
Dinsdag 26 april 2022 Donderdag 28 april 2022 Vrijdag 29 april 2022 Zondag 1 mei 2022 VAKANTIEPROGRAMMA 
 

 
 
Koffie & Thee | Lekkers & Lunch | Lezen 

& Spellen | Activiteiten | Zaalhuur | 
Formuliereninloop 

 
Adres 

Geweldigershoek 39 
7201 NC Zutphen 

 
Openingstijden 

Dinsdag t/m vrijdag 9:00-17:00u 
 

 
Opgeven vakantieprogramma 

post@geweldigzutphen.nl 
0610840988 

 
 
 

 

 
Boekenpret voor kleintjes 
10.30-11.30u | 0-6 jaar 

 
Wekelijks op dinsdagochtend, samen 
boeken lezen, plaatjes kijken en een liedje 
erbij! Zo maakt je kindje kennis met nieuwe 
woorden en verhalen.  

 
Muziek op Schoot [door De Vrolijke Noot] 
10.00-10.45u| 0-4 jaar | Vooraf aanmelden 
 
Samen liedjes en muziekspelletjes doen. Je 
(klein)kind ervaart muziek in al zijn soorten 
tijdens het spel. Door zelf muziek te maken, 
door op muziek gedragen te worden of zelf  
te bewegen of door gewoon te luisteren. 
 

 
Daghap ‘Nasi met kip of tempeh’ 
Vanaf 12.00 u  
 
Wekelijks staat op vrijdag een warme 
daghap op het menu. In april is dat 
zelfgemaakte nasi met stukjes kip voor €6 
of met gebakken tempeh voor €5. 
Eet lekker!  
 

 
High Tea met Flower tot he People 
15.00-17.00 u | Kosten € 12,50 
Vooraf aanmelden 

 
Elke 1e zondag van de maand, een geheel 
verzorgde high tea met zoete en hartige 
hapjes. Deze keer met live muziek van 
Flower tot he People! 

    
 
Handwerken en Diamond painten 
14:00-16:00u 
 
Wekelijkse handwerkgroep. Breien, haken, 
borduren en meer. Nieuwe groep erbij voor 
samen diamond painten. Klein of groot 
werk, ronde of vierkante steentjes.  
Neem je je eigen werk mee? Ook gewoon 
aanschuiven voor de gezelligheid mag! 

 

 
Donderdag = Spellenmiddag 
14.00-16.00u 
 
De spellenkast is goed gevuld, maar neem 
gerust een eigen spelletje mee. Hou je van 
Skipbo of Set? Liever Carcasonne of 
Regenwormen? Of zijn dobbelspelletjes 
zoals Clever en Qwixx helemaal jouw ding? 
Natuurlijk staat ook de sjoelbak klaar! 

 

 
 

   

 
 

 
 

Dinsdag 3 mei 2022 Woensdag 4 mei 2022 Vrijdag 6 mei 2022 Zondag 8 mei 2022  
 
Trommel Workshop [door Frank Ong-Alok] 
15:00-16:00u | Vooraf aanmelden 
 
Al ervaring met trommelen? Of zin om het 
gewoon eens te proberen? Ontdek het leuk 
het is om op verschillende trommels samen 
muziek te maken. 

 

 
Pannenkoeken eten 
12.00-14.00u  
 
Elke woensdag pannenkoeken bij 
Geweldig!  
- Naturel €2,50 
- Kaas, Spek of Appel €3,50 
- Combi € 4,00 

 
Daghap ‘Orzo salade’ 
Vanaf 12.00u 
 
Nieuwe maand = nieuwe daghap. In mei 
staat er elke vrijdag Orzo salade met 
gegrilde groente en  feta op het menu voor 
€5 per persoon. 

 
Concert Orkest Happy Days 
14.30-15.30u | Vooraf kaartje kopen 
 
Bij het Berkelfestival horen concerten aan 
de Berkel. Kom bij Geweldig! genieten van 
het optreden van het Groot Salon Orkest 
Happy Days.  

 
 

               

     



 


