joviale sfeer
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Schaakclub, schaken tegen vrijwilligers

Jeu de Boules / Sjoelen

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
Galen, Ko Kooman en Wim Kam, Ons Raadhuis
026 8449140, info@onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com

Buurthuis de Poort, Van Heeckerenstraat 201,
De beheerder M.Zweers, 026-8481753
www.buurthuisdepoort.nl
maandag, 19.00 tot 20.30
€1,50 per maand

dinsdag, 14.00 – 15.30 uur
1 strip per keer
vrijwilligers zijn van harte welkom

Hatha yoga voor 55 plus

				

Sjoelen

Trefpunt de Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, 6881 TV
Velp				
Gülnar Yoldas 646543066, gulnaryoldas@gmail.com
www.elleboogvelp.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
door Ada Madern, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

Maandag, 9.00, 10.15, 11.30
26,- per maand		

Eén donderdag in de maand, 14.30 – 16.00 uur
1 strip per keer
maandelijks wedstrijdje met prijsjes 		
		

Biljarten

Galm 55+

Buurthuis de Poort, van Heeckerenstraat 201		
De beheerder M.Zweers, 026-8481753
www.buurthuisdepoort.nl

De Dumpel, Gruttostraat 14
Carola Weijers 268483270, info@fitvelp.nl,
www.fitvelp.nl

donderdag, 19.00 tot 23.00
gratis

Donderdag, 11.30-12.30
€17,-

Biljarten

Spelletjes-middag met rummikub
of triominos

Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 14,
6883 CN,
Dhr. G. van Gorkum, dhr. C. Ursem, dhr. M. Versteeg
026-3640366, info@paperclipvelp.nl,
www.paperclipvelp.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
026 8449140, info@onsraadhuis.com,
www.onsraadhuis.com,

doordeweeks: elke ochtend, middag en avond vanaf
9.15 uur tot 22.00 uur
zie website
In teamverband, gezellig en ontspannend
Men kan recreatief biljarten, ook competitieverband is
mogelijk

donderdag, 13.30 - 15.30 uur
1 strip per keer
Vrijwilligers aanwezig voor spelletjes		
				

Jokeren

Biljarten

Buurthuis de Poort, van Heeckerenstraat 201		
De beheerder M.Zweerts, 026-8481753
www.buurthuisdepoort.nl

Buurthuis de Poort, van Heeckerenstraat 201
De beheerder M.Zweers, 026-8481753		
www.buurthuisdepoort.nl

maandag, 19.30 tot 22.00 uur
€2,00 pp per avond

vrijdag 12.30 tot 17.00
gratis
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FysioGym

jokeren

Nieuw-Schoonoord, Nieuw-Schoonoord 1-2b
Fenna van Harten, 06-25497834 of 026-3653611
fenna@fysiotherapeuten-velp.nl,
www.fysiotherapeuten-velp.nl

Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 14,
6883 CN
Mw. N. Dorland en mw. Th. Veltsema 026-3640366
info@paperclipvelp.nl, www.paperclipvelp.nl

Maandag, woensdag en vrijdag
Meerdere tijdstippen, neem gerust contact op
voor meer informatie
Afname afhankelijk
De FysioGym is een groep van maximaal
6 personen waarin op eigen niveau en op eigen
tempo, onder begeleiding, conditie en kracht
worden geoefend.
Onder begeleiding & in een kleine groep

dinsdagavond vanaf 19.00 uur
info bij de leiding
een gezellige groep dames.
Kom een kijkje nemen en blijf om mee te doen.

Koersbal
De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2			
Ben Neger, 026-3648553

Klaverjassen

Iedere vrijdagmiddag

Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 14,
6883 CN,
Dhr. P. Slabber 026-3640366, info@paperclipvelp.nl
www.paperclipvelp.nl

Koersbal

dinsdagavond, vanaf 19.00 uur
info bij de leiding
Prijskaarten is op elke laatste dinsdag van de
maand. ook eens per maand prijskaarten
Met lekkere hapjes. Graag nieuwe leden in deze
gezellige groep.

Ontmoetingscentrum De Paperclip,
Eiberstraat 14, 6883 CN,
Mw. Th. Veltsema, 026-3640366,
info@paperclipvelp.nl, www.paperclipvelp.nl
woensdagmiddag, 13.15 uur
info bij de leiding
Op een of twee matten binnen spelen
Een gezelschapsspel. Afgeplatte ballen rollen zo
dicht mogelijk naar een kleinere doelbal.
Enthousiaste, gezellige club ontvangt graag
nieuwe leden.

FysioFit - Bewegen en spel in één!
Nieuw-Schoonoord, Nieuw-Schoonoord 1-2b
Fenna van Harten, 06-25497834 of 026-3653611
fenna@fysiotherapeuten-velp.nl
www.fysiotherapeuten-velp.nl

				

Fiftifit

Dinsdag, Meerdere tijdstippen, neem gerust
contact op voor meer informatie
Afname afhankelijk
Het gehele lichaam oefenen en leuke spelelementen vormen FysioFit. In een kleine groep,
lekker bewegen!

trefpunt de elleboog, nieuw-schoonoord 2,
Gerrie van Beek, 0619680425,
gerriebeekvan@gmail.com
maandagochtend, 9.30 en om 10.30 uur

VBC Velpse Bridge Club

Bridgeclub Hartetroef

De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2,
Hans Stevens, 026-3615685,
www.elleboogvelp.nl

De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, 			
Henk Jaegermann, 026-3235309,
www.elleboogvelp.nl

Woensdagmiddag, 13.30-17.00 uur
Samenvoeging middag en avond

Dinsdag, 19.15-22.30 uur
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Bridgeclub Doublet

trefpunt de elleboog, nieuw-schoonoord 2, 		
Gerrie van Beek, 0619680425,
gerriebeekvan@gmail.com

De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2,
www.elleboogvelp.nl
Maandagavond 19.30-22.30 uur

dinsdag, 9.15 en 10.15 en 11.30 uur

Seniorenzwemmen

Galm

Banenzwemmen, De Dumpel, Gruttostraat 14
026-4976590, info@sportbedrijfrheden.nl
www.sportbedrijfrheden.nl

de dumpel, gruttostraat 14,
Wiebe Riemersma, 06-41556916
Gerrie van Beek, 0619680425,
gerriebeekvan@gmail.com			

Woensdag, donderdag & vrijdag
11.00-12.00 uur
€3,15 (1x), €31,50 (12x)
Watertemperatuur woensdag, donderdag &
vrijdag 30 graden.

donderdag, 17.00 uur

Seniorenyoga

Meer bewegen voor ouderen

Parkstraat 45,
Grace Luijkenaar-van Norden, 0645181047,
happygrace17@hotmail.com

Paperclip, Eiberstraat 14-16
G. Jeurink, 026-8484254, gjeurink@gmail.com
www.paperclipvelp.nl

Dinsdagochtend, 10.30 uur - 11.30 uur
Euro 37,-YOGA 40+(bij Kick Begeleiding) Stoelyoga,
ademhalingstechnieken, oefeningen met dynaband, liggende oefeningen en eindontspanning
op de mat, tevens meditatie en mantra zingen.

Donderdag 09.15-10.15 uur
€ 16,00 per maand
Diverse rustige oefeningen, ook met muziek

Slow Sports

Jazz-gymnastiek

Kerkallee, 93. Diverse startlocaties in Rheden, Velp
en Rozendaal		
Desiree Smits 613640329, info@slowsports.nl,
www.slowsports.nl

Paperclip, Eiberstraat 14-16, Velp
G. Jeurink, 026-8484254, gjeurink@gmail.com
www.paperclipvelp.nl
Donderdag 10.30-11.30 uur en 11.30-12.30 uur
€ 16,00 per maand
O.a. conditie, oefeningen op de mat, jazzdans

Woensdag, vrijdag en zaterdag, 09.00-10.00 uur
24 euro per maand
Ontspannen buiten bewegen.
Als u 2-3 kilometer kunt wandelen (rustig tempo)
over onverharde paden, bent u van harte welkom
bij Slow Sports!

Meer bewegen voor ouderen
In het water
De Dumpel, Gruttostraat
026-4976590, info@sportbedrijfrheden.nl
www.sportbedrijfrheden.nl

Bridgeclub Kweekvijver

Woensdag, donderdag & vrijdag
10.00-11.00 uur
€4,35 9(1x), €43,50 (12x)
Watertemperatuur woensdag, donderdag &
vrijdag 30 graden.

De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, 			
Nollie Kramer, 026-3612208
www.elleboogvelp.nl
Maandagmiddag
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Velp / Rozendaal
TONEEL & DANS

Dance Fit voor senioren

Toneelgroep

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
www.onsraadhuis.com
door Marianne de Pagter, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
door Guido Popeyus, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

woensdag, 11.15 - 12.15 uur
2 strippen per les
Hou je conditie dansend bij!

“

						

woensdag om de week, start 14 augustus 2019
14.00 – 15.45 uur - 1 strip per keer
Nooit meer plankenkoorts, zou fijn zijn

Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan!

Line-Dance 55+

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
www.onsraadhuis.com
door Tina Bordeaux, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com

Pippi Langkous

Rozendaal

vrijdag om de week, start 30 augustus 2019,
11.15 - 12.15 uur - 1 strip per les
Bewegen in gezellige en ontspannen sfeer
			

”

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Inloopochtend

Toneelgroep

Ontmoetingsplek, Serre van Rozendaal, Kerklaan 15
Esse van Hall, www.dekerkvanrozendaal.nl

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
www.onsraadhuis.com,
door Guido Popeyus, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com

Woensdag 10.00-12.30 uur

IVN Maandagochtend wandeling

woensdag om de week, start 14 augustus 2019
14.00 – 15.45 uur - 1 strip per keer
Nooit meer plankenkoorts, zou fijn zijn
				

P Kasteel Rozendaal, Beekhuizenseweg, Rozendaal
www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/activiteiten/
komt-de-vorst-nog-naar-...

Dance Fit voor senioren

2 december 1019 - 09.30 uur
Vooraf aanmelding is niet nodig.
Komt de vorst naar het Rozendaalse bos?

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
door Marianne de Pagter, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com

TAAL & DIGITAAL
Digisterker

woensdag, 11.15 - 12.15 uur
2 strippen per les
Hou je conditie dansend bij!			
			

van het sportbedrijf
Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15
Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93
alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/digisterker

Line-Dance 55+

vanaf woensdag 16 oktober (4 bijeenkomsten)
14.00 -16.00 uur
gratis
Leer hoe je gebruik kunt maken van digitale
(overheids)diensten van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de Belastingdienst
		

Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp,
door Tina Bordeaux, 026 8449140,
info@onsraadhuis.com, www.onsraadhuis.com
vrijdag om de week, start 30 augustus 2019
11.15 - 12.15 uur - 1 strip per les
Bewegen in gezellige en ontspannen sfeer
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Activiteiten Rheden / De Steeg
MUZIEK & ZANG

Muziek en entertainment voor Senioren.

Leren Slapen cursus

Senioren Entertainer Hans Vesterink, Apollostraat 11
Hans Vesterink, 06-53311179
seniorenentertainer@gmail.com
www.seniorenentertainer.com

Dorpshuis Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3

Zeven dagen in de week vanaf 30 minuten tot 4 uur.
Op aanvraag
Reeds 10 jaar live muziek voor ouderen.

Start voorjaar 2020 - Nog onbekend
€ 30,Graag van te voren aanmelden, vanwege een beperkt
aantal plaatsen. Voor mensen met slaapproblemen

Indigo Gelderland afdeling Preventie, 0263124483
info@indigogelderland.nl, www.indigo.nl

Thomassen Mannenkoor

Ontmoeting & Ontwikkeling Rheden
IVN maandagochtend wandeling

Dorpshuis Willem de Zwijger,
Mr.B. van Leeuwenplein 3, 026-4954805
www.thomassenmannenkoor.nl

Start: hoed Arnhemsestraatweg/Valkenbergerweg
www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/

Maandag (tenoren), dinsdag (bassen)
17.00-18.00 uur
Leden zijn altijd welkom
		

2 september 2019 - 09.30
Bloeiende heide en boeiende bossen
Vooraf aanmelding is niet nodig.

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Mantelzorgcafé

Dag van de Mantelzorg

Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a
Lidy Kelderman, 0611599078
info@mvtrheden.nl, www.mvtrheden.nl

Worth Rhedenseweg 55
Lidy Kelderman, 0611599078
info@mvtrheden.nl, www.mvtrheden.nl

maandag 30 september 13.30-16.30 uur
deelname is gratis
Bijeenkomst voor mantelzorgers. Het thema
deze keer is “Mantelzorg en relatie”. Je relatie
verandert door mantelzorg, hoe ga je daarmee
om? Acceptatie, dankbaarheid, verwachtingen...

zaterdag 9 november 2019
13.30 - 16.00 uur
deelname is gratis
Deze middag is voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Rheden en Rozendaal. Het
programma en de locatie worden nader bekend
gemaakt. Verwenmiddag voor mantelzorgers
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Rheden
BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT
Teken- en Schilderles
Care by Colour

Mirjam Bakker, 06-55817898
info@carebycolour.nl,
www.carebycolour.nl
op afspraak
Privéles €40,00
Kunt u niet naar de schilderles? Dan komt de schilderles naar u toe. Wij hebben kortingsmogelijkheden
voor minima, neemt u hiervoor gerust contact op.
Voor mensen met een zorgindicatie

Sport & spelgroep “de Rikketikkers”
Sporthal de Hangmat, IJsselsingel 7
Arend Harmsen, 026-3118066
rikketikkers@chello.nl

Levensverhaal/levensfragment

Maandag 18.30-19.30 + 19.30 -20.30
€ 14.- per maand
Sport en spel voor hart- en diabetespatiënten
onder deskundige en medische begeleiding

op aanvraag/Rhederhof/bij mij thuis
Veerweg 40 of op locatie
Marjon Weijzen, 0627061942, marjon@weijzen.nl
www.marjonweijzen.nl

TAAL & DIGITAAL
Internetcafé

ma-di-wo-do-vr op afspraak
na offerte (45€/uur)
Vertel of schrijf over uw leven

Dorpshuis Willem De Zwijger
Meester B. van Leeuwenplein 3
Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93
alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

SPORT & SPEL
50+ fit		

Iedere 4e maandag van de maand
14.00-16.00 uur
gratis
Bijeenkomst over allerlei onderwerpen die met
de digitale wereld te maken hebben

Sport- en Healthclub de Cirkel, Dorpsstraat 49a
0264954648, info@decirkel.nl
Donderdag 19:45-20:30
Fitness in het zwembad op muziek

Samen Nederlands praten

MBvO		

Dorpshuis Willem de Zwijger, Rheden,
Meester B. van Leeuwenplein 3
Taalhuis Veluwezoom, 06-45 39 46 40
contact@taalhuisveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

Sport- en Healthclub de Cirkel Dorpsstraat 49a
0264954648, info@decirkel.nl
www.decirkel.nl/groepslessen-show?activity_id=692

iedere maandag 10.15-11.45 uur
gratis
Oefenen met Nederlands praten en luisteren
over leuke en belangrijke onderwerpen, zoals
bellen, eten en drinken, familie en gezondheid.

Donderdag 10.30-11.00
€31,- (10-ritten)
Fitness in het zwembad op muziek
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SPORT & SPEL
Fitness

Sport & spel

Sport- en Healthclub de Cirkel Dorpsstraat 49a
0264954648, info@decirkel.nl, www.decirkel.nl

de hangmat, ijsselsingel 7			
Gerrie van Beek, 0619680425
gerriebeekvan@gmail.com
Woensdag - 13.30

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Van 09.00 - 11.00 uur
€26,50 pm (1x pw)
Cardiofitness en spierversterking

Waterfit
Fysiotherapie “De Berkel”, Arnhemseweg 89		
			
Femke Welling -Pastoors, 026-4951910
info@fysiorheden.nl, www.fysiorheden.nl

55-plus Sport en spel
De Hangmat, IJsselsingel
Dicky van den Berg, 031612231214
dvandenbergstolte@hotmail.com

woensdag 8.30 - 9.30
€ 21,50 /maand
Samen een uur bewegen in het warme water

Dinsdagmiddag 15.30 uur tot 16.30 uur
€ 18,00 per mnd
55 plus sportief en gezellig ! Iedereen is welkom
om dit gezellige clubje te komen versterken. Kom
een keertje vrijblijvend meedoen.		

Meer Bewegen voor Ouderen
voor de minder mobiele senior

Dorpshuis Willem de Zwijger,
Meester B van Leeuwenplein 3
Ieke Salden, 06-50494270, Info@phys-ieke.nl
www.phys-ieke.nl

Zwemmen
Sport- en Healthclub de Cirkel Dorpsstraat 49a
0264954648, info@decirkel.nl
www.decirkel.nl/groepslessen-show?activity_id=1212
www.decirkel.nl/lesrooster

Dinsdag 9.30 - 10.15
17.50 per Maand
MBvO is een beweegprogramma voor de minder mobiele senior die zich richt de de ouderdoms-motoriek. Er komen vele aspecten van
bewegen aan bod.

€31,- (10-ritten)
Vrij zwemmen
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Rheden / De Steeg
SPORT & SPEL

Meer Bewegen voor Ouderen

Dorpshuis Willem de ZWijger,
Meester B van Leeuwenplein 3
Ieke Salden, 06-50494270, info@phys-ieke.nl
www.phys-ieke.nl
Dinsdag 10.30 - 11.15
17.50 per Maand
voor de minder mobiele senior
MBvO richt zich op de ouder wordende mens
en de daarbij horende ouderdoms motoriek.
Wij zijn een gezellige groep dames en heren.

Combi Fit

De Steeg

Dorpshuis Willem de Zwijger,
Meester B van Leeuwenplein
Ieke Salden, 06-50494270, info@phys-ieke.nl
www.phys-ieke.nl

MUZIEK & ZANG
NOKRA

Fluitgroep blok- en dwarsfluiten

Dinsdag 11.45 uur tot 12.30
17.50 per maand
Voor de Fitte senior
Accent ligt hierbij op kracht, uithoudingsvermogen, balans en coördinatie. We trainen 45
minuten intensief met materiaal zoal gewichten
en weerstand.

De Metronoom, Imboslaan 69			
Truus Siddre, 0313-416650, tsiddre@hotmail.nl
Anet Kraay, 0313-422911, anetkraay@gmail.com
vrijdag 13.30 uur tot 15.30 uur
106 euro per jaar
Start nieuwe seizoen op 6 september 2019
daarna elke 2 weken.

seniorensport		

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Seizoenswandeling herfst

sporthal de Hangmat, Ijsselsingel 7, Rheden
Ieke Salden, 06-50494270, info@phys-ieke.nl
www.phys-ieke.nl

Landgoed Rhederoord, Parkweg 27, De Steeg
IVN Maandagochtend wandeling
www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/activiteiten/
seizoenwandeling-herfst

woensdag 18.30-19.30
17.50
We spelen op recreatieve basis sporten als sport
en spel Tennis, badminton, hockey volleybal,
maar werken ook aan balans kracht uith. vermogen en coördinatie.		

4 november 2019 - 09.30 uur
Vooraf aanmelden is niet nodig.
		

SPORT & SPEL

Waterfit

Meer Bewegen voor Ouderen

Fysiotherapie “De Berkel”, Arnhemseweg 89		
			
Femke Welling -Pastoors, 026-4951910
info@fysiorheden.nl
www.fysiorheden.nl

Parkhuis de Steeg
Parkweg 5
Ieke Salden, 06-50494270, Info@phys-ieke.nl
www.phys-ieke.nl
Woensdag 13.15 uur tot 14.00 uur
17.50 euro per Maand
Voor de minder mobiele senior! na afloop
drinken we gezellig koffie en thee. Kom gerust!
iedereen is welkom

dinsdags 13.30 - 14.30
€ 21,50 /maand
Samen een uur bewegen in het warme water
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Activiteiten Dieren, Ellecom, Spankeren & Laag-Soeren
MUZIEK & ZANG

En-Joy - Gemengd koor

Pianoles met nadruk op speelplezier

Oase, Ericaplein 1, Dieren
Bouwien Nas 0313-415876, bouwien.nas@gmail.com

De Bundel - Muziekschool Veluwezoom, Ericaplein 5
Frank Verhoef 0648 975 938
fpmuziekatelier@gmail.com, www.fpmuziekatelier.com

Donderdagavond 20.00-22.00 uur
1x per 14 dagen € 100,- per jaar
Plezier in het zingen staat voorop!

maandag, donderdag
n.o.t.k. gratis proefles
		

Samen lekker drummen

Met de harp de wereld rond

De Oase, Ericaplein 1, Dieren			

interactief harp concert aan huis, op uw locatie
Lies Joosten, 06-41122301, info@arpalisa.nl
www.arpalisa.nl

Wim van Hamersveld, 0622492706
wimkiezen@online.nl, www.drumlesbijwim.nl
Woensdag of Donderdag, In overleg
10 sessies € 295
Samen muziek maken en luisteren is het leukste
wat er is!

in overleg
op aanvraag
deze activiteit graag aanbieden voor de hele
gemeente Rheden

Harp spelen!

Harp aan Huis

Harp Studio Arpalisa
Metelerkampweg 30 A LEUVENHEIM
Lies Joosten, 06-41122301, info@arpalisa.nl,
www.arpalisa.nl

uw locatie, uw locatie (Dieren, Velp, Eerbeek, Rheden, Brummen en omstreken)
Lies Joosten, 06-41122301, info@arpalisa.nl
www.arpalisa.nl

maandag of dinsdag, in overleg
€ 25 voor 30 minuten
Tijd in overleg. 30 minuten per les. Langer les in
overleg. €25,- per les noot voor redactie: let op
plaats = Leuvenheim!
Ervaar zelf de magische harp

Dag en tijd in overleg.
Prijs op aanvraag
interactief harp concert in de huiskamer
Samen genieten van de warme klanken van de harp,
luisteren, meezingen, even zelf proberen...
in de intieme setting van de huiskamer.
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Dieren
MUZIEK & ZANG

Zangrepetities

Meet & Greet lees- en studiekringen

Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54,
Martin Pelgrim, secretaris, 313414820,
secretaris@dierensmannenkoor.nl,
www.dierensmannenkoor.nl

de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5,
Ilse Paulus, 06-44 29 41 85, ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl, www.bibliotheekveluwezoom.nl/
agenda

maandag 19.45 -22.00 uur
€ 16,50 p/m
aspirantzangers: tenor, bariton, bas
vrijblijvend enkele repetities bijwonen en ook
actief meedoen. Er is geen specifieke notenkennis vereist. Hierna kunt u beslissen om lid te
worden.

zaterdag 28 september 2019 - 10.00-15.00 uur
Maak kennis met een studie- of leeskring bij jou
in de buurt

Lezing: De verbeelde werkelijkheid van
Noord-Korea		
de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda
Ilse Paulus, 06-44 29 41 85,
ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl

Oratoriumkoor Veluwezoom
Regenboogzaal in de Ontmoetingskerk Adm.
Helfrichlaan 54, Dieren
Co Dreef, 0316253553, co.dreef@hotmail.com
www.oratoriumkoorveluwezoom.nl

dinsdag 1 oktober 2019 - 19.30-21.30 uur
€ 7,50 / € 5,-		
Reiziger Marc Roth ‘neemt je mee’ naar een
van de meest gesloten, en daardoor wellicht
ook een van de meest intrigerende, landen ter
wereld

donderdag 19.30 - 21.45
24, 00 per maand
gevorderde koorzang, stemtest		
Voor meer informatie, mail naar oratoriumkoorveluwezoom@gmail.com. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact op.

Minder Stress cursus
Multifunctioneel centrum De Oase, Ericaplein 1
Indigo Gelderland afdeling Preventie, 026-3124483,
info@indigogelderland.nl, www.indigo.nl

Dierens Mannenkoor
Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54
Martin Pelgrim, 0313-414820
secretaris@dierensmannenkoor.nl
www.dierensmannenkoor.nl

Start woensdag 13 november, 09.30-11.30 uur
€ 25,Leren stress te verminderen.
Graag van te voren aanmelden,
vanwege een beperkt aantal plaatsen.

Maandagavond 19.45-22.00 uur
Meezingen bij activiteiten zoals het kerstconcert

Film

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Ontmoeting & Ontwikkeling

Schouwburg Theothorne, Callunaplein 77,		
www.filmhuisdieren.nl,  info@filmhuisdieren.nl

Bijeenkomst voor mantelzorgers.
Intermezzo  Mantelzorgcafé, Harderwijkerweg 1,
Lidy Kelderman, 0611599078, info@mvtrheden.nl
www.mvtrheden.nl

dinsdag en vrijdagavond, 1 keer per maand
matinee op dinsdag speciaal voor ouderen.
20 uur of 14.30 uur
€8, Gelrepas €2,50
Eénmaal per maand op dinsdagmiddag 14:30
uur matinee, vanaf 10 september, speciaal voor
senioren. Een kop thee of koffie vooraf is inbegrepen bij de matinee.

dinsdag 8 oktober 10.00-11.30 uur
ma-vrij 9.30-11.30 uur.
deelname is gratis
Bijeenkomst voor mantelzorgers met informatie en
ontspanning. Gratis deelname. Aanmelden en informatie via MVT 026 3707070 van Dieren
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Dieren
ONTMOETING & ONTWIKKELING
Thema’s van de toekomst
met Maxim Februari

Studiekring ‘Kopzorg’

Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda,
Ilse Paulus, 06-44 29 41 85, ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl

De Oase, Ericaplein 1,			
Lidi Verhoeven, 0313-415233, lidi.verhoeven@xs4all.nl
Donderdag, 14.00-16.00 uur
€ 50 per seizoen

dinsdag 12 november 2019, 20.00-22.00 uur
€ 10,00 & € 7,50

Studiekring

Lezing over duurzaamheid

De Verdieping, de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen

ter gelegenheid van Nederland Leest
Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda,
Ilse Paulus, 06-44 29 41 85,
ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl

woensdagmiddag, om de 2 weken
13.30-15.30 uur
Samen nieuwe dingen ontdekken

BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT

maandag 26 november 2019, 19.30-21.30 uur
Gratis

Teken- en Schilderles

Studiekring SK-3

Care by Colour
Mirjam Bakker 06-55817898
www.carebycolour.nl

OASE, Ericaplein 1
R.Buter, 0313427363, roelbuter@kpnplanet.nl		
		
Woensdag, 13.30-16.00
10 euro per kwartaal

info@carebycolour.nl

op afspraak
Privéles € 40,00
Kunt u niet naar de schilderles? Dan komt de
schilderles naar u toe. Wij hebben kortingsmogelijkheden voor minima, neemt u hiervoor gerust
contact op.
Voor mensen met een zorgindicatie.

Slotakkoord - Activiteit rondom
afscheid nemen van het leven

TAAL & DIGITAAL

Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5,
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda,
Ilse Paulus, 06-44 29 41 85,
ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl

Cursus Klik & Tik

de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5
Alberdine Tesink,
alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/klikentik

zondag 3 november 2019, 13.00-16.30 uur
€ 7,50 en 5,00

IVN maandagochtend wandeling

iedere 3e vrijdag van de maand 9.30-11.30 uur
gratis
Heb je nog weinig ervaring met computer en
internet? Volg dan de gratis cursus Klik & Tik bij
de Bibliotheek		

Start: P de Plaghak, Schaapsallee/Plaggenweg,
Laag-Soeren,
www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/activiteiten/
paddenstoelen-bij-soere...
7 oktober 2019, 09.30 uur
Paddenstoelen bij de Soerense Sprengen
Vooraf aanmelding is niet nodig.

24

Dieren
TAAL & DIGITAAL

Leer omgaan met computer en internet

tai chi-qi gong

Internetcafé, de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5
Alberdine Tesink, 06-10 13 94 93
alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

ontmoetingskerk, Admiraal Helfrichlaan 6952cj
mathilde folst, 0313422124, mfolst@kpnplanet.nl
maandagmiddag, 13.30 tot 14.30 en
15.00 tot 16.00 uur
29 Euro per maand
beweging en ontspanning voor iedereen. Tai chi
en gi gong beoefening heeft tot doel het lichaam
en van daaruit de geest te ontspannen het zorgt
voor een juiste houding en balans

iedere 1e maandag van de maand 10.00-12.00
gratis
Bijeenkomst over allerlei onderwerpen die met
de digitale wereld te maken hebben

Inloopspreekuur Taalpunt Dieren

Gymnastiek voor 60+

de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5
Taalhuis Veluwezoom, 06-45 39 46 40
contact@taalhuisveluwezoom.nl,
www.taalhuisveluwezoom.nl

Sporthal Theothorne, Ericaplein 1-A
Roland Gerritsen, 06-18732662, rolandgerritsen@live.nl

elke donderdagochtend 10.00-11.30 uur
gratis
Voor iedereen die beter wil leren lezen,
schrijven en computeren.

Dinsdag, 15.00-16.00 uur
€ 5,00 per les
Wekelijks een uurtje gezamenlijk bewegen onder
bevoegde leiding. Sport, spel en gym. Aspirant
leden kunnen vrijblijvend 3 weken proefdraaien.

Samen Nederlands praten

Indoor Bowls sport

de Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5, Dieren
Esther Staal, 06-45 39 46 40
contact@taalhuisveluwezoom.nl
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda

Sporthal Theothorne, Callunaplein 77,
W. Rijken, 0313-427386, bvdehangmat@gmail.com
www.bvdehangmat.nl
Donderdag, 14.00-16.30 uur
€ 16,00 per maand
Voor alle leeftijden, dames en heren. Deze sport
kan door dames en heren worden gespeeld,
met een redelijk lichamelijke conditie.
Ontspannend en in sociaal clubverband.
Coaching van leden.

elke woensdagochtend 10.30-12.00 uur
gratis
Oefenen met Nederlands praten en luisteren over
leuke en belangrijke onderwerpen, zoals bellen,
eten en drinken, familie en gezondheid.

SPORT & SPEL
Yoga

GoYoga, hatha yoga

De Oase, Ericaplein 1, Margot Metz, 026-3649208

GoYoga Studio, Diderna 9
Frank Verhoef 0648 975 938
www.goyoga.nl

Maandag
10:00 - 11:00 / 11:00 - 12:00 / 12:00 - 13:00

info@goyoga.nl

woensdag 11:00 uur bij voldoende
belangstelling
€ 10,- per les, Gratis kennismakingsles
Gentle Yoga

Yoga
De Oase, Ericaplein 1, Margot Metz, 026-3649208
Dinsdag
8:30 - 9:30 / 9:30 - 10:30 / 10:30 - 11:30
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Dieren
SPORT & SPEL

Body & Mind

Fysio Fitness

Sporthal Theothorne, Ericaplein 3

Intermezzo, Harderwijkerweg 1
Janet Kleijer, Lisa Dorregeest,
Marijn Meezen, 088-9901859
fysiotherapie.regiordd@attentzorgenbehandeling.nl
www.attentzorgenbehandeling.nl

Esmee Stoeten, 06-33893369, esmee@accanique.nl
(0314) 378 030, info@accanique.nl
www.citydance.nl/lesrooster-sporthal-theothorne-dieren/
Dinsdag 20.30-21.30
24,50 p.m.
Vind balans tussen lichaam en geest.
Kom vrijblijvend twee gratis proeflessen volgen.

Maandag / woensdag / vrijdag, 14.00 - 15.00 uur
10x voor € 60
Fitness voor ouderen, begeleiding fysio

Conditie gym

Yogalessen

Theothorne, Ericaplein 3,

Yogacentrum Dieren, Kerkstraat 10
Geno Tak, 0313 413693, geno.tak@chello.nl
www.yogacentrumdieren.nl

Esmee Stoeten, 0633893369, esmee@accanique.nl
Anique Ruesen, (0314) 378 030, info@accanique.nl
www.citydance.nl/lesrooster-sporthal-theothorne-dieren/

woensdagavond 18.55 - 20.10 uur
en 20.30 - 21.45 uur
€ 41 per maand
Toegankelijke yogalessen met veel persoonlijke
aandacht. Om gezond en soepel te blijven, zowel
fysiek als mentaal. Voor ontspanning en vitaliteit.

Woensdag 09.00-10.00
€ 24,50
In conditie blijven. Kom vrijblijvend twee gratis
proeflessen volgen.

Keep fit 45+

Yogales		

Theothorne, Ericaplein 3

Yogacentrum Dieren, Kerkstraat 10
Geno Tak, 0313 413693, geno.tak@chello.nl
www.yogacentrumdieren.nl

Esmee Stoeten, 06-33693399, esmee@accanique.nl
Anique Ruesen, (0314) 378 030, info@accanique.nl
www.citydance.nl/lesrooster-sporthal-theothorne-dieren/

Vrijdagochtend 9.30 - 11.00 uur
€ 41 per maand
Toegankelijke yogalessen met veel persoonlijke
aandacht. Om gezond en soepel te blijven, zowel
fysiek als mentaal. Voor ontspanning en vitaliteit

Woensdag 10.05-11.05
€ 24,50
Blijf in beweging. Komt vrijblijvend twee gratis
proeflessen volgen.
						

Pilates

Bewegen met accent op sport en spel

Theotorne, Ericalplein 3

Sporthal Theothorne, Ericaplein 1A
Gerrie van Beek, 06-19680425,
gerriebeekvan@gmail.com
Ieke Salden, 06-50494370, info@phys-ieke.nl
www.phys-ieke.nl

Anique Ruesen, (0314) 378 030, info@accanique.nl
Esmee Stoeten, 06-33693399, esmee@accanique.nl
www.citydance.nl/lesrooster-sporthal-theothorne-dieren/

Maandag 15.00 uur tot 16.00 uur
17.50 per maand
We spelen op recreatieve basis sporten als
Tennis, badminton, hockey volleybal, maar
werken ook aan balans kracht uith. vermogen
en coördinatie.

Donderdag 19.30-20.30
€ 24,50
De inspannende ontspannings les.
Kom vrijblijvend gratis twee proeflessen volgen.
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Dieren / Ellecom
SPORT & SPEL
MBvO

Hardlopen

mfc de oase, Ericaplein 1			

Atletiekvereniging AV Gelre, Kolonieweg 2-a
Ilse Paulus, 06-20717879, pr@avgelre.nl
www.avgelre.nl

woensdag 10 uur en 11.15

Woensdag 19.00 uur, Donderdag 09.00 uur
Zaterdag 08.30 uur
Contributie: € 37,00 per kwartaal, vier keer
gratis meetrainen, en € 16,95 per jaar een
bijdrage aan de KNAU
Voor beginners en gevorderden

Indoor Bowls Sport
Theothorne, Callunaplein 77
W. Rijken, 0313-427386
bvdehangmat@gmail.com, www.dehangmat.nl

“

Donderdag 14.00-16.30 uur
€ 16,00 per maand
Voor alle leeftijden, dames en heren. Deze sport
kan door dames en heren worden gespeeld,
met een redelijk lichamelijke conditie.
Ontspannend en in een sociaal clubverband.
Coaching van leden.

Sport is de belangrijkste
bijzaak in het leven.
Kees Jansma

Ellecom

Fietsgroep Dieren		
Het Duynhuis, Van der Duyn v Maasdamstraat 63
Stefan Leemreize, 06-52169861, s.leemreize@rheden.nl

”

MUZIEK & ZANG
Satsang

Woensdag 10.00 uur
Gratis
laagdrempelig fietsen

Mantra-zang, inspiratie & meditatie
Ananda Yoga Centrum, De Friedhof 7
Yoganand Gerritsen, 0313 - 414893
info@anandayogacentrum.nl
www.anandayogacentrum.nl/overig/satsang

Wandelgroep Dieren
Het Duynhuis, Van der Duyn v Maasdamstraat 63
Stefan Leemreize, 06-52169861
s.leemreize@rheden.nl
www.inloophuisdieren.nl/vrijetijdsbesteding/

1e zondag v/d maand 20.00 - 21.30 uur
gratis / donatie
Satsang-avonden zijn vreugdevolle avonden
waarin we samen mantra’s zingen. Dit brengt
de geest tot rust. Voel je welkom, ook als je niet
muzikaal bent		

Dinsdag 09.45 uur (30 min.), 10.00 uur (90 min),
10.30 uur (45 & 60 minuten) groep
Gratis
laagdrempelig wandelen

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Meditatie - les

Yoga

Ananda Yoga Centrum De Friedhof 7
Yoganand Gerritsen, 0313 - 414893,
info@anandayogacentrum.nl
www.anandayogacentrum.nl/meditatie-les

A.M.G. Schmidtschool, Valeriuslaan 18
Mirjam Broekhof, 06-44812696
mirjam@mirjambroekhof.nl, www.yogametmirjam.nl

maandag 20.30 - 21.30 uur
€41 per maand
Onder de inspirerende leiding van een deskundige leraar word je begeleid van onrust naar
innerlijke stilte. Samen mediteren geeft kracht.
Vind rust & stilte in jezelf

Maandag 09.00 uur & 19.30 uur,
Donderdagavond 19.00 uur & 20.30 uur
€ 9,00 per les
Lid vereniging Yoga Docenten Nederland (VYN)
Meer rust, ruimte, meer plezier
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Ellecom
ONTMOETING & ONTWIKKELING
Suiker en je lichaam

Meditatielessen

meer rust en positiviteit

Smaakidee-Voedingsadvies, Pieperslaan 19
Mieke Schoenmakers, 0641317775
info@smaakidee-voedingsadvies.nl
www.smaakidee-voedingsadvies.nl

Garden-of-Yoga, Lindelaan 9
www.yogacentrumdieren.nl
Iedere eerste en derde maandagavond van de
maand.
20.00 - 21.15 uur
€ 10,00 per les
Mediteren bevordert je gezondheid,
je concentratie en je voelt je beter.
Samen mediteren is erg krachtig.

In overeenstemming te bepalen
19,50 p.p.
Wat doet suiker met ons lichaam?
Deze voorlichting wordt aangeboden voor een groep
van minimaal 8 personen.

SPORT & SPEL

Koffie met Smaakidee-Voedingsadvies

Yin Yoga

Pieperslaan 19
Mieke Schoenmakers, 0641317775
info@smaakidee-voedingsadvies.nl
www.smaakidee-voedingsadvies.nl

Ananda Yoga Centrum, De Friedhof 7			
Yoganand Gerritsen, 0313 - 414893
info@anandayogacentrum.nl
www.anandayogacentrum.nl/yoga-lessen

In overeenstemming te bepalen
1 uur durende bijeenkomst
19.50 p.p.
In gesprek aan de keukentafel. Deze voorlichting
wordt aangeboden voor een groep van minimaal
8 personen.

donderdag 20.30 - 21.45 uur
€41 per maand
Creëert ruimte in bindweefsel & spieren

Yoga

Supermarktsafari

Boodschappen doen; waar let ik op?

Ananda Yoga Centrum, De Friedhof 7
Yoganand Gerritsen, 0313414893
info@anandayogacentrum.nl
www.anandayogacentrum.nl/yoga-lessen

Smaakidee-Voedingsadvies, Pieperslaan 19
Mieke Schoenmakers, 06-41317775,
info@smaakidee-voedingsadvies.nl
www.smaakidee-voedingsadvies.nl

maandag 11.00 - 12.15 uur
Fijn bewegen, juist ademen, ontspannen

Nader te bepalen
1 uur durende bijeenkomst
19,50 p.p.			

maandag 19.00 - 20.15 uur
Aansluitend aan de yogales is het mogelijk de
meditatieles (20.30 - 21.30 uur) te volgen.
Fijn bewegen, juist ademen, ontspannen

Voedingsadvies

In gesprek over je eetdagboek

dinsdag 20.30 - 21.45 uur
Fijn bewegen, juist ademen, ontspannen

Smaakidee-Voedingsadvies, Pieperslaan 19
Geno Tak, 0313 413693, geno.tak@chello.nl
www.smaakidee-voedingsadvies.nl

donderdag 9.30 - 10.45 uur
Fijn bewegen, juist ademen, ontspannen

In overeenstemming te bepalen
Bijeenkomst van 1 uur
200
Intakegesprek, analyse eetdagboek, op maat
gemaakt advies, stand-by service.

donderdag 19.00 - 20.15 uur
Dynamisch bewegen, diep ontspannen
€41 per maand
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Spankeren / Laag-Soeren
ONTMOETING & ONTWIKKELING

Spankeren

Seniorensoos De Stoof

MUZIEK & ZANG

’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25, Laag-Soeren
http://www.laag-soeren.nl/sprengenhus

Accordeonvereniging Aeolus

Dinsdag 14:00 - 16:30 uur
€ 1,- per middag

Genevieve Wieringa, 06-20484661
starlet1@hetnet.nl
www.aeolusdieren.nl

Koffieklets

In overleg
Een accordeon en het benodigde lesmateriaal worden
voor u geregeld. Nooit te oud om accordeon te spelen

Twee aangename uurtjes waarin veel mogelijk is.
Ideeën zijn welkom!
’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25, Laag-Soeren
http://www.laag-soeren.nl/sprengenhus

ONTMOETING & ONTWIKKELING
Ibiza tas maken

Donderdag 10.00 - 12.00 uur

Hoofdstraat 7 in Leuvenheim
Ilja Wensink, 0683974328, info@byilja.nl
www.byilja.nl/WordPress/tas-maken/workshop-ibiza-tas-maken/

Gezellig samen eten
’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25, Laag-Soeren
www.laag-soeren.nl/sprengenhus

in overleg
34,99
Beschilder je eigen tas
Workshops By Ilja (workshops op locatie mogelijk!

Elke 2e donderdag van de maand kun je samen
gezellig eten in ‘t Sprengenhus.
17:30 - 19:30 uur

Hippe schelpen krans maken!

BEELDENDE KUNST & CREATIVITEIT
Boulevard Magenta

Hoofdstraat 7
Ilja Wensink, 0683974328, info@byilja.nl
www.byilja.nl/WordPress/tas-maken/hippe-schelpen
-krans/

Kleinschalige schilderschool met unieke
onderwijsmethode.
Harderwijkerweg 25, Laag-Soeren
(achterzijde ’t Sprengenhus)
Marjan Smit 06-46280411
info@boulevardmagenata.nl
www.boulevardmagenta.nl

in overleg
27,99		
Je eigen woondecoratie maken.
Workshops By Ilja (workshops op locatie mogelijk

Verschillende lesdagen, zie de website.
Hier leer je het ambacht, want zonder ambacht geen
kunst.

Laag-Soeren
MUZIEK & ZANG

Muziekvereniging Sempre Crescendo

Heeft u al langer het idee om (weer) muziek te willen
maken binnen een vereniging? Bij ons bent u van
harte welkom!
’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25, Laag-Soeren
Informatie en aanmelden via de website.
www.semprecrescendo1890.nl
Dinsdag 20.00 - 22.00 uur
Contributie € 15,- p/m
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Boekhandel Jansen & de Feijter

Openluchttheater De Pinkenberg - Velp

Boekhandel Jansen & de Feijter in de Emmastraat in
Velp is meer dan een boekhandel alleen. Sinds 1998 een
begrip in de regio. Niet alleen door een mooi assortiment
en deskundige medewerkers, maar vooral ook door de
vele lezingen en activiteiten. Bovendien is het petit café
Lezen & Laven een mooi rustig plekje.

Cultuurbedrijf RIQQ programmeert superleuke familievoorstellingen, concerten en andere evenementen op
een prachtige plek in het bos: in Openluchttheater De
Pinkenberg! Bekende artiesten als Dirk Scheele, Cristina
Branco & Het Gelders Orkest, Dolf Jansen, Tim Knol, en
vele anderen hebben hier al acte de présence gegeven!
Vanaf mei 2020 vindt u het nieuwe zomerprogramma op:
www.depinkenberg.nl

Een kleine greep uit het aanbod van komend najaar
(aanvang 20:00 uur):
Maandag 16 september - Lodewijk Asscher - De mens
in de politiek - Zalencentrum Parkstaete, Velp
Woensdag 9 oktober Pieter Waterdrinker Literaire lezing
- Grote Kerk, Kerkstraat 32 Velp
Dinsdag 5 november Jan Brokken Baltische Zielen
Concertlezing - Grote Kerk, Kerstraat 32 Velp

Kasteel Middachten - De Steeg
Alle zondagochtenden van juli organiseert Cultuurbedrijf
RIQQ voorstellingen in de prachtige tuin van Kasteel
Middachten. Dit zijn altijd bijzondere voorstellingen, met
grote namen zoals Spinvis, Fay Lovsky, Eric Vloeimans,
Lavinia Meijer en vele anderen. Vanaf mei vindt u informatie over de concerten in juli 2020 op de website van
Cultuurbedrijf RIQQ: www.cultuurbedrijfriqq.nl

Voor meer informatie en andere activiteiten:
www.eenpassievoorboeken.nl

Exposities Nieuwe Ruimte - Velp
Stichting Nieuwe Ruimte bestaat uit een groep professionele beeldend kunstenaars uit de gemeente Rheden en
omgeving. De stichting is in 2018 opgericht en wil contact maken tussen beeldende kunst en inwoners van de
gemeente Rheden. Dat gebeurt onder andere via exposities en diverse activiteiten in een groot winkelpand aan
Den heuvel 32 in Velp.
Meer informatie over openingen van exposities
en andere activiteiten, vindt u op onze website:
www.nieuwe-ruimte.nl

Filmhuis Dieren
In de schouwburgzaal Theothorne, Callunaplein 77 in
Dieren zijn prachtige films te zien.

Concerten en activiteiten in de Kerk van Rozendaal

Iedere dinsdag- en vrijdagavond om 20:00 uur. Toegang
€ 8,- (met Gelrepas € 2,50).

De Stichting Vrienden van de Kerk in Rozendaal stelt
de kerk aan de Kerklaan 15 beschikbaar voor culturele
activiteiten, waaronder concerten en lezingen.

Eén maal per maand op dinsdagmiddag 14:30 uur matinee,
speciaal voor senioren. Bij de matinee is een kop koffie of
thee vóór de voorstelling inbegrepen in de entreeprijs.

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op:
www.dekerkvanrozendaal.nl

De eerstvolgende voorstellingen:
Di. 10 sept. Green Book.
Di. 8 okt.
Biggest Little Farm.
Di. 12 nov. Red Joan.
Di. 10 dec. The Lion King.
Kijk voor de films in 2020 op www.filmhuisdieren.nl

Kaarten voor de concerten en lezingen zijn te verkrijgen
in de kerkzaal voorafgaand aan het concert of de lezing.
U kunt ook reserveren via email:
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
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De Bibliotheek: zoveel meer dan boeken!
Dat je voor het lenen van boeken naar de bibliotheek kan,
is voor veel mensen natuurlijk wel bekend. Maar wat veel
mensen vaak niet weten, is het grote aanbod aan activiteiten. De bibliotheek is een bruisende plek in jouw stad
of dorp, waar je kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling. de Bibliotheek maakt je rijker!

Nieuw Cultureel Café: de Zilveren Zondag
Vanaf november 2019 organiseren een aantal partners
uit de gemeente een inspirerende middag voor ouderen:
een film, een lezing of een voorstelling op basis van ontmoeting, meedoen, kennisuitwisseling en verdieping. De
sprekers zijn bekendere auteurs of mensen uit de regio die
boeiend kunnen vertellen over kunst & cultuur, over een
historisch onderwerp of over een ambacht bijvoorbeeld.

Met dit najaar onder meer:
• zaterdag 28 september:
Meet & Greet lees- en studiekringen
• dinsdag 1 oktober:
Lezing ‘De verbeelde werkelijkheid van Noord-Korea’
• zondag 3 november: Slotakkoord. Interactieve
middag over afscheid nemen van het leven.
• dinsdag 12 november: Lezing met Maxim Februari

U bent van harte welkom, telkens op de tweede zondag
van de maand!
Zondag 10 nov. Film: Edie. Locatie: Theothorne, Dieren
Zondag 8 dec. Lezing: De Ster van Bethlehem.
Locatie: n.n.t.b.
Zondag 12 jan. 2020 Lezing Josha Zwaan.
Locatie: De Bundel, Dieren

Geniet zorgeloos van een activiteit met Vier het
Leven van deur tot deur!
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten
van deur-tot-deur voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld. U wordt thuis opgehaald door een gastheer of
gastvrouw van Vier het Leven en samen met andere gasten gaat u naar een bioscoop, theater of museum bij u in
de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en wordt
na afloop weer veilig thuisgebracht.

Daarna iedere 2e zondag van de maand!
Aanvang 14:30 uur. Meer informatie, ook over vervoer,
vindt u op de website: www.zilverenzondag.nl

RhederArt in Schouwbrug Theothorne, Dieren
Voorstellingen seizoen 2019-2020
Za 14/Sep
Vr 27/Sep
Wo 16/Okt
Vr 18/Okt
Za 16/Nov
Za 30/Nov
		
Za 14/Dec
Za 28/Dec
Za 04/Jan
Zo 19/Jan
		
Vr 31/Jan
Za 15/Feb
Za 07/Mrt
Za 21/Mrt
Za 04/Apr
Za 18/Apr
Za 09/Mei

Op onze website www.4hetleven.nl vindt u uitgebreide
informatie en de mogelijkheid om te reserveren.
Reserveren kan ook telefonisch:
035 - 5245156 (ma. t/m vrij. van 9.00 - 18.00 uur).
Om u alvast een idee te geven:
Introdans op zaterdag 28 september,
Vivaldi met Harriet Krijgh op 18 oktober,
Drents Museum op 30 oktober,
De Alex Klassen Revue op 21 november,
The Lion King (live action film) op 10 december,
De Notenkraker op 17 december.
De mogelijkheden zijn zeer divers.
Er is vast iets van uw smaak tussen!

Arie en Silvester - WIE?!
Steven Brunswijk - Van Slaaf tot Meester
Klets Kindercabaret - KLETSKOUSEN! (6+)
Mark van de Veerdonk - Geen Viking
Maartje & Kine - Hoge Noot
Arnout van den Bossche - Burn-out voor
Beginners
Tis hier geen hotel - De Pubermonologen
Nabil Aoulad Ayad - Monopoly
Thijs Kemperink - Eerlijk duurt het kortst!
Jop Wijlacker & Dennis Kolen - Sounds of
Silence
Javier Guzman - Guzmán
Enge Buren - Basta!
Rob & Emiel - Onderweg
Fabian Fransiscus - Kleine Wereld (Try-out)
LOS - Lusten en Lasten
Marjolijn van Kooten - Ongestoord
Percossa - Unplugged

De voorstellingen beginnen om 20:00 uur.
Klets Kindercabaret en JopWijlacker & Dennis Kolen
beginnen om 15:00 uur.
Rob & Emiel beginnen om 19:00 uur.
31

De ActiviteitenGids is gemaakt door Cultuurbedrijf RIQQ i.s.m. Sportbedrijf Rheden en Bibliotheek
Veluwezoom en met medewerking van Stichting STOER.
Mede mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële
bijdrage van de gemeente Rheden en Fonds
Sluyterman van Loo.

Gemeente Rheden kiest ervoor kunst en
cultuur, sport- en ontmoetingsactiviteiten
een rol te laten spelen in haar doel om
inwoners gezond, veilig en relatief gelukkig
te laten wonen, werken en recreëren, jong
te laten zijn en ouder te laten worden.

Het maken van deze gids is altijd veel werk. Ook zijn er kosten gemaakt voor het vormgeven
en drukken ervan. U kunt ons, én het milieu, helpen door de gids door te geven aan iemand
anders als u deze niet meer nodig heeft. Dankuwel!
Marijn, Ilja, Ilse, Tineke, Inge, Jet, Martijn, Gigi, Edwin

