
Wijhuys 
Nijverheid

Kom gezellig buurten

Kom gezellig buurten aan de Wilderinksstraat 5-9 in Hengelo zuid. Dit is één van de drie 
Wijkhuyzen van Wijkracht in Hengelo. Wijkhuys Nijverheid is een plek voor ouderen, om 
elkaar te ontmoeten, te ontspannen en zich te ontwikkelen. Er is een inspirerend program-
ma, veelal uitgevoerd door vrijwilligers, met ondersteuning van beroepskrachten. 

Ook is dagbeleving De Schakel van Carintreggeland hier te vinden. Zij zijn op maandag, 
woensdag en vrijdag aanwezig in ons Wijkhuys. De dagbeleving wordt bezocht door de 
actieve senior met een indicatie.

Dagelijks Programma
Elke dag zijn er diverse activiteiten te beleven. Van fysiogym tot mannenpraatgroep en 
van eetgroep tot een kaartje leggen. Voor elk wat wils. Hebt u zelf wensen of ideeën, of 
wilt u zich inzetten voor het Wijkhuys? Wij horen het graag!

We hebben alle activiteiten op de achterzijde op een rijtje gezet. Iets leuks gezien? 
Meldt u aan! Nieuwsgierig geworden naar ons Wijkhuys Nijverheid? Wandel rustig een 
keer bij ons binnen en neem een kijkje. 

Ontmoeten 
Zien wij u binnenkort ook in 
Wijkhuys Nijverheid? 
De koffie staat voor u klaar, 
wij heten u van harte welkom! 
 
Wijkhuys Nijverheid 
7555 DS Hengelo 
Mail: wijkhuysnijverheid@wijkracht.nl
tel: 088 – 945 59 40  

ontmoeten • ontspannen • ontwikkelen

Wijkhuys Nijverheid is een van de
drie  wijkhuyzen in Hengelo.



      

Dagdeel  Tijdstip Programma
Maandag 10.00 – 16.00  Dagbeleving De Schakel 
 10.00 – 16.00  Inloop*
	 10.00	–	11.00	 	Koffiegroep	(inclusief	handwerkgroep)
	 15.00	–	15.30	 	Fysiogym	(start	9	mei)
	 17.00	–	19.00	 	Eetgroep	-opgave	vooraf	(start	23	mei)*

Dinsdag 10.00 – 16.00  Inloop*
	 10.00	–	10.30	 	Fysiogym	(start	10	mei)	 	
	 10.30	–	12.00	 	De	Oase	-	een	plek	om	te	delen	(start	september)
	 19.00	–	22.00	 	Happy	Country	Dancers	(start	10	mei)

Woensdag 10.00 – 16.00  Dagbeleving De Schakel
 10.00 – 16.00  Inloop*
	 14.00	–	15.30	 	Schilderen	(startdatum	nader	te	bepalen)
	 19.00	–	21.30	 	Culturele	of	informatieve	avond	
  Eén keer per maand een wisselend programma. 
  Let op onze publicaties.

Donderdag 10.00 – 16.00  Inloop*
	 09.30	–	11.00	 Zitdansen	(start	12	mei)
	 14.00	–	15.30		 	Mannenpraatgroep	(start	2	juni)
	 14.00	–	16.00	 	Culturele	of	informatieve	middag
  Eén keer per maand een wisselend programma. 
  Let op onze publicaties.
	 19.30	–	22.30	 Kaartclub	Nijverheid	-	kruisjassen/hartenjagen	
	 	 (start	12	mei)

Vrijdag 10.00 – 16.00  Dagbeleving De Schakel
 10.00 – 16.00   Inloop*
	 10.30	–	12.00	 	Spelletjesochtend	(startdatum	nader	te	bepalen)

Zaterdag	 10.30	–	13.30	 	Lunch	(niet	de	laatste	zaterdag	vd	maand)
	 	 	Opgave	vooraf.	(start	4	juni)*

Zondag	 10.30	–	13.30	 	Zondagse	koffie	(laatste	zondag	vd	maand	)
	 	 	Opgave	vooraf.	(start	26	juni)*
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*Inloop: van maandag t/m vrijdag bent u tussen 10.00 – 16.00 uur van harte welkom in het Wijkhuys voor een 
kopje koffie of thee, een praatje, een vraag of om er zomaar even te zijn. *Voor eet-activiteiten dient u zich 
minimaal 3 werkdagen van te voren aan te melden.

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

Voorlopig activiteitenoverzicht -mei 2022


