
Wijkhuys 
Weidedorp

Kom gezellig buurten

Kom gezellig buurten aan de Curaçaostraat 10 te Hengelo. Daar vind je Wijkhuys Weidedorp. 
Dit is een van de drie Wijkhuyzen van Wijkracht in Hengelo. Wijkhuys Weidedorp is een plek 
voor iedereen en vooral voor diegene die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken en 
voor ouderen uit stadsdeel midden. Er is een inspirerend programma uitgevoerd door 
vrijwilligers en beroepskrachten.

Ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen
Iedereen heeft wel eens behoefte aan een praatje of gezelschap. Dit kan al heel eenvou-
dig door een kopje koffie te komen drinken. Of even lekker ontspannen met een activiteit 
als wandelen of een kaartje leggen.

Daarbij zijn we ook nooit te oud om te leren. Kom bijvoorbeeld een keertje meehelpen 
met de lunch of heb je zelf een hobby die anderen wilt leren? Dan kan in overleg bij
Wijkhuys Weidedorp.

Misschien heeft u zelf nog wensen of ideeën? We horen ze graag!

Kom gezellig buurten
Zien wij u binnenkort ook in 
Wijkhuys Weidedorp? 
De koffie staat voor u klaar, 
wij heten u van harte welkom!

Wijkhuys Weidedorp 
Curaçaostraat 10, 7556 TM Hengelo
mail: wijkhuysweidedorp@wijkracht.nl 
telefoon: 088-9455930

ontmoeten • ontspannen • ontwikkelen

Weidedorp is een van de drie 
wijkhuyzen in Hengelo



      

Maandagochtend:  inloop* vanaf 10 uur

Maandagmiddag:  spel en beweging vanaf 13 uur

Dinsdagochtend:  inloop * vanaf 10 uur

Dinsdagmiddag:  creatief vanaf 13 uur

www.wijkracht.nl
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*inloop: U bent van harte welkom vanaf 10 uur. U hoeft dus niet om 10.00 uur al te komen. 
U bent welkom voor een kopje koffie/thee, een praatje, een vraag of om in de middag aan te sluiten bij een 
activiteit. Tussen de middag serveren we een kleine, goedkope lunch. Het middagprogramma bepalen we 
samen met onze bezoekers. Dit programma wordt de komende maanden verder  uitgebreid en aangevuld. 
Dus blijf informeren naar de actuele situatie.

Het activiteitenprogramma is in ontwikkeling en zal waar nodig 
aangepast of aangevuld worden.

Ontmoeten: Voelt de dag lang of komen de muren op u af? Heeft u behoefte aan 
sociaal contact, andere mensen ontmoeten, een praatje. Blijf niet thuis zitten, maar 
kom gezellig naar Weidedorp. U kunt bij ons terecht voor een kopje koffie of thee, 
een gesprek of informatie. Tussen de middag bieden we een eenvoudige en goedkope 
lunch.

Ontspannen: U kunt met name in de middag deelnemen aan ontspannende 
activiteiten. Op maandag middag staan de activiteiten in het teken van spel en 
beweging (bijvoorbeeld een spelletje doen, een wandeling maken of actief sporten in 
de ‘sportzaal’). Op dinsdagmiddag staan creatieve activiteiten op het programma 
(bijvoorbeeld tekenen, schilderen, houtbewerking, breien). 

Ontwikkelen: Niemand is te oud om zich te ontwikkelen. We nodigen al onze 
bezoekers uit zich in te zetten om Weidedorp te helpen ontwikkelen tot een bruisende 
plek waar mensen zich prettig voelen. Iedereen kan iets voor een ander betekenen. 
Door te helpen met de lunch, door een wandeling uit te zetten, door kennis te delen 
over een bepaald onderwerp. Bij Weidedorp zijn zowel beroepskrachten, vrijwilligers 
en bezoekers actief. Samen maken we er iets moois van.


