
ACTIVITEITEN AGENDA 
2019-2020



WELKOM BIJ SWB
Vernieuwde activiteitenagenda
Het SWB boekje in een ander jasje. In plaats van het boekje 

bieden we je dit jaar een overzichtelijke folder aan met daarin 

een activiteitenkalender, SWB activiteiten en onze contactge-

gevens. Dat is een logische keuze; enerzijds omdat SWB haar 

footprint op deze aarde zo klein mogelijk wil houden, ander-

zijds omdat we merken dat mensen hun informatie steeds 

meer online ophalen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij 

je graag door naar onze website www.welzijnbrummen.nl.

Wel of geen boekje, veel inwoners weten de weg naar onze 

locaties natuurlijk al jaren te vinden. Wekelijks ontvangen wij 

ca. 1600 bezoekers en zijn er ruim 100 verschillende activitei-

ten waaraan veel mensen met plezier deelnemen. Een aantal 

activiteiten organiseren wij zelf, maar ook onze huurders zijn 

heel actief en hebben een gevarieerd aanbod. Denk aan 

muziek(les), biljarten, de Computerclub, Yoga, Thai Chi, Gym, 

Kledingbank Eerbeek, Geheugensteunpunt en Team Voor 

Elkaar. 

 

Wij nodigen je van harte uit om een keer kosteloos kennis te 

maken met een activiteit. Als je het fijn vindt dat er de eerste 

keer iemand met je mee gaat, bel of mail ons dan even via 

0575-56 19 88 of info@welzijnbrummen.nl. Wil je zelf een 

workshop organiseren of een ruimte huren, dan kan dat 

uiteraard ook.

 

Kortom, er is genoeg te beleven bij SWB en ik nodig je van 

harte uit om langs te komen!

MAANDAG

Overig

Plein 5 Brummen

Dag Activiteiten Centrum 

10.00-16.00

Zowel recreatief als in competitieverband biljarten 

Vraag de beheerders naar de mogelijkheden. Voor Eerbeek 

is dat Felix Jansen, voor Brummen Eddy Elgersma. 

Seniorengym in ‘het Oortveld’ te Empe-Tonden 

13.00-13.45

Seniorenkoor Plein 5

10.15-11.30

Koersbal

13.45-15.45

Jongerencentrum Base

19.00-22.00

Tjark Riks Centrum Eerbeek

Tjark Riks Centrum Eerbeek 
Plein 5 Brummen

DAGELIJKS

SAMEN  
IS LEUKER

DAG ACTIVITEITEN CENTRUM EERBEEK
Veel inwoners binnen de gemeente Brummen zijn volop 
actief. Ook veel ouderen ondernemen nog van alles. Er zijn 
echter ook mensen die wat meer moeite hebben de dag 
door te komen. Bijvoorbeeld omdat ze zich lusteloos, 
depressief of onzeker voelen. Dat kan hen “zomaar” over-
vallen. Of na een gebeurtenis, zoals een infarct, of overlijden 
van een partner. Herkent je dit? Dan is het Dag Activiteiten 
Centrum misschien iets voor jou. 

Meer informatie? Je bent van harte welkom om vrijblijvend 
kennis te komen maken. Je kunt hiervoor contact opnemen 
met Stichting Welzijn Brummen Tjark Riks Centrum Eerbeek 
tel. 0575-561988, voor meer informatie kun je ook onze 
internetsite bekijken: www.welzijnbrummen.nl

Overig

Martine Jurriens

Directeur SWB



DINSDAG WOENSDAG
Tjark Riks Centrum Eerbeek Tjark Riks Centrum Eerbeek

Plein 5 Brummen

Plein 5 Brummen

Overig

Houtsnijden 

09.30-11.30

Dansen Internationaal

10.15-11.30

Dag Activiteiten Centrum 

10.00-16.00

Houtsnijden

13.30-16.00

Koersbal 

14.00-16.00

Aan tafel 

16.30-19.00 (oneven weken)

De Vriendenkring. Elke 2e dinsdag van de maand  

19.00-21.00 (ene keer Eerbeek, andere keer Brummen)

Seniorengym 

09.00-09.45

Dag Activiteiten Centrum 

10.00-16.00

Koffieochtend allochtone vrouwen

10.00-11.00

Creatief contact vrouwen 

09.30-11.30

Creatief contact vrouwen

19.30-21.30

Kaarten maken

09.30-11.30

Klaverjassen

13.30-16.30

Spel & Ontmoeting

14.00-16.00

Aan tafel

16.30-19.00 (even weken)

De Vriendenkring. Elke 2e dinsdag van de maand  

19.00-21.00 (ene keer Eerbeek, andere keer Brummen)

Jongerencentrum Base

19.00-22.00

Koffieochtend allochtone vrouwen

10.00-11.30

Kaarten maken

10.00-11.30 (1x per 14 dagen)

Seniorengym

13.45-14.30

Seniorengym

14.45-15.30

Jongerencentrum Base 

19.00-22.00

Bingo

elke 3e woensdag van de maand

Seniorengym in ‘de Wheme’ Hall

10.00-10.45

Samen eten in ‘de Molenhorst’ Brummen

17.00-19.00 elke 3e woensdag van de maand



DONDERDAG VRIJDAG

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN

Tjark Riks Centrum Eerbeek Tjark Riks Centrum Eerbeek

Plein 5 Brummen

Plein 5 Brummen

Overig

Overig

Dag Activiteiten Centrum 

10.00-16.00

Naaiclub

14.00-16.00 1e donderdag van de maand niet, verder alle 

donderdagen

Dag Activiteiten Centrum 

10.00-16.00

Houtsnijden

13.30-16.00

Soep voor het Weekend

16.00-18.00

Dag van de Ouderen

4 oktober 2019, Tjark Riks Centrum Eerbeek. Georgani-

seerd door Lokaal Comite in samenwerking met verschil-

lende ouderenbonden en SWB

Rijvaardigheidstest, Veilig Verkeer Nederland

14 en 18 oktober 2019, Tjark Riks Centrum Eerbeek. 

Theorie, opticien/audicien, rijvaardigheidsritten. 

Roefeldag

23 oktober 2019. www.roefeldag-brummen.nl

Dag van de mantelzorg

10 november 2019

Vrijwilligersdag

7 december 2019 

Buitenspeeldag

eind mei/begin juni 2020

Cursus scootmobiel, Veilig Verkeer Nederland

voorjaar 2020, theorie, monteur, rijvaardigheid

Kinder Vakantie Spelen (voor kinderen, 6-12 jaar) 

in Brummen en in Eerbeek

een na laatste week van de zomervakantie, in Brummen: 

www.kvsbrummen.nl, in Eerbeek: www.kvs-eerbeek.nl

Seniorengym

09.15-10.00

Naaiclub

12.00-14.00 elke 2e en 4e donderdag van de maand

Dansen Internationaal

14.30-15.45

Jongerencentrum Base

19.00-22.00

Sjoelen

13.30-16.30

Koersbal in ‘de Wheme’, Hall

14.00-16.00 (elke 14 dagen) het gehele jaar door 

Samen eten in ‘De Wheme’, Hall 

elke laatste donderdag van de maand 17.00-19.00



ONDERSTEUNING 

OVERIG

Naast alle recreatieve activiteiten die je bij SWB kunt doen, kun je voor vele 

ondersteunende activiteiten bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Steunpunt Geld en Administratie
Laagdrempelige financiële en administratieve ondersteuning. 

Vrije inloop: dinsdag 09.00-12.00 Tjark Riks Centrum Eerbeek, woensdag 09.00-12.00 

Plein 5 Brummen.  

Buurtklus
Centraal punt waar mensen (die het zelf niet kunnen) uit de gemeente 

Brummen terecht kunnen voor het doorgeven van kleine klussen in of rondom huis, 

www.buurt-klus.nl. Tel. 06-41076236 op maandag van 14.00-17.00 en donderdag van 

09.00-12.00.

Buurtbemiddeling
Bemiddeling bij onenigheid of overlast in de buurt. 

buurtbemiddeling@welzijnbrummen.nl

Dag Activiteiten Centrum 
Groepsbegeleiding in groepen van maximaal twaalf personen, activiteiten naar 

ieders wens. 

Huisbezoek senioren
Informatie over regelingen en voorzieningen in de gemeente.

Begeleiding nieuwkomers/taalcoach
Ondersteuning bij huisvesting en maatschappelijke begeleiding nieuwkomers.

Jongerenwerk
Maatschappelijke activering en participatie van jongeren (Talenthouse). 

Jongerencentrum Base Plein 5 Brummen. 

Laatste kans/Buitenkans
Begeleiding laatste (buiten) kans trajecten. 

Maatjes/Netwerkmaatje
Een maatje zoeken of een maatje zijn voor iemand. 

Knooppunt Mantelzorg Brummen
Het Knooppunt Mantelzorg is er voor iedereen die zorgt voor een naaste met 

een ziekte of beperking. Wij geven individueel advies en organiseren activiteiten. 

mantelzorg@welzijnbrummen.nl. 

Vrijwilligerscentrale
Ondersteuning vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 

vrijwilligerscentrale@welzijnbrummen.nl, www.welzijnbrummen.nl/vrijwilligerscentrale

Verhuur van ruimtes 
Wil je zelf iets organiseren en of een ruimte bij ons huren? Neem dan contact op met onze 

beheerders via algemeen telefoonnummer en mail of loop even langs bij onze vestigingen. 



CONTACTGEGEVENS
Stichting Welzijn Brummen
0575-561988 

info@welzijnbrummen.nl 

www.welzijnbrummen.nl 

Plein 5      

Graaf van Limburg Stirumplein 5

6971 CE  Brummen

Postbus 141

6970 AC Brummen

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag

08.30-17.00 uur en 19.00-23.00

Tjark Riks Centrum     

Derickxkamp 2a

6961 DL  Eerbeek

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten.


