
 
 
Het Huis van de Wijk De Ankerkuil 
In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft, als u uw steentje wilt 
bijdragen aan de leefbaarheid, het welzijn en het bruisen in uw dorp of als u gewoon 
behoefte heeft aan gezelschap. 
 
U kunt er zelf activiteiten en initiatieven ontwikkelen, u ontmoet hier andere mensen, u kunt 
meedoen aan activiteiten en vooral ook heel veel plezier maken. 
 
Het Huis van de Wijk is er voor iedereen, jong en oud. Het is ook een plek waar inwoners, 
vrijwilligers en professionals elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Activiteiten 
Vanwege de coronamaatregelen zijn een aantal activiteiten tijdelijk gestopt. De volgende 
activiteiten zijn weer gestart in De Ankerkuil: 
 

 Het handwerkcafe op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
 Kaarten en biljarten van de Seniorenraad op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur 

(aanmelden bij de deur). 
 De buurtavond op de 1e vrijdag van de maand  (tijdelijk) van 19.30 tot 22.00 uur. 

Het basisteam Huis van de Wijk 
Ook kunt u in het Huis van de Wijk terecht bij het basisteam voor informatie, advies of 
hulpvragen. Het basisteam van het Huis van de Wijk bestaat uit de wijkzuster, de 
wijkregisseur van Woonkwartier, de gebiedscoördinator van de gemeente en de sociaal 
werker. Uw vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn kunt u samen met hen 
bespreken 
Iedere eerste dinsdag van de maand is er een inloop van 13.30 tot 14.30 uur 
in De Ankerkuil.   
I.v.m. de coronamaatregelen zullen wij uw gegevens registreren bij een bezoek aan de 
inloop en vragen wij u om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. 
 
U kunt ook telefonisch of via de email contact opnemen: 
Noortje Enkhuizen, wijkregisseur Sociaal Beheer Woonkwartier   tel. 0168-350000 
info@woonkwartier.nl t.a.v. N. Enkhuizen 
Renata van Es, wijkzuster Surplus     tel. 0168-371827 
renata.vanes@surplus.nl 
Monique van Bedaf, sociaal werker Surplus Welzijn  tel. 0168-331357 
monique.vanbedaf@surplus.nl 
 
 


