
Wijkcentrum Waterkracht
Ruys de Beerenbrouckstraat 106 
Op het plein bij de Jumbo & Action 

Telefoon: 0657 938693
Email: post@wijkcentrumwaterkracht.nl 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl 

WEEK 1
maandag 22 juli - vrijdag 26 juli

Maandag 22 juli   
9:30-12:00u  
Koffie & Spel  Open inloop met koffie en wat lekkers. De sjoelbakken staan klaar, en 
ook de voetbaltafel en de ping pong tafel.  

10:00-11:00u  
Samen Bewegen (women only!)  Bewegen op muziek, samen met andere vrou-
wen en meiden. Je hoeft niet van elastiek te zijn, een superfit lichaam te hebben, of de 
nieuwste sportkleding! Kom gewoon in de kleding die jij fijn vindt. Lessen variëren van 
makkelijke gymoefeningen tot zumba, van yoga tot kickboksen. Samen zoeken we uit 
wat we leuk vinden en wat we vaker willen doen.  

10:00-11:00u  
Spelen & Voorlezen voor de kleintjes Een uurtje rustig spelen en voorlezen. Heeft 
je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee! Wil jij intussen sjoelen of 
gymmen, maar heb je kleine kinderen die jou maar moeilijk kunnen missen? Zullen we 
dan kijken of je kleintje zich in deze groep vermaakt? Lukt het niet, dan komen we je 
gewoon ophalen. No problem. Als jij het zelf juist leuk vind om voor te lezen en spelen, 
ben je welkom om mee te doen! 

Dinsdag 23 juli   
10:00-11:00u  
Muziek op schoot Vind je het fijn om andere ouders te ontmoeten, en samen 
met je kleintje iets leuks te doen? Op dinsdagochtend gaan we samen muziek maken. 
Deze ochtend onder leiding van Nienke, van De Vrolijke Noot. Grotere kinderen kunnen 
intussen mee doen met de spelletjes en knutselen. Blijf na afloop gerust plakken en 
napraten met een kopje koffie.  

11:00-12:00u  
Inloop voor ouders, voorlezen voor de kleintjes.  Even de deur uit zijn, andere 
ouders ontmoeten, ervaringen uitwisselen of gewoon nieuwe mensen leren kennen. 
Neem je kleintje gezellig mee. Die kan lekker spelen in de speelhoek of we lezen een 
boek voor op de bank. Heeft je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee!  

10:00-12:00  
Knutselen, spelen & games voor kinderen 4-10 jaar Gezellige activiteiten zoals 
koekjes bakken, knutselen en verven, sporten. Buiten op het plein met water spelen. 
Samen gamen met andere kinderen. Je papa of mama kan intussen lekker koffie drinken 
bij Waterkracht, of met je broertje of zusje muziek maken. Mag jij al alleen buitenspelen 
en bij ons meedoen? Dat kan ook, je bent welkom!  

10:00-12:00u  
Naaicafé Heb je (kinder)kleding die je wilt repareren, maar heb je zelf geen naa-
imachine? Zou je wel eens willen proberen zelf iets te maken? Samen en met een beetje 
begeleiding kom je vaak al een heel eind. Wij hebben machines, stofjes om te oefenen. 
Neem ook gerust eigen materiaal mee. Gewoon voor de gezelligheid mee komen.  

13:00-15:00u  
Nerfen We gaan weer nerfen in de grote zaal! In kleine groepens mag ook. Pijltjes hoef 
je niet mee te nemen, die hebben wij al klaar liggen.  

19.00-20.00u  
Fit for girls only (beginners) For Girls Only is een groepstraining voor alle vrouwen. 
Dus ook voor als je zwanger bent of net bevallen. Kom je trainen om het hele lichaam 
te versterken en je conditie uit te bouwen in een 1 uur durende outdoor workout. Neem 
een flesje water mee. Start vanuit Waterkracht. Kosten €5,- contant betalen voorafgaand 
aan de training. 

20.00-21.00u  
Fit for girls only (gevorderden) For Girls Only is een groepstraining voor alle vrouwen. 
Kom je trainen om het hele lichaam te versterken en je conditie uit te bouwen in een 
1 uur durende outdoor workout. Neem een flesje water mee. Start vanuit Waterkracht. 
Kosten €5,- contant betalen voorafgaand aan de training.  

Woensdag 24 juli   
10.00-12.00u  
Workshop kaarten maken (Martcards) Knip, plak, vouw, borduur of wees creatief 
met papier! Je eigen kaarten maken bij Martcards. Kijk voor meer informatie op Mar-
tin’s facebook pagina: https://www.facebook.com/martcards/. Deelname inclusief een 
kop koffie of thee is €10,-. Aanmelden kan via martinvanleenen@outlook.nl, telefoon 
0653587981 of via Waterkracht zelf. 

14:00-14:45u  
De draak in de put Muzikaal kindertheater met Ron Vernout Al verschillende keren 
konden we genieten van de muzikale sprookjes door Ron Vernout. Deze voorstelling is 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Ook ouders en grootouders zijn welkom. Kom gerust wat 
eerder of blijf hangen voor een kopje koffie. Kosten: 3 euro per persoon.  

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

Donderdag 25 juli   
13:15-14:15u  
Samen Lezen Beter lezen? Doe het samen! Kom naar de leesclub in Waterkracht. Elke 
week lezen we een uurtje Nederlands samen, onder begeleiding van een vrijwilliger van 
Taalhuis Lochem-Zutphen. Ook na de vakantie gaan we verder. Er is nog plek! Meld je 
aan via post@wijkcentrumwaterkracht.nl of bij de balie in Waterkracht. 

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

20:00u  
Film: Edie  Omdat het Luxor theater in Zutphen wordt gerenoveerd, worden er op 
diverse alternatieve plekken films vertoond. Donderdag 25 juli wordt de speelfim Edie 
vertoond. De 83-jarige Edie besluit om eindelijk haar jeugddroom waar te maken: de 
Mount Suilven in Schotland beklimmen. Hierbij krijgt ze hulp van Jonny en onderweg 
leren ze elkaar steeds beter kennen. Zaal opent 19:45u. Film start 20.00u. Speelduur 
102 minuten. Kaarten (4 euro) zijn vooraf te kopen of reserveren via www.luxorzutphen.
nl, of ter plekke aan de zaaldeur. 

Vrijdag 26 juli   
18:30u  
Eetlokaal Voor gasten voor de film bieden we de mogelijkheid vooraf te reserv-
eren voor een lopend buffet. Kosten 9 euro (excl drankjes). Reserveer uiterlijk een dag 
van tevoren, 0657 938693 of post@wijkcentrumwaterkracht.nl

20:00u  
Film: Un homme a la hauteur Omdat het Luxor theater in Zutphen wordt geren-
oveerd, worden er op diverse alternatieve plekken films vertoond. Vrijdag 26 juli wordt 
de romantische komedie Un homme à la hauteur vertoond. Zaal opent 19:45u. Film 
start 20.00u. Speelduur 90 minuten. Kaarten (4 euro) zijn vooraf te kopen of reserveren 
via www.luxorzutphen.nl, of ter plekke aan de zaaldeur. 



17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

Vrijdag 2 augustus   
10:00-12:00u  
Moodboard maken Heb jij stapels oude tijdschriften bewaard maar vind je het las-
tig om in die creatieve flow te komen om er ook echt wat mee te maken? Tijdens deze 
creatieve sessie gaan je aan de slag met je eigen moodboard, rondom een vraag of 
onderwerp dat je bezig houdt. Met verschillende kleine creatieve opdrachten helpen we 
je op weg. Voel je vrij eigen materiaal mee te nemen!  

10:30u  
Fietstocht richting Harfsen, Laren (Fietsgilde) Waterkracht vormt het startpunt van 
fietstochten van het Fietsgilde. Deze tochten zijn voor iedereen. Er wordt in een rustig 
tempo gefietst. De snelheid is ca. 15 kilometer per uur. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur. 
Bij betaling voor deelname krijgt men een bon voor een kop koffie of thee. Het vertrek 
is om 10.30 uur. De kosten per fietstocht zijn € 4,00 p/p. Voor informatie kan men bellen 
met Th. Polman, telefoon: 0575-511526. 

Wijkcentrum Waterkracht
Ruys de Beerenbrouckstraat 106 
Op het plein bij de Jumbo & Action 

Telefoon: 0657 938693
Email: post@wijkcentrumwaterkracht.nl 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl 

WEEK 2
maandag 29 juli - vrijdag 2 augustus

WEEK 3 + 4 
GESLOTEN

Maandag 29 juli   
9:30-12:00u  
Koffie & Spel  Open inloop met koffie en wat lekkers. De sjoelbakken staan klaar, en 
ook de voetbaltafel en de ping pong tafel.  

10:00-11:00u  
Samen Bewegen (women only!)  Bewegen op muziek, samen met andere vrou-
wen en meiden. Je hoeft niet van elastiek te zijn, een superfit lichaam te hebben, of de 
nieuwste sportkleding! Kom gewoon in de kleding die jij fijn vindt. Lessen variëren van 
makkelijke gymoefeningen tot zumba, van yoga tot kickboksen. Samen zoeken we uit 
wat we leuk vinden en wat we vaker willen doen.  

10:00-11:00u  
Spelen & Voorlezen voor de kleintjes Een uurtje rustig spelen en voorlezen. Heeft 
je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee! Wil jij intussen sjoelen of 
gymmen, maar heb je kleine kinderen die jou maar moeilijk kunnen missen? Zullen we 
dan kijken of je kleintje zich in deze groep vermaakt? Lukt het niet, dan komen we je 
gewoon ophalen. No problem. Als jij het zelf juist leuk vind om voor te lezen en spelen, 
ben je welkom om mee te doen! 

Dinsdag 30 juli   
11:00-12:00u  
Inloop voor ouders, voorlezen voor de kleintjes.  Even de deur uit zijn, andere 
ouders ontmoeten, ervaringen uitwisselen of gewoon nieuwe mensen leren kennen. 
Neem je kleintje gezellig mee. Die kan lekker spelen in de speelhoek of we lezen een 
boek voor op de bank. Heeft je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee!  

10:00-12:00u  
Knutselen, spelen & games voor kinderen 4-10 jaar Gezellige activiteiten zoals 
koekjes bakken, knutselen en verven, sporten. Buiten op het plein met water spelen. 
Samen gamen met andere kinderen. Je papa of mama kan intussen lekker koffie drinken 
bij Waterkracht, of met je broertje of zusje muziek maken. Mag jij al alleen buitenspelen 
en bij ons meedoen? Dat kan ook, je bent welkom!  

10:00-12:00u  
Naaicafé Heb je (kinder)kleding die je wilt repareren, maar heb je zelf geen naa-
imachine? Zou je wel eens willen proberen zelf iets te maken? Samen en met een beetje 
begeleiding kom je vaak al een heel eind. Wij hebben machines, stofjes om te oefenen. 
Neem ook gerust eigen materiaal mee. Gewoon voor de gezelligheid mee komen. 

Woensdag 31 juli   
14:00-16:00u  
Japanse boom schilderen Workshop schilderen voor jong en oud, onder leiding 
van Ludewien Zweerus. 

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

Donderdag 1 augustus   
13:15-14:15u  
Samen Lezen Beter lezen? Doe het samen! Kom naar de leesclub in Waterkracht. Elke 
week lezen we een uurtje Nederlands samen, onder begeleiding van een vrijwilliger van 
Taalhuis Lochem-Zutphen. Ook na de vakantie gaan we verder. Er is nog plek! Meld je 
aan via post@wijkcentrumwaterkracht.nl of bij de balie in Waterkracht. 
 
17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  



Maandag 19 augustus   
9:30-12:00u  
Koffie & Spel  Open inloop met koffie en wat lekkers. De sjoelbakken staan klaar, en 
ook de voetbaltafel en de ping pong tafel.  

10:00-11:00u  
Samen Bewegen (women only!)  Bewegen op muziek, samen met andere vrou-
wen en meiden. Je hoeft niet van elastiek te zijn, een superfit lichaam te hebben, of de 
nieuwste sportkleding! Kom gewoon in de kleding die jij fijn vindt. Lessen variëren van 
makkelijke gymoefeningen tot zumba, van yoga tot kickboksen. 

10:00-11:00u  
Spelen & Voorlezen voor de kleintjes Een uurtje rustig spelen en voorlezen. Heeft je 
peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee! 

17:00-19:30u  
Samen eten Breng zelf je favoriete gerecht mee! 
Gezellig samen eten, nieuwe mensen ontmoeten en bijpraten met bekenden. Neem je 
eigen favoriete gerecht mee en deel het met elkaar. Zoveel smaken! Ook je kinderen, je 
moeder, je klasgenoot of taalmaatje zijn welkom.  

19:00-21:30u  
Taka Tuka Theaterworkshop Ben jij nieuwsgierig of theater iets voor jou is? Of wil 
je hier juist verder in groeien? Dan moet je hier bij zijn! Met theaterspellen en leuke 
oefeningen ontdekken we samen of theater bij jou past en wat jouw sterke punten zijn. 
De workshop wordt gegeven door Inès Kok, een ervaren theatermaker die bijzondere 
theaterprojecten (met jongeren) in Zutphen doet. Smaakt deze workshop naar meer? 
Vanaf september zijn er elke maandagavond gratis theaterlessen voor jongeren uit het 
Waterkwartier. Leeftijd 12-25 jaar. Aanmelden voor de workshop en of de lessen: ines@
verzien.nl.  

Dinsdag 20 augustus   
10:00-11:00u  
Muziek op Schoot Vind je het fijn om andere ouders te ontmoeten, en samen 
met je kleintje iets leuks te doen? Op dinsdagochtend gaan we samen muziek maken. 
Deze ochtend onder leiding van Nienke, van De Vrolijke Noot. Grotere kinderen kunnen 
intussen mee doen met de spelletjes en knutselen. Blijf na afloop gerust plakken en 
napraten met een kopje koffie.  

11:00-12:00u  
Inloop voor ouders, voorlezen voor de kleintjes.  Even de deur uit zijn, andere 
ouders ontmoeten, ervaringen uitwisselen of gewoon nieuwe mensen leren kennen. 
Neem je kleintje gezellig mee. Die kan lekker spelen in de speelhoek of we lezen een 
boek voor op de bank. Heeft je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee!  

10:00-12:00u  
Knutselen, spelen & games voor kinderen 4-10 jaar Gezellige activiteiten zoals 
koekjes bakken, knutselen en verven, sporten. Buiten op het plein met water spelen. 
Samen gamen met andere kinderen. Je papa of mama kan intussen lekker koffie drinken 
bij Waterkracht, of met je broertje of zusje muziek maken. Mag jij al alleen buitenspelen 
en bij ons meedoen? Dat kan ook, je bent welkom!  

10:00-12:00u  
Naaicafé Heb je (kinder)kleding die je wilt repareren, maar heb je zelf geen naai-
machine? Zou je wel eens willen proberen zelf iets te maken? Samen en met een beetje 
begeleiding kom je vaak al een heel eind. Wij hebben machines, stofjes om te oefenen. 
Neem ook gerust eigen materiaal mee. Gewoon voor de gezelligheid mee komen. 

14:00-14:45u  
Het kistje van Urashima  Muzikaal kindertheater met Ron Vernout Al verschil-
lende keren konden we genieten van de muzikale sprookjes door Ron Vernout. Deze 
voorstelling is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Ook ouders en grootouders zijn welkom. 
Deze voorstelling is gratis, vrijwillige bijdrage is welkom! Kom gerust wat eerder of blijf 
hangen voor een kopje koffie en een glaasje fris. 

Woensdag 21 augustus   
10.00-12.00u  
Workshop kaarten maken (Martcards) Knip, plak, vouw, borduur of wees creatief 
met papier! Je eigen kaarten maken bij Martcards. Kijk voor meer informatie op Mar-
tin’s facebook pagina: https://www.facebook.com/martcards/. Deelname inclusief een 
kop koffie of thee is €10,-. Aanmelden kan via martinvanleenen@outlook.nl, telefoon 
0653587981 of via Waterkracht zelf. 

14:00-16:00u  
Mandala’s kleuren Workshop schilderen voor jong en oud, onder leiding van 
Ludewien Zweerus. 

14:00-14:45u  
Feest voor Dorus Muzikaal kindertheater met Ron Vernout . Al verschillende keren 
konden we genieten van de muzikale sprookjes door Ron Vernout. Deze voorstelling is 
voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Ook ouders en grootouders zijn welkom. Kosten: 3 euro 
per persoon. Kom gerust wat eerder of blijf hangen voor een kopje koffie en een glaasje 
fris.  

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

19.00-20.00u  
Fit for girls only (beginners) For Girls Only is een groepstraining voor alle vrouwen. 
Dus ook voor als je zwanger bent of net bevallen. Kom je trainen om het hele lichaam 
te versterken en je conditie uit te bouwen in een 1 uur durende outdoor workout. Neem 
een flesje water mee. Start vanuit Waterkracht. Kosten €5,- contant betalen voorafgaand 
aan de training. 

20.00-21.00u  
Fit for girls only (gevorderden) For Girls Only is een groepstraining voor alle vrouwen. 
Kom je trainen om het hele lichaam te versterken en je conditie uit te bouwen in een 
1 uur durende outdoor workout. Neem een flesje water mee. Start vanuit Waterkracht. 
Kosten €5,- contant betalen voorafgaand aan de training.  

Donderdag 22 augustus   
11:00-12:00u  
Workshop gebarentaal  Een vrolijke, speelse én actieve workshop gebaren-
taal voor ouder en kind. De workshop is geschikt voor kinderen in de leeftijd 0 tot 6 
jaar. Trainer is Marloes Vervoon (Taalzien). Kosten € 7 per persoon. Meer informatie of 
aanmelden via taalzien@gmail.com. (Let op, volgende week om deze tijd een workshop 
voor kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar.) 

13:15-14:15u  
Samen Lezen  Beter lezen? Doe het samen! Kom naar de leesclub in Water-
kracht. Elke week lezen we een uurtje Nederlands samen, onder begeleiding van een 
vrijwilliger van Taalhuis Lochem-Zutphen. Ook na de vakantie gaan we verder. Er is nog 
plek! Meld je aan via post@wijkcentrumwaterkracht.nl of bij de balie in Waterkracht. 

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
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WEEK 5
maandag 19 augustus - vrijdag 23 augustus



Maandag 26 augustus   
10:00-11:00u  
Samen Bewegen (women only!)  Bewegen op muziek, samen met andere vrou-
wen en meiden. Je hoeft niet van elastiek te zijn, een superfit lichaam te hebben, of de 
nieuwste sportkleding! Kom gewoon in de kleding die jij fijn vindt. Lessen variëren van 
makkelijke gymoefeningen tot zumba, van yoga tot kickboksen. Samen zoeken we uit 
wat we leuk vinden en wat we vaker willen doen.  

10:00-11:00u  
Spelen & Voorlezen voor de kleintjes  Een uurtje rustig spelen en voorlezen. 
Heeft je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee! Wil jij intussen sjoelen 
of gymmen, maar heb je kleine kinderen die jou maar moeilijk kunnen missen? Zullen 
we dan kijken of je kleintje zich in deze groep vermaakt? Lukt het niet, dan komen we je 
gewoon ophalen. No problem. Als jij het zelf juist leuk vind om voor te lezen en spelen, 
ben je welkom om mee te doen! 

10:00-15:00u  
Timmerdorp Waterkwartier  Waterkwartier timmert er op los! Deze week 
kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar uit het Waterkwartier hun handen uit de mouwen 
steken en hun creativiteit de vrije loop laten. Van maandag tot en met donderdag wordt 
er samen een Timmerdorp gebouwd op het buitenterrein van de oude jeugdgevan-
genis! Dit is achter Waterkracht, bereikbaar vanaf de Vijfmorgenstraat. Deelname is op 
eigen risico. Vrijwilligers begeleiden de activiteit, EHBO is aanwezig.Samen lunchen om 
12:30u, neem je eigen lunchpakket mee. Meer informatie en aanmelden via https://tim-
merdorpzutphen.webnode.nl of 0646 034496.  

17:00-19:30u  
Samen eten Breng zelf je favoriete gerecht mee! Gezellig samen eten, nieuwe 
mensen ontmoeten en bijpraten met bekenden. Neem je eigen favoriete gerecht mee 
en deel het met elkaar. Zoveel smaken! Ook je kinderen, je moeder, je klasgenoot of 
taalmaatje zijn welkom.   

Dinsdag 27 augustus   
10:00-12:00  
Knutselen, spelen & games voor kinderen 4-10 jaar Gezellige activiteiten zoals 
koekjes bakken, knutselen en verven, sporten. Buiten op het plein met water spelen. 
Samen gamen met andere kinderen. Je papa of mama kan intussen lekker koffie drinken 
bij Waterkracht, of met je broertje of zusje muziek maken. Mag jij al alleen buitenspelen 
en bij ons meedoen? Dat kan ook, je bent welkom!  

10:00-12:00u  
Naaicafé Heb je (kinder)kleding die je wilt repareren, maar heb je zelf geen naa-
imachine? Zou je wel eens willen proberen zelf iets te maken? Samen en met een beetje 
begeleiding kom je vaak al een heel eind. Wij hebben machines, stofjes om te oefenen. 
Neem ook gerust eigen materiaal mee. Gewoon voor de gezelligheid mee komen. 

11:00-12:00u  
Inloop voor ouders, voorlezen voor de kleintjes.  Even de deur uit zijn, andere 
ouders ontmoeten, ervaringen uitwisselen of gewoon nieuwe mensen leren kennen. 
Neem je kleintje gezellig mee. Die kan lekker spelen in de speelhoek of we lezen een 
boek voor op de bank. Heeft je peuter of kleuter een favoriet boek? Neem maar mee!  

10:00-15:00u  
Timmerdorp Waterkwartier Waterkwartier timmert er op los! Deze week kunnen 
kinderen van 6 tot 12 jaar uit het Waterkwartier hun handen uit de mouwen steken en 
hun creativiteit de vrije loop laten. Van maandag tot en met donderdag wordt er samen 
een Timmerdorp gebouwd op het buitenterrein van de oude jeugdgevangenis! Meer 
informatie en aanmelden via https://timmerdorpzutphen.webnode.nl of 0646 034496.  

Woensdag 28 augustus   
10:00-15:00u  
Timmerdorp Waterkwartier Waterkwartier timmert er op los! Deze week kunnen 
kinderen van 6 tot 12 jaar uit het Waterkwartier hun handen uit de mouwen steken en 
hun creativiteit de vrije loop laten. Van maandag tot en met donderdag wordt er samen 
een Timmerdorp gebouwd op het buitenterrein van de oude jeugdgevangenis! Meer 
informatie en aanmelden via https://timmerdorpzutphen.webnode.nl of 0646 034496.  

14:00-16:00u  
De wereld onder water schilderen Workshop schilderen voor jong en oud, onder 
leiding van Ludewien Zweerus. 

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

Donderdag 29 augustus   
10:00-15:00u  
Timmerdorp Waterkwartier Waterkwartier timmert er op los! Deze week kunnen 
kinderen van 6 tot 12 jaar uit het Waterkwartier hun handen uit de mouwen steken en 
hun creativiteit de vrije loop laten. Van maandag tot en met donderdag wordt er samen 
een Timmerdorp gebouwd op het buitenterrein van de oude jeugdgevangenis! Meer 
informatie en aanmelden via https://timmerdorpzutphen.webnode.nl of 0646 034496.  

11:00-12:00u  
Workshop gebarentaal Een vrolijke, speelse én actieve workshop gebarentaal voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Trainer is Marloes Vervoorn (Taalzien). Kosten € 7 per kind. Meer 
informatie of aanmelden via taalzien@gmail.com. Let op, een week eerder om deze tijd 
een ouder en kind workshop, geschikt voor kinderen in de leeftijd 0 tot 6 jaar. 

13:15-14:15u  
Samen Lezen Beter lezen? Doe het samen! Kom naar de leesclub in Waterkracht. Elke 
week lezen we een uurtje Nederlands samen, onder begeleiding van een vrijwilliger van 
Taalhuis Lochem-Zutphen. Ook na de vakantie gaan we verder. Er is nog plek! Meld je 
aan via post@wijkcentrumwaterkracht.nl of bij de balie in Waterkracht. 

15:00  
Afsluiting Timmerdorp Waterkwartier Feestelijke slotactiviteit Timmerdorp 

17:30u  
Eetlokaal Een lekker drie gangen menu voor 9 euro, met liefde voor jou gekookt 
door ons team vrijwilligers. Elke week een nieuw menu, je vindt het op onze website 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, op facebook en instagram en bij Waterkracht zelf. Re-
serveren via de website, telefonisch of balie van Waterkracht.  

Vrijdag 30 augustus   
10:30u  
Fietstocht richting Dieren, met pontje (Fietgilde)  Waterkracht vormt het start-
punt van fietstochten van het Fietsgilde. Deze tochten zijn voor iedereen. Er wordt in 
een rustig tempo gefietst. De snelheid is ca. 15 kilometer per uur. Inschrijven kan vanaf 
10.00 uur. Bij betaling voor deelname krijgt men een bon voor een kop koffie of thee. 
Het vertrek is om 10.30 uur. De kosten per fietstocht zijn € 4,00 p/p. Voor informatie kan 
men bellen met Th. Polman, telefoon: 0575-511526. 

Wijkcentrum Waterkracht
Ruys de Beerenbrouckstraat 106 
Op het plein bij de Jumbo & Action 

Telefoon: 0657 938693
Email: post@wijkcentrumwaterkracht.nl 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl 

WEEK 6
maandag 26 augustus - vrijdag 30 augustus


