
 

Huis van de Wijk Klundert 

Prins Willemstraat 2  

4791 JR Klundert  

Tel: 0168 40 77 47 

Voor wie is het Huis van de Wijk? 
Het Huis van de Wijk is een ontmoetingspunt voor alle inwoners van Klundert  
Zij kunnen hier binnenlopen voor een kopje koffie maar ook deelnemen aan  
diverse activiteiten: van bingo en spelletjes tot knutselen en workshops.  
Of informatie/advies inwinnen bij de wijkzuster, OnS Moerdijk, sociaal raadslieden,   
vrijwilligerscentrale en welzijnsvragen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!  
Kijk ook op onze Facebook Huis van de Wijk Klundert of Instagram. 
 

Activiteiten Huis van de Wijk in Klundert:  

 
Koffiedrinken: 
Van maandag tot en met vrijdag ben je van 10:00 tot 12:00 uur  

van harte welkom voor een bakje koffie.  

 

Brei en haak café: 

Met elkaar gezellig handwerken, kopje koffie drinken en kletsen… dat kan in het huis van de wijk. Iedere eerste woensdag 

van de maand om 14:00 uur ben je van harte welkom.  

 

Knutsel- activiteiten: 

Iedere 2e Dinsdag van de maand om 13:30 uur en 3e woensdagavond van de maand om 19:00 uur zijn er diverse 

knutselactiviteiten. Opgeven hiervoor kan via ivanninu@hotmail.nl 

 

Schilderen: 

Iedere vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur wordt er geschilderd in het huis van de wijk. Onder begeleiding worden de 

mooiste kunstwerken gemaakt. Ben je nieuwsgierig, wil je weten of het wat voor jou is? Wil je mee schilderen, neem dan 

contact op met Els Ripzaad, zij kan je er meer over vertellen. Je kan haar bellen op: 06-57630028.  

 
Sporten: 
Iedere dinsdagmiddag van 14:15 tot 16:00 uur wordt er onder leiding van Meer Moerdijk ‘gesport’. Deze activiteit is voor 
mensen die chronisch ziek zijn. Daarbij worden de mantelzorgers op dat moment ontlast. Een laagdrempelige manier om in 
beweging te blijven.  
 
De Aanloop: 
Iedere woensdagmiddag van 13.30-16.30uur ben je van harte welkom voor een praatje en een bakje koffie bij 
Activiteitencentrum De Niervaert ( van het Sovak), Niervaartweg 2. Er is daar altijd iemand aanwezig vanuit De Aanloop voor 
een praatje en een luisterend oor.. 
 
Eetpunt: 
Iedere dinsdag is het eetpunt in het huis van de wijk. Vanaf 17:00 uur ben je welkom om te komen eten. Op dit moment zit 
de groep vol, maar bij interesse kun je op de wachtlijst geplaatst worden. 
 
Lunchen: 

Iedere 2e en 4e woensdag gaan we starten met een lunch in het huis van de wijk. Aansluitend na de koffie ben je welkom 
om te komen lunchen van 12.00-13.30uur. De kosten hiervoor zijn 3,00 en je kunt je opgeven in het huis van de wijk. 
Het doel is gezelligheid, sociale contacten ontmoeting en een gevulde buik voor mensen die alleenstaand zijn en mensen die 
als mantelzorger voor hun partner zorgen en samen willen komen eten. Wekelijks sluit de lunch aan op het koffiedrinken. 
Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om iets lekkers en iets warms op tafel te zetten. 
 
 
Spreekuur wijkzuster: 
Pamela Kampman wekelijks spreekuur op: donderdag van 13:00 tot 14:00 uur. 
 
Contact en meer informatie:                                                        
Voor meer informatie over activiteiten in Huis van de Wijk (HvdW) Klundert en vragen over welzijn neemt u contact 
op met Renske Donkers 
E: renske.donkers@surplus.nl T 06 236 408 24.  
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