
De HUISKAMER van 
Wijkracht 

Kom gezellig buurten

In het Kulturhus Hasselo (naast het winkelcentrum Hasselo) vindt u de huiskamer 
van Wijkracht. Voelt de dag lang of komen de muren op u af? Blijf niet thuis zitten, 
maar kom gezellig naar de nieuwe Huiskamer van Wijkracht. U kunt er terecht 
voor een kopje koffie of thee, een gesprek of informatie (inloop). 
De Huiskamer is er speciaal voor senioren die in stadsdeel Noord wonen.

Elke ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur
Vanaf 18 oktober 2021 is de huiskamer elke ochtend van 9.30-12.00 uur open voor 
de inloop. Vaak is er ook een speciaal thema. Zo is op dinsdagochtend de sportcoach 
aanwezig en kunt u in de huiskamer mee lunchen. Op donderdagochtend kunt u 
terecht met alle vragen over de laptop, tablet of mobiele telefoon.

Programma
Op de achterkant vindt u een programma met de vaste activiteiten en cursussen die 
wij in de huiskamer aanbieden. Hebt u zelf wensen of ideeën? We horen het graag!

Ontmoeten
Zien wij u binnenkort in de huiskamer van Wijkracht in Kulturhus Hasselo? 
De koffie en thee staan voor u klaar. Graag tot binnenkort. 

Namens het team van 
Wijkracht Huiskamer,

Bastiaan Lammers 06 47 14 79 07 
b.lammers@wijkracht.nl

Ankie klein Gebbink 06 51 46 77 09
a.kleingebbink@wijkracht.nl



www.wijkracht.nl

Dagdeel  Tijdstip Programma

Maandag 9.30 - 12.00 uur Inloop in Huiskamer 
 9.30 -  10.30 uur Tai Chi
 13.30 -  14.30 uur Zitdans
 13.30 -  15.00 uur Dans Internationaal
 13.00 -  15.00 uur Ontmoeting Suryoye ouderen (AVEM)

Dinsdagochtend 9.30 -  12.00 uur Inloop in Huiskamer en kuieren met 
   sportcoach
 9.30 -  10.15 uur Gymnastiek

Dinsdagmiddag 11.30 -  12.45 uur Lunch 
   aanmelden nodig, kosten €3,00 per keer
 13.15 -  15.15 uur Vrouwengroep Hasselo

Dinsdagavond 19.00 -  21.30 uur Alzheimer Café Hengelo 
   (laatste dinsdag van de maand)

Woensdagochtend  9.30 -  12.00 uur Inloop in Huiskamer 
 10.00 -  12.00 uur Kracht van Herinneringen, een serie
 start 3-11 bijeenkomsten voor mensen met  
   dementie en partner/familielid.    
   (aanmelden nodig)

Woensdagmiddag 13.00 -  15.00 uur Creatieve Huiskamer
 16.30 -  18.00 uur De Buurderij

Donderdagochtend Vanaf  09.30 uur Inloop in Huiskamer en digitale 
   ondersteuning
 10.00 -  12.00 uur Geheugenactivering, een cursus van
 start 7-10 8 bijeenkomsten  
  
Donderdagmiddag 13.00 -  15.00 uur Ontmoeting migranten ouderen (AVEM)

Vrijdagochtend 9.30 -  11.00 uur Hasselerzon, ontmoeting

Vrijdagavond 19.00 -  22.30 uur Bingo, om de 14 dagen
   5-11, 19-11, 3-12, 17-12 enz. 
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