Het Huis van de Wijk/ pestalozzihuis Heijningen
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. Nb. De seniorenraad is bezig met een nieuw
bestuur om activiteiten te gaan doen, ideeën van harte welkom.

Activiteiten Vanwege de coronamaatregelen zijn de meeste activiteiten tijdelijk gestopt.
Wekelijks:
 Beweeggroep Heijningen van MeerMoerdijk dinsdag van 13.30-14.30
 Biljarten van de Seniorenraad
woensdag van 13.30 tot 16.00
 Drum & Showband Heijningen
 Toneelvereniging Kreatief
 Balletdansschool Caroline
 Activiteiten van De instuif (jan-april/ sept-dec) vrijdag van 19.00-20.30
Sinterklaas: 28-11-2020 Kerst 11-12-2020
Maandelijks:
 Bingo, 1ste woe van de maand
 Inloop huis van de wijk, 3de donderdag van de maand van 13.30-14.30
In december zal dit zijn op 17 december
Kwartaal:
 Moeder- kind ochtend
woensdag in de morgen
 Activiteiten in samenwerking met de school (Carnaval, Sinterklaas, Kerst en Musical)
 Dorpsvereniging Heijningen dorpsavond en gezellige thema-activiteiten:
Op 9 en 12 december is er een kerstworkshop georganiseerd door de dorpsraad,
waarbij de regels in acht worden genomen, geen koffie/thee afstand houden en mondkapje
bij binnenkomst.
Jaarlijkse activiteiten:
 Voorjaarsmarkt, Koningsdag, Nieuwjaarsborrel voor verenigingen
De volgende activiteit is:
Voor inlichtingen over de activiteiten en het actuele aanbod kunt u contact opnemen met Nella
Rispens via 06-44680004 of per mail via nellarispens@gmail.com

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 3 de dinsdag van de
maand is er een inloop van 13.30 tot 14.30 uur in het Pestalozzihuis.
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:
-Ella Nijskens, wijkregisseur Sociaal Beheer Woonkwartier tel. 0168-350000 info@woonkwartier.nl
t.a.v. E. Nijskens
-Johan Damen, wijkagent, tel. 0900-8844 johan.damen@politie.nl
- Jeff Martens, BOA, tel. 14 0168 jeff.martens@moerdijk.nl
-Luc Willems, gebiedscoördinator, tel, 140168 luc.willems@moerdijk.nl
-Linsy Bakkers- Remijn, wijkzuster Surplus tel. 0168-371827 Linsy.remijn@surplus.nl
-Merle Dekker, sociaal werker Surplus Welzijn tel. 06-53255447 merle.dekker@surplus.nl

