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Doet u ook mee? 

Hierbij ontvangt u de nieuwe activiteitengids voor Woerdense 
volwassenen van 55 jaar en ouder.  
 
Deze gids staat vol leuke activiteiten, van 42 verschillende 
aanbieders, waar u aan mee kunt doen om meer te bewegen, 
anderen te ontmoeten, iets te doen of iets te leren. Dit kan veelal 
gratis of tegen een kleine vergoeding. Zo kunt u laagdrempelig uw 
interesses uitbreiden, weer een oude hobby oppakken of juist iets 
nieuws leren.   
 
De activiteiten staan op alfabetische volgorde. In de inhoudsopgave 
vindt u een totaaloverzicht van alle activiteiten per kern.  
 
Blader dit boekje eens rustig door. Heeft u een leuke activiteit 
gevonden? Dan kunt u zich aanmelden op de website 
www.DoeMeeInWoerden.nl. 
 
 
 
 
 
 
  

Translate the website www.DoeMeeInWoerden.nl: 
> click at the globe and select your preferred language. 
 
Ви хочете прочитати веб-сайт іншою мовою? 
> Натисніть на земну кулю 
 

أخرى؟  بلغة الموقع قراءة تريد هل   
 

Doet u ook mee? 

  Other language? 
 

click! 



 
Gezond blijven door leuke dingen te doen 

In de coronaperiode ben ik begonnen met zwemmen. Drie keer in de 
week duik ik in de zomermaanden het zwembad in. Ook volg ik elke 
week een yogales. Na een vermoeiende les op maandagavond, heb ik op 
dinsdag de hele dag extra energie. Tenslotte fiets ik graag. Niet alleen 
meerdere keren per week door het Groene Hart, van mijn huis in 
Montfoort naar het gemeentehuis in Woerden. Maar ook op andere 
plekken in Nederland, als ik er met de caravan op uit trek. 
 
Het regelmatig bewegen en de gezelligheid van het samen doen zorgen 
ervoor dat ik me goed, gezond en fit blijf voelen. En dat gun ik u ook. 
Daarom ben ik ook zo blij dat het Beweegteam deze activiteitengids 
heeft gemaakt.  

 
Want u gezond en fit voelen gaat niet alleen over de dingen die u bij de 
dokter bespreekt. Juist als u wat lichamelijke klachten hebt is het 
belangrijk om gezondheid op andere vlakken te zoeken. Gezondheid gaat 
namelijk ook over lekker in je vel zitten en gelukkig zijn. Om dat voor 
elkaar te krijgen helpt het om met anderen leuke dingen te doen, zinvol 
bezig te zijn en te bewegen.  

 
Deze gids staat vol activiteiten. U kunt gemakkelijk meedoen aan de 
verschillende kennismakingsactiviteiten en zo uw interesses uitbreiden of 
nieuwe dingen leren! Meedoen is makkelijk en in veel gevallen gratis.  

 
Ik hoop van harte dat u een 
activiteit vindt die bij u past en 
op een positieve manier met uw 
gezondheid aan de slag gaat! 

Mariëtte Pennarts-Pouw 
 

Wethouder Sociaal Domein 

Voorwoord van de wethouder 



 
1. Zoek naar leuke activiteiten in dit boekje 

en ga naar de website 
www.DoeMeeInWoerden.nl. Op de site 
klikt u op de button van de gewenste 
leeftijdscategorie.   

 
 
 
 

2. Scroll door de activiteiten op de site of 
zoek een specifieke activiteit via de 
zoekbalk bovenin het scherm. U kunt 
ook activiteiten filteren (2), bijv. per 
wijk. Heeft u een leuke activiteit 
gevonden? Klik dan op ‘Meer info’(3) 
voor de locatie, datum en overige 
gegevens. 

 
3. Wilt u aan de activiteit deelnemen, klik 

dan op ‘Toevoegen’ (4). De activiteit 
verschijnt nu in uw winkelmandje. Wilt 
u zich inschrijven voor meer activiteiten? 
Winkel gerust nog verder.  
 
 

4. Heeft u uw keuze gemaakt? Klik dan op 
uw winkelwagentje bovenin en op 
‘Afronden’. U komt nu op de 
Inlogpagina. Heeft u al een account, log 
dan in met uw gegevens. Heeft u nog 
geen account? Dan kunt u zich gratis en 
veilig registreren. Volg de stappen en 
zodra u bent ingelogd kunt u uw 
gegevens verder invullen en uw 
inschrijving afronden. 

 
 

Stap voor stap meedoen 

2 

3 

4 



 

Ter info: U kunt zich op dit moment online inschrijven voor activiteiten 
tot en met juli 2023. Eind mei gaan de mogelijkheden open om u aan te 
melden voor activiteiten vanaf augustus. 
 
 
Geen computer of vragen? 
 
Heeft u geen computer of wilt u zich liever niet online aanmelden? 
Neem dan via de contactgegevens contact op met de aanbieder van de 
activiteit om te vragen of en wanneer u mee kunt doen. 
 
Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving of heeft u een vraag over het 
aanbod? Neem dan contact op met Beweegteam Woerden. 

 

 

 

 Beweegteam Woerden 

info@beweegteamwoerden.nl 

06 - 58772402 

www.beweegteamwoerden.nl 

 

5. Het is mogelijk om in 1 account 
meerdere deelnemers te hebben, 
bijvoorbeeld uzelf en uw partner. U 
kunt per activiteit de juiste deelnemer 
koppelen (6).  
 

6. Na de inschrijving krijgt u altijd een 
bevestiging per mail. Heeft u die niet 
ontvangen? Check dan uw ongewenste 
e-mail of uw spambox.  
 

7. Na de inschrijving kan de aanbieder 
contact met u opnemen. Ook ontvangt 
u, in de week voordat de activiteit 
plaatsvindt, nog een reminder dat de 
activiteit bijna start. 
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Even voorstellen 
 
Als Beweegteam zijn wij iedere dag bezig om alle mensen 
uit Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld enthousiast te 
krijgen om in beweging te komen en te blijven. Hoe jong of 
oud iemand ook is, voor iedereen is wel iets leuks te doen. 
Daar word je blij van en het helpt om gezond te blijven! 
 
Met veel plezier presenteren wij u deze allereerste 
activiteitengids. Wij hopen dat deze gids u laat zien dat er 
enorm veel verschillende mogelijkheden zijn voor leuke 
activiteiten in onze gemeente en dat het u inspireert om 
eens iets nieuws uit te proberen.  
 
Wilt u wel iets doen, maar weet u niet waar u kunt 
beginnen? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw 
aanmelding? Wij helpen u graag! Neem gerust contact met 
ons op via onderstaande contactgegevens.  
 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons 
dan ook via de verschillende sociale media.  
 
 

facebook.com/beweegteamwoerden 
 

twitter.com/beweeg_woerden 
 

instagram.com/beweegteamwoerden 

 Beweegteam Woerden 

info@beweegteamwoerden.nl 

06 - 58772402 

www.beweegteamwoerden.nl 



  Wat staat er in het boekje? 

Harmelen 
AquaJoggen    7 
Biljarten     13 
Bingo      16 
Bridge      21 
Creatief café en Creatieve ontmoeting 26 
Duofiets      29 
Eet je mee?    31 
FiftyFit     35 
Inlooplunch    45 
Inloopspreekuur    46 
Korfbal voor recreanten   58 
Meehelpen in de Dorpstuin  64 
Open inloop in de dorpskeuken  69 
Thuisbus     86 
Wandelgroepen    95 
Zitdansen    96 
 

Kamerik 
Bingo      16 
Bowls     18 
Bridge en Gezelligheidsbridge  22 
Klaverjassen en spellenmiddag  52 
MBvO gym    61 
Thuisbus     86 
Walking Football     90 
Wandelen     93 
Zitgymnastiek    97 
 

Zegveld 
Engelse les – opfriscursus   32 
Fietsen      33 
Inloop-breicafé    44 
Jeu de boules of koersbal   49 
Klaverjassen    50 
Line Dance    60 
MBvO gym (ook met fysieke beperking) 62 
Open tafel    71 
Schilderen/tekenen   76 
Thuisbus     86 
 

Woerden 
AquaRobic    8 
Badminton    9 
Basketbal    10 
Bewegen op muziek   11 
Biljarten     12 
Senioren Biljarten Woerden  14 
Bingo     15 
Bingo!     17 

Bredius Needlepoint   19 
Bredius Palet    20 
Bridge      21 
Bridge – kennismaking   23 
Buurtmaaltijd    24 
Conditietraining    25 
Samen creatief    27 
De Derde Helft    28 
Duofiets     30 
Fietsen op een duofiets   34 
FiftyFit     35 
Gym op maat 55+   36 
Haakin by Marian    37 
Hardlopen    38 
High Tea     39 
Improvisatietheater   43 
Instrument bespelen of zingen  47 
Interkerkelijk morgengebed  48 
Klaverjassen en jokeren   51 
Koersbal     53 
Koffie Fit 60+    54 
Koffieochtend en -middag   55 
Koffieochtenden in de kerken                   56-57 
Kwik bridgen – kennismaking  59 
MBvO gym    61 
MBvO gymnastiek Bredius   63 
Nieuw initiatief starten   65 
Ontmoeting    66 
Ontspanning en ontmoeting  67 
Open inloop     68 
Open Petruskerk    70 
Ouderengym    72 
Pilates     73 
Powerwalking    74 
Schaken     75 
Sixty Fit 60+    77 
Sol Balance    78 
Speelkafee    79 
Spelletjesmiddag    80 
Sporten in de buitenlucht   81 
Stoelyoga    82 
Tafeltennis    83 
Tennis     84 
Thuisbus             85-86 
1 op 1 trainingen    87 
Volleybal    88 
Walking Football     89 
Wandelen     94 
Wandelgroepen    95 
Zumba!     98 



AquaJoggen 

 

WoerdenSport 

  Receptie H2O 

 communicatie@woerdensport.nl 

 0348-441 805 

 www.woerdensport.nl 

 Zwembad H2O 
 De Uithof 1 
 Harmelen 

Tijdens AquaJoggen gebruik je een 
wetbelt, die je helpt te blijven drijven 
tijdens de verschillende 
loopoefeningen. De oefeningen 
verbeteren je uithoudingsvermogen en 
ontwikkelen spiergroepen die buiten 
het water minder effectief getraind 
kunnen worden. Deze work-out is voor 
iedereen en tevens goed geschikt om te 
herstellen van een blessure. 
 
Naast de loopoefeningen train je ook de 
buik, armen en de rompspieren met 
diverse materialen. Hierdoor is het een 
fullbody workout.  
 
 

Wanneer 
Dinsdag van 19.15 - 20.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



AquaRobic 

 

WoerdenSport 

  Receptie Batenstein 

 communicatie@woerdensport.nl 

 0348-413657 

 www.woerdensport.nl 

 Batensteinbad 
 Van Helvoortlaan 40 
 Woerden 

AquaRobic is voor iedereen die houdt 
van een pittige work-out op 
opzwepende muziek.  
 
Deze les is een mix van Aerobics, Aqua-
thai-bo, krachttraining en loop- en 
conditietraining. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van dumbells, halters en 
diverse andere materialen.  
 
Je beweegt in water waarin je kunt 
staan. Doordat je in het water beweegt 
is de schokbelasting op de gewrichten 
veel minder dan in een zaal. Dit 
voorkomt blessures maar versterkt je 
spieren. 
 

Wanneer 
Donderdag van 10.15 - 11.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



Badminton 

 

Badmintonvereniging Unicum 

  Adriaan de Zeeuw 

 secretaris@bvunicum.nl 

 - 

 www.badmintonwoerden.nl 

 Sportcentrum Snellerpoort 
 Steinhagenseweg 3 A 
 Woerden 

Aparte gelegenheid voor 
badmintonners die overdag willen 
spelen: vrijdagmiddag 17.00 uur. 
 

Wanneer 
Vrijdag vanaf 17.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar 



Basketbal 

 

Basketballclub Blue Drakes 

  Tom Jacobs 

 secretariaat@bluedrakes.nl 

 06-36428585 

 www.bluedrakes.nl 

 Bulwijk 
 Stromenlaan 130 
 Woerden 

We bieden basketbal voor volwassenen.  
 
Een groep recreanten speelt elke 
donderdagavond wat onderlinge 
partijtjes.  
 
Leeftijden van 30 t/m 65 jaar, dames 
en heren gemengd. Je kunt driemaal 
gratis meetrainen voor je besluit lid te 
worden.  
 
Zie ons Informatieblad op onze website. 
 

Wanneer 
Donderdagavond.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



Bewegen op muziek 

 

Liesbeth van Beusekom - MBvO 

Bewegen voor Ouderen 
  Liesbeth van Beusekom 

 lvanbeusekom@hotmail.com 

 06-22527819 

 - 

Hofplein/Careyn Weddesteyn 
 Utrechtsestraatweg 50 
 Woerden 

Bewegen op muziek is motiverend 
en gezellig. Op leuke liedjes en 
muziek van vroeger worden er 
eenvoudige oefeningen gedaan. U 
kunt ook meedoen op of naast uw 
rollator.  
 
Bij mooi weer buiten op het grasveld 
en bij regen binnen in de hal van 
Vossenburg.  
 
Na afloop drinken we een kopje 
koffie of thee. De eerste twee lessen 
zijn gratis! Daarna betaalt u met een 
strippenkaart van  
€ 20,00 voor 10 lessen. 
 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
76 t/m 85 jaar 
86+ 



Biljarten 

 

Biljartvereniging Acquit 

  Ron Langereis 

 penningmeester@bv-acquit.com 

 06-20059582 

 www.bv-acquit.com 

 Biljartvereniging Acquit 
 Waardsedijk 33 
 Woerden 

Heb je weer tijd om je hobby biljarten op 
te pakken? Kom dan een keer langs bij 
het 55+ biljarten van Biljartvereniging 
Acquit.  
 
In een gezellige en ongedwongen sfeer 
wordt een onderling partijtje gespeeld 
en is er ruimte voor gezamenlijke 
spelsoorten zoals 10 over rood. Het 55+ 
biljarten is een open inloopmiddag, 
deelnemers zijn niet verplicht lid te 
worden van de vereniging.  
 
Wil je meedoen in een bredere 
competitie, kijk dan op 
DoeMeeInWoerden.nl bij de activiteit 
18+. 
 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



Biljarten  

 

Dorpshuis Harmelen 

  Ellen Vossen 

 dorpshuisharmelen@gmail.com 

 0348-506823 

 www.dorpshuisharmelen.nl 

 Dorpshuis Harmelen 
 Schoollaan 8 
 Harmelen 

U bent welkom om te komen biljarten.  
 
Graag aanmelden via het dorpshuis. 
 

Wanneer 
Elke maandagmiddag, 
donderdagmorgen en vrijdagen. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Senioren Biljarten Woerden 

 

gro-up buurtwerk 

  Jan van den Helder 

 janvdnhelder@gmail.com  
amwijngaard@ziggo.nl 
 06-44218740 

 www.gro-up.nl 

 Gebouw TTV Woerden 
 Jozef Israëlslaan 62 
 Woerden 

Biljarten bij de biljartclub SBW (Senioren 
Biljarten Woerden) is vanaf 60 jaar.  
 
De kosten zijn €6,- per maand. 
 

Wanneer 
Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 16.00 
uur. Wij nemen contact op na 
inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar  
76 t/m 85 jaar 
86+ 



Bingo 

 

1 

 Mary Wisseloo 

wisseloo68@hetnet.nl 

- 

www.gro-up.nl 

De Plint 
Jozef Israëlslaan 20A 
Woerden 

Bingo in de Plint 
De bingo wordt georganiseerd door Mary 
Wisseloo; een enthousiaste wijkbewoner van 
het Schilderskwartier. De bingo is een  
gezellige middag met leuke prijsjes.  
We gaan er met elkaar iets leuks van maken.  
Aanmelden is NIET nodig. Kosten: €6,-  
inclusief 5 rondes en 1 kopje koffie. 
 
Wanneer 
Elke derde donderdag van de maand.  
Van 13.30 tot 16.00 uur.  

    Leeftijd   56 t/m 75 jaar 
        76 t/m 85 jaar en 86+ 

gro-up buurtwerk 

 Geert Gerritsen 

geertgerritsen@casema.nl 

www.gro-up.nl 

Brediushonk 
Kievitstraat 40 
Woerden 

Bingo in het Brediushonk  
We spelen 8 rondes. Er zijn levensmiddelen te 
winnen. De kosten voor de bingo bedragen 
€5,-. Deze activiteit is een bewonersinitiatief 
en voor iedereen die het leuk vindt om samen 
een spelletje te spelen, elkaar te ontmoeten  
en te praten over de dagelijkse dingen des 
levens. U hoeft zich niet vooraf op te geven.  
 
Wanneer 
Elke eerste woensdagmiddag van de maand 
van 14.00 uur tot 16.00 uur.      Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

        76 t/m 85 jaar en 86+ 

gro-up buurtwerk 
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Bingo 

 

 Tonny Bouwman 

Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

06-39592713 

- 

De Cope 
Berkenlaan 51 
Kamerik 

Bingo 
Elke laatste dinsdag van de maand is er 
bingo met leuke prijzen! De bingo is gratis, 
we vragen alleen €1,- voor 2 kopjes koffie  
of thee. 
 
 
 
Wanneer 
Elke laatste dinsdag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur. Wij nemen contact op 
na inschrijving. Leeftijd  56 t/m 75 jaar 

    76 t/m 85 jaar en 86+ 

Stichting Activiteitenhuis Kamerik 

1 

 Ellen Vossen 

dorpshuisharmelen@gmail.com 

0348-506823 

www.dorpshuisharmelen.nl 

Dorpshuis Harmelen 
Schoollaan 8 
Harmelen 

Bingo dorpshuis Harmelen 
Jong en oud is van harte welkom. Inloop 
vanaf 14.00 uur. We spelen 2 rondes. Een 
kaart kost €1,- per ronde. Er kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. 
Aanmelden kan via het dorpshuis. 
 
 
 
Wanneer 
Elke derde woensdag van de maand van 
14.30 tot 16.00 uur. Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

    76 t/m 85 jaar en 86+ 
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Dorpshuis Harmelen 



Bingo! 

 

Sinar Maluku - Molenvliet 

  Lea Manuputtij 

 activiteit@sinarmaluku.nl 

 06-17351006 

 www.sinarmaluku.nl 

 Sinar Maluku - Molenvliet 
 Stromenlaan 132A 
 Woerden 

Gezelligheid en ontmoeting staan 
voorop, maar een prijsje winnen is 
natuurlijk ook leuk. Hartelijk welkom! 
 
We spelen in totaal 8 rondes.  
Kosten €4,00. Koffie en thee €1,00, 
frisdrank €1,50.  

Wanneer 
Iedere tweede en vierde woensdag  
van de maand van 14:00 tot 16:00 uur. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Bowls 

 

Bowlsgroep Woerden 

  Theo Slotboom 

penningmeester.bowls. 
woerden@gmail.com 

 06-18377799 

www.bowlsgroepwoerden. 
jouwweb.nl 

 De Schulenburch 
 Overstek 2 
 Kamerik 

Bowls is een Engelse sport.  
 
Het is een soort koersbal alleen op een 
veel grotere mat van 30 meter x 4 
meter. 
 

Wanneer 
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
van september tot en met mei. 
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Leeftijd 
50 tot 90 jaar 



Bredius Needlepoint 

 

ASV Bredius 

  Anna van Leeuwen 

 info@asvbredius.nl 

 - 

 www.asvbredius.nl 

 Brediushonk 
 Kievitstraat 40 
 Woerden 

Breien en haken zijn helemaal in.  
Handwerk je graag op de traditionele 
manier of experimenteer je liever? Bij 
Needlepoint kan dat allemaal.  
 
Samen met anderen wissel je 
ervaringen uit en bewondert elkaars 
werk. Gezelligheid voert de boventoon. 
De eerste drie middagen mag je 
vrijblijvend meedoen. Maak hiervoor 
een afspraak.  
 
Kan je niet breien of haken en wil je dat 
graag leren? Volg dan eerst een cursus 
basistechnieken. De wolwinkels in 
Woerden helpen je graag. 

Wanneer 
Iedere week op maandagmiddag van 
september tot en met mei van 13.30 
uur tot 16.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Bredius Palet 

 

ASV Bredius 

  Anneke 

 info@asvbredius.nl 

 - 

 www.asvbredius.nl 

 Brediushonk 
 Kievitstraat 40 
 Woerden 

Tekenen en schilderen in een gezellige 
groep. Aquarelleren, met olieverf 
schilderen, krijt- en pentekeningen 
maken en veel meer.  
 
Doe mee en leer van elkaar. Eenmaal 
per jaar organiseert het Brediuspalet in 
het Brediushonk een expositie met alle 
creatieve uitspattingen.  
 
De eerste drie middagen mag je 
vrijblijvend meedoen om te kijken of 
het iets voor je is. Doe mee of contact 
ons als je nog vragen hebt. 

Wanneer 
Iedere maandagmiddag van september 
tot en met mei van 13.30 tot 16.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



Bridge 

 

1 

 Henk Engels 

henk.engels@gmail.com 

- 

www.gro-up.nl 

De Plint 
Jozef Israëlslaan 20A 
Woerden 

Bridge in de Plint 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Henk Engels. 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

    76 t/m 85 jaar 

gro-up buurtwerk 

 Ellen Vossen 

dorpshuisharmelen@gmail.com 

0348 - 506823 

www.dorpshuisharmelen.nl 

Dorpshuis Harmelen 
Schoollaan 8 
Harmelen 

Bridge club 
Bridge in het Dorpshuis. 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke dinsdag vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

    76 t/m 85 jaar en 86+ 

Dorpshuis Harmelen 



Bridge 

 

1 

 Henk Engels 

henk.engels@gmail.com 

www.gro-up.nl 

De Plint 
Jozef Israëlslaan 20A 
Woerden 

Bridge in de Plint 
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Henk Engels. 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

    76 t/m 85 jaar 

gro-up buurtwerk 

 Ellen Vossen 

dorpshuisharmelen@gmail.com 

0348 - 506823 

www.dorpshuisharmelen.nl 

Dorpshuis Harmelen 
Schoollaan 8 
Harmelen 

Bridge club 
Bridge in het Dorpshuis. 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke dinsdag vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

    76 t/m 85 jaar en 86+ 

Dorpshuis Harmelen 
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Bridge 

 

1 

 Tonny Bouwman 

Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

06-39592713 

- 

De Cope 
Berkenlaan 51 
Kamerik 

Gezelligheidsbridge 
Een middag gezellig bridgen voor iedereen  
uit Kamerik en omgeving. 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke maandag van 13.30 tot 17.00 (inloop 
vanaf 13.00 uur). Elke donderdag van  
9.30 uur tot 12.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving.   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

Stichting Activiteitenhuis Kamerik 

 Tonny Bouwman 

Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

06-39592713 

- 

De Cope 
Berkenlaan 51 
Kamerik 

Bridge 
Bridge voor iedereen uit Kamerik en  
omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Iedere donderdag vanaf 9.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving.   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

22 

Stichting Activiteitenhuis Kamerik 



Bridge - kennismaking 

 

Bridge Club Woerden 

  J. Stijntjes 

 j.stijntjes@ziggo.nl 

 06-53601465 

 2508.bridge.nl/ 

 Sport Club Woerden 
 Steinhagenseweg 7 
 Woerden 

Kom eens kennismaken met de 
denksport Bridge.  
 
Het doel van onze vereniging is om 
gedurende de winterperiode een avond 
gezellig samen te bridgen.  
 
Er heerst een gemoedelijke sfeer 
gecombineerd met de uitdaging om je 
hersens te trainen het optimale spel te 
spelen. 

Wanneer 
Iedere maandag tot en met 3 april 
vanaf 19.30 uur - 23.00 uur. 
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Buurtmaaltijd 

 

Sinar Maluku - Molenvliet 

  Lea Manuputtij 

 activiteit@sinarmaluku.nl 

 06-17351006 

 www.sinarmaluku.nl 

 Sinar Maluku - Molenvliet 
 Stromenlaan 132A 
 Woerden 

Samen eten is veel gezelliger dan 
alleen met een bord op schoot.  
Dit horen we bijna wekelijks.  
 
Iedere donderdag wordt er door onze 
vrijwilligers een heerlijke maaltijd 
klaargemaakt. 
 
U kunt zich uiterlijk woensdag 
aanmelden. Het menu en prijzen staan 
op onze website. Hartelijk welkom. 

Wanneer 
Iedere donderdag vanaf 17.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Conditietraining 

 

Mobilee 

  Ledenadministratie Mobilee 

ledenadministratie@ 
mobilee-woerden.nl 

 - 

 www.mobilee-woerden.nl 

 Gymzalen Woerden 
 Meerdere adressen 
  

Tijdens de training werken we stevig 
aan de conditie. De docent houdt altijd 
rekening met leeftijd en individuele 
mogelijkheden.  
 
Na de warming-up start je met 
oefeningen gericht op het soepel 
maken en versterken van verschillende 
spiergroepen. Begeleidende muziek 
ondersteunt de oefeningen, dat helpt!  
 
Elke week doen we andere oefeningen, 
wat de lessen afwisselend maakt. Af en 
toe wordt er een circuit uitgezet voor 
een stevige uitdaging en dat wordt 
door iedereen in eigen tempo 
afgewerkt. Voor meer informatie en het 
lesrooster kijk op onze website. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



Creatief 

 

1 

 Ellen Vossen 

dorpshuisharmelen@gmail.com 

0348-506823 

www.dorpshuisharmelen.nl 

Dorpshuis Harmelen 
Schoollaan 8 
Harmelen 

Creatief café 
Welkom in ons Creatief café. Onder het genot 
van koffie, thee, lekkers (eigen kosten) en 
gezelligheid van onze gastvrouwen, werk je 
aan je eigen creatieve projecten.  
 
Wel graag zelf ontwerp, idee en materialen 
meenemen. 
 
Wanneer 
Elke donderdag om 13.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving.    Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

       76 t/m 85 jaar en 86+ 

 Ellen Vossen 

dorpshuisharmelen@gmail.com 

0348-506823 

www.dorpshuisharmelen.nl 

Dorpshuis Harmelen 
Schoollaan 8 
Harmelen 

Creatieve ontmoeting 
Komt u ook naar het dorpshuis om met uw 
creatieve hobby bezig te zijn? Scrapbooken, 
diamond painting, knopen, haken en breien. 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving.    Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

       76 t/m 85 jaar en 86+ 

Dorpshuis Harmelen 
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Dorpshuis Harmelen 



Samen creatief 

 

gro-up buurtwerk 

  Karin Zimmerman 

 karinasscheman@gmail.com 

 - 

 www.gro-up.nl 

 De Plint 
 Jozef Israëlslaan 20A 
 Woerden 

Iedereen die behoefte heeft aan een 
leuke dagbesteding is welkom bij 
‘Samen creatief’.  
 

De ruimte is gezellig ingericht met 
zelfgemaakte kunst, materialen zijn 
aanwezig en er zijn negen 
werkplekken. 
We helpen elkaar, halen inspiratie uit 
de vele boeken en hebben toegang tot 
internet. 
 

De voldoening om met elkaar creatief 
bezig te zijn, erbij te horen en plezier 
te beleven maakt het de moeite waard 
om mee te doen! Kosten: €0,50 
inclusief koffie/thee. 

Wanneer 
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 16.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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De Derde Helft 

 

TV Cromwijck 

  Gerrit van Assem 

 dederdehelft@tvcromwijck.nl 

 06-46367624 

 www.tvcromwijck.nl 

 Tennisvereniging Cromwijck 
 Waardsedijk 37 
 Woerden 

U bent welkom voor de gezelligheid 
en/of om mee te doen met een potje 
tennis, padel, fitness, wandelen, 
workshops en meer!  
 
De Derde Helft wordt, met dank aan 
onze vrijwilligers, georganiseerd.  
 
U mag 2 keer gratis en geheel 
vrijblijvend meedoen. Voor meer 
informatie, neem contact op met Gerrit 
van Assem. 

Wanneer 
Iedere donderdag van 10.00 tot 13.00 
uur. Wij nemen contact op na 
inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



Duofiets 

 

Dorpshuis Harmelen 

  Ellen Vossen 

 duofietsharmelen@gmail.com 

 0348 - 506823 

 www.dorpshuisharmelen.nl 

 Dorpshuis Harmelen 
 Schoollaan 8 
 Harmelen 

Met ingang van 1 april 2020 heeft 
Gemeente Woerden een DUOfiets aan 
het Dorpshuis in bruikleen gegeven.  
 
Deze fiets is bedoeld voor inwoners van 
Harmelen en omgeving die een 
mobiliteitsbeperking hebben en zo toch 
samen met iemand kunnen fietsen.  
 
We hopen op deze manier een dagje 
lekker fietsen voor zoveel mogelijk 
mensen toegankelijk te maken.  
 
De fiets is per dagdeel te reserveren. 
Voor meer informatie over de dagdelen, 
kosten en voor reservering, stuur een 
email naar 
duofietsharmelen@gmail.com. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
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mailto:duofietsharmelen@gmail.com


Duofiets  

 

gro-up buurtwerk 

  Silvia Borsboom 

 duofietswoerden@gmail.com 

 

 www.gro-up.nl 

 De Plint 
 Jozef Israëlslaan 20A 
 Woerden 

Reserveer de duofiets van de Plint via 
de mail of bij de balie van de Plint.  
 
Gebruik van de fiets kost 1 euro per 
dagdeel. 

Wanneer 
Maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag 
van 10.00 tot 12.30 of van 13.30 tot 
16.00.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
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Eet je mee? 

 

Dorpshuis Harmelen 

  Ellen Vossen 

 dorpshuisharmelen@gmail.com 

 0348-506823 

 www.dorpshuisharmelen.nl 

 Dorpshuis Harmelen 
 Schoollaan 8 
 Harmelen 

U kunt voor €7,95 twee gangen mee 
eten in de Dorpskeuken van het 
Dorpshuis.  
 
Er wordt met liefde en enthousiasme 
door verschillende inwoners voor 
buurtgenoten gekookt.  
 
Aanmelden is noodzakelijk. Kosten voor 
een tweegangenmenu is €7,95, te 
betalen na afloop.  
 
Zelf ook een keer zin om te koken? Dat 
kan uiteraard ook! 

Wanneer 
Om de vrijdag om 17.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Engelse les - opfriscursus 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Ada Beiboer 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-691894 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Deze cursus wordt gegeven door 
docente Linda van der Westen. 

Wanneer 
Twee keer per maand op 
maandagochtend vanaf 10.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Fietsen 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Herman Lekkerkerker 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-692424 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Lekker in de vrije natuur met een 
groepje fietsen.  
We fietsen ongeveer 25 kilometer. 

Wanneer 
Elke 2e en 4e donderdagmiddag  
vanaf april tot september. We starten 
om 13.00 uur vanaf de Milandhof.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Fietsen op een duofiets 

 

Fietsmaatjes Woerden 

  Secretaris Fietsmaatjes 
Woerden 
 info@fietsmaatjeswoerden.nl 

 - 

 www.fietsmaatjeswoerden.nl 

 Woerden en omgeving 

Fietsmaatjes Woerden biedt de 
mogelijkheid om, tegen een kleine 
vergoeding, met een vrijwilliger een 
fietsrit op een duofiets te maken.  
 
Zo kunnen mensen die nu niet kunnen 
of durven fietsen er weer op uit om te 
genieten van Woerden en omgeving.  
 
We zorgen voor vaste koppels. Zo leren 
de vrijwilliger en de gast elkaar goed 
kennen en kunnen zij mogelijk ook iets 
voor elkaar betekenen bij slechter 
weer.  
 
Hebt u zin om mee te fietsen? U bent 
van harte welkom. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na aanmelding. 
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FiftyFit 

 

1 

 Receptie Batenstein 

communicatie@woerdensport.nl 

0348-413657 

Batensteinbad 
Van Helvoortlaan 40 
Woerden 

FiftyFit – Batenstein Woerden 
Bij FiftyFit staat samen bewegen,   
ontspanning, conditie en plezier maken 
centraal. Deze aquales is ideaal voor  
mensen die het belangrijk vinden fit en  
gezond te blijven. Bewegen in het water  
zorgt voor een minimale kans op blessures.  
 
 
 
Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving.    Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

       76 t/m 85 jaar en 86+ 

WoerdenSport 

 Receptie Batenstein 

communicatie@woerdensport.nl 

0348-413657 

www.woerdensport.nl 

Zwembad H2O 
De Uithof 1 
Harmelen 

FiftyFit - H2O Harmelen 
Bij FiftyFit staat samen bewegen,   
ontspanning, conditie en plezier maken 
centraal. Deze aquales is ideaal voor  
mensen die het belangrijk vinden fit en  
gezond te blijven. Bewegen in het water  
zorgt voor een minimale kans op blessures.  
 
 
 
Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
 

   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 
       76 t/m 85 jaar en 86+ 

WoerdenSport 
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Gym op maat 55+ 

 

ASV Bredius 

  Ria Vermeij 

 info@asvbredius.nl 

 - 

 www.asvbredius.nl 

 Brediushonk 
 Kievitstraat 40 
 Woerden 

In een gezellige sfeer doe je op je eigen 
tempo mee in een leuke groep. Of je nu 
55 of 80 jaar bent. Hiervoor hebben wij 
een vakkundige docent.  
 
Sport- en spelmateriaal zijn aanwezig. 
Lekker zittende kleding, waarin je 
makkelijk kan bewegen, is vereist.  
 
Na afloop drinken we gezamenlijk 
koffie of thee. De eerste drie ochtenden 
mag je vrijblijvend meedoen. Kom 
kijken, doe mee, of neem even contact 
met ons op als je nog vragen hebt. 

Wanneer 
Iedere dinsdagmorgen van september 
tot en met mei.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Haakin by Marian 

 

gro-up buurtwerk 

  Marian Ruting 

 brehm60@hotmail.com 

 - 

 www.gro-up.nl 

 De Plint 
 Jozef Israëlslaan 20A 
 Woerden 

Bij Rembrandt in de Plint kun je samen 
met andere dames haken.  
 
Elkaar ontmoeten en samen praten over 
wat je bezig houdt en ideeën 
uitwisselen op haakgebied.  
 
Meer informatie over meedoen en de 
kosten te verkrijgen via Marian. 

Wanneer 
Elke woensdagmiddag.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Hardlopen 

 

Runners Club Woerden 

  Wilco Zwennis 

 secretaris@runnersclub.nl 

 06-83571848 

 www.runnersclub.nl 

 Clubhuis De Korf, Cromwijck 
 Waardsedijk 21 
 Woerden 

Runners Club Woerden is de club voor 
fitlopers, evenementenlopers, 
gezelligheidslopers én prestatielopers.  
 
Lopen doe je vooral individueel maar bij 
ons ook in groepsverband. Of je nu 
traint voor een persoonlijke prestatie 
(marathon) of puur voor jezelf (fitheid).  
 
Runners Club Woerden is aangesloten 
bij de Atletiekunie. Voor het hardlopen 
zijn goede loopschoenen en kleding 
noodzakelijk.  
 
Onze trainers kunnen je adviseren welk 
schoeisel geschikt is. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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High Tea 

 

Sinar Maluku - Molenvliet 

  Lea Manuputtij 

 activiteit@sinarmaluku.nl 

 06-17351006 

 www.sinarmaluku.nl 

 Sinar Maluku - Molenvliet 
 Stromenlaan 132A 
 Woerden 

Ontmoeting in de buurt met een hapje 
en een drankje en veel gezelligheid. 
Dat kan bij Sinar Maluku - wijkcentrum 
Molenvliet.  
 
Kosten: €5,- per persoon. Graag uiterlijk 
dinsdag ervoor aanmelden.  
 
Hartelijk welkom! 

Wanneer 
Iedere derde woensdag van de maand 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
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Beweegwijzerwoerden.nl 

Voor een overzicht van al het  
sport- en beweegaanbod  
in de gemeente Woerden. 

Kijk dan eens op 



Wilt u graag iets doen voor een ander?  Dan is vrijwilligerswerk misschien 
wel wat voor u! Voor leuke vrijwilligersfuncties of om zelf een vrijwilliger 
te zoeken, kunt u terecht op de website van Woerden voor Elkaar.  
 
Woerden voor Elkaar is een online platform waar mensen elkaar kunnen 
vinden en helpen. Iedereen kan een ander helpen. Dat is leuk en 
inspirerend! U kunt iemand of een organisatie hulp bieden, wanneer u dat 
uitkomt. Eénmalig, iedere week, alles daartussenin én bij u in de buurt. 
 
Daarnaast kunt u als vereniging of organisatie via het platform ook zoeken 
naar vrijwilligers. Ontdek het aanbod en vind uw match! 

www.woerdenvoorelkaar.nl 

/ Uniek sporten 

 Bart Weber 

bweber@teamsportservice.nl 

06 - 49639935 

www.unieksporten.nl 

Heeft u meer aandacht of begeleiding nodig tijdens het sporten?  
 

Bent u benieuwd naar het unieke sport- en 
beweegaanbod in Woerden?  
 
Bekijk de website www.unieksporten.nl of neem 
contact op met de buurtsportcoach Bart Weber van 
Team Sportservice provincie Utrecht. Hij kan samen met 
u op zoek naar leuk en passend aanbod.    
 

Vrijwilligerswerk 

 Hart voor Woerden 

0348 - 421 101 

Uniek Sporten 

http://www.unieksporten.nl/


 

Een gezond advies krijgt u bij het BeweegAdvies! 
 
Wilt u graag (meer) bewegen, maar weet u niet goed wat uw 
persoonlijke mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt? 

  
Beweegteam Woerden nodigt u graag uit voor een 
BeweegAdvies. Tijdens het BeweegAdvies wordt in een 
persoonlijk gesprek van ongeveer 30 minuten uw sport- en 
beweegverleden en uw huidige beweeggedrag besproken  
en u ontvangt een sport- en beweegadvies op maat voor  
de toekomst. 

 
Onze collega’s komen graag bij u langs of maken in overleg 
met u een afspraak op een geschikte locatie.  

 
Heeft u interesse in een gratis BeweegAdvies? 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Beweegteam via 
onderstaande contactgegevens. 

 Maarten Stiggelbout 

maarten@beweegteamwoerden.nl 

06 – 34 44 32 30 



Improvisatietheater 

 

Het Klooster 

  Het Klooster 

 info@kloosterwoerden.nl 

 0348-423066 

 www.kloosterwoerden.nl 

 Het Klooster 
 Wilhelminaweg 77 
 Woerden 

In de cursus ‘Improvisatietheater’ leert 
u van Klooster speldocent Niek Dekker 
hoe u met behulp van verschillende 
improvisatievormen grappige, 
ontroerende en spannende scènes kunt 
spelen.  
 
Wilt u dit ook eens uitproberen?  
Schrijf u dan in voor een gratis proefles. 

Wanneer 
Maandagavond 6 maart van 20.15 tot 
21.45 uur.  
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Inloop-breicafé 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Ada Beiboer 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-691894 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Loop vrijblijvend eens binnen.  
 
Er wordt koffie gedronken, als je wilt 
kan je handwerkjes doen en/of een 
spelletje.  
 
Het is leuk om elkaar te ontmoeten en 
een praatje te maken. 

Wanneer 
Op maandagavond vanaf 19.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Inlooplunch 

 

Vereniging Inlooplunch Harmelen 

  M. Tijsmans 

 inlooplunch@gmail.com 

 06-44906709 

 www.inlooplunchharmelen.nl 

 Het Trefpunt 
 Iepenlaan 2 
 Harmelen 

Bent u op zoek naar (meer) 
gezelligheid? Bent u op zoek naar 
herstel van uw netwerk? Bent u op 
zoek naar meer of nieuwe sociale 
contacten? Eet u liever samen dan 
alleen?  
 
Kom dan eens een keertje sfeer 
proeven bij de Inlooplunch. Ook op 
feestdagen en in schoolvakanties.  
 
Er zijn geen kosten aan verbonden en 
wij maken geen onderscheid in 
afkomst, leeftijd of 
geloofsovertuiging.  
 
Graag zien wij u terug als gast van 
onze lunch. 

Wanneer 
Elke donderdag van 12.00 tot 14.00 uur. 
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Inloopspreekuur 

 

Dorpshuis Harmelen 

  Ellen Vossen 

 dorpshuisharmelen@gmail.com 

 0348-506823 

 www.dorpshuisharmelen.nl 

 Dorpshuis Harmelen 
 Schoollaan 8 
 Harmelen 

WoerdenWijzer, Kwadraad, Cazas 
Wonen en allerlei vrijwilligers- 
organisaties helpen u graag met uw 
vragen rondom welzijn, zorg, wonen, 
formulieren en juridische kwesties 
tijdens het inloopspreekuur.  
 
U kunt kosteloos en vrijblijvend 
binnenlopen. 

Wanneer 
Elke maandagmorgen.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Instrument bespelen of zingen 

 

Het Klooster 

  Het Klooster 

 info@kloosterwoerden.nl 

 0348-423066 

 www.kloosterwoerden.nl 

 Het Klooster 
 Wilhelminaweg 77 
 Woerden 

Wilt u weten hoe het is om een 
instrument te bespelen? Of hebt u al 
eens een instrument gespeeld en 
begint het weer te kriebelen? Meld u 
dan aan voor een gratis proefles!  
 
U kunt kiezen uit: blokfluit, cello, 
contrabas, drums, dwarsfluit, gitaar 
(ook elektrisch en basgitaar), 
euphonium, fagot, harp, hobo, hoorn, 
keyboard, klarinet, klavecimbel, luit, 
panfluit, piano, saxofoon, slagwerk, 
trombone, trompet, ukelele, viool en 
zang. Vergeet bij uw aanmelding niet 
te vermelden om welk instrument het 
gaat. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Interkerkelijk morgengebed 

 

Hervormde gemeente Woerden 

  Wim Oudijk 

 wim.oudijk@gmail.com 

 06-28464749 

 www.pknwoerden.nl/hervormd 

 Petruskerk 
 Kerkplein 5 
 Woerden 

We komen in de Petruskerk bij elkaar 
om te bidden, te luisteren naar muziek, 
zang en een korte overdenking na 
schriftlezing.  
 
De overdenking wordt verzorgd door de 
plaatselijke predikanten en pastoraal 
werkers.  
 
Zo beleven we de eenheid onder 
Woerdense gelovigen. Na afloop van 
het morgengebed drinken de bezoekers 
met elkaar koffie in Het Centrum.  
 
Opgeven is niet nodig. 

Wanneer 
Iedere woensdag van 9.00 - 9.45 uur. 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Jeu de boules of koersbal 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Herman / Rinus 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-692424 / 0348-691776 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

In de zomer spelen we jeu de boules op 
de baan nabij de Milandhof, in de 
winter (van +/- november t/m april) 
gaat dat over in koersballen in de 
Milandhof.  
 
Lekker ontspannen en soms in teams of 
individueel wedstrijdjes spelen.  
 
Na afloop drinken we uiteraard met 
elkaar een drankje/koffie of iets 
dergelijks. Eigen jeu de boules ballen 
meenemen, eventueel ook aanwezig. 
Voor koersbal zijn de ballen aanwezig. 

Wanneer 
Elke vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Klaverjassen 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Jany Groenendijk 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348 - 691624 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Het is leuk om met elkaar te kaarten en 
goed voor de bovenkamer. 

Wanneer 
Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Klaverjassen en jokeren 

 

Sinar Maluku - Molenvliet 

  Lea Manuputtij 

 activiteit@sinarmaluku.nl 

 06-17351006 

 www.sinarmaluku.nl 

 Sinar Maluku - Molenvliet 
 Stromenlaan 132A 
 Woerden 

Gezelligheid staat bovenaan bij het 
samen kaarten. U kunt komen 
klaverjassen of Amerikaans jokeren.  
 
Het kan allebei, kom gerust eens kijken.  
 
Hartelijk welkom bij Sinar Maluku - 
wijkcentrum Molenvliet. Consumptie 
verkrijgbaar tegen kleine vergoeding. 

Wanneer 
Iedere donderdagavond binnenlopen 
vanaf 19.00 uur. Start 19.30. uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Klaverjassen en spellenmiddag 

 

1 

 Tonny Bouwman 

Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

06-39592713 

- 

De Cope 
Berkenlaan 51 
Kamerik 

Klaverjassen en spellenmiddag 
Gezelschapsspelletjes of klaverjassen voor 
iedereen uit Kamerik en omgeving. 
 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Wij nemen contact op na inschrijving.     Leeftijd  Alle leeftijden 

Stichting Activiteitenhuis Kamerik 

 Tonny Bouwman 

Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

06-39592713 

- 

De Cope 
Berkenlaan 51 
Kamerik 

Prijsklaverjassen 
Avondje klaverjassen voor iedereen uit 
Kamerik en omgeving. 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Eens in de 14 dagen op vrijdagavond van  
20.00 uur tot 22.30 uur.   
Wij nemen contact op na inschrijving.     Leeftijd  Alle leeftijden 
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Koersbal 

 

gro-up buurtwerk 

  Inger van Dijk 

 inger.vandijk@gro-up.nl 
 
 06-24192250 
 
 www.gro-up.nl 

 De Plint 
 Jozef Israëlslaan 20A 
 Woerden 

Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu 
de boules, maar dan met grotere ballen 
met een afwijking naar links of rechts.   
 
Telefonisch aanmelden bij Inger van 
Dijk.  

Wanneer 
Vrijdagochtend.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Koffie Fit 60+ 

 

Liesbeth van Beusekom - MBvO 

  Liesbeth van Beusekom 

 lvanbeusekom@hotmail.com 

06-22527819 
 
 - 

 Physical Fitness Woerden 
 Industrieweg 1 
 Woerden 

Kom meedoen met Koffie Fit!  
 
De oefeningen zijn gericht om 
spierkracht, lenigheid, coördinatie- 
vermogen en evenwichtsgevoel te 
bevorderen.  
U doet dit samen met anderen, dat is 
beter vol te houden en gezelliger!  
De les wordt gegeven in een zaal op de 
1e verdieping. Na de les kunt u 
eventueel zwemmen in het 30 °C 
zwembad en u krijgt een kopje koffie of 
thee.  
 
Tip: trek luchtige kleding aan en neem 
een handdoek en flesje water mee. De 
eerste twee lessen zijn gratis. 

Wanneer 
Ieder maandag van 9.30- 10.15 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



 
Inger van Dijk 

inger.vandijk@gro-up.nl 

06-24192250 

www.gro-up.nl 

De Plint 
Jozef Israëlslaan 20A 
Woerden 

Koffieochtend – de Plint 
U bent van harte welkom voor een praatje 
en een kopje koffie of thee. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden, u kunt gewoon 
binnenlopen. 
Om 12 uur kunt u genieten van een lunch, 
verzorgd door Philadelphia. U kunt zich 
hiervoor opgeven aan de balie van de Plint.  
 
Wanneer 
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.  
 

   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 
       76 t/m 85 jaar en 86+ 

Koffieochtend en -middag 

 

1 

 Inger van Dijk 

inger.vandijk@gro-up.nl 

06-24192250 

Huiskamer (gebouw bibliotheek) 
Meulmansweg 27 
Woerden 
 

Koffiemiddag - huiskamer bibliotheek  
U bent van harte welkom om een kopje 
koffie of thee te komen drinken met iets 
lekkers erbij. U kunt gezellig kletsen met de 
andere bezoekers of een spelletje doen zoals 
rummikub of sjoelen. Natuurlijk kunt u ook 
uw handwerkje meenemen en daaraan 
werken. 
 
Wanneer 
Elke donderdagmiddag.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
 

   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 
       76 t/m 85 jaar en 86+ 

gro-up buurtwerk 

gro-up buurtwerk 
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Koffieochtenden 

 

1 

 Ellen van Herwijnen 

kruiskerk@pknwoerden.nl 

06-30245865 

www.pknwoerden.nl/gereformeerd 

Kruiskerk 
Mesdagplein 4 
Woerden 

Koffieochtend - Kruiskerk 
U bent van harte welkom voor een bakkie 
koffie en een praatje. We vinden het fijn u 
te mogen begroeten en ontmoeten. 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke week op donderdagochtend van 09:30 
tot 11:30 uur. Leeftijd  Alle leeftijden 

 Gertjan Robbemond 

dsgertjanrobbemond@pknwoerden.nl 

06-51416043 

www.pknwoerden.nl/gereformeerd 

Opstandingskerk 
Wilhelminaweg 8 
Woerden 

Koffieochtend - Opstandingskerk 
U bent van harte welkom voor een bakkie 
koffie en een praatje. We vinden het fijn u 
te mogen begroeten en ontmoeten. 
 
 
 
 
 
Wanneer 
Elke week woensdagochtend van 09:30 tot 
11:30 uur. Leeftijd  56 t/m 75 jaar 

Gereformeerde kerk Woerden-Zegveld 
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Koffieochtend  

 

Hervormde gemeente Woerden 

  L. van der Have 
Maranathakerk 
 kosterijmaranathakerk@gmail.com 

 0348-410111 

 www.pknwoerden.nl/hervormd 

 Maranathakerk 
 Molenvlietbaan 10 
 Woerden 

De Maranathakerk is wekelijks open 
voor koffie en een praatje.  
 
Iedereen is van harte welkom voor een 
gezellig gesprek en ontmoeting met 
anderen.  
 
Opgeven is niet nodig. 

Wanneer 
Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Korfbal voor recreanten 

 

Korfbalvereniging Thor 

  Arja Veenkamp 

 tc@kvthor.nl 

 06-45093915 

 www.kvthor.nl 

 Sportpark Bijleveld 
 Sportlaan 1 
 Harmelen 

We starten vanaf april 2023 een 
recreantenteam voor volwassenen. 
 
Lekker een uurtje sporten/korfballen 
op je eigen niveau en daarna, wanneer 
je dat gezellig vindt, met elkaar een 
drankje doen in de kantine.  
 
Naast dat je zelf lekker in beweging 
bent, leer je ook het spelletje korfbal 
kennen. Leuk voor mensen voor wie 
het een tijdje geleden is dat zij hebben 
gekorfbald én voor mensen die nog 
geen korfbal ervaring hebben. 

Wanneer 
Woensdag 19 april, 26 april en 3 mei 
van 20.00 - 21.00 uur. 
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56 t/m 75 jaar 



Kwik bridgen - kennismaking 

 

BridgeClub Victoria 

  Agatha van Baalen 

 agathavanbaalen@hotmail.com 

 06-18299494 

 2015.bridge.nl 

 BridgeClub Victoria 
 De Veste 29 
 Woerden 

In een uur kunt u de beginselen van 
het kaartspel bridge leren kennen en 
samen spelen om zoveel mogelijk 
slagen te halen per team.  
 
Je speelt twee tegen twee. Je leert 
samenwerken, logisch nadenken en 
concentreren.  
 
Als het spel je aanspreekt, kun je 
cursussen volgen om daarna het 
volledige bridgen te leren. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Line Dance 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Ada Beiboer 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-691894 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Doe gezellig mee. Ook voor beginners 
en de iets gevorderden.  
 
We dansen echt voor de sfeer en 
gezelligheid op country- en walsmuziek.  
 
De eerste twee keer zijn gratis.  
 
Tip: trek makkelijk zittende kleding aan 
en schoenen met weinig profiel. 

Wanneer 
Elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



MBvO Gym 

 

Bewegen is investeren in jezelf. We doen na de warming-up oefeningen  
met of zonder materialen en werken op muziek. Er is een ontspannen sfeer 
en je doet wat jij kunt. Er is géén competitiedrang. De eerste twee lessen  
zijn gratis en vrijblijvend. 
 
Waar en wanneer  

 Sporthal de Schulenburch. Overstek 2, Kamerik 
Elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur. In juli en augustus zijn er geen lessen. 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
 

 Molenvliet | De Langewiek. Molenvlietbrink 79 B, Woerden 
Elke donderdag van 10.00 tot 10.45 uur. In juli en augustus zijn er geen 
lessen. Wij nemen contact op na inschrijving. 
 

 Schilderskwartier | De Plint. Jozef Israëlslaan 20A, Woerden 
Elke donderdag van 11.15 tot 12.00 uur. In juli en augustus zijn er geen 
lessen.Wij nemen contact op na inschrijving. 
 
Leeftijd  
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ (in Molenvliet en Schilderskwartier) 
 
 
 
  

Hanny Stam 

hannystam@gmail.com 

06-52220391 

Hanny Stam  
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MBvO gym (ook met fysieke beperking) 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Ada Beiboer/ Marijke Woerde  

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-691894 / 0348-691489 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 "De Zegge" in de Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Niet zo goed ter been? Geen punt, u 
gymt gewoon op of naast een stoel.  
 
Na drie kwartier rekken en strekken op 
muziek is er in "De Zegge" een gezellig 
samenzijn met koffie en wat lekkers.  
 
Tip: trek makkelijk zittende kleding aan. 
 
Docente Nolda Heus. 

Wanneer 
Dinsdagochtend 9.00 uur tot 9.45 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



MBvO gymnastiek Bredius 

 

Liesbeth van Beusekom - MBvO 

  Liesbeth van Beusekom 

 lvanbeusekom@hotmail.com 

06-22527819 

 - 

 Brediushonk 
 Kievitstraat 40 
 Woerden 

Bewegen in een groep is gezelliger 
en iedereen kan op zijn eigen niveau 
meedoen.  
Na afloop drinken we een kop koffie 
of thee. We beginnen met een 
“warming up” op muziek. Daarna 
doen we oefeningen die elke week 
verschillend zijn. We gebruiken 
materialen zoals: ballen, stokken, 
dynabands (elastieken), gewichtjes.  
Aan het eind van de les doen we een 
leuk spel en een “cooling down” op 
muziek.  
 
De eerste twee lessen zijn gratis! Na 
inschrijving betaalt u € 17,50 voor 5 
lessen. 

Wanneer 
Vrijdag van 10.00 uur tot 10.45 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Meehelpen in de Dorpstuin 

 

Dorpshuis Harmelen 

  Ellen Vossen 

 dorpshuisharmelen@gmail.com 

 0348-506823 

 www.dorpshuisharmelen.nl 

 Dorpshuis Harmelen 
 Schoollaan 8 
 Harmelen 

De Dorpstuin is de grote tuin rondom 
het Dorpshuis in Harmelen. Het is een 
combinatie van een siertuin, moestuin, 
kruidentuin, bloementuin en 
boomgaard.  
 
Een heerlijke plek om te werken. We 
leven met de seizoenen mee. De 
producten die worden geoogst in de 
tuin worden verwerkt in de 
Dorpskeuken.  
 
De siertuingroep komt elke 
dinsdagmorgen bij elkaar. Bij de 
moestuin kies je je eigen momenten. 

Wanneer 
Siertuingroep: dinsdagochtend. 
Moestuin: variabel.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Nieuw initiatief starten 

 

gro-up buurtwerk 

  Inger van Dijk 

 inger.vandijk@gro-up.nl 

 06-24192250 

 www.gro-up.nl 

 Huiskamer - gebouw bibliotheek 
 Meulmansweg 27 
 Woerden 

Woont u in het centrum en wilt u een 
nieuw initiatief starten in de 
binnenstad? U bent van harte welkom 
om eens van gedachten te wisselen 
met Inger van Dijk (buurtverbinder 
binnenstad) over de mogelijkheden.  
 
In de huiskamer hebben we een mooie 
plek tot onze beschikking gekregen van 
de gemeente voor 
bewonersinitiatieven.  
 
Iedereen is welkom. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



Ontmoeting 

 

Buurtgroep Bloemen- en Bomenbuurt 

  Annemarie van Vreeswijk 

 annemarie@vanvreeswijk.nl 

 06-41516164 

 - 

 Dienen in de buurt 
 Woerden 

Met de buurtgroep bemoedigen we 
elkaar in het leven met God in de 
dagelijkse dingen. Dat brengt plezier, 
een goed gesprek, (samen) iets doen 
voor een buurtgenoot.  
 
Maandelijks eten we samen, wekelijks 
bidden en danken we in één van de 
huizen voor onze buurt en af en toe 
komen we op zondag bij elkaar voor 
lofprijzing en Bijbelstudie.  
 
We zijn een open groep, waarbij ook 
kinderen, tieners en volwassenen zijn 
aangesloten. Iedereen is welkom! 
 
Wil je meedoen? Neem contact op! 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Leeftijd 
Alle leeftijden 



Ontspanning en ontmoeting 

 

House of Hope 

  Kernteam House of Hope 

 houseofhopewoerden@gmail.com 

 06-82663134 

 www.houseofhopewoerden.nl
  
 House of Hope 
 Wilhelminaweg 8 
 Woerden 

Deze activiteit is speciaal voor 
statushouders en vluchtelingen. Spreek 
je nog geen of nog niet zo goed 
Nederlands, maar wil je wel graag 
Nederlanders of andere statushouders 
en vluchtelingen ontmoeten?  
 
Kom dan naar House of Hope voor een 
spelletje, iets creatiefs, hulp bij je 
vragen of gewoon gezelligheid en een 
kopje koffie, thee en lekkers. Je bent 
welkom!  
 
De ontmoetingsmomenten zijn gratis 
en voor jong en oud! 
House of Hope is een initiatief van de 
gezamenlijke Woerdense kerken. 

Wanneer 
Elke dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 
uur. Elke donderdag van 14.00 uur tot 
16.30 uur. 
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Leeftijd 
Alle leeftijden 



Open inloop 

 

Sinar Maluku - Molenvliet 

  Lea Manuputtij 

 activiteit@sinarmaluku.nl 

 06-17351006 

 www.sinarmaluku.nl 

 Sinar Maluku - Molenvliet 
 Stromenlaan 132A 
 Woerden 

U bent hartelijk welkom voor 
gezelligheid, een praatje, ontmoeting, 
crea activiteiten, spelletjes, boekspots 
of flexwerken. De koffie of thee staat 
voor u klaar.  
 
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur kunt u 
tegen kleine vergoeding lunchen.   
De open inloop is gratis.  
Koffie en thee 1 euro. 

Wanneer 
Iedere woensdag, donderdag en 
vrijdagochtend vanaf 9 uur. Lunch 
tussen 12.00 en 14.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Open inloop in de dorpskeuken 

 

Dorpshuis Harmelen 

  Ellen Vossen 

 dorpshuisharmelen@gmail.com 

 0348 - 506823 

 www.dorpshuisharmelen.nl 

 Dorpshuis Harmelen 
 Schoollaan 8 
 Harmelen 

Kom gezellig langs voor een kopje 
koffie, een praatje, om een spelletje 
te spelen of sluit aan bij één van de 
activiteiten! 

Wanneer 
Iedere doordeweekse dag van 10.00 
tot 17.00 uur (behalve op vrijdag, dan 
is het Dorpshuis open van 10-13 uur).  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Open Petruskerk 

 

Hervormde gemeente Woerden 

  Jose van Geutselaar 

 openpetruskerk@kpnmail.nl 

 - 

 www.pknwoerden.nl/hervormd 

 Petruskerk 
 Kerkplein 5 
 Woerden 

U bent welkom in de Petruskerk.  
 
Er zijn gidsen aanwezig die het één en 
ander van de historie van de kerk 
kunnen vertellen.  
 
Het Bätzorgel wordt bespeeld door een 
keur aan organisten. Toegang vrij.  
 
Aanmelden niet nodig. 

Wanneer 
Iedere woensdag van 10.00 – 12.00 uur 
en op zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Open tafel 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Jacoline van Schajik 

 a.70beiboer@gmail.com 

 0348-688357 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 De Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Wat is het leuk om met elkaar te eten.  
 
Twee keer in de maand is er bij de 
Milandhof "Open tafel". We serveren 
een lekkere maaltijd voor een 
schappelijke prijs.  
 
Neem gerust ook je 
buurvrouw/buurman mee.  
 
Aanmelden maandag voor de datum 
bij Jacoline. 

Wanneer 
Elke tweede en vierde woensdag van 
de maand vanaf 12.00 uur in de 
Milandhof.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



Ouderengym 

 

Gymnastiekvereniging VEP 

  Jolanda van Swol 

 info@vepgymnastiek.nl 

 06-41993843 

 www.vepgymnastiek.nl 

 Willem van Oranjeschool 
 Goudenregenstraat 2A 
 Woerden 

Een uitgebreide les waarbij veel 
beweging, conditie, kracht en veel 
gezelligheid zorgt voor een gezonde en 
beweeglijke avond uit.  
 
De leeftijd ligt tussen 60 en 84 jaar, je 
bent dus nooit te oud om te sporten.  
 
Deze lessen worden gegeven door vier 
mensen die rouleren. 

Wanneer 
Maandagavond van 20:00 - 21:00 uur. 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar 



Pilates 

 

Sol Sport 

  Liesbeth de Jonge 

 info@solsport.nl 

 06-51823696 

 www.solsport.nl 

 Sol Sport Woerden 
 Ampèreweg 3 
 Woerden 

Tijdens Pilates doe je oefeningen voor 
je hele lijf om sterker te worden.  
 
Het meest typisch zijn de 
ademhalingsritmes en de evenwichts- 
en buik- en rugoefeningen. De 
volgende dag voel je spieren waarvan 
je niet wist dat je ze had! Na een 
maand zie je al verschil, na een half 
jaar herken je je lichaam niet meer 
terug. Ook voor mensen met blessures.  
 
Trek soepel zittende kleding aan, 
schoenen zijn niet nodig. Breng een 
handdoek, flesje water en je glimlach 
mee! 

Wanneer 
Elke woensdag vanaf 19:15 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Powerwalking 

 

Powerwalkingclub Woerden 

  Linda de Jager 

 powerwalking@dejagervitaliteit.nl 

 06-20623824 

 De Jager vitaliteit 
 Pompmolenlaan 26 
 Woerden 

 www.dejagervitaliteit.nl 

Power Walking is fit & fun! Het is 
conditioneel wandelen en wordt ook 
wel sportief wandelen, fitwalk of 
powerwalk genoemd. Dit komt 
allemaal neer op fanatiek lopen.  
 
Indien je echt fitter wilt worden, moet 
je stevig doorlopen met een tempo van 
minimaal 6 tot 7 km/uur of sneller.  
 
Mensen die Power Walking doen 
verbruiken evenveel calorieën als 
mensen die hardlopen op een normaal 
tempo. De resultaten zijn verbluffend! 
 
“Power Walking is het nieuwe joggen. 
Het is helemaal hip.” 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



Schaken 

 

Schaakclub Woerden 

  Mark Pieterse 

 mark.pieterse64@gmail.com 

 06-36117258 

 www.schaakclubwoerden.nl 

 Victoria 
 De Veste 29 
 Woerden 

Graag verwelkomen we u op onze 
gezellige clubavond.  
 
Tijdens de interne competitie kan een 
partij worden gespeeld op niveau.  
Na afloop bestaat er de mogelijkheid 
om in een aparte ruimte de partij te 
analyseren onder het genot van een 
hapje of drankje.  
 
Kom vooral eens binnenlopen om te 
zien of dit iets voor u is. Hopelijk tot 
gauw! 

Wanneer 
Elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 



Schilderen/tekenen 

 

Stichting Welzijn Zegveld 

  Riet Verheul 

 rietmverheul@gmail.com 

 0348-691045 

 www.stichting-welzijn-zegveld.nl 

 De Milandhof 
 Middenweg 2 
 Zegveld 

Er wordt door docent Mona Gerritsen 
les gegeven in een gezellige, 
gemoedelijke sfeer. Eigen initiatieven 
zijn ook van harte welkom. 
 
Het volgende blokje van 10 lessen zal 
starten in het nieuwe seizoen oktober 
2023. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Sixty Fit 60+ 

 

Sol Sport 

  Liesbeth de Jonge 

 info@solsport.nl 

 06-51823696 

 www.solsport.nl 

 Sol Sport Woerden 
 Ampèreweg 3 
 Woerden 

Dit is een training voor fitte 60-plussers 
die lekker willen blijven bewegen én 
sociale contacten onderhouden met 
een kopje koffie na afloop.  
 
Op muziek van onder andere Ramona, 
Roy Orbison, Elvis en Frank Sinatra 
doen we leuke oefeningen om gezond, 
fit en sterk te worden en te blijven. De 
eerste proefles is gratis. Andere 
groepslessen zoals Pilates, Yoga en 
Balance zijn ook mogelijk.  
 
Trek luchtige sportkleding aan en 
neem een handdoek, flesje water en je 
glimlach mee. 

Wanneer 
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot  
11.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 



Sol Balance 

 

Sol Sport 

  Liesbeth de Jonge 

 info@solsport.nl 

 06-51823696 

 www.solsport.nl 

 Sol Sport Woerden 
 Ampèreweg 3 
 Woerden 

Dit is een speciale training om sterk, 
gezond en lenig te worden en te 
blijven.  
 
We doen ook evenwichtsoefeningen, 
wat goed van pas komt op oudere 
leeftijd als valpreventie. De eerste 
proefles is gratis!  
 
Andere lessen zoals Pilates, Yoga en 
Sixty Fit zijn ook mogelijk. Trek luchtige 
sportkleding aan en neem een 
handdoek, eventueel een yogamat en 
flesje water mee. En natuurlijk je 
glimlach! 

Wanneer 
Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 
uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
 

78 

Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



Speelkafee 

 

Sinar Maluku - Molenvliet 

  Lea Manuputtij 

 activiteit@sinarmaluku.nl 

 06-17351006 

 www.sinarmaluku.nl 

 Sinar Maluku - Molenvliet 
 Stromenlaan 132A 
 Woerden 

Ouders, opa's en oma's en oppas van 
kleine kinderen van 0 tot 4 jaar  
zijn van hartelijk welkom bij Sinar 
Maluku - wijkcentrum Molenvliet.  
 
Terwijl de kinderen samen spelen 
kunnen de volwassenen samen praten, 
of een kopje koffie of thee drinken 
(gratis).  
Tijdens de schoolvakanties is er  
geen speelkafee. 

Wanneer 
Iedere dinsdagochtend van 9.30 uur  
tot 11.30 uur. 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Gezellige spelletjesmiddag 

 

Stichting Thuishuis Woerden 

  Kristel Didden-van den Bogaard 

 info@thuishuiswoerden.nl 

 06-83405125 

 www.stichtingthuishuiswoerden.nl 

 Thuishuiscafé De Pompier 
 Groenendaal 17 
 Woerden 

Samen een gezellige middag beleven, 
kletsen bij het haardvuur onder het 
genot van een gratis kopje koffie of 
thee?  
Een leuk spelletje doen, zoals 
Rummikub of sjoelen?  
Nieuwe mensen leren kennen van uw 
eigen leeftijd?  
 
Kom dan gezellig naar het Thuishuiscafé 
in De Pompier. 

Wanneer 
Dinsdag 21 februari, 7 maart en 21 
maart van 14.00 - 16.00 uur. 
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Sporten in de buitenlucht 

 

GezondOud 

  Esther Zoetmulder 

 esther@gezondoud.com 

 06-53837045 

 www.gezondoud.nl 

 Westdampark  
 Boerderij Bredius 
 Kievitstraat 42 Woerden 

Bij GezondOud sporten we het hele jaar 
door op de mooiste plekken in de 
natuur.  
 
Tijdens de training doen we 
spierversterkende oefeningen en 
werken we aan onze conditie. Ook 
wordt er aandacht besteed aan behoud 
en verbeteren van balans, mobiliteit en 
lenigheid.  
 
Je kan gratis een proefles bijwonen. 
Onze abonnementen zijn maandelijks 
opzegbaar en kosten €39,50 per 
maand. 

Wanneer 
Iedere vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Stoelyoga 

 

1 

 Diana Horsman 

info@yogadhyana.nl 

06-17857806 

www.yogadhyana.nl 

Brediushonk 
Kievitstraat 40 
Woerden 

Stoelyoga - Brediushonk 
Stoelyoga is de meest makkelijke en 
laagdrempelige vorm van yoga. Deze milde 
vorm wordt zittend op of staand bij een stoel 
beoefend. We doen oefeningen om het 
evenwicht te verbeteren. Voor geestelijke 
ontspanning worden ademhalingstechnieken 
en meditatie ingezet. Een proefles kost €5,-. 
 
Wanneer
Wekelijks.  
Wij nemen contact op na inschrijving.     Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

        76 t/m 85 jaar 

Yoga Dhyana 

 Diana Horsman 

info@yogadhyana.nl 

06-17857806 

www.yogadhyana.nl 

Wijkcentrum de Plint 
Jozef Israëlslaan 20A 
Woerden 

Stoelyoga – de Plint 
Stoelyoga is de meest makkelijke en 
laagdrempelige vorm van yoga. Deze milde 
vorm wordt zittend op of staand bij een stoel 
beoefend. We doen oefeningen om het 
evenwicht te verbeteren. Voor geestelijke 
ontspanning worden ademhalingstechnieken 
en meditatie ingezet. Een proefles kost €5,-. 
 
Wanneer 
Wekelijks.  
Wij nemen contact op na inschrijving.     Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

        76 t/m 85 jaar 
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Tafeltennis  

 

Tafeltennisvereniging Woerden 

  Willem van Essel 

 vanessel@planet.nl 

 06-53953869 

 www.ttvwoerden.nl 

 Clubgebouw TTV 
 Jozef Israëlslaan 62 
 Woerden 

Bent u op zoek naar een vorm van 
beweging die uw gezondheid toe laat?  
Tafeltennis is laagdrempelig en 
versterkt spieren, botten en het hart- 
en vaatstelsel, het verbetert de 
bloedcirculatie, maakt de hand-
oogcoördinatie sterker en houdt je 
mentaal scherp. Je kunt het je leven 
lang doen.  
 
Bij ons treft u leeftijdsgenoten die u 
gastvrij onthalen. Dat is niet alleen 
gezellig, maar geeft vertrouwen om op 
eigen niveau te kunnen bewegen. 
Leeftijd of ervaring maken dus niet uit. 
Kom eens binnenvallen en speel mee. 

Wanneer 
Donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
 

83 

Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 



Tennis 

 

Tennisclub Woerden 

  Trainers Groene Hart Tennis 

 groeneharttennis@gmail.com 

 06-43431116 

 www.tcwoerden.nl 

 Tennisclub Woerden 
 Aert van Gelderstraat 3 
 Woerden 

Wil jij graag een keertje komen 
tennissen bij ons? Dat kan! We zien 
graag je inschrijving tegemoet.  
 
Na inschrijving kun je je 
beschikbaarheid invullen en kunnen wij 
een geschikt moment uitzoeken 
waarop je kunt komen trainen. De 
eerste proeftraining is gratis. De kosten 
voor een eventuele 2e en 3e 
proeftraining zijn €14,50 per keer.  
 
Sportschoenen (geen noppen) zijn 
verplicht. Sportieve kleding is handig. 
Een racket kun je van ons lenen. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Samen is niet alleen, 

 

De Thuisbus is een ontmoetingsplek voor ouderen in de eigen buurt. We 
parkeren de Thuisbus, de luifel gaat uit en het terras wordt opgezet. Kom 
gezellig langs voor een (gratis) kopje koffie of thee en een praatje of een 
spelletje. Voor de locaties, data en tijden, kunt u kijken in het overzicht.  
U bent van harte welkom op één of meerdere data of alle middagen.  
Bij harde regen zal de middag niet doorgaan. 
 

Leeftijd  
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar en 86+ 
 

Waar en wanneer  
 Park Oudeland. Park Oudeland 70, Woerden 

Park Oudeland: maandag 8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3, 17, 31 juli van  
14.30 tot 16.30 uur. 
 

 Molenvliet Winkelcentrum. Molenvlietbrink 242, Woerden 
Op 't plein bij het Molenvlietwinkelcentrum: dinsdag 9 en 23 mei,  
6 en 20 juni, 4 en 18 juli, 1 augustus van 14.30 tot 16.30 uur. 
 

 Irisstraat. Irisstraat 1, Woerden 
Achter het appartementencomplex van de Irisstraat op het grasveld: 
woensdag 10 en 24 mei, 7 en 21 juni, 5 en 19 juli van 14.30 tot 16.30 uur. 
 

 Kristel Didden-van den Bogaard 06-83405125 

www.stichtingthuishuiswoerden.nl 

Stichting Thuishuis Woerden 
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kom naar de Thuisbus! 

 

 
Waar en wanneer  

 Boekentuin Snel en Polanen. Godfried Bomansweg 1, Woerden 
De Boekentuin in Snel en Polanen: dinsdag 16 en 30 mei en 13 en 27 juni,  
11 en 25 juli van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
 

 Westdampark. Westdam 3, Woerden 
Westdampark: woensdag 17 en 31 mei, 14 en 28 juni, 12 en 26 juli  
van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
 

 Weddesteyn. Utrechtsestraatweg 50, Woerden 
Op 't grasveld bij het Weddesteyn: maandag 15 mei en 12 en 26 juni,  
10 en 24 juli van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
 

 Zegveld. Middenweg 2, Zegveld 
Middenweg 2: 8 juni van 14.30 - 16.30 uur. 
 

 Kamerik. Berkenlaan 53, Kamerik 
Parkeerplaats bij De Cope: 27 juli van 14.30 - 16.30 uur. 
 

 Harmelen. Kerkplein 1, Harmelen 
Kerkplein 1: 25 mei en 29 juni van 14.30-16.30 uur. 
 

Stichting Thuishuis Woerden 

 Kristel Didden-van den Bogaard 

info@thuishuiswoerden.nl 

06-83405125 
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1 op 1 trainingen 

 

Happy Fit 4 U 

  Paula Klaassen 

 happyfit4u2@gmail.com 

 06-21369683 

 www.happyfit4u.nl 

 Happy Fit 4 U 
 Nader te bepalen, i.o.m. klant 
 

Wij verzorgen 1 op 1 trainingen in  
een rustige, veilige setting waar 
mensen zich thuis horen te voelen. 
Vooral de personen die niet zo lekker  
in hun vel zitten, nodig ik van harte uit 
om contact met ons op te nemen  
om te bespreken wat de mogelijkheden 
zijn.  
Groepslessen zullen t.z.t. volgen.  
 
Proefles is gratis, kijk voor onze 
tarieven op onze website.  
 
Sportkleding en binnengymschoenen 
vereist. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Volleybal 

 

VTC Woerden 

  Tineke van Dam 

 tineke25@live.nl 

 06-14687969 

 www.vtcwoerden.nl 

 Gymzaal Essenlaan 
 Essenlaan 3 
 Woerden 

Wij zijn een gezellige groep van 15 
ervaren volleyballers in de 
leeftijdscategorie 70 tot 80+. 
 
Onze groep bestaat uit zowel mannen 
als vrouwen. We volleyballen met 
elkaar in de sporthal aan de Essenlaan 
en achteraf drinken we met elkaar een 
kopje koffie.  
 
Heb jij volleybalervaring en heb je zin 
om met ons mee te doen? Je bent van 
harte welkom! Je mag 2x gratis en 
geheel vrijblijvend mee komen doen. 

Wanneer 
Dinsdag van 15.00 uur tot 16.15 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Walking Football 

 

Sportlust '46 

  Gerda Boere 

 secretaris@sportlust46.nl 

 0348-415570 

 www.sportlust46.nl 

 Sportpark Cromwijck 
 Waardsedijk 31 
 Woerden 

‘Walking Football’ is voetbal voor 
senioren van 55+. De spelvorm is 
erop gericht om mensen met een 
verschillende leeftijd, fitheid, 
geslacht en achtergrond bij elkaar te 
brengen en te laten sporten. Zowel 
mannen als vrouwen zijn welkom.  
 
Bovendien is het ook zeer geschikt 
als je nog nooit hebt gevoetbald. De 
oneven weken spelen we bij  
Sportlust '46 op Sportpark Cromwijck 
in Woerden. De even weken spelen 
we bij Voetbalvereniging Kamerik.  
 
Doe je een keer mee? 

Wanneer 
Oneven weken bij sportpark Cromwijck 
en even weken bij VV Kamerik op 
woensdagmiddag van 14.00 -15.00 uur 
(inloop vanaf 13.30u). 
 

89 

Leeftijd 
56 t/m 75 jaar 
76 t/m 85 jaar 



Walking Football 

 

VV Kamerik 

  Bart Maijenburg 

 riaenbertm@hetnet.nl 

 06-42951731 

 vvkamerik.nl 

 Sportpark Kamerik 
 Overstek 4 
 Kamerik 

Er wordt wekelijks op woensdag een 
potje wandelvoetbal gespeeld. Dit is 
afwisselend. De ene week gaan we 
naar Woerden (bij Sportlust ‘46) en de 
andere week is het bij VV Kamerik. 
Iedereen die belangstelling heeft kan 
mee doen. Ook vrouwen zijn welkom.  
 
Er wordt gespeeld op kunstgras.  
Tenue bestaat uit sportschoenen,  
shirt, korte broek en voetbalkousen. 

Wanneer 
Oneven weken bij sportpark Cromwijck 
en even weken bij VV Kamerik op 
woensdag van 14.00u -15.00 uur 
(inloop vanaf 13.30u). 
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Meer informatie over de beweegrichtlijnen of over 

bewegen vindt u op www.allesoversport.nl 



 



Wandelen 

 

Stichting Activiteitenhuis Kamerik 

  Tonny Bouwman 

 Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

 06-39592713 

 - 

 De Cope 
 Berkenlaan 51 
 Kamerik 

Een uurtje wandelen in Kamerik. Ter 
afsluiting kunt u een kop koffie of  
thee drinken (€1,- voor 2 kopjes  
koffie of thee) en gezellig napraten. 

Wanneer 
Dinsdagochtend om 9.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Wandelen 

 

 Lea Manuputtij 

activiteit@sinarmaluku.nl 

06-17351006 

www.sinarmaluku.nl 

Sinar Maluku - Molenvliet 
Stromenlaan 132A 
Woerden 

Stevig wandelen 
Blijf in conditie met een stevige wandeling  
in Woerden en omgeving. Er wordt in  
overleg 8 tot 12 kilometer per ochtend 
gewandeld.  

Na afloop kan er een kopje koffie of thee 
gedronken worden (€1,- per kopje).  
Indien gewenst kan er worden geluncht. 
 
Wanneer 
Iedere donderdagochtend om 9.30 uur.   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 

1 

 Lea Manuputtij 

activiteit@sinarmaluku.nl 

06-17351006 

www.sinarmaluku.nl 

Sinar Maluku - Molenvliet 
Stromenlaan 132A 
Woerden 

Samen wandelen 
Samen wandelen in Woerden. Iedere 
donderdagmorgen wordt er 4 tot 6 kilometer 
gelopen. Na afloop kan er desgewenst nog  
een kopje koffie of thee gedronken worden 
voor €1,-. Ook is het mogelijk om te lunchen 
tegen een kleine vergoeding. 
 
 
Wanneer 
Iedere donderdagochtend om 10.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving.   Leeftijd   56 t/m 75 jaar 
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Wandelgroepen 

 

Wilt u gezellig meewandelen? U bent van harte welkom. De wandeling duurt 
ongeveer een uur en we lopen ongeveer 4,5-5 km. We wandelen in een 
rustig tempo telkens een andere route. Zo leert u uw omgeving goed kennen 
en is het ook nog eens een gezellig sportief uurtje met andere buurtgenoten.  
 

Waar en wanneer  
• Schilderskwartier | De Plint. Jozef Israëlslaan 20A, Woerden 
Vrijdagmiddag vanaf 14.30 tot 15.30 uur. 
• Snel en Polanen | Steinhagenseweg 2, Woerden 
Dinsdagmiddag vanaf circa 15.30 tot 16.30 uur. Verzamelen in de hal van het 
Gezondheidscentrum Woerden om 15.20 uur.  
• Staatsliedenkwartier | Careyn Weddesteyn. Utrechtsestraatweg 50, 
      Woerden 
Vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt na afloop bij Careyn 
Weddesteyn samen koffie drinken. 
• Molenvliet | Medisch Centrum Iepenhof. Iepenhof 1A, Woerden 
Donderdagochtend om 10.30 tot 11.30 uur.  
• Dorpshuis Harmelen | Schoollaan 8, Harmelen 
Donderdagochtend om 9.30 tot 10.30 uur. U kunt na afloop in het Dorpshuis 
koffie drinken. 
 

Leeftijd 56 t/m 75 jaar 
 
 

 Maarten Stiggelbout 

maarten@beweegteamwoerden.nl 

06-34443230 

www.beweegteamwoerden.nl 

Beweegteam Woerden 



Zitdansen 

 

Liesbeth van Beusekom - MBvO 

  Liesbeth van Beusekom 

 lvanbeusekom@hotmail.com 

 06-22527819 

 - 

 Het Trefpunt 
 Iepenlaan 2 
 Harmelen 

De lessen zijn voor iedereen die van 
muziek houdt, maar niet meer zo goed 
ter been is. Tijdens de les doen we 
oefeningen op een ontspannen manier. 
 
Alles op muziek en zittend op de stoel, 
of soms ernaast. Op een verantwoorde 
wijze wordt er aan de spieren en het 
uithoudingsvermogen gewerkt.  
Samen met anderen bewegen is ook 
nog eens heel gezellig!  
 
De eerste twee lessen zijn gratis.  
Na inschrijving betaalt u met een 
strippenkaart van € 20,00 voor  
5 lessen. 

Wanneer 
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Zitgymnastiek 

 

Stichting Activiteitenhuis Kamerik 

  Tonny Bouwman 

 Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl 

 06-39592713 

 - 

 De Cope 
 Berkenlaan 51 
 Kamerik 

Voor iedereen uit Kamerik en 
omgeving. 

Wanneer 
Donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Zumba! 

 

Liesbeth de Jonge 

  Liesbeth de Jonge 

 liesbeth@dejongemail.nl 

 06-51823696 

 www.zumbafit.nl 

 Sol Sport Woerden 
 Ampèreweg 3 
 Woerden 

Zumba is een vrolijk uurtje bewegen op 
Spaanse en Engelse muziek.  
 
We doen allerlei latin ritmes zoals 
chacha, merengue, bachata en salsa, 
maar als we daar zin in hebben ook 
jazz of dembow. Je gaat lachend weer 
naar huis na ons gezellige Zumba 
uurtje.  
 
Doe makkelijk zittende (sport)kleding 
aan, zorg dat je lachspieren tegen een 
stootje kunnen en breng een handdoek 
en waterflesje mee! 

Wanneer 
Dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur.  
Wij nemen contact op na inschrijving. 
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Automaatje 

 
Vervoer nodig? 

Heeft u een vervoersprobleem om bij 
een activiteit te komen? Of vindt u 
het spannend om naar een activiteit te 
gaan? 
 
De vrijwilligers van AutoMaatje 
Woerden rijden en begeleiden u graag! 
 
Bel AutoMaatje, telefonisch bereikbaar 
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 
uur.  
 
Vraag de rit minimaal 2 werkdagen van 
tevoren aan. Onkosten zijn €0.35 per 
kilometer. 

  Automaatje 

 06 – 31 93 66 12 



Dorpshuis Harmelen
Schoollaan 8, Harmelen
0348 – 50 68 23 
dorpshuisharmelen@gmail.com

Stichting Activiteitenhuis Kamerik
Berkenlaan 51, Kamerik
0348 – 40 16 99  
Activiteitenhuis-Kamerik@ziggo.nl

Stichting Welzijn Zegveld
Middenweg 2, Zegveld
0348 – 69 18 94 
a.70beiboer@gmail.com 

volwassenen  ouderen  buurtverbinders

De Huiskamer Naast de Koe
Meulmansweg 27 (ingang Bibliotheek), Woerden
06 – 24 19 22 50  
Inger.vandijk@gro-up.nl 

De Plint
Jozef Israellaan 20A, Woerden
agendabeheerdeplint@gmail.com

Wijkcentrum Molenvliet
Stromenlaan 132 A, Woerden
06 – 17 35 10 06
info@sinarmaluku.nl

Wij ondersteunen inwoners om 
samen het mooiste uit de eigen 
buurt te halen 
Buurtwerk team Woerden verbindt jouw buurt
gro-up zet zich in voor (veer)krachtige, betrokken en vitale buurten en wijken. Waar 
buurtgenoten samenwerken, samenleven en de buurt prettiger en mooier maken. 

Inwoners met sociaal - maatschappelijke vragen kunnen bij de Buurtverbinders 
terecht. De Buurtverbinders zijn vaak te vinden op de locaties (Huizen van de 
Wijk) die zij ondersteunen en waar wij regelmatig in gesprek zijn met inwoners. 
Wij ondersteunen inwoners met het uitdenken van ideeën en initiatieven, het 
verder uitwerken en het organiseren ervan. We maken ons sterk voor een buurt 
waarin bewoners meedoen, elkaar kennen en helpen. 

Maak kennis met gro-up buurtwerk:
 • Inger van Dijk (buurtverbinder Schilderskwartier & Centrum) 

 inger.vandijk@gro-up.nl, 06 - 24 19 22 50
 • Corinna Mitrovitch (buurtverbinder plus Harmelen, Kamerik, Zegveld 

 corinna.mitrovitch@gro-up.nl, 06 - 14 32 65 26
 • Rolf de Jong (buurtverbinder a.i. Schilderskwartier) 

 rolf.dejong@gro-up.nl, 06 - 83 25 18 34
 • Ellen Vossen (sociaal beheerder Dorpshuis Harmelen) 

 ellen.vossen@gro-up.nl, 06 - 83 49 50 63
 • Judith van Stokhem (teamleider, aanspreekpunt Molenvliet) 

 judith.vanstokhem@gro-up.nl, 06 - 20 63 50 51

Locaties die wij ondersteunen:
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  Beweegteam Woerden 

 info@beweegteamwoerden.nl 

 06- 58772402 

 www.beweegteamwoerden.nl 

 Beweegteam Woerden  
Jan Steenstraat 102 
3443 GZ Woerden 

 

 

Voeg uw initiatief of activiteit(en) toe 

Biedt u ook activiteiten aan voor 
Woerdenaren van 55+ en staat u niet 
vermeld in deze activiteitengids?  
 
Goed nieuws! U kunt nog steeds uw 
activiteiten onder de aandacht brengen 
via de website 
www.DoeMeeInWoerden.nl. 
 
Nieuwe aanbieders zijn altijd welkom 
om geheel gratis een account aan te 
maken en nieuw aanbod in te voeren.    
 
U kunt zelf aangeven onder welke 
voorwaarden deelnemers mee kunnen 
doen. Na het invoeren verlopen de 
inschrijvingen volledig automatisch en 
veilig. 
 
Heeft u een vraag of hulp nodig bij het 
bekend maken van uw aanbod, dan 
kunt u contact opnemen met het 
Beweegteam.   

 
Hebben we uw aanbod gemist? 



 Kennismakingsaanbod 

Ook uw buurvrouw, jongere broer, kinderen en zelfs de 
allerkleinste Woerdenaartjes kunnen kennismaken met 

allerlei leuke activiteiten  
die erop gericht zijn om lekker te bewegen, iets te leren, 

iets te doen of anderen te laten ontmoeten. 
 

Al het aanbod is te vinden op de website 
www.DoeMeeInWoerden.nl. 

 

Neem een kijkje, schrijf je in en doe mee! 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN! 

18+ 



 

www.DoeMeeInWoerden.nl 


