
 

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. 

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!  

We hopen je weer te mogen begroeten in het huis van de wijk Klundert! 

 

Activiteiten Huis van de Wijk in Klundert:  

Koffiedrinken: 
Van maandag tot en met vrijdag ben je van 10:00 tot 12:00 uur en op zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 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. Woensdag 5 

februari om 14:00 uur ben je weer van harte welkom.  

 

Knutsel- activiteiten: 

Dinsdag 14 januari  en 11 Februari om 13:30 uur en op woensdagavond 15 januari en 19 februari om 19:00 uur 

zijn er weer diverse knutselactiviteiten. Opgeven hiervoor kan in het huis van de wijk. 

 

Workshop etiketten lezen, weet wat je eet!: 

Word jij ook helemaal overspoeld door alle kreten en informatie op een voedingsetiket? Wil je nu echt weten wat je 

eet? Op woensdag 12 Januari zal er om 19.30uur  een workshop zijn over etiketten lezen. Je bent van harte welkom! 

 

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? Op dit moment zit 

de groep vol, maar je kan altijd contact opnemen met Els Ripzaad, zij kan je er meer over vertellen. Je kan haar bellen 

op: 06-57630028.  

 
Sporten: 
Iedere dinsdagmiddag van 14:00 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.  
 
Jongeren in huis van de wijk: 
Jongeren zijn speciaal op dinsdagavond tussen 19:00 en 22:00 uur welkom in het huis van de wijk.  
 
Een moment van bezinning tijdens de weeksluiting: 
Iedere vrijdagavond is er een moment van bezinning in het huis van de wijk. De weeksluiting start om 19:00 uur en 
na afloop is er altijd mogelijkheid tot ontmoeting onder het genot van een bakje koffie of thee. 
 
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. 

Friet-punt:  
Vrijdag 10  en 24 januari en 7 en 21 februari om 12:00 uur zal er weer een frietpunt zijn en is er dus mogelijkheid 
om tussen de middag lekker friet te eten. Eet je lekker een frietje mee?! Je kunt je aanmelden in het huis van de wijk. 

Multi-culti maaltijd: 
Na het succes in 2019 van deze multi-culti maaltijd, zal deze maandelijks plaats 
gaan vinden in het huis van de wijk. Iedereen is welkom! Neem je eigen hapjes 
mee en met elkaar gaan we van elkaars lekkernijen proeven. Een praatje,  
een hapje en een drankje en een hoop gezelligheid. Je bent welkom op  
maandag 13 januari uur en maandag 10 februari inloop vanaf 17.30, om 18.00uur starten we. 
 



 

Spelletjesavond: 
Op donderdagavond worden er in het huis van de wijk allerlei spelletjes gespeeld.  
Sjoelen, Triominos, koersbal, jeu de boules, rikken, rummikub enz.  
Speel je gezellig mee? Van 19.00 tot 21.00 uur ben je van harte welkom. 
 
Inloop digitale wereld: 
Zou u wel eens willen weten of een tablet iets voor u is? Wilt u het wel eens proberen? Of heeft u misschien zelf een 
laptop of een iPad maar weet u niet zo goed wat je er allemaal mee kunt doen? Er is om de week een inlooppunt in het 
Huis van de Wijk Klundert. Iedereen is welkom om daar vrijblijvend eens binnen te lopen. Van 19:00 tot 20:00 uur 
zullen er een aantal vrijwilligers klaar zitten om alle mogelijke vragen te beantwoorden of om samen te kijken hoe het 
allemaal werkt. 20 januari, 3 februari en 17 februari ben je welkom! 
 

Kom in de kern: 

Donderdag 16 januari en donderdag 20 februari ben je welkom tussen 13:00 tot 14:00 uur. Je kunt tijdens dit 

inloopspreekuur binnen lopen met vragen over zorg, welzijn en wonen. Ook is hier de kruisvereniging aanwezig om 

uw vragen op dat gebied te beantwoorden. 

 
OnS Moerdijk ook in Klundert! 
Elke woensdag van 13:00 uur tot 15:00uur is er een inloopspreekuur zijn in het Huis van de Wijk Mauritshof. OnS 
Moerdijk geeft een overzicht van diverse welzijnsdiensten en -activiteiten in de gemeente 
Moerdijk. Wij informeren de inwoners graag over de mogelijkheden die er zijn en helpen 
hen waar kan en nodig is. Wij zijn er voor de inwoners en voor elkaar! 
 
preekuur Geld&Recht: sociaal raadsliedenwerk:  
Op woensdag 8 en 22 januari en 5 februari zal het sociaal raadsliedenwerk een gratis, 
juridisch spreekuur houden in het huis van de Wijk Mauritshof. Er is iemand van Surplus 
Welzijn Geld&Recht aanwezig tussen 13:00 tot 14:00 uur. Tijdens het spreekuur kunt u 
terecht met vragen over bijvoorbeeld toeslagen, minimaregelingen, uitkeringen en loon, formulieren, arbeidsrecht en 
ontslag, woonzaken, juridische kwesties, echtscheiding, ingewikkelde formulieren en bezwaarschriften. Loopt u gerust 
een keer binnen met uw vraag! Dan bekijken we samen met u hoe we u verder kunnen helpen. U kunt ons ook 
mailen: sociaalraadslieden@surplus.nl 
 
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.  
 
Wonen, Welzijn en Zorg: 
Wilt u meer informatie of advies op het gebied van 
welzijn, zorg en wonen? Dat kan, je kan hiervoor 
terecht bij de wijkzuster (Pamela Kampman) die 
wekelijks spreekuur houdt op donderdag van 13:00 
tot 14:00 uur. 
 
Sprok Activiteiten:  
Elke maandag:  
Gym; Er is een groep om 13:15 uur en m 14:25 uur in de 
Niervaert  
Sjoelen: dit is om 14:00 uur in de Mauritshof 
Elke dinsdag:  
Fietsclub: De club vertrekt om 13:30 uur vanaf het 
Sovakplein 
Kaartclub: Om 13:30 uur in de Niervaert 
Elke woensdag: 
Bridge: start om 13:30 uur in de Niervaert 
Bingo: start om 15:00 uur in de Niervaert 
Koor: start om 13:30 uur in de Niervaert (herfstklanken) 
Elke donderdag: 
Zwemmen: start om 09:00 uur in de Niervaert 
 
Reserveer alvast in de agenda. Vanaf 20 jan. kun je je 
opgeven in huis van de wijk en via: 
rensjemensje13@gmail.com 
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