
Doe mee in Dodewaard
Deelname aan de samenleving is belangrijk.  
In deze brochure vindt u de activiteiten waar u aan mee kunt doen.



MEER BEWEGEN VOOR 
OUDEREN STOEL -
GYMNASTIEK 70+
Donderdag van 13.0014.00 uur 

in Sporthal de Eng 
Contributie € 12,50 per maand

MEER BEWEGEN VOOR 
OUDEREN GYMNASTIEK 55+
Donderdag van 12.0013.00 uur 

in Sporthal de Eng 
Maandag van 10.3011.30 uur 

in Sporthal de Eng 
Contributie € 12,50 per maand

Informatie en vragen 
Dini Tilleman 04 88 41 19 09
info@swanwelzijn.nl

KOFFIE-INLOOP 
WARME MAALTIJD
Elke vrijdag bent u van 10.00 tot ca 15.30 
uur welkom bij de ko� ieinloop van Huis 
van Dodewaard. 
In de ochtend wordt er gestart met een 
kop ko� ie en rond het middaguur kunt 
u aanschuiven voor een warme maaltijd 
(tegen vergoeding). 
Daarna wordt er gezellig gekletst en 
worden er regelmatig activiteiten 
gedaan, voor wie zin heeft. 
Loop gerust eens binnen om te 
proberen of het iets voor u is! 

Voorheen was de ko� ieinloop van Huis 
van Dodewaard altijd in de Steegakker, 
maar tegenwoordig is dit in de kantine 
van sporthal de Eng. Mocht u niet zelf 
bij de Eng kunnen komen, zijn er 
mogelijk heden met de vervoers diensten 
van Swobrik. 

Vragen? Neem gerust contact op via 
06 82 27 80 64 
of huisvandodewaard@gmail.com. 
De ‘Huizen van de buurt’ zijn onderdeel 
van  Welzijn.



DE SOOS
Bij de soos is iedereen vanaf 55 jaar 
welkom. Er worden voornamelijk 
gezelschapsspellen gespeeld, zoals 
kaarten, rummikub, sjoelen en bingo. 
Gezelligheid staat voorop! De soos is 
op woensdag van 14.0016.00 uur in 
Sporthal de Eng in Dode waard. U kunt 
gewoon binnen lopen! Kosten zijn € 2,50 
incl. ko� ie en thee. 

Informatie en vragen
Christa Hoogakker 06 14 11 21 50  
k.hoogakker@online.nl

Voor meer informatie over 
de diensten van SWAN Welzijn, 
kijk op www.swanwelzijn.nl

CREATIEVE HOBBY- 
EN HANDWERKCLUB 
Er worden diverse creatieve werken 
gemaakt. Eens per twee weken op 
de even weken op woensdag van 
10.0012.00 uur in het Nannenberghuis. 

Informatie en vragen
Hanneke Prins 06 51 04 56 76

DAGBESTEDING STEEGAKKER
Woont u thuis en zoekt u een goede 
invulling van de dag? Of wilt u uw man
telzorger ontlasten? U bent welkom bij 
dagbesteding de Steegakker. Samen 
met de andere deelnemers onderneemt 
u verschillende activiteiten.

De dagbesteding is voor mensen met 
een Wmo of Wlz indicatie. Hebt u geen 
indicatie, maar wilt u toch aansluiten? 
Ook dan bent u van harte welkom.

Informatie, tijden en locatie
0800 77 33 444 (gratis)
info@zorgcentradebetuwe.nl
maandag t/m vrijdag 10.0016.00 uur
Steegakker 18, Dodewaard



SPORTIEF WANDELEN
Twee keer per jaar, van maart tot juni 
en van september tot december worden 
er 12 weken lang verschillende wandel
trainingen gedaan om te werken aan de 
conditie. Iedere week is de training 
anders. Het is geschikt voor mensen die 
nog goed ter been zijn. Op dinsdag om 
9.00 uur starten ze vanaf het dorpsplein 
in Dodewaard. 
Kosten €30, voor 12 weken.

Informatie en vragen
Greet Rietveld 06 10 02 71 91
g.rietveld@hotmail.com 
 

BUSVERVOER SWO
In Dodewaard kunt u gebruik maken  
van het seniorenvervoer (vanaf 55 jr.) 
van SWO met de bussen Swobrik en 
Klaartje.  
Maandag t/m vrijdag van 9.0022.00 uur 
en op zaterdag van 9.0018.00 uur.
Reserveren kan, minimaal één dag van 
tevoren, op werkdagen tussen 9.00 en 
11.00 uur voor Swobrik 04 88 48 26 43 
en voor Klaartje 06 42 25 14 47.

De tarieven zijn gebaseerd op zones en 
gelijk aan die van de regiotaxi. Gasten 
van de soos en Huis van Dodewaard 
kunnen kosteloos gebruik maken van 
het busvervoer van SWO vanaf 
opstapplaats de Steegakker naar de Eng.

HET NANNENBERGHUIS
Het Nannenberghuis is een cultureel, 
maatschappelijk, sociaal, gezellig en 
kleinschalig onderkomen voor 
verschillende verenigingen en diverse 
organisaties. Het Nannenberghuis 
organiseert regelmatig activiteiten, 
waaronder Vrouwen van Nu, kaarten  
en knutselen.

Informatie en vragen
www.nannenberghuis.jouwweb.nl
of bel 06 12 86 74 61 of mail 
nannenberghuis@gmail.com.

Contactpersoon Vrouwen van Nu
Mw. Carsjens 04 88 41 31 35



QIGONG
Qigong is een Chinese gezondheids/ 
bewegingsvorm. Het zijn eenvoudige 
bewegingen in combinatie met 
meditatie en het is goed voor lichaam 
en geest. De lessen zijn ook toegankelijk 
voor mensen die slecht ter been zijn of 
een beperking hebben en vinden plaats 
op woensdagavond van 20.0021.00 uur.
Kosten: op donatiebasis.

Informatie en vragen
Docent Eilke van Ingen: via WhatsApp/ 
SMS naar 06 23 61 36 05 (bellen mag 
ook, maar Eilke is niet altijd bereikbaar).
sporthal De Eng, Dalwagen 78b,  
Dodewaard.

BIBLIOTHEEK DODEWAARD
Bij Bibliotheek Dodewaard is iedereen 
welkom, ook als je geen lid bent. U kunt 
er rustig een boek komen lezen of u 
kunt meedoen aan een van de cursus
sen, zoals een cursus Klik & Tik, speciaal 
voor mensen die weinig ervaring hebben 
met het omgaan met de computer. 
Natuurlijk bent u ook welkom om rustig 
een boek te komen lezen.

Informatie, tijden en locatie
03 44 63 99 40 
dinsdag en woensdag 13.0017.00 uur  
vrijdag 14.0020.00 uur
Anna van Burenlaan 2, Dodewaard.

LEERPUNT DODEWAARD
Leerpunt Dodewaard is voor ieder een 
die beter wil leren lezen, schrijven en/of 
spreken. Iedereen met een taal vraag kan 
langs komen. Ook ben je welkom als je 
wat meer vaardigheden wilt leren op de 
laptop, smartphone of tablet. 

Informatie en vragen
ROC Rivor: 03 44 65 62 00
Wilma Kruisselbrink 06 41 23 46 12 
wilmakruisselbrink@rocrivor.nl 
kernpuntnederbetuwe.nl 

Tijden en locaties
Elke maandagavond (m.u.v. feestdagen 
en schoolvakanties) van 18.3020.30 uur 
in basisschool de Bellefleur:  
Marijkelaan 1, Dodewaard.



KUNST NA ARBEID (KNA)
Houdt u van muziek en gezelligheid?  
Bij Kunst na Arbeid bent u welkom om 
eens mee te doen of te komen luisteren. 
Muziekvereniging Kunst na Arbeid
repeteert wekelijks op donderdagavond.

Informatie en vragen
De repetities vinden plaats in de aula 
van CBS De Hien.
06 10 69 52 53 
kunst.na.arbeid@gmail.com 
www.knadodewaard.nl 
Repetities op donderdag  
19.3021.45 uur

MANNENKOOR DODEWAARD
Het koor bestaat uit een sociale en mee
levende club mannen tussen de 20 en 
90 jaar. Iedereen die interesse heeft, ook 
wanneer u geen noot kunt lezen, is wel
kom. Het koor repeteert bijna iedere 
donderdagavond en zingt 4stemmig 
verschillende liederen. Zo nu en dan zijn 
er voor stellingen of samenkomsten met 
publiek. Kom gerust een paar avonden 
mee oefenen. 

Informatie en vragen
Wim Bloemendal 06 15 64 57 06 
secretarisdmk@outlook.com 
www.dodewaardsmannenkoor.nl 
Basisschool de Bellefleur 
Marijkelaan 1, Dodewaard
Repetitie donderdag 19.3021.30 uur

AMICITIA
Amicitia geeft jaarlijks concerten, zowel 
binnen als buiten, waar mensen kunnen 
komen luisteren naar mooie en vrolijke 
muziek. Wil je een instrument leren 
bespelen dan kan je bij Amicitia weke
lijks professioneel muziekles volgen. Kan 
je al een instrument bespelen, Dan ben 
je van harte welkom tijdens repetities 
om samen te musiceren.

Informatie en vragen
04 88 41 22 36
secretaris@amicitiadodewaard.nl
www.amicitiadodewaard.nl
Repetities woensdag vanaf 19.30 uur
De Noodschuur, Waalbandijk 82,  
Dodewaard



HERVORMD KERKKOOR  
HIEN-DODEWAARD
Het gemengd kerkkoor Hien
Dodewaard zingt geestelijke liederen 
in Kerkdiensten en verzorgings  
en verpleeghuizen. Repetities zijn 
iedere dinsdagavond van  
19.3021.30 uur. 
Oude Pastorie 
Waalbandijk 59

Informatie en vragen
Voorzitter Christa Hoogakker  
06 14 11 21 50 
k.hoogakker@online.nl

HERVORMDE GEMEENTE HIEN EN DODEWAARD
www.HervormdDodewaard.nl

GESPREKSKRING/
BIJBELKRING
Maandelijks
Maandag 13.3015.30 uur
Gert Jan Bosch
Oude Pastorie  
Waalbandijk 59  
Dodewaard
04 88 44 23 28

OUDERENKRING
Om de twee weken
Dinsdag 14.30 uur
Gert Jan Bosch
Oude Pastorie  
Waalbandijk 59  
Dodewaard
04 88 44 23 28

VROUWENVERENIGING 
Om de twee weken
Donderdag 19.30 uur
Ans van Laar
Oude Pastorie  
Waalbandijk 59  
Dodewaard
04 88 41 17 43

GESPREKSKRING
Maandelijks
Woensdag 20.00 uur
Jan Bruyn
Aan huis
04 88 41 20 94



03 44 60 23 37
werkdagen van 9.0014.00 uur 

info@welzijnrivierstroom.nl
www.welzijnrivierstroom.nl

Welzijn Rivierstroom 
staat voor u klaar!
In Dodewaard kunt u terecht bij 
sociaal werker Lisanne Gesthuizen. 
U kunt contact opnemen voor 
informatie of ondersteuning bij;
• de activiteiten in het dorp
• het invullen van formulieren of 

administratie
• vrijwilligers(werk)
• mantelzorg
• sociaal contact
• uw vereniging of vrijwilligers

organisatie
• een goed idee om het woonplezier in 

Dodewaard te verbeteren.

Het aanbod op deze flyer 
kan wisselen

Voor de meest actuele informatie 
kunt u kijken op één van de 

websites of op 
www.kernpuntnederbetuwe.nl. 

Ook kunt u contact 
opnemen met sociaal werker 

Lisanne Gesthuizen:
06 19 54 41 60

lisannegesthuizen@
welzijnrivierstroom.nl

www.welzijnrivierstroom.nl

TAFELTJE DEKJE
Elke dag een maaltijd! 

Kosten per maaltijd rond de € 8, 
(voor actuele prijs neem contact op) 

Diny Tilleman 
04 88 41 19 09 (even maanden) 

Tineke Derksen 
04 88 41 18 07 (oneven maanden)


