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SAMEN IS GEZELLIGER!

Houtdoe: timmerwerkplaats voor ouderen

ONTMOETINGSGIDS VOOR OUDEREN
een gids met activiteiten voor ouderen in Doesburg
waarbij ontmoeten centraal staat
en waarvoor je graag de deur uit gaat!
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VOORWOORD
Vanwege de late verschijningsdatum geldt deze Ontmoetingsgids voor de rest van 2022. Er komt dus geen
nieuwe bijgewerkte versie in september.
We zijn heel blij dat we weer een complete ontmoetingsgids konden maken. Gevulder dan ooit en met
veel nieuwe activiteiten.
Omdat sommige organisaties met halfjaar-programma’s werken, zou het soms kunnen voorkomen dat er
voor die organisaties geen activiteiten in het najaar worden genoemd. In die gevallen is het verstandig om
bij de contactpersonen die bij de verschillende activiteiten zijn genoemd navraag te doen over de actuele
stand van zaken.
Deze Ontmoetingsgids geeft een overzicht van activiteiten
- die speciaal voor ouderen worden georganiseerd of zeer geschikt zijn voor ouderen én
- waarbij de nadruk ligt op ONTMOETEN.
In deze gids vindt u geen informatie over concerten, toneelvoorstellingen of filmvertoningen, omdat
ontmoeten daarbij niet centraal staat. Datzelfde geldt voor sportactiviteiten, fysiotherapie, yoga e.d.,
waarbij gezelligheid of een goed gesprek niet het doel zijn. Informatie over laatstbedoelde activiteiten is
te verkrijgen bij de coördinator van Doesburg Beweegt: Ward Terpstra, 06 – 37283518,
ward@doesburgbeweegt.nl, www.doesburgbeweegt.nl.
Wat u in deze Ontmoetingsgids kunt vinden zijn activiteiten waarbij ONTMOETEN, in gesprek gaan met
anderen en gezelligheid voorop staan. Activiteiten dus waarvoor u graag de deur uit gaat, want
SAMEN IS GEZELLIGER!
Vervoer naar de activiteiten zou nooit een probleem moeten zijn: bij sommige activiteiten biedt de
organisator daarvan aan om te zorgen voor uw vervoer als u dat zelf niet kunt – dat wordt bij de
activiteiten zelf vermeld. En anders is er natuurlijk altijd de Plusbus, die u voor € 1,50 enkele reis en voor
€ 2,00 retour van en naar alle activiteiten kan vervoeren (zie bladzijde 27).
Mocht u activiteiten voor ouderen kennen die in deze gids ontbreken: meld dat alstublieft! Dat geldt ook
voor wijziging van de wel genoemde activiteiten: informeer ons alstublieft!
Nieuwe activiteiten en wijzigingen worden in een volgende versie van de ontmoetingsgids opgenomen.
Het samenstellen van een nieuwe Ontmoetingsgids vergt enorm veel tijd en het drukken van een nieuwe
versie is erg duur. Stichting Doesburgerinitiatief heeft dan ook moeten besluiten om niet langer twee
versies (in voor- en najaar) per jaar samen te stellen en het te houden bij één versie per jaar.
We hopen dat deze Ontmoetingsgids Doesburgse ouderen beweegt (weer) de deur uit te gaan om ‘onder
de mensen te zijn’, anderen te ontmoeten en samen plezier en gezelligheid te ervaren!
Ben en Tanja Kruk
Stichting Doesburgerinitiatief
Windmolenstraat 24
6981 AZ Doesburg
doesburgerinitiatief@ziggo.nl
0313 – 482013
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Ontmoetingsgids voor ouderen in Doesburg 2022
activiteiten/doelgroep
A

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

INLOOP/SAMEN EEN KOPJE KOFFIE DRINKEN
Vrije inloop in de
Bibliotheek Doesburg:
een krantje of tijdschrift
lezen aan de leestafel of
buiten op het terras.

Koffieuurtje in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys.
Koffietijd in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys: gezelligheid en
een goed gesprek over
wisselende onderwerpen.
Huiskamer Beumerskamp:
iedereen kan terecht voor
een kopje koffie/thee of
voor een praatje. Voor wie
meer uitdaging zoekt zijn er
tal van activiteiten mogelijk,
zoals samen kaarten of een
gezelschapsspel spelen.

Inloop bij Caleidoz Welzijn
in de Beumerskamp:
iedereen is welkom voor
een kopje koffie/thee en
ontmoeting en vooral voor
deelname aan creatieve
activiteiten, zoals
schilderen, handwerken,
breien e.d.
Vrije inloop met koffie en
kledingbeurs bij het Leger
des Heils aan de
Zandbergstraat.

iedere maandag van
13.00 – 17.00 uur,
iedere woensdag,
donderdag en vrijdag
van 10.00 – 17.00 uur en
iedere zaterdag
van 10.00 – 14.00 uur.
iedere maandag t/m
vrijdag
van 10.00 – 11.00 uur.
iedere twee weken op
donderdag
van 10.00 – 11.30 uur.

Bibliotheek West-Achterhoek, locatie
Doesburg, contact: 0314 – 333445
(maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur),
info@bibliotheekwestachterhoek.nl.
Binnenlopen is gratis, ook zonder
bibliotheekabonnement.
Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys,
contact: 06 – 47250016, coordinator@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.
Kosten: koffie/thee € 1,-- per kopje.
Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys,
contact: 06 – 47250016, coordinator@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.
Kosten: koffie/thee € 1,-- per kopje.

iedere maandag
van 10.00 – 12.00 uur.
Aansluitend kunnen
liefhebbers om 12.00 uur
gebruik maken van een
warme maaltijd of een
broodmaaltijd (zie voor
de maaltijd blz. 7 ‘Open
tafel’).

Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: koffie/thee € 1,-- per kopje, frisdrank
€ 1,30.

iedere maandag,
dinsdag, woensdag en
donderdag
van 13.00 – 16.00 uur.

Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: koffie/thee € 1,-- per kopje, frisdrank
€ 1,30.

iedere woensdag
van 10.00 – 12.30 uur.

Leger des Heils, contact:
0313 – 474276 (alleen woensdagmorgen),
Arnold Vellekoop, 06 – 21389421,
arnold.vellekoop@legerdesheils.nl.
Kosten: koffie/thee € 0,50 per kopje.
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activiteiten/doelgroep

Huiskamer voor ouderen in
Huiskamer De Ooi in de
Horizon-Ooi school:
gezelligheid bij een kopje
koffie of thee.
Koffiedrinken met elkaar in
de Koffie-, Thee- en
Aandachtschenkerij in de
Martinikerk*: elkaar
ontmoeten en lief en leed
met elkaar delen staan
centraal.

dagdeel/tijdstip

iedere donderdag
van 10.00 – 12.00 uur.
► Hebt u hulp bij
vervoer te voet nodig?
Neem contact op!
iedere maandag
van 13.00 – 17.00 uur,
iedere dinsdag t/m
zaterdag
van 11.00 – 17.00 uur
en iedere zondag
van 12.30 – 17.00 uur.
► Hebt u hulp bij
vervoer nodig?
Neem contact op!
Het Ouderencontact in de
data 2022: donderdag
Wehmerhof in Angerlo:
- 19 mei,
bijeenkomsten met een
- 15 september,
gastspreker, soms met
- 13 oktober,
foto’s of een film, voor 55+. - 10 november en
- 15 december;
data 2023: donderdag
- 12 januari,
- 16 februari,
- 30 maart,
- 20 april en
- 11 mei
van 14.30 – 16.45 uur.
Koffie of thee drinken in de iedere vrijdag
huiskamer van Komdersuut van 10.30 – 12.00 uur en
in de voormalige pastorie
iedere zaterdag
in Angerlo.
van 12.00 – 14.00 uur
koffie met taart.
Voor het laatste nieuws:
schrijf u in voor de gratis
nieuwsbrief via
info@komdersuut.nl.
Koffieuurtje met de SGRD
iedere laatste donderdag
in Ontmoetingsruimte
van de maand
Grotenhuys:
vanaf 14.00 uur.
loopt u ergens tegengaan
wat u zelf niet kunt
oplossen? De SGRD zit klaar
met een luisterend oor.

contact en kosten

Wijkraad De Ooi, contact:
Ruud Hogenhout, 06 – 22743261,
ruudhogenhout@upcmail.nl.
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage in
de pot is welkom.
PG Doesburg – Angerlo, contact:
Fokje Westra, 0313 – 471319,
F.Westra2@kpnplanet.nl.
Kosten: koffie/thee € 1,80 per kopje.
* vanwege de kou wordt er van oktober t/m
april bij iemand thuis koffie gedronken.

PG Doesburg – Angerlo, contact:
Nel Weststeijn, 0313 – 474322,
nelweststeijn@hotmail.com.
Deelname is gratis.

Komdersuut, contact:
Elly van Exel, 06 – 22898333,
info@komdersuut.nl, elly@vanexel.org.
Koffie, thee, koele drankjes, verse appeltaart,
chocotaart, ijsjes en spelletjes zijn beschikbaar.
Kosten: koffie/thee € 2,50 per kopje.

Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o.,
contact: Marion Berends, 06 – 28587872,
voorzitter@gahandicaptenraaddoesburg.org.
Deelname is gratis.
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activiteiten/doelgroep
B

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

BIJEENKOMSTEN SENIORENVERENIGINGEN
KBO-bijeenkomsten:
maandelijkse activiteiten
voor leden, zoals bowlen,
kegelen of jeu de boules
spelen, een dagtocht, een
brunch of een high tea op
diverse locaties;
ook 1 introducee per lid is
welkom.

informatie over de data
van de maandelijkse
activiteiten voor leden
kunt u vinden in de
nieuwsbrief die
maandelijks wordt
bijgesloten bij het KBOmagazine.

KBO, afdeling Doesburg, contact:
Ria Claus, 0313 – 473657,
bj.claus69@hetnet.nl.
Aanmelding voor het lidmaatschap via het
inschrijfformulier op de website
www.kbogelderland.nl/word_lid of via de
contactpersoon.
Kosten: lidmaatschap KBO € 22,50 per jaar
inclusief het magazine KBO-PCOB 10 x per
jaar en kortingen bij o.a. zorgverzekeraars.

PCOB-bijeenkomsten
in Ontmoetingsruimte
Grotenhuys;
ook niet-leden zijn van harte
welkom!

de ledenbijeenkomsten
vinden plaats op de
laatste dinsdag van de
maand
van 14.30 – 16.30 uur.
In de maanden juni, juli
en augustus vinden geen
ledenbijeenkomsten
plaats.

PCOB, afdeling Doesburg e.o., contact:
Henk Lensink, 06 – 53835788,
hwlensink@gmail.com.
Aanmelding voor het lidmaatschap via het
inschrijfformulier op de website of via de
contactpersoon.
Kosten: lidmaatschap PCOB alleenstaande
€ 29,50 en voor een echtpaar € 49,-- per jaar
inclusief het magazine KBO-PCOB 10 x per
jaar en de ledenvoordeelpas voor kortingen
op tal van producten en diensten.

Maandbijeenkomsten en
andere activiteiten voor
leden van de
Seniorenvereniging
Doesburg e.o. in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys.

data 2022:
- 24 juni dagtocht
Twente (vertrek 10.00
uur vanaf parkeerplaats
De Bleek),
- 14 oktober (?) film in
Grotenhuys,
- 11 november (?)
maandopening in
Grotenhuys,
- 9 december St. Nicolaas
bingo in Grotenhuys.
De bijeenkomsten in
Grotenhuys starten om
14.30 uur.

Seniorenvereniging Doesburg e.o., contact:
Trudy Waasdorp, 0313 – 849902,
trudywaasdorp074@gmail.com
Martijn Fohr, 06 – 33993520,
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl.
Aanmelding voor het lidmaatschap via het
inschrijfformulier op de website
www.seniorenverenigingdoesburg.nl.
Kosten: lidmaatschap Seniorenvereniging
€ 25,-- per jaar en € 20,-- voor een partner,
inclusief de maandelijkse nieuwsbrief en
kortingen bij o.a. zorgverzekeraars.
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activiteiten/doelgroep
C

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

Samen eten in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
een warme maaltijd met
keuzemenu aan een
gedekte tafel.

iedere dag, ook in het
weekend,
van 12.00 – 13.00 uur.
Aanmelden is verplicht.

Themabuffet in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
iedere maand een ander
buffet, zoals stamppot,
Italiaans, Duits, Tapas etc.
Warme maaltijd bij het
Leger des Heils aan de
Zandbergstraat.

iedere laatste vrijdag van
de maand om 17.30 uur.
Aanmelden uiterlijk op
de woensdag
voorafgaand aan het
buffet is verplicht.
iedere tweede en laatste
dinsdag van de maand
van 12.00 – 13.30 uur.
Aanmelden is verplicht.

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys,
contact: 06 – 47250016, coordinator@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.
De aanmeldingslijsten liggen in de centrale hal
van Grotenhuys.
Kosten: € 8.15 voor de hoofdmaaltijd en
€ 1,20 extra voor soep of toetje, exclusief
drankjes (€ 1,40 per drankje);
betaling via machtiging.
Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys,
contact: 06 – 47250016, coordinator@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.
Kosten: € 15,-- p.p., exclusief drankjes
(€ 1,40 per drankje).

Open tafel/samen eten bij
Caleidoz Welzijn in de
Beumerskamp:
een warme 3-gangen
maaltijd met keuzemenu
aan een gedekte tafel.

iedere woensdag
om 12.00 uur.
Aanmelden tot de
voorafgaande vrijdag om
12.00 uur is verplicht.

SAMEN ETEN

Leger des Heils, contact:
Arnold Vellekoop, 06 – 21389421,
arnold.vellekoop@legerdesheils.nl.
Er is plaats voor maximaal 20 personen.
Kosten: € 5,-- p.p. inclusief koffie/thee.
Aanmelden uiterlijk op de vrijdag voorafgaand
aan de maaltijd bij Tinie Baars, 0313 – 841332.
PG Doesburg – Angerlo, contact:
Samen eten op maandag:
op maandag
Anita Spanjer, 0313 – 473382/06 – 30287018,
voor jong en oud, voor
- 23 mei,
anitaspanjer@upcmail.nl.
iedereen die trek heeft of
- 13 en 27 juni,
- 11 juli,
een keer niet wil koken,
Aanmelden is verplicht; bij voorkeur via email.
- 8 augustus,
voor gezinnen en
Kosten: € 4,-- p.p. voor hoofdgerecht + toetje.
alleengaanden.
- 12 september en 26
Er wordt gekookt door vrijwilligers en na
We lopen elkaar vaak gauw september
afloop wordt er door deelnemers en kokers
voorbij, zonder tijd elkaar
van 18.00 – 19.00 uur
samen afgewassen en opgeruimd.
echt te ontmoeten. Daarom in de Martinikerk.
Data van de maaltijden na 26 september zijn
deze maaltijd met tijd voor Vanaf 1 november zijn de te vinden op de website van de PG:
een ontmoeting en een
maaltijden in het
https://pg-angerlodoesburg.nl/ontmoeting-engoed gesprek.
gebouw van het Leger
inspiratie/ontmoeting-en-bezinning-2/samendes Heils aan de
eten.
Zandbergstraat.
Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: € 8,-- p.p. exclusief drankjes, contant.
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D

activiteiten/doelgroep

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

Soep van de dag in de
huiskamer van Komdersuut
in de voormalige pastorie
in Angerlo.

iedere zaterdag
van 12.00 – 14.00 uur
een lekkere lunch met
soep en tosti.
Voor het laatste nieuws:
schrijf u in voor de gratis
nieuwsbrief via
info@komdersuut.nl.

Komdersuut, contact:
Elly van Exel, 06 – 22898333,
info@komdersuut.nl, elly@vanexel.org.
Kosten: consumpties tegen betaling.

Koken met Joke &
aan tafel bij Komdersuut in
de voormalige pastorie in
Angerlo:
samen koken o.l.v. een
‘hoofdkok’ en samen eten.

1 x per maand op vrijdag.
Voor actuele informatie
over data en tijdstippen:
schrijf u in voor de gratis
nieuwsbrief via
info@komdersuut.nl.

Komdersuut, contact:
Elly van Exel, 06 – 22898333,
info@komdersuut.nl, elly@vanexel.org.
Kosten € 7,50, exclusief drankjes.
Aanmelden is verplicht.

Soepgroep: wie eet met
ons mee in Lunchroom La
Fleur?
Voor iedereen die
regelmatig alleen eet een
kopje verse soep met lekker
brood en een goed gesprek.

iedere eerste dinsdag
van de maand
van 11.30 – 13.00 uur.
Aanmelden uiterlijk de
voorafgaande vrijdag tot
12.00 uur is verplicht.

Afscheid en Meer Doesburgh, contact:
Birgit Boer, 06 – 18885382,
birgit@lucia-afscheidmetzorg.nl;
Yvonne van Leeuwen, 06 – 25248264,
yvonne@zorgbijafscheid.nl .
Kosten € 7,50 p.p. inclusief 1 kopje
koffie/thee, contant.

UITSTAPJES
Even eruit:
toertochtjes met de auto
voor iedereen die zin heeft
in een (toer)tocht, maar zelf
niet in de gelegenheid
is/geen zin heeft om alleen
te gaan.

data 2022:
- 19 juni,
- 18 september,
- 16 oktober,
- 20 november en
- 18 december
van 13.30 – 16.30 uur.
Tussen 13.00 en 13.30
uur wordt u thuis
opgehaald.
Uitstapjes voor deelnemers informatie over deze
met een fysieke beperking: activiteiten via de
- individuele of collectieve
Zonnebloemvrijwilligers
uitstapjes voor deelnemers en via de
en vrijwilligers;
contactpersonen.
- vakantiereizen.

PG Doesburg – Angerlo, contact:
Marjolein Somsen, 0313 – 475819,
marjoleinsomsen@gmail.com;
Rimke Kingma, 0313 – 479552,
rimkekingma@planet.nl.
Aanmelden bij voorkeur via email.
Kosten: € 2,50 p.p. per tocht;
consumpties/entrees zijn voor eigen
rekening.
Zonnebloem, afdeling Doesburg e.o., contact:
G.J. Joon, 0313 – 475385,
g.joon@kpnplanet.nl;
Yolanda Goppel, 06 – 25133080,
y.goppel@upcmail.nl;
www.zonnebloem.nl/doesburg-eo.
Kosten: de bijdrage voor uitstapjes varieert.
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activiteiten/doelgroep
E

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

onder leiding van een
deskundige wandelcoach: iedere woensdag
van 19.00 – 20.00 uur.
Op zaterdag 24
september sluiten we de
Wandel Challenge
feestelijk af.

Doesburg beweegt i.s.m. Plusfit, Uniek
Sporten en Coöperatie IJsselstromen, contact:
Pepijn Hoekman en Joey Pelkman,
0313 – 785097 / 06 – 12579822,
info@plus-fit.nl;
Jorien Harteman, 026 – 3523850,
j.harteman@unieksporten.nl.
Aanmelding via de contactpersonen of via
www.nationalediabeteschallenge.nl/doesburg.
Kosten: eenmalig € 5,--.
Plusfit, contact:
Marian Vreven, 06 – 15575371.
Deelname is gratis, ook voor niet-leden van
Plusfit.

SPORTEN/BEWEGEN
De Wandel Challenge Light
2022 bij Plusfit aan de
Wilgenstraat:
wandelingen voor mensen
met en zonder diabetes.
Sport is gezond voor
iedereen! Er wordt rekening
gehouden met ieders
niveau; plezier staat
voorop.
Wandel Club Doesburg
voor jong en oud vanaf
Plusfit aan het Mauritsveld
en vanaf de Dekamarkt in
Beinum.
Fiets- en wandeltochten
voor leden van de
Seniorenvereniging
Doesburg e.o.

(Rolstoel)wandelingen
voor deelnemers met een
fysieke beperking.

iedere maandag
van 19.00 – 20.00 uur
vanaf het Mauritsveld en
iedere donderdag
van 19.00 – 20.00 uur
vanaf de Dekamarkt.
data fietsen 2022:
op donderdag 26 mei
Hemelvaartfietstocht
vanaf 9.00 uur
en op dinsdag
- 31 mei,
- 7, 14, 21 en 28 juni,
- 5, 12, 19 en 26 juli,
- 2, 9, 16, 23 en 30
augustus,
- 6, 20 en 27 september,
- 4, 11, 18 en 25 oktober
(laatste fietstocht),
vanaf 13.30 uur.
data wandelen 2022:
- 8 en 22 november,
- 6 en 20 december,
vanaf 13.30 uur.
in de maanden maart tot
en met oktober is er
iedere eerste woensdag
van de maand een
rolstoelwandeling
van 13.30 – 16.00 uur.
Informatie over de
vertreklocatie via de
Zonnebloemvrijwilligers.

Seniorenvereniging Doesburg e.o., contact:
Trudy Waasdorp, 0313 – 849902,
Trudywaasdorp074@gmail.com;
Martijn Fohr, 06 – 33993520
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl.
Startpunt fietsen en wandelen is de
bushalte Meipoort.
Kosten: lidmaatschap Seniorenvereniging
€ 25,-- per jaar en € 20,-- voor een partner,
inclusief de maandelijkse nieuwsbrief en
kortingen bij o.a. zorgverzekeringen.

Zonnebloem, afdeling Doesburg e.o., contact:
G.J. Joon, 0313 – 475385,
g.joon@kpnplanet.nl;
Yolanda Goppel, 06 – 25133080,
y.goppel@upcmail.nl.
Aanmelden via de Zonnebloemvrijwilligers.
Kosten: de rolstoelwandelingen zijn gratis
voor deelnemers van de Zonnebloem.
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activiteiten/doelgroep

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

Bewegen op muziek in de
Beweegpraktijk:
bewegen op muziek (BOM)
voor 50+-ers.

- iedere maandag
vanaf 14.00 uur,
- iedere woensdag
vanaf 10.30 uur,
- iedere maandag en
woensdag
vanaf 18.30 uur en
- iedere vrijdag
vanaf 9.30 of 11.00 uur.
iedere donderdag
van 11.00 – 12.00 uur
onder begeleiding van
een geriatriefysiotherapeut.

Beweegpraktijk, Esdoornlaan 19,
contact: Sylvia de Mul, 06 – 83201469,
sylvia@bomjefit.nl.
Kosten:
- één les is gratis voor 50+-ers;
- daarna € 23,50 per maand.
Over het hele jaar verdeeld wordt er
gemiddeld 47 weken les gegeven.

De Doesburg Beweegt
Groep voor 55+-ers in
Sporthal Beumerskamp:
een beweeggroep met
sport en spel, met de
nadruk op gezelligheid en
plezier. Voor iedereen van
55+ die graag laagdrempelig
meer wil bewegen.
Ouderengym in
Grotenhuys en
Maartenshof onder leiding
van een fysiotherapeut.

60+ Sportief in Sportzaal
Wilgenstraat:
onder deskundige leiding
bewegen d.m.v.
gymnastiekoefeningen en
diverse bal- en spelvormen.
Samen bewegen stimuleert
om te blijven deelnemen.
Lijnbal voor ouderen:
een prettige groepsoefening zonder formele
competitie, waarbij
gezelligheid hoog in het
vaandel staat.

iedere dinsdag in de
bovenzaal in Grotenhuys
en
iedere donderdag- en
vrijdag in Maartenshof,
van 10.00 – 11.00 uur.
Aanmelden en
informatie over data en
tijdstippen via de
contactpersoon.
gemengd:
- iedere donderdag
van 10.00 – 11.00 uur;
dames:
- iedere woensdag
van 19.15 – 20.15 uur en
- iedere donderdag
van 9.00 – 10.00 uur;
heren:
- iedere woensdag
van 20.15 – 21.15 uur;
lijnbal:
iedere woensdag
van 9.00 – 10.00 uur.

Fysiotherapie Ruesink, contact:
Joost van der Kooij,
0313 – 427654 / 06 – 59991631,
joostvanderkooij@fysiotherapie-ruesink.nl.
Aanmelden via de contactpersoon.
Kosten: € 2,-- per keer.

Plusfit, contact:
Marjolein van Suylen, 06 – 45486948,
info@plus-fit.nl.
Kosten: € 25,-- per kwartaal.

Gymnastiekvereniging Unitas, contact:
Ellen ten Have,
0313 – 475958 / 06 – 37332834,
voorzitter@unitasdoesburg.nl.
Aanmelden via de contactpersoon.
Kosten:
- de eerste 3 lessen zijn gratis;
- daarna voor alle soorten bewegen € 40,-per kwartaal.
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contact en kosten

Total body training in
Sporthal Beumerskamp:
alle spiergroepen zetten we
aan het werk en dat doe je
op je eigen niveau met een
gezellige groep onder
leiding van een
gediplomeerd trainster.

iedere dinsdag
van 18.30 – 19.30 uur.

Gymnastiekvereniging Unitas, contact:
Ellen ten Have,
0313 – 475958 / 06 – 37332834,
voorzitter@unitasdoesburg.nl.
Aanmelden via de contactpersoon.
Kosten:
- de eerste 3 lessen zijn gratis;
- daarna € 40,-- per kwartaal.

Bowls op Sportpark
Doesburg:
een gezellige sport voor
iedereen – zelfs met een
lichte beperking. Al eeuwen
oud en een mix van kegelen
en jeu de boules, maar met
een speciale bal.

bij voldoende
belangstelling
1 x per week
van 10.30 – 11.30 uur.
De speeldag wordt in
overleg vastgesteld.
Gestart wordt met een
oefenperiode van 4
weken.
iedere woensdag
van 10.00 – 11.30 uur.
Vanaf 9.30 uur staat de
koffie/thee klaar.

Sportpark Doesburg, contact:
Wim Egbertzen, 06 – 17456124,
wim.egbertzen@planet.nl.
Kosten zijn nog niet bekend.

Walking football
Ambongroep voor dames
en heren op Sportpark
Doesburg:
trainingen onder
deskundige begeleiding;
sportiviteit en gezelligheid
staan voorop; voetbalervaring is niet nodig.
Walking football voor
heren van 60+ en dames
van 50+ op Sportpark
Doesburg:
trainingen onder
deskundige begeleiding;
sportiviteit en gezelligheid
staan voorop; voetbalervaring is niet nodig.

iedere dinsdag
van 10.00 – 11.30 uur.
Vanaf 9.30 uur staat de
koffie/thee klaar.

Aquafit-plus voor
50+-ers in Zwembad Den
Helder:
geschikt voor zowel meer
als minder geoefende
zwemmers.

iedere dinsdag
van 9.45 – 10.15 uur en
van 13.30 – 14.00 uur en
iedere donderdag
van 13.30 – 14.00 uur.

Sportpark Doesburg, contact:
Wim Egbertzen, 06 – 17456124,
wim.egbertzen@planet.nl;
Kosten: aan de training zijn voorlopig geen
kosten verbonden.

Sportpark Doesburg, contact:
Wim Egbertzen, 06 – 17456124,
wim.egbertzen@planet.nl;
Hans Nijland, 06 – 51249154,
jgnijland@ziggo.nl.
Kosten:
- de eerste maand gratis;
- daarna betalen deelnemers € 10,-- per
maand (contant) incl. een kopje koffie/thee
voor en na het spelen.
Zwembad Den Helder, contact:
0313 – 472022, info@zwembaddoesburg.nl.
Kosten: enkel bad € 6,70 of 12-baden kaart
(maximaal 4 maanden gelding, inclusief
koffie) € 67,-(+ eenmalige kosten pasje € 6,--).
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activiteiten/doelgroep

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

Plusfit in het water
in Zwembad Den Helder:
groepsles in het water,
waarbij plezier tijdens het
bewegen voorop staat.
Iedereen kan op zijn/haar
eigen manier en niveau
meedoen, óók met
lichamelijke klachten en
ongemakken.

iedere dinsdag
van 14.15 – 14.45 uur.
Ook mensen die geen lid
of patiënt zijn van Plusfit
zijn van harte welkom
om mee te doen!
Om 14.00 uur kan je naar
binnen om je om te
kleden en het water in te
gaan.

Plusfit i.s.m. Zwembad Den Helder, contact:
Silke Wopereis, 0313 – 785097,
info@plus-fit.nl.
Kosten: € 2,50 per keer te betalen bij het
zwembad.

Biljarten in de
Beumerskamp.

iedere maandag, dinsdag
en woensdag
van 13.00 – 16.00 uur.

Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: biljarten € 1,50;
koffie/thee € 1,-- per kopje, frisdrank € 1,30.

Jeu de boules bij
Korfbalvereniging De
Rivalen, georganiseerd
door KBO-afdeling
Doesburg:
iedereen is welkom, ook
niet KBO-leden!

de deelnemers bepalen
samen wanneer er
gespeeld wordt.

KBO, afdeling Doesburg, contact:
Leonie Bolster, 0313 – 471546.
Kosten: deelname is gratis.

Kegelen in Kegelcentrum
Doesborgh:
in het kegelcentrum wordt
gekegeld door 8
verschillende clubs,
waarvan een aantal graag
nieuwe leden verwelkomt.

kegeldagen/tijden zijn
verschillend per
kegelclub.

Stichting Kegelsport Doesburg 2007, contact:
Bert Groeliker,
0313 – 410954 / 06 – 23538403,
secretaris@skd2007.nl, info@skd2007.nl.
Alle informatie over de verschillende clubs en
speeltijden is te vinden op www.skd2007.nl.
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activiteiten/doelgroep
F

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

DENKSPORT EN SPELLETJES
Samen bridgen in de
Gasthuiskerk en in de
kantine van Sportpark
Doesburg.

in de Gasthuiskerk:
iedere dinsdag
van 19.15 – 23.00 uur;
in de kantine van
Sportpark Doesburg:
iedere donderdag
van 13.15 – 17.00 uur.

Bridgen leren?
Een beginnerscursus bridge
voor 55+-ers in de kantine
van Sportpark Doesburg:
iedere keer een uitje! En
dan gaat het niet alleen om
bridgen; ontmoeten is net
zo belangrijk!
Bridgen in de kantine van
Sportpark Doesburg:
enige bridge-ervaring is
gewenst.

in oktober start een
nieuwe cursus.

iedere woensdag
van 13.30 – 17.00 uur.

Bridgeclub IJsselzoom Doesburg, contact:
G.J.D. Loman-Brouwer, 0313 – 472547,
w.loman9@upcmail.nl.
Kosten: € 35,-- p.p. per jaar.

Schaken in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys.

iedere maandag
vanaf 20.00 uur.

Doesborghsche Schaakgenootschap DSG
1873, contact: Jan Ravensteijn, 06 – 81505705,
jan.ravensteijn@high5.net.
Kosten: lidmaatschap DSG € 70,-- per jaar.

Klaverjassen, jokeren,
bridgen en rummikub voor
leden van de
Seniorenvereniging
Doesburg e.o. in de kantine
van Sportclub Doesburg.

data 2022: vrijdag
- 27 mei,
- 10 juni,
- 12 en 26 augustus,
- 9 en 23 september,
- 7 en 21 oktober,
- 4 en 18 november en
- 2 en 16 december
vanaf 13.30 uur.
iedere woensdag
van 9.30 – 12.00 uur.

Seniorenvereniging Doesburg e.o., contact:
Trudy Waasdorp, 0313 – 849902,
trudywaasdorp074@gmail.com;
Martijn Fohr, 06 – 33993520,
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl.
Kosten: lidmaatschap Seniorenvereniging
€ 25,-- per jaar en € 20,-- voor een partner,
inclusief de maandelijkse nieuwsbrief en
kortingen bij o.a. zorgverzekeringen.
Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: deelname is gratis;
koffie/thee € 1,-- per kopje, frisdrank € 1,30.

Spelletjesochtend bij
Caleidoz Welzijn in de
Beumerskamp.

Bridgeclub Doesburg, contact:
Anneke Verweel, 06 – 24169449,
ak.verweel@gmail.com.
Kosten: lidmaatschap € 65,-- per jaar.
Kosten voor uitsluitend zomerbridge voor
‘passanten’ (van mei tot en met augustus):
- voor bridgeparen (op dinsdag in de
Gasthuiskerk) € 4,-- per paar contant;
- voor alleengaande bridgers (op donderdag
in de kantine van Sportpark Doesburg) € 2,-per persoon contant.
Bridgeclub Doesburg, contact:
Joop Pfeil, 06 – 11303189,
dddoesburg@gmail.com.
Kosten nog niet bekend.
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dagdeel/tijdstip

contact en kosten

Bingo- en spelletjesavonden in de
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
Iedereen is welkom!

iedere donderdag
van 19.30 – 21.30 uur:
2 x per maand bingo en
2 x per maand
spelletjesavond.

Vrijwilligersgroep Donderdagavond, contact:
Dinie Troost, 0313 – 473127,
troost52@hetnet.nl.
Kosten: spelletjesavond gratis, bingo € 2,50
per keer; consumpties voor eigen rekening.

Bingo voor deelnemers met
een fysieke beperking in de
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys.

in mei en november
wordt een bingo
georganiseerd voor
gasten van de
Zonnebloem.
Informatie over datum
en tijdstip via de
Zonnebloemvrijwilligers.

Zonnebloem, afdeling Doesburg e.o., contact:
G.J. Joon, 0313 – 475385,
g.joon@kpnplanet.nl;
Yolanda Goppel, 06 – 25133080,
y.goppel@upcmail.nl.
Aanmelden via de contactpersonen.
Kosten: bingo € 4,-- per bijeenkomst.

Bingo voor volwassenen in
Speeltuin Kindervreugd:
een leuke gezellige en
spontane avond en mooie
prijzen.
De hoofdprijs is € 200,--.

iedere eerste vrijdag van
de maand
van 19.30 – 22.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Speeltuinvereniging Kindervreugd, contact:
Ria van Halteren, 06 – 44383028,
kindervreugddoesburg@gmail.com.
Kosten: € 25,-- per boekje, inclusief extra
rondes.

Sjoelen in de
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
iedereen is welkom!

iedere twee weken op
maandag
van 14.00 – 16.00 uur.
Aanmelden is verplicht.

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys,
contact: 06 – 47250016, coordinator@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.
Kosten: € 0,50 per keer +
koffie/thee € 1,-- per kopje.

Sjoelen voor leden van de
Seniorenvereniging
Doesburg e.o. in de
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys.

vrijdag 3 juni
vanaf 14.30 uur.

Seniorenvereniging Doesburg e.o., contact:
Trudy Waasdorp, 0313 – 849902,
trudywaasdorp074@gmail.com;
Martijn Fohr, 06 – 33993520,
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl.
Kosten: lidmaatschap Seniorenvereniging
€ 25,-- per jaar en € 20,-- voor een partner,
inclusief de maandelijkse nieuwsbrief en
kortingen bij o.a. zorgverzekeringen.
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G

dagdeel/tijdstip

contact en kosten

DANS, ZANG EN MUZIEK MAKEN
Folkloristische dansgroep
in het Meulenhuus:
optredens bij tehuizen,
braderieën en soms in het
buitenland; gezelligheid is
erg belangrijk!

iedere maandag
van 20.00 – 22.00 uur.

Internationale volksdansen iedere donderdag
voor 55+ tot 90+ in het
van 14.00 – 15.00 uur.
gebouw van het Leger des
Heils.
Zingen met het
iedere woensdag
mannenkoor in de
om 20.00 uur.
Gasthuiskerk:
Een nieuw lid hoeft niet
het koor treedt regelmatig
persé goed te kunnen
op, maar heeft ook een
zingen. Dat komt vanzelf
sociale functie. Het
wel. Meedoen, daar gaat
repertoire bestaat vooral
het om!
uit Duits klassiek en
Slavische volkszang en
moderne liederen.
Samen zingen in de
repetities 1 x per twee
Gasthuiskerk:
weken op maandag
iedereen die plezier heeft in van 20.00 – 21.45 uur.
Zangervaring en noten
samen zingen kan
deelnemen. Het repertoire
kunnen lezen is niet
bestaat uit gospel, jazz en
nodig.
pop.
iedere woensdag
Samen zingen in de
Harmonie.
van 20.00 – 22.00 uur.

Meedoen met het
muziekcorps der
voormalige schutterij in de
Harmonie:
deel uitmaken van een
gezellig orkest of een
malletband en concerten
spelen op leuke locaties of
een instrument leren
bespelen.

repetities:
iedere dinsdag
van 19.30 – 22.00 uur
(harmonieorkest) en
iedere donderdag
van 19.30 – 21.30 uur
(malletband).
Voor jong en oud;
nieuwe muzikanten zijn
van harte welkom!

De Meulenvelders, contact:
Jopie Teerink, 06 – 11226203,
jopieteerink@gmail.com,
www.demeulenvelders.nl.
Kosten: € 36,-- p.p. per jaar.

De vrolijke kring, contact:
Reina Hermans, 0313 – 474686,
reinahermans@kpnmail.nl.
Kosten: € 11,-- p.p. per maand.
Koninklijk Doesborgh’s Mannenkoor, contact:
H.P. van der Zee, 026 – 3114065,
secretariaat@kdmdoesburg.nl.
Kosten: € 16,-- p.p. per maand.

Het Koor Doesburg, contact:
Nellie van Workum, 06 – 34584243;
Monique Berkhout, 06 – 54990778,
hetkoordoesburg@gmail.com.
Kosten: € 15,-- p.p. per maand.

Zang- en Ontspanningsvereniging Doesburg
(ZOV), contact:
Wilma Aalderink, 06 – 30041089,
wj.aalderink@kpnmail.nl;
Frans Gerbrands, 06 – 83673647.
Kosten: € 15,-- p.p. per maand.
MDVS Doesburg, contact:
Eric Pasman, 0313 – 840329,
mdvs-doesburg@hotmail.nl.
Aanmelden via de contactpersoon.
Kosten: € 10,50 p.p. per maand.
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dagdeel/tijdstip

contact en kosten

iedere eerste woensdag
van de maand
van 14.00 – 17.00 uur.

Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Deelname is gratis, maar een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.

iedere twee weken op
donderdag
van 9.45 – 11.30 uur.

Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys,
contact: 06 – 47250016, coordinator@
ontmoetingsruimte-grotenhuys.nl.
Kosten: €1,-- per keer +
koffie/thee €1,-- per kopje.
Vereniging Houtdoe, contact:
Hans Lubbers, 06 – 46503609,
lubbers.hans7@gmail.com;
Tonnie Beekman, 06 – 12499022,
tonniebeekman@hotmail.com.
Kosten € 15,-- per maand voor 1 dagdeel per
week, inclusief gebruik van gereedschappen
en materalen, exclusief koffie/thee.
Aanmelden voor deelname via
houtdoe21@gmail.com.
Houtbewerking Hanzefeesten, contact:
Hans Lubbers, 06 – 46503609,
hans.lubbers@hotmail.com.
Deelname is gratis.

CREATIEF
Repair Café in de
Beumerskamp:
samen kapotte spullen
repareren, zelf leren
verstellen in de naaihoek,
mensen ontmoeten en
inspiratie opdoen.
Hobbyclub in de
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
gezelligheid en samen
knutselen.
Timmerwerkplaats van
Vereniging Houtdoe in de
kelder van Grotenhuys:
gezelligheid en samen bezig
zijn met houtbewerking.

op verschillende
dagdelen per week kan
worden deelgenomen
aan de activiteiten.
Voor informatie over de
activiteiten en
beschikbare dagdelen:
neem contact op met de
contactpersonen.

Houtbewerking
Hanzefeesten in de kelder
van Grotenhuys:
samen houten materialen
onderhouden en repareren.

twee keer per maand
op zaterdag
van 10.00 – 12. 00 uur.

Samen klussen met koffie
bij Komdersuut in de
voormalige pastorie in
Angerlo.

iedere dinsdag
van 9.00 – 12.00 uur.

Komdersuut, contact:
Hans Clasener, 06 – 23156941;
Elly van Exel, 06 – 22898333,
info@komdersuut.nl.
koffie/thee is gratis.

Creatieve middag in de
Beumerskamp:
probeer allerlei technieken
uit – van breien en haken
tot workshops met fietsbanden e.a. activiteiten.

iedere dinsdag en
donderdag
van 13.00 – 16.00 uur.

Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: afhankelijk van het materiaal tussen
de € 2,-- en € 10,--.
koffie/thee € 1,-- per kopje, frisdrank € 1,30.
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dagdeel/tijdstip
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Schilderen bij Caleidoz
Welzijn in de
Beumerskamp.

iedere maandag en
woensdag
van 13.00 – 16.00 uur.

Caleidoz Welzijn, contact:
Gertie Jordens, 06 – 12843218,
g.jordens@caleidoz.nl.
Kosten: schilderen 2,50 tot € 4,50 per keer;
koffie/thee € 1,-- per kopje, frisdrank € 1,30.

Kunst aan de Keukentafel:
thuis genieten van kunst
voor 55+-ers.
Samen met een kunstenaar
genieten van gedichten
(lezen of maken), zingen,
schilderen, tekenen, muziek
(luisteren/maken), dans of
theater.
Er is veel mogelijk!
Handwerkclub bij
Komdersuut:
Gezelligheid, elkaar
inspireren, van elkaar leren.

data in overleg.

Amphion Cultuurbedrijf, contact:
Ine de Laak, 06 – 10737305
h.laak@upcmail.nl;
0314 – 376000, langlevekunst@amphion.nl.
Aan deze activiteit zijn geen kosten
verbonden.

iedere derde zaterdag
van de maand
van 13.30 – 15.00 uur.
Iedereen is welkom;
mét en zonder ervaring.
iedere woensdag
van 9.30 – 11.30 uur.
Nieuwe leden zijn van
harte welkom – ook
mensen zonder brei- of
haakervaring!

Komdersuut, contact:
Elly van Exel, 06 – 22898333,
info@komdersuut.nl, elly@vanexel.org.
Kosten: deelname is gratis, zelf materialen
meenemen, koffie/thee € 2,50 per kopje.
Haak- en breicafé, contact:
José Lippets, 06 – 53696888,
munster.jose@gmail.com.
Kosten:
- de eerste keer deelnemen is gratis,
- daarna € 6,-- per maand.
Materialen en consumpties zijn voor eigen
rekening.

iedere woensdag
van 14.00 – 16.00 uur.
Aanmelden via de
contactpersoon.

Naaiatelier voor anderstaligen, contact:
0313 – 484489,
info@mooiduurzaamdoesburg.nl.
Deelname is gratis.
Wij zoeken vrijwilligers die vaardig zijn op de
naaimachine en die bereid zijn anderstaligen
de naaikunst te leren.

Haak- en breicafé in de
kantine van Sportpark
Doesburg:
gezelligheid en sociaal
contact staan voorop.
Ieder werkt aan zijn eigen
werkstuk. Soms worden
werkstukjes gemaakt voor
een goed doel en soms
maken we een uitstapje.
Naaiatelier voor
anderstaligen in Speeltuin
Kindervreugd: een gezellige
plek waar Nederlanders en
Medelanders elkaar
ontmoeten en van elkaar
leren. Tijdens de
bijeenkomsten wordt de
Nederlandse taal
gesproken. En iedereen is
welkom voor een gratis
kopje koffie.
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dagdeel/tijdstip
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Modecafé bij het Leger des
Heils aan de
Zandbergstraat:
leren naaien of hulp bij het
verstellen van kleding o.l.v.
een professionele
coupeuse.
Kledinggroep Hanzefeesten
in de kelder van
Grotenhuys: een
enthousiaste creatieve
groep voor jong en oud die
samen historische kleding
maakt. Sociaal contact en
gezelligheid zijn belangrijk.
Deelnemers naaien, haken,
breien, vilten, etc. zelf thuis.
Zij kleden de deelnemers
aan en zijn zelf actief tijdens
de Hanzefeesten.

iedere dinsdag
van 19.30 – 21.30 uur.
Vrije inloop.

Modecafé, contact:
Christien Cloo-Daams, 06 – 29543573,
cma.cloodaams@gmail.com.
Kosten Modecafé € 4,-- per avond.
Geen verplichting om iedere dinsdag te
komen. Naaimachines zijn aanwezig.

van oktober tot juni
wordt iedere twee
weken op zaterdag
van 10.00 – 12.00 uur
onder het genot van een
kopje koffie/thee
besproken wat er
gedaan moet worden.
Nieuwe leden zijn van
harte welkom!

Kledinggroep Hanzefeesten, contact:
Reinie Koch, 0313 – 476345,
r.koch@kochconsult.nl.
Deelname is gratis.
Leden krijgen de materialen gratis.
Er is geen verplichting om bij de
bijeenkomsten aanwezig te zijn.

er wordt gewerkt in
groepjes die zelf de
dagen en tijden van hun
werkzaamheden
bepalen.
Nieuwe leden zijn
welkom!

Historische vereniging Stad en Ambt
Doesborgh, contact:
Hans Jansen, 0313 – 475243,
j.jansen45@chello.nl.
Kosten: lidmaatschap van Stad en Ambt
Doesborgh € 20,-- p.p. per jaar en € 25,-- voor
echtparen/partners.
Deelname aan de werkgroep is gratis.

FLORA EN FAUNA
Werkgroep vogels:
activiteiten zijn o.a.
inventariseren van
broedvogels, beheer van
nestkasten voor torenvalken en bos/ steen/kerkuilen, verzorgen van
natuurrondleidingen op De
Hoge Linie en het
organiseren van excursies
voor belangstellenden.
De leden maken uitstapjes
naar natuurgebieden in
Nederland.
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Gezelligheid en advies bij
Vogelvereniging
De Vogelvrienden in
Tuincentrum Bloemendaal
in Drempt.

de vereniging geeft de
leden (die zelf vogels
kweken) advies en
begeleiding en
organiseert 4 x per jaar
een contactavond voor
de leden, de jaarlijkse
vogeltentoonstelling, de
jaarlijkse ruil- en
koopbeurs en het
“Boerenweekend”.
Nieuwe leden zijn van
harte welkom!
van april tot september
iedere zaterdag
vanaf 17.00 uur.
In het vliegseizoen is het
tijdstip afhankelijk van
het verloop van de
wedstrijd en is ook een
bezoekje op vrijdag
tussen 19.00 – 21.30 uur
tijdens het inmanden
van de duiven mogelijk.
In de zomer ook op
maandag en
donderdagavond.
iedere tweede zaterdag
van de maand
van 9.00 – 12.00 uur.

Vogelvereniging De Vogelvrienden, contact:
Dik Koning, 0313 – 474140,
dirk.liesbeth.koning@gmail.com;
Dick Römer, 06 – 54265363.
Kosten: lidmaatschap vogelvereniging
€ 35,-- per jaar.

Elkaar ontmoeten en
gezelligheid in het clubhuis
van Postduivenvereniging
De Luchtbode:
de vereniging organiseert
tijdens het vliegseizoen
(april t/m september)
wekelijks wedstrijden met
postduiven.
Ook niet-leden zijn van
harte welkom in het
clubhuis!

Vrije inloop bij de
Imkersvereniging Doesburg
aan de Panovenweg:
rondleiding door imkers in
de Bijentuin en de Bijenweide; u kunt dan ook
honing kopen.
Kruidentuin aan de
Paardenmarkt:
al sinds 1993 wordt deze
tuin onderhouden door
vrijwilligers. Iedereen die af
en toe een handje wil
helpen is van welkom.
Werken mag, maar hoeft
niet. Gewoon lekker
genieten is ook goed.

iedere maandag
vanaf 13.30 zijn de
vrijwilligers aanwezig in
de tuin, behalve als het
regent: dan zijn we er
niet.
Nieuwe vrijwilligers zijn
zeer welkom!

Postduivenvereniging De Luchtbode, contact:
Jan de Vries, 06 – 51080934,
j.vries490@upcmail.nl.
Kosten: contributie voor leden die aan de
wedstrijden deelnemen € 75,-- per jaar.

Imkersvereniging Doesburg, contact:
Albert Lebbink,
0313 – 474521 / 06 – 33852398,
secretaris@imkersverenigingdoesburg.nl.
Inloop is gratis.

Kruidentuin Doesburg, contact:
Margreet Frankot, 0313 - 479502,
de-2-cramers@versatel.nl.
Deelname is gratis.
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contact en kosten

‘t Olde Ras:
als vrijwilliger aan de slag
met het onderhoud van de
boomgaard: het gaat
daarbij om plukken,
onkruid wieden, snoeien,
e.d.
Vrijwilligersgroep
Staatsbosbeheer Hoge en
Lage Linie Doesburg:
werken aan het zichtbaar
maken en houden van de
honderden jaren oude
verdedigingswerken van
Doesburg.
Vrijwilligersgroep
Boomgaard Beinum:
als vrijwilliger aan de slag
met het onderhoud van de
boomgaard langs het
fietspad bij Broekhuizen en
Berkumshof. Kennis is niet
vereist en we houden van
gezelligheid.

dinsdag t/m zaterdag te
bezoeken
van 10.00 – 16.00 uur.

Olde Ras: Stichting Behoud en Bevordering
Fruitcultuur 't Olde Ras, contact:
06 – 51268802,
fructus@stipte.nl.
Aanmelden als vrijwilliger kan tijdens de
openingsuren.
Deelname is gratis.
Vrijwilligersgroep Staatsbosbeheer Hoge en
Lage Linie Doesburg, contact:
Cor van den Berg, 0313 – 438008,
corvandenbergh@kpnmail.nl;
H.T. Graafland, 06 – 54356168,
ht.graafland@outlook.com.
Deelname is gratis.

iedere zaterdag
van 9.00 – 12.00 uur
op de Hoge Linie.
Incidenteel wordt
gewerkt op de Lage
Linie.
Nieuwe vrijwilligers zijn
van harte welkom!
iedere dinsdag
van 9.00 – 12.00 uur.
Iedereen is welkom voor
koffie en gezelligheid.
Nieuwe vrijwilligers zijn
van harte welkom!

Vrijwilligersgroep Boomgaard Beinum,
contact:
Anneke Verweel, 06 – 24169449,
ak.verweel@gmail.com.
Deelname is gratis.

TAAL EN LEZEN
Taalcafé in de
Buurtacademie:
een ontmoetingsplek om in
een gezellige sfeer de
Nederlandse taal te (leren)
spreken. Onder leiding van
een Nederlands sprekende
vrijwilliger praat je in kleine
groepjes over allerlei
onderwerpen.
Taalmaatjes in de
Buurtacademie:
voor alle mensen die de
Nederlandse taal beter
willen leren spreken,
schrijven en begrijpen.

iedere dinsdag en
zaterdag
van 10.00 – 11.30 uur.

Buurtacademie Doesburg i.s.m.
Bibliotheek West-Achterhoek, contact:
Mardian van Raaij, 0313 – 438487 /
06 – 43767024, mardianvanraaij@yahoo.com.
Deelname is gratis.

bel of mail het contactadres voor een afspraak
voor één-op-één
taalonderwijs via een
erkende lesmethode in
ontspannen sfeer.

Buurtacademie Doesburg, contact:
0313 – 712400 / 06 – 83524385.
cursusbuurtacademie@gmail.com.
Deelname is gratis.
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Taalwandelingen in en om
Doesburg met een
anderstalige:
op een ontspannen manier
contact en Nederlands
oefenen.

1 x per twee weken op
donderdag
van 10.00 – 11.30 uur.

Fietsen leren:
fietsles voor anderstaligen.

1 x per twee weken op
donderdag
vanaf 9.45 uur.

Contact:
Janneke Cromjongh,
taalwandelingdb@gmail.com.
De wandelingen starten bij de bibliotheek
Doesburg.
Deelname is gratis.
Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom!
Fietsles voor anderstaligen i.s.m.
Jongerencentrum 0313, contact:
Antoinette Hovingh, 06 – 36147527,
antoinette@stulp.net.
Deelname is gratis.

Creatieve schrijftafel in de
iedere derde donderdag
Buurtacademie:
van de maand
voor iedereen die van taal
van 10.00 – 12.00 uur.
houdt. Het gaat hierbij om
het (via opdrachten) spelen
met taal op alle manieren
die maar mogelijk zijn. Dit
zorgt vaak voor hilarische of
ontroerende momenten.

Buurtacademie Doesburg, contact:
Truus van der Wouden, 06 – 51288124,
creatieveschrijftafeldoesburg@gmail.com.
Zelf pen en papier meenemen.
Kosten: € 2,-- p.p. per keer inclusief een kopje
koffie/thee.

Poëziekring voor leden van
de Maatschappij voor ’t
Nut van ’t Algemeen,
departement Doesburg:
tijdens het seizoen wordt
iedere maand een selectie
gedichten gelezen en
besproken.

informatie over de
maandelijkse
bijeenkomsten via de
contactpersoon.

Leesclub voor leden van de
Seniorenvereniging
Doesburg e.o. bij de
deelnemers thuis:
we zijn geen leesclub die
onderzoekt wat het thema
is of de hoofdfiguur. Dat
komt vanzelf in de
discussies. We leren van
elkaar en daarmee over het
leven!

1 x per vier weken op
maandag om 10.00 uur;
data worden per
bijeenkomst in overleg
vastgesteld.
Nieuwe leden zijn van
harte welkom!

’t Nut Doesburg, contact:
Mardian van Raaij, 0313 – 438487 /
06 – 43767024,
mardianvanraaij@yahoo.com,
nutdoesburg@gmail.com.
Kosten:
- lidmaatschap € 13,50 per persoon per jaar;
- niet-leden betalen een kleine bijdrage per
lezing/excursie.
Seniorenvereniging Doesburg e.o., contact:
Marina Gerbrands,
0313 – 484641 / 06 - 23827336,
ykade6@gmail.com;
Wim Derksen, 0313 – 472575,
Wimderksen75@kpnmail.nl.
Lidmaatschap van de Seniorenvereniging
is geen verplichting.
Kosten: deelname is gratis,
koffie/thee € 1,-- per kopje.
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Leesgroep in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
er worden boeken van
filosofen besproken.

1 x per twee weken
op dinsdag
van 14.00 – 16.00 uur.
In een reeks van 6 – 8
bijeenkomsten wordt
één boek besproken.
een leesclub bestaat
meestal uit ca. 8
deelnemers;
bijeenkomsten zijn om
de 5 á 6 weken bij de
deelnemers thuis.

Contact:
Peter Schmitz, peter@denkkracht.nl.
Kosten:
€ 8,-- per keer, exclusief consumpties;
inschrijving per reeks bijeenkomsten.

Overige leesclubs in
Doesburg: in Doesburg zijn
verschillende leesclubs
actief, meestal aangesloten
bij Senia. De meeste leesclubs zijn op dit moment
vol, maar een nieuwe
leesclub oprichten kan
natuurlijk altijd: U kunt zich
daarvoor aanmelden bij
Senia.
K

Senia lees- en luisterclubs, contact:
info@senia.nl, 0570 – 562656,
www.senia.nl.
Kosten:
abonnement Senia tussen € 21,-- en € 38,-p.p. per jaar,
+ eenmalig € 6,-- inschrijfkosten,
+ kosten bibliotheekabonnement.

COMPUTERS EN MOBIELTJES
Klik & Tik-1 in de
Buurtacademie Doesburg:
voor mensen die nog weinig
met een computer, laptop
of tablet werken en graag
meer met hun apparaat
willen werken.

Klik & Tik-2 in de
Buurtacademie Doesburg:
voor mensen die willen
leren hoe ze veilig kunnen
internetten en/of willen
werken met sociale media
zoals facebook, LinkedIn
e.d.

de cursus bestaat uit 8
lessen. Er wordt gewerkt
met kleine groepen met
veel persoonlijke
aandacht.
Voor informatie over
inhoud van de cursus,
data en tijdstippen en
voor aanmelden: neem
contact op met de
klantenservice of met de
contactpersoon.
de cursus bestaat uit 8
lessen. Er wordt gewerkt
met kleine groepen met
veel persoonlijke
aandacht.
Voor informatie over
inhoud van de cursus,
data en tijdstippen en
voor aanmelden: neem
contact op met de
klantenservice of met de
contactpersoon.

Bibliotheek West-Achterhoek, contact:
Klantenservice, 0314 – 333445;
Ineke Jolink,
i.jolink@bibliotheekwestachterhoek.nl;
www.bibliotheekwestachterhoek.nl/leren/
digitaalhuis/computercursussen.html.
Kosten: (verplicht) cursusmateriaal € 30,--,
deelname aan de cursus is gratis.

Bibliotheek West-Achterhoek, contact:
Klantenservice, 0314 – 333445;
Ineke Jolink,
i.jolink@bibliotheekwestachterhoek.nl;
www.bibliotheekwestachterhoek.nl/leren/
digitaalhuis/computercursussen.html.
Kosten: (verplicht) cursusmateriaal € 30,--,
deelname aan de cursus is gratis.
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Digisterker in de
Buurtacademie Doesburg:
voor mensen die willen
leren werken met websites bijvoorbeeld van de
gemeente of de overheid waarvoor ingelogd moet
worden met de DIGID.

de cursus bestaat uit een
blok van 4 lessen;
aanmelden kan alleen
voor het hele blok.
Er wordt gewerkt met
kleine groepen met veel
persoonlijke aandacht.
Voor informatie over
inhoud van de cursus,
data en tijdstippen en
voor aanmelden: neem
contact op met de
contactpersoon.
iedere maandag en
donderdag
van 12.30 – 15.00 uur.
Vrije inloop.

Bibliotheek West-Achterhoek, contact:
Klantenservice, 0314 – 333445;
Ineke Jolink,
i.jolink@bibliotheekwestachterhoek.nl;
www.bibliotheekwestachterhoek.nl/leren/
digitaalhuis/computercursussen.html.
Voorwaarde is dat cursisten kunnen werken
met computers. Wie dat niet kan, zou eerst de
hiervoor genoemde cursus Klik & Tik-1 kunnen
volgen.
Kosten: (verplicht) cursusmateriaal € 30,--,
deelname aan de cursus is gratis.

Digitaal café bij Caleidoz
Welzijn in de
Buurtacademie Doesburg:
voor iedereen die beter wil
leren omgaan met
computer, laptop, tablet of
smartphone.

L

Caleidoz Welzijn, contact:
0313 – 820030,
h.berendsen@caleidoz.nl.
Een eigen computer is niet nodig, maar hebt u
zelf een laptop of een tablet: neem die dan
mee, zodat u uw eigen computer (nog) beter
leert kennen.
Kosten: € 1,50 per keer, excl. consumpties;
koffie/thee € 0,80 per kopje.

ACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH) DOOR BIJVOORBEELD
EEN ONGEVAL, EEN BEROERTE, BEGINNENDE DEMENTIE, ALZHEIMER, PARKINSON OF MS
Zet je brein met de RGMmethode in beweging.

Creatieve activiteiten,
zoals mozaïeken, hout
branden, gezelschapsspellen e.d.

iedere dinsdag- en
vrijdagmorgen onder
professionele
begeleiding van RGMpractitioners.
- maandag en dinsdag
de hele dag,
- donderdagmiddag en
- vrijdag de hele dag.

Schilderen onder leiding
van een kunstschilder.

iedere woensdagmiddag
en donderdagmorgen.

Vissen:
met mooi weer samen
gezellig vissen in de vijver in
De Ooi.

wanneer het uitkomt.
Visgerei is aanwezig.

Zozijn/Op Pad Activiteitencentrum Het Plein,
contact: 088 – 5751887, RGM@zozijn.nl.
Aanmelden en informatie via 088 – 5751887
of via email.
Kosten:
- gratis eerste proefles,
- daarna overleg over eventuele kosten van
deelname.
Deze activiteiten zijn onderdeel van het
aanbod van dagbesteding, waarvoor u een
WMO- of WLZ-indicatie nodig heeft.
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Alzheimer Café:
informatie- en
ontmoetingsbijeenkomsten
voor iedereen die meer wil
weten over het omgaan
met iemand met dementie.

het Alzheimer Café heeft
op dit moment nog geen
bijeenkomsten in de
regio Rheden/Dieren/
Doesburg gepland.

Mantelzorgcafé Doesburg
in Stadsbierhuys De Waag:
onder het genot van een
kopje koffie/thee in gesprek
komen met andere mantelzorgers en ervaringen
uitwisselen.
Excursies en lezingen van
de Maatschappij voor ’t
Nut van ’t Algemeen,
departement Doesburg,
voor leden en andere
belangstellenden in de
Gasthuiskerk.

iedere eerste donderdag
van de maand
van 11.00 – 12.30 uur.
De mantelzorgconsulent
is uw gastvrouw.
Aanmelden is verplicht.

Alzheimer Nederland, afdeling OostGelderland i.s.m. Attent Zorg en Behandeling,
Buurtzorg en Stichting Thuiszorg MiddenGelderland, contact:
Rina te Nijenhuis, 0313 – 477025,
h.nijenhuis32@kpnplanet.nl. Aanmelden is
noodzakelijk; informatie daarover volgt in de
Regiobode en via flyers.
Deelname is gratis.
► Mocht het vervoer voor u een probleem
zijn, dan kunt u daarover bellen met 0313 –
712400 (Buurtacademie Doesburg) of
026 – 3707070 (MVT Rheden/Rozendaal) of
mailen naar hulpmvt@mvtrheden.nl.
Caleidoz Welzijn, contact:
Lisette van Dijk, 0313 – 820031 (op donderdag)
of 0316 – 243204, l.vandijk@caleidoz.nl.
Aanmelden via servicedesk@caleidoz.nl.
Deelname is gratis.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Studiekring 55 plus
Doesburg in de bovenzaal
van De Linie 4:
een combinatie van
ontmoeten, ervaringen
delen en nieuws ontdekken.
‘Het houdt het hoofd jong
en bevredigt de
nieuwsgierigheid’.

data 2022:
- 18 augustus (lezing
waterbeheer in de
Achterhoek),
- 13 september (excursie
Huis Verwolde, Laren),
- 27 oktober (alles over
geitenkaas maken en
proeven) en
- 24 november (lezing
over stikstofproblematiek),
vanaf 20.00 uur.
1 x per twee weken op
vrijdag
van 10.00 – 12.00 uur.

’t Nut Doesburg, contact:
Mardian van Raaij, 0313 – 438487 /
06 - 43767024, mardianvanraaij@yahoo.com,
nutdoesburg@gmail.com.
Kosten:
- lidmaatschap € 13,50 per persoon per jaar;
- niet-leden betalen een kleine bijdrage per
lezing/excursie.

Bibliotheek West-Achterhoek, locatie
Doesburg, contact:
Marianne Luiten, 0314 – 333445,
m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl.
Kosten: € 2,50 per keer.
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Gespreksgroep
levensvragen voor ouderen
in Ontmoetingsruimte
Grotenhuys.

1 x per maand op
donderdag
van 14.00 – 16.00 uur.
Bij voorkeur tevoren
aanmelden.

Contact:
Peter Schmitz, peter@denkkracht.nl.
Kosten:
€ 8,-- per keer, exclusief consumpties.
Inloop per keer is mogelijk.

Filosofisch Café in het
Arsenaal 1309:
per bijeenkomst wordt een
vraag besproken die vanuit
de deelnemers op tafel
wordt gelegd.

iedere tweede
donderdag van de
maand
van 19.15 – 21.30 uur.

Contact:
Peter Schmitz, peter@denkkracht.nl.
Kosten:
€ 10,-- per bijeenkomst, exclusief
consumpties.

Archiefwerkgroep Stad en
Ambt Doesborgh in het
Streekarchivariaat:
samen op basis van
handschriftonderzoek de
geschiedenis van personen
en organisaties uit de rijke
historie van Doesburg
verhelderen.
Elkaar ontmoeten en
aandacht voor elkaar bij
Postzegelvereniging Phila
Hanze in
Ontmoetingsruimte
Grotenhuys:
postzegelen in het
algemeen, lezingen,
veilingen, winkeltje en
gewoon gezellig samen zijn.

1 x per maand op
dinsdagmiddag in het
Streekarchivariaat aan
de Nieuwstraat.
Nieuwe leden zijn
welkom!

Historische vereniging Stad en Ambt
Doesborgh, contact:
Ton Pos, 0313 – 484181,
ton.pos@outlook.com.
Kosten: het lidmaatschap van Stad en Ambt
Doesborgh kost € 20,-- p.p. per jaar en € 25,-voor echtparen/partners.
Deelname aan de werkgroep is gratis.

iedere tweede dinsdag
van de maand
vanaf 14.00 uur.
Er is altijd ruimte voor
nieuwe leden: iedereen
is welkom!

Postzegelvereniging Phila Hanze, contact:
Jaap Weststeijn, 0313 – 474322,
Monotype.01@hotmail.com.
Kosten: het lidmaatschap van de
postzegelvereniging kost € 25,-- p.p. per jaar.
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LOCATIES WAAR DE ACTIVITEITEN PLAATS VINDEN
Arsenaal 1309, Kloosterstraat 15, 6981 CC Doesburg
Beumerskamp, Breedestraat 39, 6983 AC Doesburg
Beweegpraktijk, Esdoornlaan 19, 6982 BC Doesburg
Bibliotheek West-Achterhoek, locatie Doesburg, De Linie 4, 6982 AZ Doesburg
Boomgaard Beinum, Berkumshof, 6983 EP Doesburg
Buurtacademie Doesburg, De Linie 4, 6982 AZ Doesburg
Caleidoz Welzijn Beumerskamp, Breedestraat 39, 6983 AC Doesburg
Caleidoz Welzijn de Linie, De Linie 4, 6982 AZ Doesburg
Dekamarkt in Beinum, Breedestraat 37, 6983 AC Doesburg
Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, 6981 CP Doesburg
Grotenhuys, Van Brakellaan 54, 6981 JN Doesburg
Harmonie, Burgemeester Nahuyssingel 2a, 6981 AE Doesburg
Horizon-Ooi school, Begoniastraat 42b, 6982 CW Doesburg
Huiskamer De Ooi/Horizon-Ooi school, Begoniastraat 42b, 6982 CW Doesburg
Imkervereniging, Panovenweg 2, 6984 AK Doesburg
Jongerencentrum 0313, De Linie 2, 6982 AZ Doesburg
Kegelcentrum Doesborgh, Den Helder 2 (tegenover het zwembad), 6982 DT Doesburg
Kelder van Grotenhuys, Coehoornsingel 9, 6981 KE Doesburg
Koffie-, Thee- en Aandachtschenkerij in de Martinikerk, Kerkstraat 4, 6981 CM Doesburg
Komdersuut in de voormalige pastorie in Angerlo, Dorpsstraat 33, 6986 AK Angerlo
Korfbalvereniging De Rivalen, Sportpark Den Helder, Magnolialaan 17, 6982 DK Doesburg
Kruidentuin Doesburg, Paardenmarkt, 6981 AL Doesburg
Leger des Heils, Zandbergstraat 15, 6981 DN Doesburg
Lunchroom La Fleur, Kerkstraat 16, 6981 CM Doesburg
Maartenshof, Kloosterstraat 17, 6981 CE Doesburg
Martinikerk, Kerkstraat 4, 6981 CM Doesburg
Meulenhuus, Bergstraat 48, 6981 DC Doesburg
Olde Ras, Parallelweg Den Helder 1, 6982 DV Doesburg
Ontmoetingsruimte Grotenhuys, Coehoornsingel 9, 6981 KE Doesburg
Plusfit, Het Mauritsveld 7, 6982 EA Doesburg
Plusfit, Wilgenstraat 4, 6982 BZ Doesburg
Postduivenvereniging De Luchtbode, Parallelweg Den Helder, 6982 DV Doesburg
Speeltuin Kindervreugd, Marijkelaan 1, 6981 GD Doesburg
Sporthal Beumerskamp, Breedestraat 39, 6983 AC Doesburg
Sportpark Doesburg, Oranjesingel 22, 6981 GZ Doesburg
Sportzaal Wilgenstraat 2, 6982 BZ Doesburg
Stadsbierhuys De Waag, Koepoortstraat 2, 6981 AS Doesburg
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, Nieuwstraat 4, 6981 AJ Doesburg
Tuincentrum Bloemendaal, Rijksweg 14, 6996 AC Drempt
Wehmerhof, Dorpsstraat 33, 6986 AK Angerlo (het gebouw achter kerk en pastorie)
Zozijn/Op Pad Activiteitencentrum Het Plein, Burg. Keiserplein 41, 6982 BM Doesburg
Zwembad Den Helder, Den Helder 1, 6982 DT Doesburg
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VERVOER VAN EN NAAR DE ACTIVITEITEN
► Plusbus/Stichting Aangepast Vervoer Plusbus Doesburg e.o.
De Linie 4, 6982 AZ Doesburg, 06 – 41917757
www.plusbusdoesburg.nl
plusbus.doesburg@gmail.com
Wilt u graag op pad naar een activiteit, maar u heeft geen vervoer? Kies voor de PlusBus!
De PlusBus biedt aangepast individueel en groepsvervoer van deur tot deur voor
- inwoners van de gemeente Doesburg en omliggende dorpskernen in de directe omgeving die 55 jaar
of ouder zijn en die moeite hebben met gebruik van openbaar vervoer en
- inwoners van de gemeente Doesburg en omliggende dorpskernen in de directe omgeving die een
functiebeperking hebben en/of rolstoelgebruiker zijn (vanaf 12 jaar).
Of u naar een van de in dit gidsje genoemde activiteiten of naar familie, vrienden, huisarts, zwembad,
gemeentehuis of woningbouwvereniging wilt, of boodschappen wilt doen in uw favoriete supermarkt:
de Plusbus brengt u er naar toe.
En bent u afhankelijk van een rolstoel, dan mag uw (eventuele) begeleider gratis mee.
Er wordt gereden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 18.00 uur en op zaterdag van
9.00 uur – 18.00 uur.
Avondritten op maandag t/m zaterdag vinden in overleg plaats en zijn alleen mogelijk bij aanwezigheid
van een chauffeur. Op zon- en feestdagen rijdt de Plusbus niet.
Ritten moeten minimaal twee dagen van te voren worden aangevraagd via de website
www.plusbusdoesburg.nl, of door te bellen met de centrale (06 – 41917757).
De centrale is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.
Om telefonisch een rit te boeken moet u de volgende gegevens doorgeven:
- uw vertrekadres (plaats, straatnaam + huisnummer) en het adres van uw bestemming (plaats,
straatnaam + huisnummer);
- uw telefoonnummer;
- de dag, datum en tijdstip van ophalen en bij een retourrit ook het tijdstip waarop u teruggebracht
wilt worden;
- of u een rolstoel of rollator gebruikt.
Kosten:
- Vervoer binnen Doesburg: € 1,50 voor een enkele rit per persoon en € 2,00 voor een retour per
persoon (begeleider is gratis).
- Vervoer naar andere plaatsen op aanvraag. De kosten zijn afhankelijk van de afstand en per persoon.

► Bij sommige activiteiten, zoals de koffieochtenden van de PKN in de Martinikerk en het Alzheimer
Café, biedt de organisator van die activiteiten aan om te zorgen voor uw vervoer als u dat zelf niet
kunt. Dat wordt bij de activiteiten zelf vermeld.
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ZELF VRIJWILLIGER WORDEN?
Misschien wilt u zelf als vrijwilliger aan de slag met activiteiten voor ouderen, of juist
met heel andere activiteiten?
Natuurlijk kunt u daarvoor een bestaande organisatie benaderen of zelf een activiteit
starten. Maar misschien wilt u wel iets doen, maar weet u nog niet precies wat.
Ga dan eens in gesprek met Gerti Bregulla. Zij is de contactpersoon – ook een
vrijwilliger – voor de Vrijwilligers Vacaturebank Doesburg en kent veel
vrijwilligersorganisaties.
Alvast een indruk krijgen van de vacaturebank? Zie:
https://www.circulus-berkel.nl/buurtacademiedoesburg/vrijwilligerswerk-in-doesburg/vacatures/
Contact: Gerti Bregulla, 0313 – 712400,
gerti.bregulla@doesburg.nl

Stichting Doesburgerinitiatief
Versie april 2022
Windmolenstraat 24
6981 AZ Doesburg
Telefoon
0313 – 482013
E-mail
doesburgerinitiatief@ziggo.nl
Suggesties, tips, ideeën en vragen over of aanvullingen op de inhoud van deze
Ontmoetingsgids zijn van harte welkom: op papier in de brievenbus, via de mail,
of gewoon even bellen!
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de
gemeente Doesburg.

Deze gids is gedrukt door HAMI drukkers, Paardenmarkt 2, 6981 AL Doesburg.

