
Het “Huis van de Waterwijk “is in 2014 ontstaan. Met name oudere bewoners 
in de wijk hadden behoefte aan een eigen ontmoetingsplek in de buurt.
We zijn begonnen met een huiskamer, maar inmiddels zijn er veel activiteiten 
door en voor ouderen ontwikkeld. Het Wijkteam Waterwijk Verzetswijk is er 
gehuisvest. Ook is er een sportschool in gevestigd.  
 
In dit boekje laten wij u kennis maken met de activiteiten die plaats vinden in het 
Huis van de Waterwijk. In de kalender staan de wekelijks terugkerende 
activiteiten.
Om het overzicht actueel te houden, zullen we de activiteitenkalender vijf maal 
per jaar uitbrengen.
 
We hopen u binnenkort in het Huis van de Waterwijk te ontmoeten, u bent van 
harte welkom.
 

Team Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere
(036) 202 20 45

Activiteitenboekje 2019
Voorwoord

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEWATERWIJK



ELKE DERDE ZATERDAG VAN DE MAAND IS ER 
EEN GEZELLIGE BINGO IN HET HUIS VAN DE 
WATERWIJK 

EN U KUNT AL 3 RONDEN MEE SPELEN VOOR 
€5,00

DE ZAAL IS OPEN VANAF 13:00 
UUR. 

LOKATIE:
SLUFTERPLANTSOEN 10
1316 KX ALMERE
TEL.NR.: 036 202 20 45

U vindt in  het Huis van de 
Waterwijk ook een boekenruilkast.

In de boekenkast kunt u boeken van 
verschillende genres vinden. Van romantiek 
tot spannende verhalen. 

Heeft u een boek gevonden dat u graag wilt lezen? Neem 
hem gerust mee. Wanneer u zelf boeken heeft, kunt u deze 
tussen de boeken zetten. Zo kan iedereen plezier hebben  
van de boekenruilkast.



Het “Huis van de Waterwijk “ biedt elke vrijdag en dinsdag een lekkere 
maaltijd aan…..

Onder het genot van een gezellig samenzijn en goede gesprekken kunt 
u genieten van simpele gerechten! Heeft u dieetwensen? Dan kunt u 
dat aangeven bij inschrijving!

Kosten vanaf € 3,00 p.p

Meer informatie:
Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere
tel.nr.: (036) 202 20 45

Wilt u eens een keertje koersballen?

Dat kan GRATIS in het Huis van de Waterwijk!!

ELKE WOENSDAGMIDDAG VANAF 14:30 UUR

Consumpties zijn vanaf €0,60



Elke Dinsdag, Vrijdag & Zondag kunt u gezellig aanschuiven voor 
een lekker bakje koffie of thee tijdens onze koffie-ochtenden. 
Gezellig kletsen met de  buurtbewoners in een rustige 
omgeving. 
Aansluitend is er een warme maaltijd of een lunch.
Komt u ook eens aanschuiven?

Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur
Zondag 10:00 - 12:00 uur

Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere
Tel.nr.: 036 202 20 45

Sinds augustus 2018 rijdt in Waterwijk “Het 

WaterGolfie”! Het project dat er voor zorgt 

dat senioren uit hun “sociaal isolement” 

komen. Tijdens de koffie-ochtenden van 

dinsdag, vrijdag en zondag haalt “Het WaterGolfie” de 

senioren op om gezellig een kopje koffie of thee te drinken in 

het “Huis van de Waterwijk”.

Wilt u ook opgehaald worden door “Het 

WaterGolfie”? Dan kunt u contact op nemen met 

de beheerder via 036 202 20 45 of via 

huisvandewaterwijk@kpnmail.nl



MET GEZELLIGE MUZIEK KUNT U EEN 
DANSJE WAGEN OP ONZE DANSVLOER!!!

CONSUMPTIES ZIJN TE KOOP AAN DE BAR.

GEZELLIGHEID STAAT VOOROP!!

ELKE EERSTE ZATERDAGMIDDAG VAN DE 
MAAND IS ER 
WEER EEN GEZELLIG MUZIEKCAFE!!!

DE TOEGANG IS GRATIS!!!!!!

ZAAL OPEN: 14:00 UUR
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HET HUIS VAN DE WATERWIJK
SLUFTERPLANTSOEN 10
1316 KX ALMERE
(036) 202 20 45



Stichting Diligence verzorgt 
elke maand een wisselend 
programma aan leuke uitjes 
voor de ouderen van 55 jaar en 
ouder. Zo zijn er uitjes naar 
markten, steden, musea’s of 
tuincentrum. Voor ieder wat 
wils. Voorop staat het gezellig 
samen met andere mensen iets 

ondernemen. Waardoor het gevoel van 
eenzaamheid wordt beperkt, of wordt 
voorkomen. 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op https://www.diligence-
almere.nl, mailt u met 
info@diligence-almere.nl of belt u 
iedere werkdag tussen 10:00 uur 
en 13:00 uur met 
(036) 202 20 44

Eind augustus 2014 startte onder de naam 
Pop Oud Store een ‘community art 

project’ voor en door oudere Almeerders. 
Een twintigtal Almeerders kreeg les in 

onder meer tekenen, schilderen en werken 
met klei en textiel. Na de expositie, ter afsluiting 

van het project, besloten een aantal deelnemers door 
te gaan met het gezamenlijk creatief werken onder de 

naam Cr’ Oud! 
Cr’ Oud brengt geregeld bezoekjes aan musea en 
tentoonstellingen ter inspiratie voor hun eigen werk.

Cr’ Oud geeft regelmatig workshops en vindt u ook in het Huis 
van de Waterwijk. Neem gerust eens een kijkje. Voor meer 
informatie kunt u contact op nemen via (036) 202 20 45.



Kent u de website Wonen in Waterwijk? Hier vindt u  
laatste nieuws uit Waterwijk. Maar ook praktische 
informatie en de sociale kaart van Waterwijk.
Kijk op https://www.waterwijk.info

SOCIALE KAART
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HUIS VAN DE WATERWIJK

U vindt ons ook op Facebook, Twitter & Instagram



Op drie maandagmiddagen in de maand, 13.00 - 16.30 
uur, komen zes kunstenaressen bij elkaar om samen aan hun 
schilderkunst te werken. 
Ieder werkt zelfstandig, maar als daar behoefte aan is, 
kan het werk aan de groep voorgelegd worden voor feedback. 
De deelnemers brengen eigen materiaal mee.  In 2019 exposeerde de 
groep gezamenlijk in Het Flevoziekenhuis, 
De bijdrage is €5,-- per keer.

Op dit moment is het vol, maar 
geïnteresseerden 
kunnen op de wachtlijst geplaatst worden. 
Voor info l.steenvoorden@kpnmail.nl

Een keer per week wordt er in Het Huis van de Waterwijk een cursus 
„Mindfull bewegen” gegeven. 

Mindfull bewegen houdt in dat je met aandacht beweegt, zonder 
oordeel, vriendelijk, geduldig en zonder ander doel dan wat je ervaart 
te aanvaarden. In 12 weken leert u naast het bewegen op muziek ook 
thema’s aan te pakken zoals loslaten, geduld en aanvaarding. U gaat 
met maximaal 12 andere cursisten ervaren wat dit met u doet. 

Wilt u meer weten over het programma van „Volleven” van 
Annemarijn Oosterwelder. Dan kunt u kijken op http://
www.volleven.nl.

De cursussen worden elke donderdag van 10:00 - 11:00 uur gegeven 
in het Huis van de Waterwijk.



ZATERDAG 28 SEPTEMBER - BURENDAG 2019 
10:00 UUR - 16:00 UUR

DOEN JULLIE MEE??
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Ook in het “Huis van de Waterwijk” kunt u Linedance leren!
En wel bij Evelyn Silitonga.
Elke vrijdagochtend van 10:00 uur t/m 11:00 uur kunt u 
lekker los gaan!!

U kent het allemaal wel! Hoe kan ik verantwoord afvallen in een team?
Sluit u dan aan bij de leuke, gezellige groep “MaatjeMeer Waterwijk”!!!!

De groep bestaat uit mensen die moeite hebben om een maatje te vinden om 
samen mee af te vallen. Twee keer per maand komt de groep bij elkaar om te 
wegen en om elkaar te motiveren om wat aan dat overgewicht te doen.

Wanneer: Maandagochtend van 10:30 uur t/m 11:30 uur 

Waar
Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere

Er is ook een nieuwe trend ontstaan. De Linedancers dansen steeds 
vaker op top 40 muziek en er zijn ook al linken met het streetdance & jumpstyle, wat 
eigenlijk ook vormen van Linedance zijn.

Linedance is een dansvorm die uit Amerika is over komen 
waaien. Bij Linedance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo 
wordt het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en 
op dezelfde maat gedanst. Wat ook typerend is voor 
Linedance, is dat er vaak een basis gedanst wordt van 
bijvoorbeeld 32 tellen (4 keer 8 tellen) en deze achter elkaar 

Voor meer informatie:
E. Silitonga
(06) 19 131 615
e.silitonga@gmail.com

Het hakken-tenen wordt een beetje naar de achtergrond verdrongen. De cowboykleding 
en countrymuziek zijn niet langer een vereiste en de duimen hoeven niet meer achter de 
buckle. Er mag met het hele lichaam bewogen worden in plaats van het ‘over de vloer 
harken, zonder het bovenlichaam te veel te bewegen’  zoals het is begonnen.

LINEDANCE LEREN!?!?



In Almere zijn 16 wijkteams actief. Er is er altijd eentje in de buurt. De 
wijkwerkers van het wijkteam vertegenwoordigen diverse zorg- en 
welzijnsorganisaties. Zij werken nauw met elkaar samen. Het team 
bestaat uit een maatschappelijk werker, WMO-consulent, 
cliëntondersteuner van MEE, opbouwwerker of 
vrijwilligersconsulent. Samen met u zoeken zij praktische oplossingen en 
zij wijzen u, als dat nodig is, de weg naar professionele hulp. 

Wijkteam Waterwijk/Verzetswijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere
info@almere.nl

Het wijkteam kunt u bereiken via 14036, info@almere.nl,  kom 
langs op het administratief spreekuur, elke dinsdagochtend van 
09:00 uur - 11:00 uur of kijk op https://wijkteams.almere.nl. 

Heeft u hulp nodig omdat u door ziekte niet meer zelf uw 
boodschappen kunt doen?
▪ Heeft u steeds meer moeite met dagelijkse dingen, zoals het 

huishouden, fietsen, traplopen of autorijden?
▪ Heeft u financiële zorgen of problemen
▪ Of bijv. problemen in uw relatie, vragen over de opvoeding van uw 

kind?
▪ Voelt u zich eenzaam en wilt u graag andere mensen ontmoeten?
▪ Zorgt u langdurig voor iemand en wilt u meer weten over 

regelingen en ondersteuning?
▪ Wilt u vrijwilligerswerk doen?



Wandelgroep “De witte 
stokjes”

Met goed wandelweer wordt elke 
dinsdagmiddag gewandeld. Wilt u een keer 
mee wandelen? Dat kan! Er wordt gewandeld tussen 
14.00 en 15.00 uur of 15.30 uur (afhankelijk van het weer). 
Verzamelen vanaf 13.30 uur in Het Huis van de Waterwijk, 
Slufterplantsoen 10, Almere. 

Deelname is gratis. Aanmelden en informatie bij Lydia Davids, telefoon 
(036) 534 65 69. U kunt zich opgeven tot daags voor de wandeling. Wel 
kan een kleine bijdrage voor koffie of thee worden gevraagd.

Hou je van wandelen, maar ga je er ‘s avonds liever niet alleen op uit? Sluit 
je dan aan bij onze wandelgroep in Waterwijk. Iedere maandagavond 
verzamelen we om 19:00 uur bij het Huis van de Waterwijk aan 
Slufterplantsoen 10.

Er worden verschillende routes gelopen, maar favoriet is natuurlijk een 
rondje om de Leeghwaterplas. In een uur tijd wordt er ongeveer 5 kilometer 
afgelegd, gezellig kletsend en genietend van de omgeving. 

Iedereen is welkom, dus schroom niet als je uit een ander deel van Almere 
komt.
Coach Willie neemt je mee tegen een 
vergoeding van €1,- p.p.
Voor meer informatie kunt u 
contact op nemen via
info@5000stappen.nl



Wilt u naar de supermarkt, dokter of een goede 
vriend(in) in de wijk? Voor een bijdrage van €2,00 
brengen wij u daar.

Gaat u binnen een uur weer terug, dan is de rit 
gratis.
Wij rijden elke werkdag van 09:00 uur tot 17:00 uur 
bij u in de wijk.

U kunt uw rit reserveren op (036) 202 20 45

https://www.buurthopper.nl



Warrior Academy is een sportschool die zich in zet, 
om via martial arts technieken, de weerbaarheid van 
volwassenen en kinderen te verbeteren. Er wordt o.a. 
gewerkt aan het zelfvertrouwen, beheersing en 
grenzen aangeven.

Warrior Academy richt zich zowel op kinderen, 
tieners,  als op volwassenen. Er worden les gegeven met verschillende 
leeftijdsgroepen. 
Warrior Academy geeft ook regelmatig workshops op scholen en voor 
bedrijven. 

Voor mensen die wat persoonlijkere 
begeleiding nodig hebben zijn er 
privélessen beschikbaar.

Warrior Academy
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere
martialarts4succes@gmail.com

Het Strong Defense® 
Senioren programma is een 
persoonlijke ontwikkeling en 
weerbaarheidprogramma. Dit 
unieke programma is ontwikkeld om 
senioren (55 jaar en ouder) zowel 

fysiek, mentaal, verbaal sterker in de schoenen te laten staan.
Het doel is om de deelnemer zelfbewuster en krachtiger te maken in hun 
dagelijks leven. Deze trainingen zijn een ontmoetingsplaats waar 
positieve gelijkgestemde mensen bij elkaar komen om elkaar naar een 
hoger niveau te brengen.

Elke vrijdag van 10:30-11:30 uur Warrior Academy
Slufterplantoen 10
1316 KX Almere



BUURTMOESTUIN

WATERWIJK
De Buurtmoestuin is een gemeenschappelijke moestuin, met groenten, 
bessen en eetbare bloemen. Buurtbewoners kunnen samen met hun 
kinderen hun deel van de moestuin onderhouden. Zo worden kinderen 
bewust gemaakt waar hun voedsel vandaan komt, en hoe veel werk dat 
vergt. Er zijn GEEN kosten voor deelname aan de moestuin. Wel wordt 
verwacht dat u uw deel goed onderhoud. 

HOE ZIET DE BUURTMOESTUIN ER UIT?

WILT U MEE DOEN?

Heeft u zin om mee te doen? Of een leuk idee voor een activiteit? Laat 
het ons weten via e-mail: huisvandewaterwijk@kpnmail.nl, kom langs op 
het Slufterplantsoen en schrijf u in of neem contact op met Erik 
Jongerden via telefoonnummer (036) 202 20 45

ACTIVITEITEN
Ook willen wij terzijnertijd activiteiten gaan organiseren. We denken 
hierbij aan een biologische markt, buurtmaaltijden of kookworkshops. 
Maar er kan veel meer! Daarom zijn we op zoek naar leuke ideeën. 

KIJK OOK EENS OP HTTPS;//WWW.FACEBOOK.COM/HUISVANDEWATERWIJK



Dit activiteitenboekje is een initiatief van Het Huis van de 
Waterwijk. Wij vinden het belangrijk dat bezoekers van 
het Huis van de Waterwijk weten wat wij allemaal 
organiseren. 

Mocht u toch nog wat missen of ideeen hebben, neem 
dan contact op met de redactie.

CORRESPONDENTIEADRES:
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere
Tel.nr.: (036) 202 20 45
email: huisvandewaterwijk@kpnmail.nl

REDACTIE:
E. Jongerden
P. Prins

Elke dinsdag 09:00 - 11:00 Spreekuur Wijkteam Waterwijk/ Verzetswijk

Elke donderdag 10:00 - 11:00 Mindfull Bewegen
 Meer info: www.volleven.nl

Elke dinsdag, vrijdag & zondag 10:00 - 12:00 Koffieochtend

Elke dinsdag 14:00 - 15:00 Wandelgroep Oogvereniging Almere 
(De Witte Stokjes)

Elke maandag 19:30 uur - 20:30 Wandelgroep Waterwijk (5000 stappen) 
Kosten: €1.00

Elke vrijdag 10:30 - 11:30 “Strong Defense Senioren”
 Meer info: www.warrioracademy.nl

Elke woensdag 13:30 - 16:00 Koersbal

Elke vrijdag 10:00 - 11:00 Linedance  met Evelyn Silitonga

Twee keer per maand op maandag 10:30 - 11:30 MaatjeMeer Waterwijk

Elke vrijdag na de koffie-ochtend Warme Maaltijd 
Kosten: € 5,00

Elke dinsdag na de koffie-ochtend Lunchtafel 
Kosten: €3.00

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER/OKTOBER 2019

28 september 10:00 - 16:00 uur Burenmarkt

Elke 2e en laatste donderdag 20:00 - 21:30 uur Zingen met Jos


