
Wijkontmoetingscentrum Veluwse Heuvel wil een bruisend centrum zijn, voor, met en 
door burgers. Van kind tot senior: een ontmoetingsplek voor u. Elkaar tegenkomen en 
samen activiteiten doen, een kopje koffie, praatje of informatie halen.
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Inloop Kom’r in
Elke werkdag van 10.00-12.00 uur. 
Elke donderdag tussen 10.00-12.00 uur kunt u tijdens de koffie bezig 
zijn met de computer. Neem gerust uw laptop mee. 

Warme maaltijd
Elke werkdag is er gelegenheid om 12.00 uur een warme maaltijd 
te nuttigen. Kosten zijn € 7,50, opgeven is noodzakelijk en kan tot 
4 werkdagen van tevoren. Max. 20 personen. 

FEESTWEEK! 
We gaan de opening officieel vieren met een feestweek van 7 tot 
en met 15 maart. Tijdens de diverse activiteiten krijgt iedere buurt-
bewoner de kans om binnen te kijken en kennis te maken. 

Parkeren
In verband met beperkte parkeerruimte verzoeken wij bezoekers 
zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. 

Passende naam voor de zaal
De recreatiezaal heeft nog geen passende naam. Wij hopen dat u 
mee wilt denken, want het is tenslotte ‘de huiskamer’ van de buurt. 
Van 7 tot 15 maart om 12.00 uur kunt u een naam aandragen. 
Tijdens de Happy Hour op 15 maart wordt de naam bekendgemaakt. 
Bent u erbij?

Donderdag 7 maart 
15.30-17.00 uur  Officiële opening Veluwse Heuvel voor genodigden 
(bewoners appartementen/omwonenden). 
19.30 uur  Start feestweek voor alle wijkbewoners met optreden 
Keltische Keilers.  

Vrijdag 8 maart 
13.15 uur  Oldtimertoertocht over de Veluwe, met aansluitend een 
High Tea. Inschrijven voor de toertocht in een oldtimer kan bij de 
balie. Het aantal beschikbare auto’s bepaald hoeveel mensen mee 
kunnen. Vol = vol. Hebt u een oldtimer en een chauffeur en rijdt u 
een aantal buurtbewoners rond? U kunt zich aanmelden bij de balie 
of via ons telefoonnummer. 



16.00-17.30 uur  Happy Hour. Een gezellig uur met High Tea hapjes  
en andere heerlijke versnaperingen (eigen bijdrage € 3,-). 

Zaterdag 9 maart
12.00 uur  Broodje hamburger à la Veluwse Heuvel € 4,50 p.p. 
Opgeven is noodzakelijk. Max. 25 personen.

Maandag 11 maart 
20.00 uur  Optreden de Lady’s uit Nunspeet

Dinsdag 12 maart  
10.00-12.00 uur  Koffie met gebak
14.00-16.00 uur  Workshop Diamond Painting 
Onder supervisie van Jeniek Visscher uit Ermelo kunt u met kleine 
diamantjes op een voorgedrukt patroon de juiste steentjes plakken 
waardoor er een prachtig schilderijtje ontstaat. Jeniek verzorgt de 
materialen die u ook thuis kunt gebruiken om het werkstukje af te 
maken. Opgeven kan tot 26-02 bij de balie of via de mail.  
Hartelijk welkom. Kosten: € 7,50 p.p. excl. consumptie. 

Woensdag 13 maart  
14.00-15.45 uur  bloemschikken op een ronde schaal. 
Deelname: tot max 15 personen, opgeven is noodzakelijk en kan tot 
8 maart. Kosten: € 5,- (incl. materialen, excl. consumptie). 
15.00 uur  Kids time! Theatervoorstelling Schaap 507 wordt gespeeld 
door Theater @penstaartje. Geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. 
Kom je ook? Aanmelden is niet nodig.  
17.00 uur  Saskia’s Eetcafé. Opgeven is noodzakelijk. € 4,50 p.p.

Donderdag 14 maart
10.00-12.00 uur  Koffie inloop met pc ondersteuning.
14.00 uur  Koersballen en andere spelletjes. De koffie met wat lekkers 
staat voor u klaar.
18.00 uur  Buurtbuffet, U neemt een gerecht mee voor 3 personen. 
Van alle gerechten maken we een buffet en eten met elkaar. Gasten 
betalen alleen de consumpties. Bel of mail met hoeveel personen u
komt eten en welk gerecht u meeneemt. Eet u mee?! Hartelijk welkom!



Vrijdag 15 maart 
NL doet, Veluwse Heuvel DOET MEE
09.30-12.00 uur  maken we groentetuintjes op wieltjes met 
buurtbewoners en jongeren van Nuborgh College. Komt u kijken? 
De koffie staat klaar.

12.00 uur  Pannenkoeken eten, gebakken door de jongeren. 
Opgeven is noodzakelijk, max. 20 personen. € 1,- per pannenkoek. 

14.30-16.30 uur  Happy Hour.

15.00 uur  Bekendmaking van de naam van de recreatiezaal WOC 
Veluwse Heuvel. 

Schilderles in de Veluwse Heuvel
Elke dinsdagmiddag 13.30-16.00 uur. Ook altijd al eens willen 
schilderen met olieverf? Maak kennis met Jan van Kleeff. Hij zorgt 
voor alle materialen. Kosten € 50,- per maand (ongeacht hoeveel 
weken) € 15,- per keer. Incl. 1 consumptie. (19 maart valt af). 
Benieuwd naar schilderkunsten van Jan van Kleeff, kijk op youtube: 
https://youtu.be/5CaK-rWu638

Pannenkoeken eten op zaterdagmiddag 
Op zaterdag 23 maart 12.00 uur kunt u genieten van vers gebakken 
pannenkoeken. Neem gerust (klein)kinderen mee! Opgeven is 
noodzakelijk. Max. 25 personen. Geef u snel op, want vol = vol! 
Kosten: € 1,- per pannenkoek. Keus uit kaas, spek, naturel.  
Kiest u een dubbele (kaas met spek) betaalt u € 1,50. Dit alles 
exclusief drankjes. 

Saskia’s eetcafé 
Woensdag 27 maart 17.00 uur broodmaaltijd. € 4,50, opgeven is 
noodzakelijk. 

Welkom bij eetclub SamSam
SAMen koken, SAMen eten. Deze naam geeft precies aan waar 
het hierbij om draait. Datum: 28 maart. Inloop vanaf 16.00 uur, 
18.00 uur aan tafel. Kosten: € 3,- per keer, betalen voorafgaand aan 
de maaltijd in het WOC. Opgeven is noodzakelijk.



20 maart: Stemmen 
Op woensdag 20 maart kunt u stemmen in WOC Veluwse Heuvel. 
De koffie staat voor u klaar. Eet u ook een hapje mee om 12.00 uur 
of 17.30 uur? Wij horen het graag. U kunt zich daarvoor opgeven 
tot 15 maart. 

28 maart: Buurtbingo 
Elke laatste woensdagmiddag van de maand van 14.00-15.45 uur 
kan jong en oud meedoen met de buurtbingo en uiteraard zijn er 
prijzen voor alle leeftijden. Kosten: € 3,- p.p. exclusief consumptie. 
Doet u/doe jij ook mee? Opgeven is niet nodig.

Koersbal 
Koersbal is vergelijkbaar met het spel Jeu de boules en wordt 
binnen gespeeld op een mat. Ontdek het spel en neem gerust een 
medespeler mee. Elke donderdag van 14.00-15.30 uur. € 2,50 p.p. 
incl. consumpties.

Happy Hour
Elke vrijdagmiddag 14.30-16.30 uur een Happy Hour (borreltijd/
borreluur) in WOC Veluwse Heuvel verzorgt door Joke Nab.  
Er is koffie, thee, bier, wijn, advocaat of een sapje. Drinkt u een 
glaasje mee? U kunt 2 alcoholische consumpties per middag 
nuttigen. Naast de drankjes wordt er ook gezorgd voor hapjes. 
Prijzen van de drankjes kunt u contant betalen: 
Bier/wijn € 1,50 | Advocaat € 1,- | Sap 0,75

Kapper in het WOC
Elke maandagmiddag tussen 13.30-16.30 uur is kapper Nikky Markx 
in huis. U kunt een afspraak maken via 06 - 40 10 35 60. 
Knippen dames/heren € 10,- | Föhnen en watergolven € 15,-. 

Boekenruil
Voor de liefhebber van een goed, leuk of interessant boek kunt u 
in de Veluwse Heuvel terecht bij onze boeken in de boekenkast. 
U kunt boeken meenemen en weer terug brengen als u ze gelezen 
hebt. Elke dag tussen 10.00-16.00 uur kunt u terecht bij de 
boekenkast. 



Dit programma wordt gevuld met alles wat buurtbewoners aanbieden. 
Waar nodig krijgen zij daarbij ondersteuning. Hebt u ook iets te bieden? 
Laat het weten.  

Feestdagen 
Kunt u iets betekenen voor andere wijkbewoners tijdens de feest-
dagen? Het WOC is uiterst geschikt voor het samen organiseren  
van gezellige momenten tijdens de feestdagen. Doet u mee?
Houd onze flyers in het WOC, de facebookpagina en de website 
in de gaten voor nieuwe activiteiten die nog niet in de folder zijn 
opgenomen deze maand. 

Meer bewegen
Veel buurtbewoners hebben zich opgegeven voor de gymles. 
We zijn daar omstandigheden op zoek naar een gymdocent. 
Opgeven voor de gymles kan nog in maart. De geïnteresseerden 
worden persoonlijk op de hoogte gehouden over de start van 
de groep. Wilt u ook wekelijks 45 minuten actief bewegen onder 
begeleiding? U kunt zich aanmelden bij de balie of via ons 
telefoonnummer.  

Informatievoorziening: Vraagbaak 
Elke dinsdag tussen 10.00-12.00 uur kunt u in het WOC terecht 
met uw vraag bij de Vraagbaak. Hebt u een vraag over bijvoorbeeld 
wonen, zorg, financiën, welzijn en activiteiten? We bieden een 
luisterend oor, begeleiden waar nodig en/of denken met u mee. 
Uw vraag moet immers dichtbij huis opgepakt kunnen worden. 
Let op: vanaf maart kunt u bij de Vraagbaak ook terecht voor vragen 
over toeslagen en belastingaangifte. Hartelijk welkom!    

GEZOCHT
- Vrijwilligers op maandag en vrijdag die tussen 10.00-13.30 uur  

de warme maaltijd bereiden;
- Gastvrouw/gastheer voor inloop momenten, ook in het weekend;
- Creatieve buurtbewoners die af en toe in de avond de buurt een 

workshop wil aanbieden;
- Gymdocent.

Aan de voorzijde van dit programma vindt u onze contactgegevens.
We horen graag van u.


