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Onze partners:

Graag verwelkomen we u weer op ons 
Wijckplein. Vergeet u niet aan te melden 
voor de activiteiten waar een handje bij 

staat.

  Zoomwijckplein 11, Oud-Beijerland

Helpende handen
Om het Wijckplein nog bruisender te ma-
ken, kunnen wij jouw hulp en ideeën goed 
gebruiken. Vele handen maken licht werk. 
Vind je het leuk om het Wijckplein verder 
mee te helpen ontwikkelen voor de wijk? 
Dan zijn wij naar jou op zoek. Ben je geïnte-
resseerd? Neem dan contact op met één van 
de teamleden. Je kunt hiervoor terecht bij
Rolf Vollaard via rvollaard@alerimus.nl of 
Jessica de Geus via jdegeus@alerimus.nl. 

Ook jouw activiteit op 
het Wijckplein!
Op zoek naar een ruimte voor jouw activi-
teit, workshop, feestje of een andere gele-
geneheid? Kom eens langs of neem contact 
op met Roxanne Andressen, coördinator van 
het Wijckplein, via randressen@alerimus.nl

Wees welkom op het 
Wijckplein
Het vernieuwde Wijckplein in Zoomwij-
ck is een plek waar iedereen, jong en oud, 
elkaar kan ontmoeten, kan deelnemen 
aan diverse activiteiten en ook zelf acti-
viteiten kan organiseren. Het is een plein 
waar omwonenden zo veel mogelijk zelf 
invulling aan kunnen geven. Het ‘Hart voor 
de wijk’. We hopen u hier vaak te zien en 
horen het graag als u ideeën of sugges-
ties heeft voor bijvoorbeeld activiteiten!

Volg ons nu ook op Facebook en blijf op de 
hoogte van alle activiteiten:
www.facebook.nl/WijckpleinHartvanZoomwijck



Openingstijden Wijckplein
Het Wijckplein is alle dagen geopend. U kunt hier altijd 
terecht voor een kopje thee of koffie. Op dinsdagochtend 
hebben wij hier ook een lekker stukje taart bij.

Openingstijden Effe Om
Maandag   Gesloten
Dinsdag    11.30 - 22.00 uur
Woensdag   11.30 - 22.00 uur
Donderdag   11.30 - 22.00 uur
Vrijdag    11.30 - 22.00 uur
Zaterdag   11.30 - 22.00 uur
Zondag    11.30 - 22.00 uur

Wees welkom op het Wijckplein

Opgeven activiteit
Voor de activiteiten met een handje    dient u 
zich van tevoren op te geven bij de gastheer/
gastvrouw op het Wijckplein of via een lid van 
het team Wijckplein (zie de e-mailadressen op 
de voorkant van de flyer). Opgeven liefst één 

week voor aanvang acticiteit.

Elke maandag
3/10/17/24 februari

Creatief met eigen hobby (10.00-12.00u)
Bewegen op het plein (11.00-11.45u)

Zingen op het plein (14.30-15.30u)
Bridge no smoke (19.00-23.00u)

Elke dinsdag
4/11/18/25 februari

Taart, koffie en gezelligheid (10.00-12.00u)

Handwerkclub (14.00-16.00u)
Bingo op het Wijckplein (19.00u)

Elke woensdag
5/12/19/26 februari

Spelletjesmiddag voor jong en oud (14.00u)
Ouder en kind klankschaal (9.00-10.00u)
Kosten €6,50 per (groot)ouder met 1 kind

Aanmelden via 
info@reikipraktijkoud-beijerland.nl

Meditatie (10.00-11.00u)
Kosten €6,50 per deelnemer

Aanmelden via 
info@reikipraktijkoud-beijerland.nl

Bewegen op het plein (11.00-11.45u)

Elke donderdag
6/13/20/27 februari

Biljarten (14.00-16.00u)

Elke vrijdag
7/14/21/28 februari

Stoelyoga (10.45-11.45u)
Aanmelden via info@yogahealthinspiration.nl

Bewegen op het plein (11.00-11.45u) 

Elke zaterdag
4/11/18/25 januari

Pameijer inloop (10.00-17.00u)

Vrijdag 7 februari
Bakkie in de buurt (15.00-17.00u)

Vrijdag 14 februari
Blinddate sjoeltoernooi. Georganiseerd door 
Roparun team De Dijk en cafetaria ‘Effe Om’  

(19.00-22.00u)
Kosten €5,- per persoon.

Vrijdag 21 februari
Pub Quiz (19:00u)

Aanmelden per groep van min. 2 personen 
bij chrispatijn@icloud.com

Kosten €5,- per persoon.

Donderdag 27 februari
Klooster Mode - modeshow en verkoop 

(14.00-16.00u)

Vrijdag 28 februari
Thema-avond Italiaans. Een heerlijk 

driegangenmenu (17.30u)
Kosten €12,50,- per persoon.


