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Aanleiding
We zien in de samenleving de volgende trends: 

• Toename van het aantal eenpersoonshuishoudens;

• Toename van het aantal ouderen (w.o. toename aantal dementerenden), die vervolgens langer 

zelfstandig blijven wonen;

• Meer mensen die moeite hebben mee te komen in een veranderende, complexe samenleving;

• Ambulantisering van de zorg;

• Verandering in ontmoeting door de Corona crisis;

• Toename van het aantal mensen dat zich eenzaam voelt.

Een belangrijk uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat we willen dat elke inwoner zich thuis 

voelt in zijn of haar eigen wijk. Dat men elkaar kent en naar elkaar om ziet. We willen voorkomen dat 

inwoners zich eenzaam voelen en de verbinding met de wijk kwijtraken. Ontmoeten en sociaal contact 

speelt hierbij een grote rol.

Ontmoeting is een onderwerp dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt, zoals cultuur, sport,  

ruimtelijke ordening en het sociaal domein. In de beleidsnotities Het Meerjarenbeleidsplan Wmo  

Gemeente Dordrecht 2020-2023, het Coalitieakkoord 2018-2022, het Investeringsplan sociaal  

domein 2018-2022 en de Wijkvisie bibliotheken 2019 is hier aandacht aanbesteed. De raad heeft deze 

notities vastgesteld. 

Doel
We versterken de sociale cohesie in de wijk door ontmoeting te stimuleren en faciliteren,  

zodat inwoners verbinding met de wijk voelen en zich minder eenzaam voelen.

Dit doen we door:

• De 5 gemeentelijke wijkaccommodaties ter beschikking te stellen.

• Advies en een incidentele financiële bijdrage te geven aan nieuwe initiatieven  

(bijv. Polderbakkie en de huiskamer van DOOR).

• De samenwerking binnen een wijk te versterken.

Verbinding in de wijk
Naast sociale contacten met familie en vrienden en met gelijkgestemden op het werk, school, in  

de kerk of bij (sport)verenigingen, is het ook belangrijk om in de directe woonomgeving anderen te 

ontmoeten. Waarom? Bekend is dat bepaalde groepen mensen een kleine actieradius en daardoor  

een kleine leefomgeving hebben. We denken dan aan ouderen, mensen die slecht ter been zijn en  

kwetsbare mensen, maar dit geldt ook voor moeders of vaders met jonge kinderen. Ontmoetingen in 

de directe woonomgeving vervangen voor hen mogelijk het sociaal contact die ze anders op het werk 

of bij verenigingen hebben. 

Ook om een andere reden zijn ontmoetingen in de directe woonomgeving belangrijk. Kleine,  

terugkerende alledaagse ontmoetingen dragen bij aan de mate waarin men zich thuis voelt, zich  

veilig voelt en vertrouwd weet in de eigen woonomgeving. Elkaar ontmoeten op de hoek van de straat, 

bij de brievenbus, in de portiek of in het wijkcentrum dragen zo bij aan een gevoel van vertrouwdheid 

in de buurt.
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Ontmoeting in Dordrecht, een analyse
Waar ontmoeten mensen elkaar, wat zijn natuurlijke plekken en welke mogelijkheden worden  

er aan inwoners geboden om elkaar te ontmoeten? We onderscheiden vier soorten: 

• Publiek domein (o.a. speeltuinen, parken, bushaltes)

• Boven stedelijke ontmoetingsplekken (o.a. Theaters, Musea, Horeca)

• Stedelijke ontmoetingsplekken (o.a. zwembad, bibliotheek, sportverenigingen, weekmarkt)

• Wijk- en buurtgerichte ontmoetingsplekken (o.a. het wijkcentrum, het speelpleintje,  

de sportkantine, of het buurtcafé).

Voor deze visie richten we ons op de fysieke wijk- en buurtgerichte ontmoetingsplekken gericht op 

welzijn. Die plekken die een belangrijke rol spelen voor wijkbewoners en voor groepen mensen met een 

kleine actieradius. 

Zo divers als de Dordtse wijken zijn, zo divers zijn ook de ontmoetingsplekken. In onze analyse hebben 

we gekeken naar alle plekken waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Gebouwen met een ontmoetings-

functie voor alle wijkbewoners zoals de gemeentelijke wijkaccommodaties of gericht op specifieke 

groepen, zoals de plinten in de wooncomplexen, speeltuinen, kerken of moskeeën. Hoewel er een 

breedspectrum aan ontmoetingsplekken bestaat heeft de gemeente slechts in enkele gevallen  

bemoeienis: als eigenaar van een pand of via een incidentele financiële bijdrage.

Op het eerste gezicht zien we dat er in de meeste wijken voldoende aanbod aanwezig is. Maar de  

aanwezigheid van een ontmoetingsplek betekent niet automatisch dat nabij wonende mensen daar 

ook heen gaan. Dit kan te maken hebben met bijv. de uitstraling van het gebouw, het soort activiteiten 

die daar plaatsvinden, doelgroep, de ligging of de grootte van de ruimtes in het gebouw.

Als we verder inzoomen stellen we een aantal knelpunten vast:

• Door de veelheid aan ontmoetingsplekken is het voor wijkbewoners en de professionals in de wijk 

niet altijd duidelijk wat er in de wijk te doen is en waar. 

• Ontmoetingsplekken zijn niet altijd aanvullend aan elkaar maar concurreren met elkaar.

• De gemeentelijke wijkaccommodaties sluiten onvoldoende aan bij de huidige behoefte.

• De huidige opdracht voor de exploitatie van de gemeentelijke wijkaccommodaties past niet meer 

bij de huidige opdracht van het Buurtwerk.
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Wat gaan we doen
De wijken verschillen van elkaar en zo ook het aanbod van ontmoetingsplekken. Op basis van de  

analyse kijken we wat er per wijk nodig is en zetten we in op de volgende mogelijkheden:

Verbeteren van de samenwerking in de wijk

Door de veelheid aan ontmoetingsplekken en activiteiten is het voor wijkbewoners en de  

professionals in de wijk niet altijd duidelijk wat er in de wijk te doen is en waar. Dit kan tot gevolg  

hebben dat ontmoetingsplekken niet altijd aanvullend aan elkaar zijn, maar met elkaar gaan  

concurreren. Om dit te doorbreken gaan we de samenwerking tussen de verschillende partijen  

verbeteren. Uitgangspunt is dat we uitgaan van de (behoefte van de) wijk en niet de locatie.  

Dit doen we door in te zetten op één programma voor de wijk. Waarbij voor iedere activiteit de best 

mogelijke locatie wordt gezocht, om de inzet van de verschillende locaties in de wijk beter te  

benutten. Een programmeur van de wijk speelt hierbij een centrale en onmisbare rol. Iemand die  

samen met inwoners en de betrokken partijen een aantrekkelijk programma kan samenstellen.
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‘’Huiskamer van de wijk’’

Afhankelijk van de wijk, de bestaande ontmoetingsplekken en het karakter van de wijkaccommodatie 

zetten we in op meer laagdrempelige ontmoeting en met een eigen (bruisend) karakter: een huiskamer 

van de wijk.  

Op dit moment zijn in de stad organisaties zoals buurtwerk, bibliotheek en het Vogelnest naast  

elkaar aan het werk in verschillende gebouwen. Dit zorgt voor doorverwijzing van mensen. Om dit  

te doorbreken kun je organisaties in één gebouw zetten. Maar door simpelweg 3 voordeuren achter  

1 hoofdingang te plaatsen verandert er vaak niets voor de inwoner. Pas wanneer organisaties binnen 

één locatie met elkaar samenwerken en gezamenlijk programmeren, leidt dit tot een breder en  

veelzijdiger aanbod en komt er meer reuring en aanloop. Inwoners komen op die manier in contact 

met activiteiten of voorzieningen die zij anders wellicht niet gevonden zouden hebben.

De centrale plek voor ontmoeting voor inwoners is het publieke en gemeenschappelijke gedeelte van 

het gebouw. Hier is een diversiteit aan ontmoetingsplekken gecombineerd met publieke voorzienin-

gen zoals een koffiebar en/of restaurant en de bibliotheekvoorziening. In dit gedeelte van het gebouw 

bestaat de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten maar er is ook gelegenheid om meer privé met elkaar 

te spreken. Hierbij is een open en uitnodigende uitstraling essentieel om verschillende groepen te 

verleiden elkaar te ontmoeten. Daarnaast biedt de ruimte voldoende mogelijkheden om met laptop 

of tablet op een zelf gekozen plek te werken. Bij de ontwikkeling van zo’n plek hebben we het over de 

combinatie van verschillende werksoorten: ontmoeting met bibliotheek, jongerenwerk, swt, etc.
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Gemeentelijke wijkaccommodaties

We vormen de gemeentelijke wijkaccommodaties om naar een huiskamer van de wijk. Dit hangt af van 

zowel de mogelijkheden van de gebouwen, het huidige aanbod als de behoeften van de wijk. 

Deze verandering vraagt om een investering, niet alleen bouwkundig maar ook qua bedrijfsvoering en 

financiering. 

Om de wijkaccommodaties om te vormen naar een huiskamer van de wijk, moeten deze op alle  

niveaus integraal worden aangestuurd:

• De volledige exploitatie van de wijkaccommodaties wordt ondergebracht bij één partij. Dit betekent 

dat de taken die nu door de gemeente, ContourdeTwern/MEE en Drechtwerk worden uitgevoerd  

ondergebracht worden bij ContourdeTwern/MEE. De opdracht aan ContourdeTwern/MEE is  

onderdeel van de portefeuille van de “Stad”.

• Het Makelpunt wordt opgeheven en de rol van vastgoed beperkt zich tot haar eigenlijke  

vastgoedtaken.

• Voor het beheer en exploitatie van de wijkaccommodaties Huiskamer van de wijk krijgt  

ContourdeTwern/MEE een aparte opdracht. Deze wordt losgekoppeld van de opdracht Buurtwerk.

Voor de voorbereiding op een zelfstandige exploitatie van de wijkaccommodaties wordt in 2021 door 

een kwartiermaker een plan van aanpak opgesteld. Uitgangspunt is dat er per locatie wordt gekeken 

wat er nodig is. Dit kan per wijk verschillen.
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Uitvoeringsplan per wijk
Uit de wijkanalyse (zie bijlage) blijkt dat Sterrenburg, Stadspolders, Crabbehof-Zuidhoven extra  

aandacht nodig hebben. 

Sterrenburg

We zetten in Sterrenburg in op een programmeur van de wijk om de verschillende initiatieven met 

elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken.

Vanuit de gedachte één plan, één programma, één trekker wordt per activiteit bekeken wat de best 

mogelijke locatie is. Dit doen we samen met Spectrum, ContourdeTwern, Trivire en de Tuin van  

Sterrenburg. Zo benutten we de verschillende locaties in de wijk optimaal.

Stadspolders

We bouwen de wijkaccommodatie het Polderwiel om naar een huiskamer van de wijk. Hier wordt  

een diversiteit aan ontmoetingsplekken gecombineerd met publieke voorzieningen zoals een  

horecagelegenheid en de bibliotheek Aanzet, maar waar ook gelegenheid is om meer privé met  

elkaar te spreken. 

Tot slot zetten we in deze wijk in op een programmeur van de wijk om de verschillende initiatieven  

met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken.

Crabbehof-Zuidhoven

We kopen beide percelen aan de Savornin Lohmanweg (De Stoof en bibliotheek) aan en bouwen deze 

om tot een huiskamer van de wijk. Hier wordt een diversiteit aan ontmoetingsplekken gecombineerd 

met publieke voorzieningen zoals een horecagelegenheid en de bibliotheek Aanzet, maar waar ook 

gelegenheid is om meer privé met elkaar te spreken.

Wielwijk, Staart, Oud- en Nieuw Krispijn

Een kwartiermaker onderzoekt of de gemeentelijke wijkaccommodaties (Koloriet, Admiraal, Wijkhaven) 

aangepast moeten worden aan het concept Huiskamer van de wijk. 

In 2021 wordt voor deze wijken een uitvoeringsprogramma opgesteld.
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Financiën
Om de plannen te kunnen uitvoeren en zorgvuldig te borgen voor de toekomst zullen  

zowel incidentele als structurele kosten moeten worden gemaakt. 

De uitvoering van dit plan wordt bekostigd uit:

• € 100.000,- structureel beschikbaar vanuit de gemeentelijke begroting Ontmoeten,  

Buurtwerk (onderdeel van het begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht).

• € 60.000,- structureel vanuit de begroting bibliotheek voor huisvestingslasten  

(onderdeel van het begrotingsprogramma Jeugd en Onderwijs).

• € 200.000,- incidenteel beschikbaar vanuit het investeringsbudget Sociaal Domein  

(onderdeel van het begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht)  

1  Investeringsbudget ontmoeten (programma Zorgzame Stad)

Het investeringsbudget sociaal domein wordt gebruikt voor interventies die de zorg in Dordrecht sneller, passender en betaalbaarder (moeten)  

maken. Er zijn drie lijnen in het bijbehorende plan opgenomen, te weten “basis op orde”, “toegang” en “zorgvernieuwing”. Onderdeel van die  

laatste lijn is het thema “ontmoeten”. Vanuit het investeringsplan is het doel van het investeren in ontmoeten een doorlopende lijn tussen  

allerlei activiteiten gericht op ontmoeting enerzijds en professionele zorg anderzijds om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden. 
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Bijlage 2. 
 
Overzicht wijk- en buurtgerichte ontmoetingsplekken per wijk

STERRENBURG

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Cultureel Centrum  

Sterrenburg

Dalmeyerplein 10 Gemeentelijke wijkaccommodatie.

9 verhuurbare ruimtes. Veel niet-commerciële  

verhuur. Geen laagdrempelige inloopfunctie voor de 

wijk. 

Sterrenwiel Dalmeyerplein Ontmoetingsplek voor m.n. bewoners Sterrenwiel.  

Eetfunctie. Resto van Harte. Beperkte activiteiten. 

Tuin van Sterrenburg De Jagerweg 1 Theehuis met horeca, activiteiten met wijkpartners,  

dagbesteding. Relatie met het park/gezondheid/ 

bewegen. 

Wijkcoöperatie voor/door bewoners. 

Bibliotheek AanZet  

Servicepunt

Winkelcentrum  

Sterrenburg

Bibliotheekfunctie, geen ontmoetingsplek

Ontmoetingsruimte  

“Trefpunt”

Planetenlaan Ontmoetingsruimte voor bewoners Planetenlaan. 

Activiteiten door bewoners. Geen professionele  

ondersteuning

Ontmoetingsruimte Octant Octant Ontmoetingsruimte voor bewoners Octant. Activitei-

ten door bewoners. Geen professionele ondersteuning

Theehuis Atmosfeerstraat 1J Ontmoetingsruimte voor bewoners. Activiteiten door  

bewoners. Geen professionele ondersteuning

Open Hof Keplerweg Kerk, veel activiteiten, veel contacten met nieuwe  

Dordtenaren

STADSPOLDERS

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Polderwiel Dudok-erf 58 Ontmoetingsruimte in plint seniorenflat, wekelijkse 

avond Resto van Harte, aantal clubs.

Bibliotheek Stadspolders 

Kantoorfunctie voor Spectrum

Speeltuin Stadspolders Meranti 50 Actieve vereniging, veel activiteiten, ook voor  

volwassenen

Polderbakkie Pearl Buckerf Koffiecontainer bij winkelcentrum, ontmoeting, koffie. 

Beheer door Vogelnest. 

Speel-o-theek Pip & Zo Selma Lagerlöf-Erf 163 Club Stekkie voor de buurt (5 a 6 mensen) ism Kerk v  

Nazarener, wekelijks ontmoeting vrijdagmiddag
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CRABBEHOF/ZUIDHOVEN

Ontmoetingsplek: Adres: Watz

Wijkcentrum Nieuwe Stoof De Savornin  

Lohmanweg 100

Gemeentelijke wijkaccommodatie, Ontmoeting,  

voedselbank, kledingkraam, kantoorfunctie buurtwerk

Verhuur (yoga, gym, koren)

Bibliotheek AanZet De Savorning  

Lohamanweg 100

Bibliotheekfunctie, ontmoeting

Crabbehoeve Van Karnebeekstraat 2 Ontmoeting, veel activiteiten (door bewoners,  

organisaties), MBvO, taal, moestuin

Veel verhuur (vergaderruimte, catering)

Zephyr Talmaweg Ontmoetingsruimte voor bewoners; geen  

professionele inzet

BeneVia muziekcentrum Spirea 7 Muziekcentrum, diverse zalen, optredens  orkesten, 

alleen open tijdens activiteiten

WZC Crabbehoven/ 

Crabbehoven Plaze 

Groen van  

Prinstererweg 38

Horeca, activiteiten (muziek, bingo, koren) 

Deetos Vorrinklaan 202 Sportaccommodatie, verhuur ruimten

i.o. Tiny houses Aalberstestraat/  

Dresselhuysstraat

In ontwikkeling. 1 Tiny house krijgt een  

maatschappelijke/ ontmoetingsfunctie

De Klockelaer Tak van  

Poortvlietstraat

Ontmoetingsruimte voor eigen bewoners,  

geen professionele inzet

WIELWIJK

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Wijkcentrum Admiraal Admiraalsplein 168 Gemeentelijke wijkaccommodatie, activiteiten  

(kaarten, biljarten)

Verhuur (kerken, VvE’s)

Speeltuin Zeehavenkwartier Sportlaan 17 Gezelligheidsactiviteiten, feesten (Sint, Halloween)

Gebouw vm speeltuin Wielwijk Piet Heinstraat Speelotheek, huiswerkbegeleiding (door Andreaskerk)

Sportschool Zeehavenbuurt/ 

Ringer sportplaza

Sportlaan 1 Naast sport ook ontmoetingsfunctie jongeren

Andreaskerk Jacob van  

Heemskerkstraat 19

Kerk, Veel activiteiten, rommelmarkten,  

actief in wijknetwerk

Marrokaanse moskee Al-Fath Van der Steenhovenplein 2 Grote moskee, actief in wijknetwerk (Dordt800)

SSF/Tromptuin M H Trompweg 235 Verhuur voor activiteiten/feesten

Goedkoop eten

Watersteyn M H Trompweg 382 Ontmoetingsruimte voor bewoners, geen  

professionele inzet 

Waterwiel Admiraalsplein 70 Ontmoetingsruimte voor bewoners, Eetfunctie 

Aantal koren repeteert er, Beweegactiviteit 

Houtman – Zoutman Houtmanstraat  

Zoutmanstraat 

Ontmoetingsruimten voor bewoners 



11Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken

STAART

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Wijkhaven Maasstraat 23 Gemeentelijke wijkaccommodaties, activiteiten voor 

kinderen/volwassenen

i.o. horeca

verhuur ruimten

Zorgcentrum Merwelanden Haringvlietstraat 515 Woonzorgcentrum voor ouderen. heeft ambitie om BG 

in te richten voor de wijk (keuken, horeca,  

ontmoeting, andere functies) 

De Volière Adj. H.P. Kosterstraat 5 Verenigingsactiviteiten Vogelvereniging De Volière

Activiteiten en inloop voor de wijk (ism buurtwerk) 

Moestuin de Terp Reggestraat 26 Moestuin

Clubgebouw 

Opnieuw & Co Merwedestraat Kringloopwinkel. Participatiebanen/leerwerk.  

Koffiehoek. Ontmoetingsplek 

KRISPIJN (OUD EN NIEUW)

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Koloriet  (Oud Krispijn) Jacob Marisstraat 79 Gemeentelijke wijkaccommodatie. georganiseerde 

activiteiten, groepen (taal, computerles). Dordtse  

diamanten. Maaltijden.

Prinsemarij (Nieuw Krispijn) Nassauweg 4 Ontmoeting, activiteiten (beperkt), eten/bar. Locatie 

sociaal wijkteam. verhuur ruimten.

Buitenwacht (Oud Krispijn) Bosboom Toussaintstraat 

67

Veel activiteiten (wo financieel, administratief,  

advies-ondersteuning). Inloop. Dagelijks open. 

Groeituinen (Oud Krispijn) Patersweg 53 Buurtmoestuin door actieve bewoners. Inloop GGZ 

(begeleid door Yulius). Somalische verening.  

Houtwerkplaats (Ambachtshonk)

LETs ruilwinkel (Oud Krispijn) J.J.A. Goeverneurstraat Naast ruilwinkel ook ontmoetingsplek voor wijkbe-

woners. Spreekuur.  Loopt goed. Gezelligheid. Draait 

grotendeels op vrijwilligers

Movado terrein (Oud Krispijn) Patersweg 205 Omsloten sportvelden met gebouwtje. Van  

Korfbalvereniging. Ontwikkeling voor neer activiteiten. 

Samenwerking bewoners en andere organisaties.  

In ontwikkeling 

Wijkpunt Trivire (oud Krispijn) Bisschopsstraat 3-5 Huiskamer/wijkkantoor in de wijk. Recent geopend.
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BINNENSTAD

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Bibliotheek AanZet Groenmarkt 153 Bibliotheek, ontmoetingsfunctie, horeca, Blauwe  

kamer, activiteiten. Taalgroepen. Spreekuren.  

Lezingen. 

19E EEUWSE SCHIL:

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Diaconaal aandachtcentrum 

(DAC)

Singel 273-275 Inloop dak- en thuislozen, koffie met aandacht,  

incidenteel maaltijd 

Inloophuis de Hoop Spuiweg 118H Inloop dak- en thuislozen, gesprek, hand- en  

spandiensten

Stadswiel Beverwijcksplein MOB beheert de plint, weinig activiteiten meer,  

verhuur (kantoor- ) ruimten. Geen functie voor de wijk. 

DOOR Spuiboulevard 220 Huiskamerfunctie, activiteiten, culturele broedplaats, 

tentoonstellingen/optredens, wekelijkse maaltijd, 

verhuur ateliers (ca 70). Begeleiden 

LIJNBAAN/ NOORDFLANK:

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Eendracht Noordendijk 89-1 Ontmoetingsplek in de wijk. Bedoeld voor activiteiten 

voor/door bewoners. Geen professioneel beheer.  

Low profile door buurtwerker/wijkmanager. Geen  

commerciële functies, verhuur, horeca.

Onze buren Matena’s pad Laagdrempelige inloop, huiskamer, eten,  

kledingatelier, fietsenwerkplaats. 

Professionele ondersteuning

Energiehuis Energieplein Culturele activiteiten, cursussen, popcentrale,  

poppodium, commerciële horeca. 

Helianthus Godfried Schalkensingel 

28

Inloopfunctie, ondersteuning en advies, activiteiten 

m.n. voor mensen met kanker en hun naasten
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REELAND

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Vogelnest Vogelplein Koffiehoek, laagdrempelige inloop. Activiteiten voor 

mn kwetsbare wijkbewoners. No label en buurtwerk

Bij Bosshardt Bankastraat 158 Huiskamerfunctie voor de wijk in zorgcentrum de 

Linden. Inloop. Lunch. Gesprek. Activiteiten. 

Speeltuin Oosterkwartier Meerkoetstraat 50a Speeltuin met gebouw. Verhuur ruimten. Activiteiten 

voor kinderen (bingo, creatief)

Speeltuin Victorie Heysterbachstraat 103 Speeltuin met gebouw. Activiteiten voor kinderen en 

wijkbewoners

Huis voor de Buurt Heradesstraat Wijkbewoners stellen wekelijks hun huiskamer open: 

koffie en activiteit. 

De Nieuwe Hoop Eemstynplein 14 Kringloopwinkel met koffiehoek. Koffie met cop. 

Reewegsportpark Aantal sportaanbieders, inmiddels in 1 stichting. 

Sportactiviteiten. 

Personeelsvereniging Eneco heeft gebouw (biljarten)

DUBBELDAM

Ontmoetingsplek: Adres: Wat?

Stichting de Gravin Vijverlaan 1004 Ontmoetingsplek in de Gravenhorst. Organiseert veel 

activiteiten (kaarten, dansen, cultuur, maaltijden etc): 

wekelijks en incidenteel

Geen professionele inzet

Dubbeldammers voor dubbel-

dammers

Dubbelsteijnlaan West 43 

(EHBO gebouw)

Wekelijkse ontmoetingsactiviteit georganiseerd door 

5 vrijwilligers. Voor/door bewoners. 1x per maand 

lunch.

Wijnstok Kerk

Wekelijks repaircafé

Sporting Delta Beweegactiviteiten voor ouderen, Golden Sports  

(bewegen en ontmoeten)

Jozua gemeenschap Sikkelstraat Kerk, Wekelijkse inloop, kledingbeurs
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