
 

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. 

Wij hanteren in de ruimte de richtlijnen van RIVM, Surplus en Gemeente Moerdijk. 
 

Activiteiten Huis van de Wijk in Klundert:  

Koffiedrinken: 
We zijn weer gestart met de koffie ochtenden. Iedere maandag tot en met vrijdag ben je van 10:00 tot 12:00 uur welkom. 
Er kunnen max 16 mensen in de ruimte koffie drinken. Graag jezelf verplicht registreren, er liggen nieuwe lijsten bij de 
ingang. 
 
Eetpunt: 
Iedere dinsdag vind het eetpunt plaats. Hier is nu nog een vaste groep eters aanwezig er al bij betrokken waren. Wanneer 
er weer mogelijkheden zijn om uit te breiden kun je je voor deze activiteit weer aanmelden. Op dit moment zit de groep vol, 
maar bij interesse kun je op de wachtlijst geplaatst worden. 
 
OnS Moerdijk ook in Klundert! 
Op woensdagmiddag is het inloopspreekuur van OnS Moerdijk van 13:00 uur tot 15:00uur. 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! 
 

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.  

 

Brei en haak café: 

Met elkaar gezellig handwerken, kopje koffie drinken en kletsen… dat kan in het huis van de wijk. Woensdag 5 augustus 

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

 

Programma Meer Zomer van Meer Moerdijk: 

Meer Moerdijk organiseert allerlei gratis activiteiten deze zomer voor kinderen en jongeren. Ook in Klundert zullen er diverse 

activiteiten plaats vinden: 24 juli en 14 augustus: speuren naar kleuren, 22 augustus: Beach soccer, 18 augustus: print the 

street, 13 augustus: leef je uit met waterpret, 31 juli: graffiti workshop, 23 juli: workshop drummen, 20- 27 juli, 3 en 10 

augustus: tekenles van San 

Je kan je hiervoor opgeven bij: https://www.meermoerdijk.nl/LeefModule/Details/8959 

 
Spreekuur Geld en Recht: 

Vanaf heden zal onze dienstverlening anders lopen dan u van ons gewend bent.  

Er zal voorlopig geen inloopspreekuur zijn. Bij vragen kunt u mailen of bellen:  

srw.moerdijk@surplus.nl    076-2082800 (klantenservice). 

Via telefoon of mail proberen wij uw vraag te beantwoorden. Lukt dat niet op die manier, dan maken we een afspraak.  Wij 

werken volgens de RIVM-richtlijnen en vragen u om niet naar een afspraak te komen bij verkoudheidsklachten, hoesten, 

keelpijn, verhoging/koorts. 

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.  
Vakantie: 
Van 22 juli t/m 23 augustus zal Renske Donkers, sociaal werker Klundert op vakantie zijn. Voor dringende vragen 
kun je terecht bij Surplus Welzijn: 0168-350500 
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Belangrijk om te weten: 

 Je moet je opgeven/registreren voor alle activiteiten!  

Dit kan door je naam in te vullen op het registratieformulier  

wat bij de ingang ligt. Vol=vol! We kunnen 16 deelnemers verwelkomen. 

 Graag thuis gebruik maken van het toilet. 

 Iedere ‘deelnemer’ en vrijwilliger moet de gezondheidscheck doen, deze 

staat hieronder en zal ook bij de ingang van het huis van de wijk liggen. 

 Bij binnenkomst graag handen desinfecteren bij de desinfectie-paal aan 

je rechterhand. 

 Je kan plaats nemen op de aangegeven plaatsen, graag niet met stoelen 

schuiven of veranderingen aanbrengen in de ruimte, dit is volgens de 

richtlijnen van het RIVM geplaatst. We houden allemaal 1.5 meter 

afstand van elkaar (ook in geval van echtparen, dit om onduidelijkheden 

te voorkomen) 

 Koffie is in 1e instantie uit papieren bekers 

 Hou je aan de aangegeven regels, bestickering en instructies van de vrijwilliger, het is voor iedereen even 

wennen, maar met elkaar lukt het ons wel! 

 Je kan plaatsnemen, er wordt verder voor je gezorgd! 

 

 
 

Gezondheidscheck: 

1. Heeft u en/of één van uw huisgenoten op dit moment last van:  

 a. Vermoeidheid       Ja/Nee 

 b. Spierpijn, keelpijn, hoofdpijn      Ja/Nee 

 c. Koude rillingen of koorts (boven de 38.0 graden Celsius)   Ja/Nee  

 d. Niezen, verstopte neus en/of verkoudheidsklachten    Ja/Nee  

 e. Hoesten, opgehoest slijm en/of kortademigheid/benauwdheid  Ja/Nee  

 f. Verlies van reuk en/of smaak       Ja/Nee  

 g. Keelpijn         Ja/Nee  

 h. Misselijkheid, overgeven en/of diarree     Ja/Nee  

 i. Oogontsteking aan beide ogen     Ja/Nee 

2. Bent u nu in thuisisolatie?        Ja/Nee  
3. Heeft u het coronavirus/COVID-19 gehad in de afgelopen 3 weken?   Ja/Nee  

 a. En bent u minder dan 3 dagen klachtenvrij?     Ja/Nee  

 

Indien u één van deze vragen met ‘Ja’ beantwoordt, kan deelname aan de activiteit niet doorgaan. 
 


