
 

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.  

 
Weeksluiting: 
Wat mooi om een moment te hebben voor inspiratie en ontmoeting. In het Huis van de Wijk wordt het weer aangeboden. 
Weeksluiting is het genoemd. Of avondgebed. In elk geval worden er woorden uit de Bijbel gelezen. Er is gebed, een korte 
overdenking. En vooral veel mooie geestelijke liederen. Na afloop ontmoeting met een kopje koffie of thee. 
Het Moment van bezinning is elke twee weken op vrijdagavond  van 19.00-20.00 uur. 

 14 oktober 

 28 oktober 
Bij het Moment van bezinning is iedereen welkom. Of je nu in de Mauritshof woont of ergens anders. Of je nu bij een kerk 
hoort of niet. Kom gerust eens kijken! 

 

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. 
 
De Spelletjesavond:  
Joepie!! Vanaf Oktober hebben we weer een wekelijkse spelletjes avond van 19.00 - +/_20.00uur! Samen Anneke en met 
het Thomashuis is het in het huis van de wijk weer mogelijk om spelletjes te komen doen! 
 
Sjoelen:  
Iedere maandagmiddag kun je komen sjoelen in het Huis van de Wijk. Deze activiteit wordt georganiseerd door het SPROK. 

Meer informatie hierover kun je opvragen bij: sprokklundert@ziggo.nl 
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Lunchen in het huis van de wijk: 
Eet je ook niet graag alleen? Wil je als mantelzorger samen met je partner of ouder eens een ander praatje tijdens het eten? 
Sinds augustus is er 1x in de 2 weken een lunchmoment in het Huis van de wijk! En het is een succes! Je bent van harte 
welkom om aan te schuiven, maar geef je wel even vooraf op! 
Hoe werkt het?: 
Je kunt je vooraf aanmelden ( tot woensdag 12uur) op de inschrijflijst die in het huis van de wijk hangt ( aan het whiteboard). 
Tijdens de openingstijden kun je dus gewoon even binnen wandelen om je in te schrijven. 
De kosten zijn 3 euro pp en voor alles wordt gezorgd. 
Het vindt plaats op donderdag van 12.00-13.30uur in de oneven weken. 
In September ben je dus van harte welkom op: 

 13 Oktober 

 27 Oktober 

 
Lokaal Comité Klundert organiseert de 25e dag van de ouderen!:  
Een gezellig programma van heden en verleden, een feest van herkenning, heerlijke hapjes en drankjes, muziek en een 
loterij met gratis lot en fraaie prijzen. Omdat het de 25e keer is, zal de middag een nog feestelijker tintje hebben! Een toffe 
middag op Maandag 3 oktober 2022 van 13.30-18.15uur in de Niervaert in Klundert. De zaal is geopend vanaf 13uur. 
Alle 55+ers zijn van harte welkom op deze middag. De kosten zijn €5 pp en die kun je voorzien van je naam en adres 
inleveren bij : Cobi Schneijderberg, Mauritsweg 64, Joke Krijnen, Kerkweg 22 of Janny Verhoeven, Mauritshof 4-35. 
Opgeven graag voor 30 September 2022. 
 

Gratis fittest op donderdag 13 oktober, geef je nu op!: 
De gemeente Moerdijk  en meer Moerdijk biedt inwoners van 65 tot 75 jaar die graag (nog) meer actief  willen 
zijn de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan het MEER senioren actief – project , een 
sportstimuleringsproject voor 65-75 jarigen.  
 
Het project gaat van start met een gratis fitheidstest op donderdag 13 oktober in sporthal  de Niervaert te 
Klundert. Wilt u hieraan deelnemen? Dat kan! Stuur een mail naar rachelle.rikkers@senw-moerdijk.nl met de 
volgende gegevens:  

- Naam + voorletters ,Geboorte datum ,Adres ,Postcode en woonplaats, Email adres, Telefoonnummer  

- Naam + telefoonnummer in geval van nood, Belangrijke medische informatie  

 

Na deze fitheidstest kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan het introductie programma voor een, hier krijgt u 
gedurende 12 weken verschillende sporten aangeboden zodat u een breed sportaanbod binnen onze gemeente 
ontdekt! Na deze 12 weken krijgt u een persoonlijk beweeg advies en kunt u 30 weken langs sporten bij de door 
u gekozen sportactiviteit! Dit project van 42 weken kunt al volgen tegen een kleine vergoeding! Ook wanneer een 
kleine vergoeding niet mogelijk is kunt u contact opnemen met mij, Rachelle. Ik kijk dan samen met u naar de 
mogelijkheden, een gezonde levensstijl moet namelijk voor iedereen mogelijk zijn! 
Na deze 30 weken zal er een tweede fitheidstest gepland staan om het verschil aan te kunnen duiden die zich 
afgelopen jaar ontwikkeld heeft door meer sportief actief te zijn!  
Meer Moerdijk, Gemeente Moerdijk en het Sportakkoord Moerdijk nodigen u van harte uit deel te nemen aan 
deze unieke kans!  
Ik zie de aanmeldingen voor de fitheidstest graag tegemoet! Met vriendelijk groet, Rachelle Rikkers, 
buurtsportcoach Meer Moerdijk  
 
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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