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Informatie & Advies
Mantelzorgondersteuning
Vrijwilligerswerk
Praktische hulp
Activiteiten

Thuiszorg nodig?
U kunt op ons rekenen voor:
Persoonlijke verzorging
Verpleegzorg, zoals wond- en stomazorg
Ondersteuning bij dementie
Hulp bij medicatie
Gebruik slimme hulpmiddelen
Preventieve zorg
Terminale zorg

We zijn er voor u!
Heeft u vragen over u gezondheid, welzijn of (woon)omstandigheden?
De wijkverpleegkundige denkt met u mee, geeft advies en helpt u op weg.
088 0444 888

|

info@vierstroomzorgthuis.nl

|

www.vierstroom.nl

Kennismakingsaanbieding
5 maaltijden bestellen - slechts 4 betalen!

Voorwoord
Beste inwoner van de Krimpenerwaard,
Deze nieuwe WelZijnsgids is de eerste na de fusie van de drie
welzijnsstichtingen. We zijn een maatje groter geworden. Tegelijkertijd
zullen we ervoor waken dat we in de woonkernen net zo dicht bij de mensen
blijven als voorheen.
De gids geeft een overzicht van wat we zoal doen: spreekuren in elke
woonkern, praktische sociale hulp, eet- en koffietafels, activiteiten waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, dagbesteding, hulp voor mantelzorgers
en meer. U vindt nog meer recent bijgewerkte informatie op onze website
www.welzijnkrimpenerwaard.com.
Onze 20 medewerkers op de foto werken verdeeld over drie locaties.
Oranjeplaats in Schoonhoven, De Tulp in Bergambacht en in de bibliotheek
in Lekkerkerk maar vooral komt u ze tegen in de woonkernen tijdens de
spreekuren en bij allerlei georganiseerde activiteiten.
Belangrijk kenmerk van onze stichting is dat intensief wordt samengewerkt
met vele vrijwilligers. De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers
bepaalt de kracht van het welzijnswerk.
Ons uiteindelijke doel en tevens de opdracht van de gemeente is om onze
Krimpenerwaardse samenleving zo lenig mogelijk te houden met een zo
goed mogelijk leefklimaat voor iedereen.
Deze gids wijst de weg en beoogt u en uw buurtgenoten te helpen om
samen plezier maar ook houvast te hebben.
Edmond Walma,
voorzitter bestuur WelZijn Krimpenerwaard

WelZijn Krimpenerwaard
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Al onze diensten en activiteiten zijn onder voorbehoud van de dan
geldende coronamaatregelen. Wij hanteren de uiterste zorgvuldigheid
om te zorgen dat onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers niet in
aanraking komen met het virus. Wij volgen hierin de adviezen vanuit de
overheid en/of het RIVM.
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WelZijnspunten
WelZijn Krimpenerwaard heeft in elke kern WelZijnspunten waar iedereen
van alle leeftijden - zonder afspraak - binnen kan lopen met vragen of
voor een luisterend oor. Heeft u vragen of wilt u advies over financiën,
schulden, eenzaamheid, rouwverwerking, workshops, vriendschappen,
vrijwilligerswerk, mantelzorg, vervoersmogelijkheden, maaltijden aan huis,
hulp bij formulieren invullen of het aanvragen van voorzieningen?
De welzijnsadviseur heeft nauw contact met alle hulpverleners in de
Krimpenerwaard (o.a. huisartsen, maatschappelijk werk, gemeente) en
weet snel de juiste weg te vinden. Zo kunt u snel geholpen worden bij het
vinden van de juiste informatie en wordt voorkomen dat u van het kastje
naar de muur wordt gestuurd.
Bent u niet in de gelegenheid om een WelZijnspunt te bezoeken? Neem dan
contact met ons op via tel. 085 - 066 23 70. Eventueel maken wij dan een
afspraak bij u thuis.
Normaal gesproken is het niet nodig om een afspraak te maken voor het
spreekuur, maar op het moment van schrijven volgen wij de maatregelen
op van het RIVM. Gedurende de coronamaatregelen kunt u vooraf
telefonisch een afspraak maken.
Een overzicht van de WelZijnspunten treft u aan op de achterzijde van
deze WelZijnsgids.

WelZijn Krimpenerwaard
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ZorgMies

Krimpenerwaard

Neem gerust contact op:
zorgmies.nl
0624 234 277
krimpenerwaard@zorgmies.nl

mantelzorgondersteuning
Extra ondersteuning in en om het huis, voor uzelf
of iemand anders waar u veel om geeft?
Persoonlijke aandacht, gezelligheid en praktische
ondersteuning bij dagelijkse activiteiten?
Op zoek naar ondersteuning bij uw zorgtaak?
ZorgMies Krimpenerwaard maakt het mogelijk!

ZorgMies maakt het

leuker

Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgondersteuning in de Krimpenerwaard is volop in beweging!
Zorgt u langdurig en intensief voor een familielid, partner, vriend of kennis
die hulp nodig heeft? Dan bent u mantelzorger! Vaak is dit een taak die u met
liefde uitvoert en veel voldoening kan geven en meestal kunt u dit prima aan.
In sommige situaties wordt de zorg langdurig en intensiever, de belasting kan
te groot worden en komt u niet meer aan uzelf toe; de balans tussen zorg
en tijd voor uzelf is kwijt. Dan is het belangrijk dat u hierover met iemand
kan praten om uw zorg te delen! Het team mantelzorgcoördinatoren houdt
zich - in samenwerking met de gemeente - bezig met het opzetten van een
‘Steunpunt Mantelzorg’. Het steunpunt wordt dé centrale plaats waar alles
op het gebied van mantelzorgondersteuning bij elkaar komt! Hierbij kunt
u denken aan informatie, ondersteuning, aanbod samenwerkingspartners,
educatie/voorlichting en het faciliteren van levensvatbare ideeën.
Bij het Steunpunt Mantelzorg van WelZijn Krimpenerwaard kunt u nu
al terecht met al uw vragen en zorgen. Wij bieden een luisterend oor,
geven praktische informatie en denken mee in het zoeken naar de
juiste hulp en oplossingen. Hierbij kan mogelijk uw eigen netwerk, onze
vrijwilligersdiensten of het aanbod van samenwerkingspartners benut
worden. Ook als u vragen heeft over het delen van de zorg in de vorm
van respijtzorg (vervangende mantelzorg) of als u op zoek bent naar
lotgenotencontact bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag
een gezonde balans te houden als mantelzorger. Daarnaast organiseert
Steunpunt Mantelzorg ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers en
themabijeenkomsten over bijvoorbeeld: Omgang met ziektebeelden,
respijtzorg, grenzen aan mantelzorg.
Ieder jaar rond 10 november organiseren wij een feestelijke bijeenkomst
tijdens de ‘Week van de Mantelzorg’, mantelzorgers worden op deze dag
extra verwend. Onze gemeente reikt jaarlijks een mantelzorgwaardering
in de vorm van Krimpenerwaard-cadeaubonnen uit, aan geregistreerde
mantelzorgers die langdurig en intensief mantelzorgen. In sommige
situaties kunnen mantelzorgers een beroep doen op de gemeentelijke
voucherregeling voor tijdelijke huishoudelijke hulp.
Wilt u meer informatie, neemt u gerust contact met ons op of bezoek één
van onze WelZijnspunten (zie achterzijde). Alle ondersteuning is kosteloos.
WelZijn Krimpenerwaard
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• oncologisch voetzorgverlener
• diabe sche+reuma sche
aantekening
• nagelbeugeltechniek
• orthesiologie
• nagelrepara e
Medisch pedicure prakjk Anita, Havenstraatsewal 45 • 2871 EN, Schoonhoven • 0618584804
info@pedicureanita.nl • www. pedicureanita.nl

Vervangende zorg – Ontmoetingsgroepen
De groepen bieden een plek voor ontmoeting aan mensen met een sociale
hulpvraag of beginnende dementie. Zonder indicatie kan er gebruik
gemaakt worden van verschillende dagen in de week van 10.00 tot 13.30
uur. Lunch is inbegrepen. De vrijwilligers verzorgen activiteiten op gebied
van sociale interactie, geheugentraining en beweging en geven een
positieve structuur in de week. Door die structuur en regelmaat zijn het
waardevolle momenten in de week waarmee ook de mantelzorger even
ontlast wordt van de dagelijkse zorg. Vervoer kan worden geregeld of men
komt op eigen gelegenheid. Voor meer vragen en informatie over deze
vorm van respijtzorg kunt u contact opnemen met de welzijnscoördinator
van de betreffende locatie:
Schoonhoven:
Ouderkerk:
Bergambacht:
Haastrecht:

Marjolein van Leeuwen
m.vanleeuwen@welzijnkrimpenerwaard.com
Marjolein de Waard
m.dewaard@welzijnkrimpenerwaard.com
Yvonne Maas
y.maas@welzijnkrimpenerwaard.com
Jolanda Gerbrandts
j.gerbrandts@welzijnkrimpenerwaard.com
WelZijn Krimpenerwaard
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Dagbesteding
Dagbesteding De Breeje Hendrick is bestemd voor
inwoners van de gehele gemeente Krimpenerwaard
(incl krimpen a/d IJssel) met een vorm van demene.
Zij wonen nog zelfstandig, maar kunnen niet meer alles zelf.
Zij krijgen er naast de gezelligheid van het samenzijn ook
structuur, ondersteuning en professionele begeleiding op
maat. Mantelzorgers wordt zo een deel van de zorg uit
handen genomen, dat gee hen wat rust. Het vervoer naar
en van De Breeje Hendrick wordt desgewenst verzorgd, dus
dat hoe geen belemmering te zijn.
Om in aanmerking te komen voor deze vorm van
dagbesteding is wel een indicae nodig via de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz
(Wet langdurige zorg). Zorgpartners Midden-Holland biedt
ondersteuning bij het aanvragen van een dergelijke
indicae. Zonder indicae deelnemen is ook een
mogelijkheid, dan betaald u een eigen bijdrage.
Voor meer informae kan men bellen naar (0182) 723723,
mailen naar klantcontact@zorgpartners.nl of kijken op
www.zorgpartners.nl. Wie eerst een keer vrijblijvend
sfeer wil komen proeven kan direct contact opnemen
met de dagbesteding via (0180) 661544.

Koffiegroepen
Als u gezellig met anderen koffie wilt drinken dan bent u van harte welkom
om aan te sluiten bij één van onze koffie-ochtenden. De koffie-ochtenden
vinden wekelijks plaats van 10.00 tot 12.00 uur en worden georganiseerd in
verschillende kernen in de Krimpenerwaard.
De vrijwilligers en de deelnemers zorgen samen voor een gezellige ochtend
waarbij u een praatje kunt maken, een spelletje kunt spelen en gewoon
genieten van de gezelligheid. Op sommige locaties is het mogelijk om
aansluitend een lunch/warme maaltijd te gebruiken. Wilt u meer informatie
over een koffiegroep bij u in de buurt? Neemt u dan contact met ons op via
het algemene telefoonnummer.

Vrijwilligerswerk & stages
Iets doen voor je medemens, je CV aanvullen met ervaring of gewoon
om onder de mensen te zijn? Alle diensten van WelZijn Krimpenerwaard
worden uitgevoerd door ruim 550 enthousiaste vrijwilligers. Onze
vrijwilligers zijn de handen en voeten van onze stichting en helpen hun
medemens met o.a. ziekenhuisbezoek, computerhulp, kleine klusjes in
en om het huis, administratie, bezoekwerk, activiteiten organiseren, etc.
Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te draaien met één van onze
diensten of activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen; we vertellen
u graag meer.
Iets anders doen?
WelZijn Krimpenerwaard beheert www.devrijwilligersbank.nl waarop
alle organisaties in de Krimpenerwaard hun vrijwilligersvacature kunnen
plaatsen. Kijkt u ook eens op www.devrijwilligersbank.nl of neemt u gerust
contact met ons op!
Participatiewet
Vrijwilligerswerk doen is ook goed voor je CV-opbouw. Je laat hiermee zien
dat je je wilt inzetten, dat je afspraken kunt nakomen en vaardigheden
wilt leren. Wil je een tegenprestatie leveren voor je uitkering, de taal
oefenen of oefenen met lichte werkzaamheden? Ook dan ben je van harte
welkom. Wij hebben een ANBI-status waardoor het UWV accepteert dat je
vrijwilligerswerk doet.
WelZijn Krimpenerwaard
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(Maatschappelijke) stages
Elk jaar hebben wij plek voor een aantal (maatschappelijke) stages voor
scholieren. Daarnaast kunnen wij zeker van betekenis zijn voor stagiaires
van een beroepsopleiding (VMBO, MBO of HBO) of voor het afronden van
een afstudeeropdracht. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor de opleidingen:
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, sociaal-maatschappelijk
dienstverlener, assistent zorg & welzijn. Zie je kansen bij ons? Laat het ons
weten en we gaan graag met je in gesprek!

Praktische hulp & sociale hulp
WelZijn Krimpenerwaard maakt het u graag mogelijk om prettig in uw
eigen huis en omgeving te blijven wonen, de eigen regie blijven houden
en mee kunnen blijven doen aan activiteiten in uw buurt. Dankzij de inzet
van vrijwilligers hebben wij een groot aanbod aan praktische en sociale
hulp zoals hieronder weergegeven. Van iedere dienst is een uitgebreide
informatiefolder aanwezig. Voor het toesturen van een folder of het doen
van een aanvraag, zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00
tot 12.30 uur via: info@welzijnkrimpenerwaard.com of ons algemene
telefoonnummer: 085 - 066 23 70.
• Vervoersondersteuning
Bent u minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van familie of
kennissen? Is het openbaar vervoer voor u lastig om te gebruiken? Met de
vervoersondersteuning van WelZijn Krimpenerwaard komt u weer onder de
mensen en kunt u zelfstandig naar uw afspraak in het ziekenhuis, de kapper
of sociale activiteiten!
De vervoersondersteuning bestaat uit vrijwilligers die gebruik maken van
hun eigen auto. U wordt thuis op de afgesproken tijd opgehaald en na
afloop weer thuisgebracht. Als uw afspraak niet te lang duurt, wordt u door
dezelfde chauffeur weer naar huis gebracht. Er wordt verwacht dat u zelf in
en uit de auto kunt stappen.
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Onze vervoersdienst verschilt per kern. Een rit aanvragen kan minimaal 3
werkdagen van te voren. In het onderstaande schema treft u - per kern
- de contactgegevens aan voor het aanvragen van vervoer. Onder sociaalrecreatief vervoer verstaan wij vervoer naar winkels, soos, vriend/vriendin,
etc. Het ziekenhuisvervoer is bedoeld voor afspraken met artsen, fysio,
polikliniek, etc. Komt u er niet uit of wilt u algemene informatie, neemt u
dan contact op via ons algemene telefoonnummer: 085 - 066 23 70.
Kern(en)

Bel voor
Bel voor
sociaal-recreaef vervoer ziekenhuisvervoer
Histo
06 - 290 69 211 06 - 290 69 211
Belbus
0182 - 383 032 0182 - 381 227
VHH
0182 - 501 077 0182 - 501 077
Blije Rijder 0182 - 350 012 0182 - 350 012

Stolwijk
Schoonhoven
Haastrecht, Vlist
Bergambacht, Berkenwoude,
Ammerstol
Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek Bus Dichtbij 0180 - 396 630 0180 - 552 045
Ouderkerk a/d IJssel, Gouderak
0180 - 522 045 0180 - 522 045

• De Klusjesdienst
Geen familie, vrienden of buren die u kunnen helpen? De vrijwilligers
van de klusjesdienst kunnen u helpen bij allerlei kleine reparaties of klein
onderhoud in huis. U kunt hierbij denken aan het ophangen van een lamp
of schilderij, kraanleertje vervangen, een struik snoeien of andere kleine
klusjes. Neemt u gerust contact met ons op indien u hulp wilt bij een klusje
in of rond het huis. (Inwoners van Haastrecht en Vlist kunnen de aanvraag
doen via de Vrijwillige Hulpdienst Haastrecht, tel.: 0182-501077.)

WelZijn Krimpenerwaard
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• Hulp bij belastingaangifte
Vanaf 1 maart kunt u ieder jaar aangifte doen voor de inkomstenbelasting.
Voor velen een lastige klus om de aangifte digitaal in te vullen. Bijvoorbeeld:
wat mag je aftrekken? Heb ik recht op huur- en/of zorgtoeslag? Krijg of betaal
ik het juiste bedrag? Kan ik mijn medische kosten in mindering brengen?
WelZijn Krimpenerwaard, de Bibliotheek Krimpenerwaard, Humanitas en
SchuldHulpMaatje bieden gedurende drie weken (maart/april) op diverse
data en locaties gezamenlijk hulp bij het invullen van de Inkomstenbelasting.
De beschikbare dagen en tijden kunt u telefonisch opvragen via WelZijn
Krimpenerwaard tel. 085 - 066 23 70.
U kunt gebruik maken van deze hulp als:
- u recht heeft op Zorgtoeslag;
- u in de Krimpenerwaard woont;
- het een eenvoudige belastingaangifte betreft.
De hulp is gratis en wordt uitgevoerd door ervaren vrijwilligers. Het is wel
nodig om vooraf een afspraak te maken via WelZijn Krimpenerwaard, tel.
085 - 066 23 70. U krijgt dan ook te horen welke zaken u mee moet nemen
naar uw afspraak.
• Digitale ondersteuning
Gebruikt u soms de computer maar weet u niet meer precies hoe een
bepaald programma werkt, heeft u een printer die niet werkt, geen
verbinding met het modem, wilt u leren beeldbellen of heeft u wat uitleg
nodig bij het werken met een bepaald programma? Onze vrijwilligers van
de computerondersteuning leggen het u graag thuis nog eens rustig uit.
Heeft u belangstelling voor een digitale (beginners)cursus, dan informeren
wij u graag verder daarover.
Daarnaast is er in meerdere kernen maandelijks een Digitaal Café. Hier kunt
u binnen lopen voor uw vraag over uw laptop, telefoon of computer. De
vrijwilligers helpen u graag verder.
Dagen en locaties van de Digitale Cafés vindt u bij het activiteitenoverzicht
onder het kopje: ‘Informatief en Educatief’.
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• Netwerkcoaching
De vrijwillige netwerkcoaches bieden hulp om uw netwerk uit te
breiden, nieuwe contacten te leggen of naar een passende activiteit en/
of dagbesteding te zoeken. De netwerkcoach denkt mee en ondersteunt
waar nodig om zo gezamenlijk een passend netwerk samen te stellen en
het welzijn te vergroten. Meer informatie hierover staat in onze folder ‘Een
netwerkcoach’ of kunt u krijgen via de WelZijnspunten.
• Informatief Huisbezoek
Het Informatief Huisbezoek is bedoeld om inwoners te informeren over alle
mogelijkheden op het gebied van ondersteuning en activering. Vanaf uw
80e jaar ontvangt u (eenmaal per 5 jaar) via de Gemeente Krimpenwaard
een uitnodigingsbrief voor een Informatief Huisbezoek. Vervolgens komt
een vrijwilliger bij u thuis om u te informeren over onze diensten, zodat u
weet welke mogelijkheden er zijn en - indien nodig - wij tijdig hulp kunnen
aanbieden. Maar ook informatie over de activiteiten en mogelijkheden
binnen de Krimpenerwaard als het gaat om vervoer, activiteiten, welzijn,
etc. Het blijkt dat mensen vaak niet (voldoende) op de hoogte zijn van alle
diensten en mogelijkheden, die juist zeer handig en bruikbaar kunnen zijn.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u nu graag een informatief
huisbezoek, dan kunt u dit aan ons doorgeven.
• Levensboeken
Vindt u het leuk om uw levensverhaal eens helemaal te vertellen? En dit
door een getrainde vrijwilliger op te laten schrijven tot een Levensboek?
Een Levensboek vertelt het verhaal over iemands leven. Het is niet zozeer
een autobiografisch boek maar een sfeertekening. In een levensboek
komen de herinneringen tot leven en de thema’s die u wilt aan bod, van
uw geboorte tot nu. Het boek wordt gevuld met foto’s, teksten en andere
afbeeldingen die voor u van betekenis zijn. Een mooie manier om deze
herinneringen te vereeuwigen is het maken van een levensboek. De kosten
voor een Levensboek bedragen € 25,00. Het boek is geheel voor uzelf en
evt. na te bestellen voor kinderen en/of familie.

WelZijn Krimpenerwaard
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• De Contactcirkel
Deelname aan een Contactcirkel betekent dat u iedere dag kort wordt
gebeld om te horen of alles goed met u gaat. De Contactcirkel is er voor
iedereen die behoefte heeft aan dagelijks contact, bijvoorbeeld omdat:
- u alleen woont en zich niet helemaal veilig voelt;
- u het een prettig idee vindt dat er dagelijks naar u wordt
		
geïnformeerd;
- u minder mogelijkheden heeft om anderen te ontmoeten door uw
		
leeftijd, ziekte of beperking.
De deelnemers van de Contactcirkel vormen een kleine groep die op
elkaar ‘letten’. Elke dag neemt dezelfde persoon kort contact met u op. De
Contactcirkel vergroot uw gevoel van veiligheid en biedt sociaal contact.
Bij geen gehoor bellen wij uw contactpersoon die poolshoogte komt
nemen. Tweemaal per jaar worden de deelnemers uitgenodigd voor een
gezellige ontmoeting. De Contactcirkel is een initiatief van het Rode Kruis
Krimpenerwaard i.s.m. WelZijn Krimpenerwaard. Meer informatie via Thea
Butter, tel. 06 - 497 84 963 of via ons algemene telefoonnummer.
• Maatjes
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die tijdelijk het leven van een ander
verrijken. Het draait om persoonlijk contact: samen lachen, samen praten,
warmte, humor, aandacht, respect en begrip zijn dan ook belangrijk. Een
vrijwilliger wordt één-op-één gekoppeld aan iemand die even wat extra
aandacht, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. U kunt hierbij denken
aan een wekelijks praatje, een kind voorlezen of een wandelingetje. Wilt u
een maatje of wilt u maatje worden? Neemt u dan contact met ons op.
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(advertorial)

Steun• Midden Holland
Ondersteuning als sterven nabij is.
Vrijwilligers zijn er voor u en uw mantelzorgers
Uw familie en vrienden verzorgen u zo goed als het kan, maar dat valt niet
altijd mee. Als het levenseinde nadert en de zorg intensiever wordt, kunnen
zij fysiek en emotioneel overbelast raken. Of misschien is uw sociale kring
klein of kunnen mensen om u heen door omstandigheden niet bijspringen.
Vrijwilligers kunnen veel voor u en uw naasten betekenen. Samen met de
mantelzorgers maken zij uw leven zo aangenaam mogelijk. Vrijwilligers
staan onder leiding van coördinatoren en zijn opgeleid aan de academie
VPTZ Nederland.
Wat doet een VPTZ-vrijwilliger: vult uw sociale netwerk aan, is erin getraind
zich aan uw wensen en behoeften aan te passen, doet niets ongevraagd, is
bij u als uw mantelzorger werkt, een boodschap doet of slaapt, ondersteunt
en verricht eenvoudige zorgtaken en geeft u en uw naasten rust in uw
laatste levensfase. Thuis sterven kan als degene die voor u zorgt tijdig
steun krijgt; vrijwilligers stemmen de ondersteuning af op uw behoeften en
wensen en op die van uw mantelzorgers. Als uw thuis een wooncentrum
is, kunt u ook op onze hulp rekenen. U kunt ook kiezen voor een van de
hospices als thuis sterven niet mogelijk is.
Wij ondersteunen iedereen met een levensverwachting van drie maanden
of korter. Vrijwilligers zijn beschikbaar 7 dagen per week, overdag en in
overleg ook ’s nachts, aantal uren in overleg. Wij werken nauw samen met
de transferverpleegkundigen van het Groene Hart ziekenhuis, de huisartsen
en thuiszorgmedewerkers in Midden Holland.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.steunpuntmh.nl of een bezoek
brengen aan een van de Informatie Punten in Krimpenerwaard.
Steun● Midden Holland: 0182-358199

Acviteiten WelZijn Krimpenerwaard
Voor aanmelding of meer informae over onderstaande acviteiten,
kunt u contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer:
085 - 066 23 70 (tenzij anders vermeld).

Koffie-inloop
Schoonhoven
Koffieochtend ‘Oranjeplaats’
Dag & tijd Iedere werkdag vanaf 10.00 uur
Prijs
Alleen de koffie € 1,00
Locatie
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
Koffieochtend ‘De Brug’
Dag & tijd Dinsdag en donderdag vanaf 10.00 uur
Prijs
Alleen de koffie € 1,00
Locatie
Pasteurweg 100 - Schoonhoven

Krimpen aan de Lek / Lekkerkerk
Koffie-inloop De Dertienhuizen
Dag & tijd
Donderdag vanaf 10.00 uur
Prijs
€ 0,60 cent per kopje koffie
Locatie
Recreatiezaal De Dertienhuizen - Krimpen aan de lek
Koffie-inloop
Dag & tijd
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie
Ontmoetingsruimte Ichthuskerk - Lekkerkerk
Koffie-inloop
Dag & tijd
Dinsdag vanaf 9.30 uur
Locatie
Cultuurhuis - Krimpen aan de Lek
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Ouderkerk aan den IJssel / Gouderak
Koffie-inloop ‘Het Baken’
Dag & tijd
Donderdag (oneven weken) vanaf 10.00 uur
Prijs
€ 1,00 voor het 1e kopje, 2e kopje koffie is gratis
Locatie
Het Baken - Gouderak
Koffie-inloop
Dag & tijd
Maandag- en donderdag vanaf 10.00 uur
Prijs
€ 0,50 per kopje
Locatie
Recreatiezaal Geerestein - Ouderkerk aan den IJssel

Ammerstol / Bergambacht / Berkenwoude
Koffieochtend ‘H. Zanen Buurthuis’
Dag & tijd
Elke woensdag van 9.00 - 10.30 uur
Locatie
Ds Hugenholtzstraat 4 - Ammerstol
Koffieochtend - Achterom
Dag & tijd
Elke vrijdag van 10.00 - 11.30 uur
Locatie
Achterom de Kerk - Ammerstol
Koffieochtend ‘De Tulp’
Dag & tijd
Elke werkdag van 9.00 - 10.30 uur
Locatie
Burg. Huijbrechtstaat 2 - Bergambacht
KoffiePlus ‘De Tulp’
Dag & tijd
Laatste zaterdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur
Informatie
Koffie, quiz of kleine presentatie
Locatie
Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
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Koffieochtend ‘De Zwaan’
Dag & tijd
Elke dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
Locatie
Kerkweg 2 - Berkenwoude

Haastrecht - Stolwijk - Vlist
Koffieochtend ‘Hof van Stein’
Dag & tijd
Elke vrijdag van 9.30 - 11.00 uur
Locatie
De Ruyterstraat 24 - Haastrecht
Koffieochtend ‘Amaliahof’
Dag & tijd
Elke vrijdag van 9.30 - 11.00 uur
Locatie
Amaliahof - Haastrecht
Koffiemiddag ‘Concordia gebouw’
Dag & tijd
Elke 1e donderdag van de maand van 13.30 - 16.00 uur
Locatie
Concordiaplein 1 - Haastrecht
Koffieochtend ‘De Thuishaven’
Dag & tijd
Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur
Locatie
Grote Haven 40 - Haastrecht
Koffieochtend ‘Bilwijkcomplex’
Dag & tijd
Elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur
Locatie
Bilwijkcomplex - Stolwijk
Koffie-inloop ‘Rehoboth’
Dag & tijd
2e donderdag van de maand (sept. t/m april)
Informatie
Mw M. Plaizier - tel. 0182 - 342 391
Locatie
Achter de Kerk 7 - Stolwijk
Koffieochtend ‘Ons Honk’
Dag & tijd
Elke donderdag 10.00 - 11.30 uur
Locatie
Julianaplein - Vlist
Koffie en kinderspeelgelegenheid
Dag & Tijd: Woensdag, donderdag, zaterdag van 9.30 -12.00 uur
Dag & tijd
Donderdag en vrijdag van 13.30 - 16.00 uur
Locatie
De Koster, Goudseweg 3, Stolwijk
WelZijn Krimpenerwaard
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38

Locae Krimpen aan den IJssel:
Burgemeester Aalberslaan 43, 2922 BC Krimpen aan den IJssel
0180 - 55 04 31
Locae Schoonhoven:
Lopikerstraat 58, 2871 BZ Schoonhoven
0182 - 80 99 80
Locae Roerdam:
Zwart Jansstraat 122A, 3035 AX Roerdam
010 - 466 66 03

Samen Eten
Schoonhoven
Aanschuifmaaltijd
Dag & tijd
Iedere werkdag om 12.00 uur
Prijs
€ 7,00 per maaltijd; € 33,00 voor 5 maaltijden
Locatie
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
Wereld koken
Dag & tijd
Woensdag om 17.00 uur - 1 keer per maand
Prijs
€ 17,50 per keer
Docent
Iedere keer een kok uit een andere cultuur
Locatie
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Krimpen aan de Lek / Lekkerkerk
Open Eettafel
Dag & tijd
2e dinsdag van de maand om 12.00 uur
Prijs
€ 7,50 per keer
Informatie
Jopie Brinkman - tel. 06 - 235 58 329
Locatie
Recreatiezaal Dertienhuizen - Krimpen a/d Lek
WelZijn Krimpenerwaard
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Ouderkerk aan den IJssel / Gouderak
Samen Uit Eten
Dag & tijd
4e vrijdag van de maand om 17.30 uur
Informatie
Tel. 06 - 483 776 44
Locatie
De Drie Maenen - Ouderkerk aan den IJssel
Eetkring ‘Très Bien’
Dag & tijd
3e dinsdag van de maand
Prijs
€ 5,00 excl. consumpties
Informatie
Biène Kreukniet - tel. 06 - 386 38 235
Locatie
Het Trefpunt (recreatiezaal Geerestein) - Ouderkerk a/d IJssel
Aanschuifmaaltijd ‘Het Trefpunt’
Dag & tijd
Dagelijks
Prijs
€ 6,00
Informatie
Tel. 0180 - 689 000
Locatie
Het Trefpunt (recreatiezaal Geerestein) - Ouderkerk a/d IJssel

Ammerstol / Bergambacht / Berkenwoude
Aanschuifmaaltijd ‘Amerhof’
Dag & tijd
Woensdag 12.00 - 13.30 uur
Prijs
€ 8,00
Informatie
Mw T. de Groot, tel. 0182 - 353 343
Locatie
De Amerhof - Hoepmakerstraat 25 - Ammerstol
Aanschuifmaaltijd ‘Het Gebouw’
Dag & tijd
Elke 3e donderdag van de maand
Prijs
± € 11,50 (voor- en hoofdgerecht)
Informatie
Tel. 0182 - 351 459
Locatie
Het Gebouw - Lekdijk 75 - Ammerstol
Ammerstol Kookt (samen koken & eten)
Dag & tijd
2e en laatste donderdag van de maand van 17.30 - 20.00 uur
Prijs
± € 2,00
Informatie
Gerjo Goudriaan - WelZijn Krimpenerwaard
WelZijn Krimpenerwaard
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Open Eettafel ‘De Tulp’
Dag & tijd
Maandag en woensdag van 12.00 - 14.00 uur
Prijs
± € 8,00
Informatie
Marjo Eichelsheim - tel. 06 - 303 64 795
Locatie
De Tulp - Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
Open Eettafel ‘De Zwaan’
Dag & tijd
1e woensdag van de maand van 12.00 - 13.30 uur
Prijs
± € 8,00
Informatie
Jannie Boom, tel. 0182 - 362 724
Locatie
De Zwaan - Berkenwoude

Haastrecht - Stolwijk - Vlist
‘Aan tafel’
Dag & tijd
Prijs
Informatie
Locatie

Laatste woensdag van de maand van 12.00 - 13.30 uur
± € 8,50
Tonny Jansen, tel. 0182 - 502 737
Amaliahof - Haastrecht

Open Eettafel ‘Het Kwartier’
Dag & tijd
Dinsdag van 11.30 - 13.00 uur (opgeven vóór maandag 17.00 uur)
Prijs
± € 7,50
Informatie
Mw M. Matze, mohema@hetnet.nl of tel. 0182 - 342 763
Locatie
Het Kwartier - Jan Steenlaan 16b - Stolwijk
Soep met een broodje ‘Het Kwartier’
Dag & tijd
Donderdag van 12.30 - 13.30 uur (opgeven vóór woensdag 12 uur)
Prijs
± € 5,00
Informatie
Dick Blanken, tel. 0182 - 860 136
Locatie
Jan Steenlaan 16b - Stolwijk
Aanschuifdiner ‘De Vlisterstee’ (alleen inwoners van Vlist)
Dag & tijd
3e donderdag van de maand om 18.00 uur
Prijs
± € 10,00 (excl. drankjes) - hoofd- en nagerecht
Informatie
Robert, tel. 06 - 518 72 773 of info@vlisterstee.nl
Locatie
De Vlisterstee - Vlist
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Bewegen
Schoonhoven
Yoga
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie

Maandag om 14.00 en om 15.15 uur
Dinsdag om 18.15 en 19.45 uur
± € 140,00 per seizoen
Arjanne de Leeuw
Sportzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Sport & Bewegen
Dag & tijd
Dag en tijd worden later bekend gemaakt
Prijs
± € 140,00 per seizoen
Docent
op zoek naar docent
Locatie
Sportzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
Fitmix
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie
Zumba
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie

Dag en tijd worden later bekend gemaakt
± € 140,00 per seizoen
op zoek naar docent
Sportzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
Dag en tijd worden later bekend gemaakt
± € 140,00 per seizoen
op zoek naar docent

Sportzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
WelZijn Krimpenerwaard
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Werelddansen
Dag & tijd
Maandag om 10.00 uur
Prijs
± € 125,00 per seizoen
Docent
Margreet Klerk
Locatie
Sportzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Wandelclub
Dag & tijd
Prijs
Begeleider
Startpunt

Dinsdag om 10.00 uur
Alleen de koffie € 1,00
Rinus Hollerman
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Walking Football
Dag & tijd
Woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
Locatie
VV Schoonhoven - Nieuwe Singel 41 - Schoonhoven
Fietsclub
Dag & tijd
Prijs
Begeleider
Startpunt

Woensdag om 13.00 uur
Alleen de koffie (€ 1,00)
Rinus Hollerman
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
WelZijn Krimpenerwaard

31

PLUS Rechtuyt Bergambachterstraat 9 2871 JB Schoonhoven
T: 0182 - 38 23 01
E-mail: rechtuyt@plussupermarkt.nl www.plus.nl Twitter: @plusrechtuyt
Openingstijden: Ma. t/m Za. 8.00 u. t/m 21.00 u.

Krimpen aan de Lek / Lekkerkerk
Wandelclub (2 afstanden)
Dag & tijd
Maandagmorgen
Startpunt
Cultuurhuis - Krimpen aan de Lek
Meer Bewegen Voor Ouderen
Dag & tijd
● Woensdag om 9.00 uur en 10.00 uur
● Vrijdag
om 9.00 uur
Prijs
Docent
Locatie

€ 2,00 per les
Wilma de Jong, tel. 06 - 182 47 887
Recreatiezaal in de Boomgaard- Lekkerkerk

Sportief Wandelen
Dag & tijd
Donderdag van 8.30 - 9.30 uur
Prijs
€ 27,50 per jaar
Begeleider Angelique Pottuit, tel. 06 - 288 75 927
Locatie
Loetbos Lekkerkerk

‘Lopen op recept’ o.l.v huisartsen en fysiotherapeuten
Dag & tijd
Maandag en donderdag van 11.45 - 12.15 uur
Vertrekpunt Lekkerkerk
Walking Football
Dag & tijd
Zondag om 10.00 uur (dag en tijd onder voorbehoud)
Locatie
VV Lekkerkerk - Tiendweg West - Lekkerkerk
Golden Sports (Bewegen in de wijk)
Dag & tijd
Dinsdagmorgen
Locatie
Buitenveld IJsclubgebouw - Krimpen aan de Lek
Trainer
Miranda Troost
WelZijn Krimpenerwaard
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Ouderkerk aan den IJssel / Gouderak
Zwemmen (binnenbad)
Dag & tijd
Donderdagmorgen (1x in de 2 weken) van september tot april
Prijs
Entree zwembad plus € 1,00 voor vervoer
Informatie
Annet Huisman, tel. 06 - 136 72 942
Dansen voor 50-plussers (o.a. linedance, volksdans, squaredance, etc.)
Dag & tijd
Donderdagavond
Prijs
€ 3,00 per les
Informatie
Marjan van Rumph, tel. 06 - 250 36 651
(Stoel)gymnastiek
Dag & tijd
Woensdag van 10.30 - 11.30 uur
Prijs
€ 40,00 per 10 lessen
Informatie
Mw M. Glerum, tel. 06 - 372 302 65
Locatie
Het Trefpunt in Geerestein Ouderkerk a/d Ijssel

Ammerstol / Bergambacht / Berkenwoude
Seniorenyoga H. Zanenhuis
Dag & tijd
Dinsdag van 10.00 - 11.00 uur
Prijs
± € 120,00 (30 lessen)
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
H. Zanen Buurthuis - Ds. Hugenholtzstraat 4 - Ammerstol
Gymnastiek H. Zanenhuis
Dag & tijd
Vrijdag van 9.00 - 9.45 uur
Prijs
± € 90,00 per jaar
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
H. Zanen Buurthuis - Ds Hugenholtzstraat 4 - Ammerstol
Werelddansen H. Zanenhuis
Dag & tijd
Donderdag van 10.00 - 11.15 uur
Prijs
± € 90,00 per jaar
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
H. Zanen Buurthuis - Ds Hugenholtzstraat 4 - Ammerstol
WelZijn Krimpenerwaard
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Seniorenyoga 't Ingsehof
Dag & tijd
Donderdag van 16.00 - 17.00 uur
Prijs
± € 120,00 (30 lessen)
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
’t Ingsehof ’s Heeraartsbergstraat Bergambacht
Buiten-Gym je fit
Dag & tijd
Woensdag van 9.00 - 10.00 uur
Prijs
± € 3,00 per keer
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
Gymnastiek ‘De Tulp’
Dag & tijd
Vrijdag van 10.30 - 11.15 uur (sept. t/m mei)
Prijs
± € 90,00 per jaar
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
Stoelgymnastiek/bewegen op muziek ’t Ingsehof
Dag & tijd
Woensdag van 10.00 - 11.15 uur (sept. t/m mei)
Prijs
± € 140,00
Informatie
Tel. 0182 - 350 012
Locatie
’s-Heeraartsbergstraat - Bergambacht
Fysio-Fitness
Dag & tijd
Dinsdag en donderdag van 15.00 - 16.00 uur
Informatie
Kees Bakker, tel. 0182 - 352 060
Locatie
Meidoornstraat 5 - Bergambacht
Wandelen
Dag & tijd
Vertrekpunt

Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur
De Tulp, Burg. Huijbrechtstraat 2, Bergambacht

Walking Football
Dag & tijd
Donderdag van 10.00 tot 11.00 uur
Locatie
VV Bergambacht - Sportlaantje 1 - Bergambacht
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Zwemmen
Dag & tijd
Locatie

Donderdag van 11.00 - 11.45 uur
De Hofstee, Bergambacht

Sportief wandelen in het Loetbos
Dag & tijd
Dinsdag van 10.30 - 11.30 uur
Startpunt
Zuidbroekse Molen - Berkenwoude
Informatie
Conny Ponsen, tel. 0180 - 661 004
Conditiegym
Dag & tijd
Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur.
Informatie
Tel. 0182 - 362 648
Locatie
De Zwaan - Kerkweg 2 - Berkenwoude
Gym in Ouderensoos
Dag & tijd
Donderdag van 13.00 - 14.00 uur.
Prijs
± € 90,00 per seizoen
Informatie
Ria van Cappellen, tel. 0182 - 362 832
Locatie
De Zwaan - Kerkweg 2 - Berkenwoude

Haastrecht / Stolwijk / Vlist
Zwemmen ‘De Loete’
Dag & tijd
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur
Zaterdag & zondag 11.00 - 12.00 uur
Maandag aqua-fit 19.45 - 20.15 uur
Locatie
Zwembad ‘De Loete’ - Bredeweg 2 - Haastrecht
Bewegen o.l.v. caesartherapeute
Dag & tijd
Maandag van 15.00 - 15.45 uur
Locatie
Hof van Stein Haastrecht
Informatie
Anita Thuis, tel. 0182 - 502 981
Bewegen o.l.v. fysiotherapeute
Dag & tijd
woensdag van 10.00 - 11.00 uur
Locatie
Amaliahof - Haastrecht
Informatie
Tel. 0182 - 501 430
WelZijn Krimpenerwaard
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‘Lopen op recept’ o.l.v huisartsen en fysiotherapeuten
Dag & tijd
Dinsdag van 12.30 - 13.00 uur
Informatie
Tel. 0182 - 501 303
Locatie
Concordiaplein - Haastrecht
Bewegen voor 50+
Dag & tijd
Maandag om 10.15 uur
Begeleiding Conny Ponsen
Locatie
Het Kwartier - Jan Steenlaan 16b - Stolwijk
Fit in Balans
Dag & tijd
Woensdag van 9.15 - 10.00 uur
Begeleiding Conny Ponsen
Locatie
Sporthal de Stolp - Jan Steenlaan 16 - Stolwijk
Sportief bewegen ‘De Hennepakkers’
Dag & tijd
Maandag om 9.00 uur o.l.v. Conny Ponsen
Informatie
Anca Rozemeijer, tel. 0182 - 342 234
Start
Ons Polderbad - Kievitslaan 49 - Stolwijk
Informatie
Anca Rozemeijer, tel. 0182 - 342 234
Walking Football
Dag & tijd
Donderdag om 19.30 uur (dag en tijd onder voorbehoud)
Locatie
VV Stolwijk - Sportlaan 38 - Stolwijk

Bewegen in Vlist
Dag & tijd
Donderdag van 9.00 - 10.00 uur
Informatie
€ 1,00 per keer (incl. koffie/thee)
Locatie
Ons Honk - Julianaplein - Vlist
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Recreaef
Zangkoor
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie

Donderdag om 9.30 uur
€ 130,00 per seizoen
David van de Braak
Sportzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Zangkoor Zang & Vriendschap
Dag & tijd
Vrijdagmorgen van 10.00 - 11.30 uur
Prijs
€ 2,50 per keer
Informatie
Dhr D. Markus, tel. 0180 - 518 882
Locatie
Recreatiezaal De Dertienhuizen - Krimpen aan de Lek
Seniorenkoor ‘De Tulp’
Dag & tijd
Dinsdag van 10.45 - 12.00 uur
Informatie
Nederlandstalige liedjes
Locatie
De Tulp - Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
Creatieve middag ‘Hof van Stein’
Dag & tijd
Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur (even weken)
Informatie
Mw W. v/d Hoek, tel. 0182 - 502 419
Locatie
Hof van Stein - De Ruyterstraat 24 - Haastrecht
Handwerken (en kaarten & spelletjes)
Dag & tijd
1e woensdag van de maand van 14.00 - 17.00 uur
Locatie
Amaliahof - Haastrecht
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Informaef / Educaef / Creaef
Diverse kernen
Digitaal café (vrije inloop)
Ammerstol
2e dinsdag v.d. maand
16.00 - 17.00 uur
Bergambacht
3e maandag v.d. maand
15.00 - 16.00 uur
Haastrecht
1e vrijdag v.d. maand
10.00 - 11.30 uur
Krimpen a/d Lek
2e dinsdag v.d. maand
13.30 - 14.30 uur
Lekkerkerk
3e donderdag v.d. maand
10.00 - 11.00 uur
Schoonhoven
1e donderdag van de maand
10.00 - 11.00 uur
Vlist
1e donderdag van het kwartaal
10.00 - 11.30 uur
Informatie

Locatie
Bibliotheek
Bibliotheek
Amaliahof
Hof v. Stein
Bibliotheek
Bibliotheek
Bibliotheek
Ons Honk

Bibliotheek – tel. 0180 – 66 99 99
WelZijnstichting - tel. 085 - 066 23 70

Schilderen met Ans
Dag & tijd
Laatste vrijdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur
Locatie
Amaliahof - Haastrecht
Boek & Schrijver
Dag & tijd
1x per maand woensdag om 13.00 uur
Prijs
€ 30,00 per seizoen
Locatie
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
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Studiekring
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie

2x per maand woensdag om 13.30 uur
€ 70,00 per seizoen
Rob van den Berg
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Digitaal café
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie

Woensdag vanaf 13.30 uur
€ 3,50 per uur
Randy Zijtveld
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Fotoclub
Dag & tijd
Prijs
Docent
Locatie

Iedere 2e en 4e donderdag van de maand om 14.00 uur
€ 3,00 per keer
Remco Wesselius – tel. 06 - 52 07 11 45
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Tekenen en Schilderen
Dag & tijd
Maandag om 9.30 uur
Prijs
€ 22,00 per seizoen
Docent
Jozien Hoogeweij
Locatie
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Handwerken
Dag & tijd
Donderdag om 13.30 uur
Prijs
€ 3,00 per keer
Locatie
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven
WelZijn Krimpenerwaard

41

Hobbyclub
Dag & tijd
Prijs
Locatie

Dinsdag om 13.30 uur
€ 3,00 per keer
Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Krimpen aan de Lek / Lekkerkerk
Handwerken & schilderen
Dag & tijd
Maandag van 13.30 - 16.00 uur
Informatie
Mw I. Verwaal, tel. 0180 - 662 068
Locatie
Park Plaza - Lekkerkerk
Seniorenmiddagen
Dag & tijd
1x per maand op donderdag
Informatie
Mw G. Barnhoorn - gbarnhoorn@chello.nl
Locatie
’t Voorhof, Dorpsstraat 1 - Krimpen aan de Lek

Ouderkerk aan den IJssel / Gouderak
Handwerken
Dag & tijd
Woensdag vanaf 14.00 uur
Informatie
Mw M.J. Uitbeijerse, tel. 0182-374 779
Locatie
Brandweerkazerne - Gouderak
Handwerken
Dag & tijd
Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Informatie
Dhr K. van Rijswijk, tel. 0180-683 125
Locatie
Recreatiezaal Trefpunt - Ouderkerk aan den IJssel

Stolwijk / Haastrecht / Vlist
Creatieve middag
Dag & tijd
1e donderdag van de maand van 13.30 - 16.00 uur
Locatie
Concordiagebouw - Concordiaplein 1 - Haastrecht
Schilderen
Dag & tijd
Locatie

Laatste vrijdag van de maand om 9.30 uur
Amaliahof - Haastrecht

Fotogroep Vlist
Dag & tijd
Iedere 2e donderdag van de maand 19.00 - 21.00 uur
Informatie
Arie Anker - arieencocky@hetnet.nl
Prijs
± € 40,00 per seizoen
Locatie
Rehoboth-gebouw - Achter de Kerk 7 - Stolwijk
42

WelZijn Krimpenerwaard

Spel
Schoonhoven
Vrij Biljarten
Dag & tijd
Prijs
Informatie
Locatie

Iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur
€ 1,00 per 30 minuten
Tel. 0182 - 381 227
Biljartzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Biljarten
Dag & tijd
Prijs
Locatie

Iedere werkdag van 13.30 - 17.00 uur
€ 84,00 per jaar
Biljartzaal - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Schaken
Dag & tijd
Prijs
Locatie

Vrijdag om 14.00 uur
€ 2,00 per keer
Woonkamer - Oranjeplaats 45b - Schoonhoven

Jokeren
Dag & tijd
Informatie
Locatie

Donderdag om 19.30 uur - 2x per maand
Tel. 0182 - 381 227
Recreatiezaal De Brug - Schoonhoven

Klaverjassen
Dag & tijd
Dinsdag om 19.30 uur
Informatie
Tel.: 0182 - 381 227
Locatie
Recreatiezaal De Brug - Schoonhoven
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Krimpen aan de Lek / Lekkerkerk
Biljarten
Dag & tijd
Prijs
Informatie
Locatie

Dagelijks
€ 40,00 per jaar
Dhr W. Smits, tel. 06 - 534 50 520
Biljartzaal De Dertienhuizen - Krimpen aan de Lek

Biljarten ‘Ons Genoegen’
Dag & tijd
Dagelijks
Prijs
€ 60,00 per jaar
Informatie
Dhr P. Sutter, tel. 0180 - 662 183
Locatie
Biljartzaal De Boomgaard - Lekkerkerk
Kaarten met Soos ’92 (klaverjassen & whist)
Dag & tijd
Maandag om 14.00 uur
Prijs
€ 7,00 per maand
Informatie
Dhr A. van Praag, tel. 0180 - 663 768
Locatie
Recreatiezaal De Boomgaard - Lekkerkerk
Kaarten
Dag & tijd
Locatie
Bingo
Dag & tijd
Informatie
Locatie
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Vrijdag om 19.30 uur
Recreatiezaal De Boomgaard - Lekkerkerk

1x per maand op donderdagmiddag
1x per maand op dinsdagavond
Mw I. Verwaal, tel. 0180 - 662 068
Recreatiezaal De Boomgaard - Lekkerkerk
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Ouderkerk aan den IJssel / Gouderak
Soos voor senioren
Dag & tijd
1e maandag van de maand vanaf 13.30 uur
Prijs
€ 35,00 per jaar
Informatie
Dhr A. Uitbeijerse, tel. 0182 - 374 779
Locatie
Het Dorpshuis - Gouderak
Biljarten
Dag & tijd
Prijs
Informatie
Locatie

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 13.30 uur
€ 35,00 per jaar
Dhr A. Uitbeijerse, tel. 0182 - 374 779
Brandweerkazerne - Gouderak

Biljarten 55+
Dag & tijd
Maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
Informatie
Dhr T. Mak, tel.: 06 - 307 388 02
Locatie
Biljartzaal Geerestein – Ouderkerk a/d IJssel
Diverse spelletjes
Dag & tijd
Donderdag van 19.00 - 20.00 uur
Informatie
Mw M. Flier, tel. 06 - 572 512 48
Locatie
Het Trefpunt Geerestein – Ouderkerk a/d IJssel

Ammerstol / Bergambacht / Berkenwoude
Biljart ‘H. Zanenhuis’
Dag & tijd
Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur
Informatie
J. Brand, tel. 0182 - 352 621
Locatie
H. Zanen Buurthuis - Ds Hugenholtzstraat 4 - Ammerstol
Biljart ‘De Tulp’
Dag & tijd
Maandag, dinsdag en vrijdag van 14.00 - 17.00 uur
Maandagavond van 19.30 - 22.00 uur.
Informatie
Dhr C. van Eijk, tel. 0182 - 351 781 / cenl.vaneijk@ziggo.nl
Locatie
De Tulp - Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
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Spelletjes ‘De Tulp’
Dag & tijd
Donderdag van 14.00 - 16.00 uur
Informatie
Entree gratis, zelf drankje betalen
Rummikub, kaarten, sjoelen etc.
Locatie
De Tulp - Burg. Huijbrechtstraat 2 - Bergambacht
Spellenmiddag
Dag & tijd
Maandag van 14.00 - 17.00 uur
Informatie
Mw R. van Cappellen tel. 0182 - 362 832
Locatie
De Zwaan - Kerkweg 2 - Berkenwoude
Biljart KOT 55+
Dag & tijd
Dinsdag vanaf 13.00 uur
Informatie
Dhr L. Cirk, tel. 0182 - 362 291
Locatie
De Zwaan - Kerkweg 2 - Berkenwoude

Haastrecht / Stolwijk / Vlist
Biljart ‘Hof van Stein’
Dag & tijd
Elke middag van 13.30 - 17.00 uur
Informatie
Dhr T. Moons, tel. 0182 - 502 029 / theomoons@hetnet.nl
Locatie
Hof van Stein - De Ruyterstraat 24 - Haastrecht
Bridgen
Dag & tijd
Informatie
Locatie

Woensdag van 20.00 - 23.30 uur
Mw K. Wilting tel. 0182 - 343 112 / kittywilting@gmail.com
De Grote Haven 40 - Haastrecht

Klaverjassen & Rikken
Dag & tijd
Donderdag van 14.00 - 17.00 uur
Informatie
Dirk Steenbergen, tel. 0182 - 601 565 /
steenbergen@hetnet.nl
Locatie
Hof van Stein - De Ruyterstraat 24 - Haastrecht
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Biljart Senioren Sociëteit
Dag & tijd
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur; 13.30 - 17.00 uur
Informatie
Loop eens binnen
Locatie
Senioren Sociëteit - Jan Steenlaan - Stolwijk
Klaverjassen en andere kaartspellen
Dag & tijd
Laatste woensdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur
Informatie
J. de Stigter, tel. 0182 - 341 456
Locatie
Senioren Sociëteit - Jan Steenlaan - Stolwijk
Koersbal, sjoelen en rummikub ‘Het Kwartier’
Dag & tijd
1e en 3e donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur
Informatie
Dhr C. Kapteijn, tel. 0182 - 341 240 / c.kapteijn@planet.nl
Locatie
Het Kwartier - Jan Steenlaan 16b - Stolwijk
Bingo ‘Het Kwartier’
Dag & tijd
Laatste donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur
Informatie
€ 2,00 excl. koffie/thee
Locatie
Het Kwartier - Jan Steenlaan 16b - Stolwijik
Klaverjassen ‘Vlisterstee’
Dag & tijd
1e woensdag van de maand om 19.30 uur
Informatie
Tel. 0182 - 501 918
Locatie
De Vlisterstee - West Vlisterdijk 57 - Vlist

WelZijn Krimpenerwaard

47

Overigen
Repair Café Schoonhoven
Dag & tijd
1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur
Prijs
Vrijwillige bijdrage
Locatie
’t Huis van Noord - de Meent - Schoonhoven
Repair Café Haastrecht
Dag & tijd
1e donderdag van de maand van 13.30 - 16.00 uur
Prijs
Vrijwillige bijdrage
Locatie
Concordiaplein 1 - Haastrecht
Rouwverwerking
Dag & tijd
Start meerdere keren per jaar, ± 8 bijeenkomsten
Informatie
085 - 066 23 70 of via de WelZijnspunten
Kern
In verschillende kernen van de Krimpenerwaard
Sociale activiteiten - Intercultureel
Dag & tijd
www.krimpenerwaardintercultureel.nl/agenda
Informatie
Voorlichting, gezondheid, medisch, educatie, workshops
Contact
h.dejong@kicnetwerk.nl
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Lokale Commissies
Onderstaande Lokale Commissies organiseren diverse activiteiten; een
programma-overzicht voor de betreffende kernen is als bijlage toegevoegd.
U kunt eventueel de overzichten ook bij ons opvragen en/of ophalen.
Lokale commissie Ammerstol
Leden
Adrie Huijsmans, penningmeester
Anneke Schwaab, secretaris
Sjaak van Buren, 2e penningmeester
Inge Scheer, vice-voorzitter
Jan van der Werf, voorzitter
Gerrie Gelderblom, lid
Informatie
Tel. 0182 - 35 35 01 / annekeschwaab-kok@ziggo.nl
Locatie

H. Zanen Buurthuis - Ds Hugenholtzstraat 4 - Ammerstol
Ook te huur voor activiteiten.

Lokale commissie Bergambacht
Leden
Gonda Zwartbol, Pans Christ, Wim de Jong, Piet Jongkind,
Marjo Eichelsheim, Gerdien Verrips, Rob Heus, Ina de Mik
Informatie
Tel. 0182 - 35 34 60 / eichelsheimmarjo@gmail.com
Locatie

Act.centrum ‘De Tulp’ - Burg. Huijbrechtstraat 2 Bergambacht. Ook te huur voor activiteiten.

Lokale commissie Berkenwoude
Leden
Mw R. van Cappellen, voorzitter
Dhr B. Bout, secretaris,
Mw J. Boom, penningmeester
Mw L. Verburg, algemeen lid
Dhr P. van Meijeren, algemeen lid
Mw G. Suyker, algemeen lid
Mw A. Verkaik, algemeen lid
Informatie
Tel. 0182 - 362 650
Locatie

Activiteitencentrum Cultreel Centrum ‘De Zwaan’, de sociëteit Kerkweg 2, Berkenwoude. Ook te huur voor activiteiten

Lokale commissie Stolwijk
Leden
Cock Kapteijn, voorzitter
Siny Vonk, algemeen lid
Marrie Oudenes, penningmeester
Gre Habben Jansen, 2e penningmeester
Jannie Kapteijn, secretaris
Informatie
Cock Kapteijn - tel. 06 - 18 31 81 24 / c.kapteijn@planet.nl
Locatie
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Het Kwartier, Jan Steenlaan 16b, Stolwijk
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WelZijnspunten
Woonkern

Locatie

Dag

Tijd

Ammerstol

H. Zanenhuis,
Ds Hugenholtzstraat

Woensdag

09.00 - 10.30 uur

Bergambacht

Gezondheidscentrum
Meidoornstraat 3

Maandag

15.00 - 16.30 uur

Bergambacht

De Tulp
Burg. Huijbrechtstraat 2

Alle werkdagen

Op afspraak

Berkenwoude

Cultureel centrum
De Zwaan, Kerkweg 2

Dinsdag

10.00 - 11.30 uur

Gouderak

Dr Boumanhuis,
Kranepoort 6 (1e etage)

Donderdag

09.00 - 10.30 uur

Haastrecht

Huisartsenpraktijk,
Concordiaplein 3

Maandag

13.00 - 15.00 uur

Haastrecht

Hof van Stein,
De Ruyterstraat (dijkkant)

Laatste vrijdag
van de maand

10.00 - 11.30 uur

Krimpen
aan de Lek

Cultuurhuis,
De Markt 201

Dinsdag

14.00 - 16.00 uur

Krimpen
aan de Lek

De Dertienhuizen 3

Donderdag

09.00 - 11.00 uur

Lekkerkerk

Bibliotheek,
Talmastraat 1

Maandag

14.00 - 16.00 uur

Lekkerkerk

Bibliotheek,
Talmastraat 1

Woensdag

10.00 - 12.00 uur

Ouderkerk
aan den IJssel

Geerestein,
Burg. Neetstraat

Dinsdag

09.00 - 11.00 uur

Schoonhoven

Oranjeplaats 45b

Maandag t/m
Donderdag

09.00 - 12.00 uur

Schoonhoven

De Brug,
Pasteurweg 100

Eerste dinsdag
van de maand

14.00 - 15.00 uur

Schoonhoven

Huis van Noord,
’s Heerenbergstraat 26

Donderdag

14.00 - 15.00 uur

Stolwijk

Huisartsenpraktijk,
Stolwaardplein 1

Maandag

09.00 - 10.30 uur

Vlist

Het Honk,
Julianaplein

Donderdag

10.00 - 11.30 uur
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