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Bezoekadres
Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc 

Hertog Willemweg 3, 8084 VP ’t Harde, 06-13631723
 

www.facebook.com -> @WijkJeannedarc
www.twitter.com -> @WijkJeannedarc



WELKOM & INFO

Wijkontmoetingscentrum voor iedereen!
Een bruisend wijkontmoetingscentrum met activiteiten voor jong en
oud, dat is wat we willen zijn. 
Een ieder is bij ons welkom voor een kopje koffie, een praatje, de krant
te lezen of mee te doen aan de activiteiten. 
Voor de komende periode hebben de samenwerkende partijen weer
een gevarieerd activiteitenaanbod samengesteld, ons
activiteitenaanbod is voor jong & oud, voel je/ u welkom!
 
Openingstijden..
Op maandag zijn we geopend van 9.00 - 13.00 uur. Van dinsdag tot en
met vrijdag zijn we van 9.00 – 16.00 uur geopend en is er vrije inloop
voor een ieder en is een welzijnsmedewerker aanwezig.
’s Avonds zijn we geopend bij activiteiten die vermeld staan in dit
activiteitenprogramma.
 
Vrijwilligers…
Heeft u een leuke hobby, die u graag met anderen uit zou willen
oefenen? Wilt u een kookgroepje, handwerkgroep of boeken leesclub
oprichten? Wilt u helpen bij andere activiteiten, zoals het rondbrengen
van activiteitenboekjes, verzorgen van de moestuinbakken? Dan horen
we graag van u!
 
Inlichtingen, ideeën en suggesties…
Zijn er ideeën, vragen, opmerkingen over samenwerking, activiteiten of
vrijwilligerswerk, kom langs bij het wijkontmoetingscentrum of neem
contact op met Wendie Kroon, 06-13631723.



JANUARI

10.00 uur, zoete inval, vlaai & koffie, €1,50

14.00 uur, bingo voor volwassenen, €1,50

11.00 uur, samen soep koken
12.00 - 13.00 uur, kom eigengemaakte soep mee eten, €1,50

17.00 uur, wijkrestaurant, €10,- vooraf aanmelden, vol = vol

19.30 uur, breinpunt

14.00 uur, beautymiddag, met o.a. nagels lakken
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis, €65,- voor 4 avonden.

10.30 uur, Bijbelgespreksgroep, kleine zaal

14.00 uur, Oud-Hollandse liederen zingen
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis, zie 14 januari

9.00 - 10.30 uur, nationaal voorleesontbijt, ontbijt u mee? €1,50  

14.30 uur, Zoos op zondag, inloop met koffie, thee & gezelligheid!

14.00 uur, spelletjesmiddag
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis, zie 14 januari

11.00 - 13.00 uur, broodje hamburger eten, vrije inloop, €1,50

maandag 6 januari,

dinsdag 7 januari,

woensdag 8 januari,

vrijdag 10 januari,

maandag 13 januari, 

dinsdag 14 januari,

Opgave vooraf via culturele.activiteiten.elburg@gmail.com of 06-15470739
donderdag 16 januari,

dinsdag 21 januari,

woensdag 22 januari,

vooraf aanmelden.
zondag 26 januari,

dinsdag 28 januari,

woensdag 29 januari,

 



FEBRUARI

10.00 uur, zoete inval, vlaai & koffie, €1,50

14.00 uur, bingo voor volwassenen, €1,50
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis, zie 14 januari

11.00 uur, samen soep koken
12.00 - 13.00 uur, kom eigengemaakte soep mee eten, €1,50

10.30 uur, zanguurtje met geestelijke liederen, kleine zaal

19.30 uur, breinpunt

14.00 uur, beautymiddag

10.30 uur, Bijbelgespreksgroep, kleine zaal

17.00 uur, wijkrestaurant, €10,- vooraf aanmelden, vol = vol

18.00 uur, smaken verschillen; maak een klein gerecht, neem het

14.00 uur, creatief aan de slag voor de vogels, €1,50
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis 2, zie 14 januari

14.30 uur, Zoos op zondag, inloop met koffie, thee & gezelligheid!

10.30 uur, kinderbingo, €1,- 

14.00 uur, spelletjesmiddag

11.00 - 13.00 uur, broodje hamburger eten, vrije inloop, €1,50

maandag 3 februari,

dinsdag 4 februari,

woensdag 5 februari,

donderdag 6 februari,

maandag 10 februari,

dinsdag 11 februari

donderdag 13 februari,

vrijdag 14 februari, 

zaterdag 15 februari,

mee en proef en ontmoet nieuwe culturen, vooraf aanmelden. 
dinsdag 18 februari, 

zondag 23 februari,

maandag 24 februari,

dinsdag 25 februari,

woensdag 27 februari



MAART

10.00 uur, zoete inval, vlaai & koffie, €1,50

14.00 uur, bingo voor volwassenen, €1,50
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis 2, zie 14 januari

11.00 uur, samen soep koken
12.00 - 13.00 uur, kom eigengemaakte soep mee eten, €1,50

10.30 uur, zanguurtje met geestelijke liederen, kleine zaal

19.30 uur, breinpunt

14.00 uur, bloemschikken, €3,50 vooraf aanmelden
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis 2, zie 14 januari

10.30 uur, Bijbelgespreksgroep, kleine zaal

14.30 uur, gezellige NL Doet activiteit met hapje en sapje
17.00 uur, wijkrestaurant, €10,- vooraf aanmelden, vol = vol

14.00 uur, modeshow en kledingverkoop door Lanco mode
19.00 uur, cursus kunstgeschiedenis 2, zie 14 januari

12.00 uur, kom gezellig een pannenkoek mee eten! vooraf aanmelden

18.00 uur, smaken verschillen; zie 15 februari

14.00 uur, spelletjesmiddag

11.00 - 13.00 uur, broodje hamburger eten, vrije inloop, €1,50

14.30 uur, Zoos op zondag, inloop met koffie, thee & gezelligheid!

maandag 2 maart,

dinsdag 3 maart,

woensdag 4 maart,

donderdag 5 maart,

maandag 9 maart,

dinsdag 10 maart,

donderdag 12 maart,

vrijdag 13 maart, NL Doet

dinsdag 17 maart,

vrijdag 20 maart, Nationale Pannenkoekendag

zaterdag 21 maart,

dinsdag 24 maart, 

woensdag 26 maart,

zondag 29 maart, 

 
 
 
 
 

mee eten?
Bij het wijkontmoetingscentrum wordt op werkdagen warm gegeten 
tussen 12.00 en 13.00 uur. U kunt één of meerdere dagen mee eten. 

Een warme maaltijd bestaat uit 3 gangen en kost € 9,- Vooraf aanmelden gewenst. 
 



RUILBEURS
WOENSDAG 18 MAART 2020

De ruilbeurs voor boeken, 
kleding en speelgoed komt er weer aan!

Hertog Willemweg 3, 't Harde 06-13631723 

ruilbeurs:
wo.  18 maart, 14.30 - 17.30 uur

inlevermomenten:
do. 12 maart, 19.00 - 20.30 uur
ma. 16 maart, 19.00 - 20.30 uur

Volg ons ook op facebook; 
't Harde deelt



OPENINGSTIJDEN &
VASTE ACTIVITEITEN

dagelijks inloop met koffie, thee en ontmoeting
maandag 9.00 – 13.00 uur
dinsdag - vrijdag 9.00 – 16.00 uur

                                             
maandag
10.00 uur,       koffie & thee & ontmoeting
 
dinsdag
10.00 uur,       inloop voor computer vragen, 

tablet of smartphone, kosteloos!
10.00 uur,       klaverjassen
14.00 uur,       ontmoetingsmiddag met wisselende activiteiten
 
woensdag
10.00 uur,       koersbal 
14.00 uur,       tekenen & schilderen, € 1,50   
 
donderdag
10.00 uur,       tekenen & schilderen, €1,50
14.00 uur,       sjoelen 
 
vrijdag
10.00 – 16.00  “de Stee komt naar je toe”
10.45 uur,       vitaal en fit, bewegen met Hetty Baars & Careander  
14.00 uur,       klaverjassen 
 

Tenzij anders aangegeven zijn de activiteiten kosteloos,
 exclusief consumpties.

Koffie, thee, limonade en frisdrank €0,50
 


