
 

Er is wel een heel passende naam 
bedacht; Ons Midden. Het geeft precies 
aan wat een buurtkamer zou moeten 
zijn: een plek middenin de wijk voor 
iedereen. De eerste officiële buurtkamer 
in Hellevoetsluis gaat op maandag 27 
februari aan de Bremstraat van start. 
Het is een kleinschalige ontmoetings-
plek van, voor en door buurtbewoners. 
Een soort buurthuis, maar dan helemaal 
2017. Dit betekent dat de buurtbewo-
ners zelf de regie in handen krijgen 
en dus verantwoordelijk zijn voor het 
welslagen. De bewoners die er nu bij 
betrokken zijn hebben er in elk geval 
heel veel zin in.

De voorbereidingen in de voormalige 
kleuterschool van de Wateringe zijn al 
enige tijd aan de gang. In de buurt is dat 
niet onopgemerkt gebleven. Dat is niet al-
leen af te lezen uit het aantal buurtbewo-
ners dat al actief betrokken is. Het zingt 
ook al rond in de buurt. “Ze hebben me 
al gevraagd wanneer we eigenlijk open 
gaan”, vertelt Agnes. De nieuwjaarsrecep-
tie in de buurtkamer in wording waarop 
al heel wat buurtbewoners aanwezig wa-
ren, heeft natuurlijk de nieuwsgierigheid 
in de buurt verder aangewakkerd.

Vrij stil op straat
Ilse woont er al heel wat jaren. Ze heeft 
de wijk vanaf het begin zich zien ont-
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wikkelen. Van een wijk met veel jonge 
gezinnen met kinderen tot wat het nu is; 
een wijk waar de gemiddelde leeftijd flink 
gestegen is, de bevolkingssamenstelling is 
veranderd en waar het over het algemeen 
vrij stil is op straat. “Er is niets voor de 
bewoners en eigenlijk is er ook nooit iets 
geweest”, weet Ilse. “Daarom vind ik het 
erg leuk dat er nu een buurtkamer is en 
daar zet ik me graag voor in. Ik ben zo’n 
vijf jaar thuis en mijn energie begon op 
te raken. Ik wil graag dingen doen en het 
liefst met kinderen. Daar wil mijn energie 
in steken. Voor mijn werk ben ik ook altijd 
met kinderen bezig geweest.”

De buurtkamer is er voor de hele wijk. 
Het is jammer dat de laagbouw tot nu toe 
wat oververtegenwoordigd is. Er schijnt 
tegenwoordig toch een soort onzicht-
bare grens te zijn tussen de hoog- en 
laagbouw. Voor Bep is dat zeker niet het 
geval. Ze woont al ruim veertig jaar in een 
van de flats en is altijd actief geweest. “Het 
verbaast me dat er zo weinig flatbewoners 
echt actief zijn; bij de buurtaanpak zag je 
er ook niet zoveel.” Agnes heeft wel een 
idee hoe dat komt. “Het heeft te maken 
met andere culturen. Juist voor deze men-
sen is de buurtkamer ook belangrijk. We 
moeten proberen ze erbij te betrekken en 
te activeren. Kinderen, jongeren, ouders, 
ouderen: ze zijn allemaal welkom.” 

Kinderen
Aan de andere kant realiseert iedereen 
zich dat de maatschappij is veranderd en 
dat mensen meer op zichzelf zijn gewor-
den en dat kinderen tegenwoordig andere 
bezigheden hebben. Het liefst ziet Ilse 
kinderen die met hun handen bezig zijn, 
wat kunnen maken. “Er zijn kinderen die 
niet weten wat ze met een schroefdraaier 
moeten doen. Dat is toch erg.”
Een aantal buurtbewoners is al enige tijd 
driftig in de weer met de inrichting. Ze 

Spelletjes spelen in De Oude Woelhoek
Bent u alleen en heeft u zin in een gezel-
lige avond om met anderen een ouder-
wets of nieuw spelletje op een bord te 
spelen? De Oude Woelhoek in Nieuwen-
hoorn biedt u daar op de vrijdagavond de 
gelegenheid toe. De spelavonden begin-
nen om zeven uur en duren tot ongeveer 
twaalf uur. In die tijd kunt u verschillende 
bordspellen spelen. De tijdsduur van de 
spelen lopen uiteen van dertig minuten 
tot een paar uur. Om de vrijdag komen er 
tussen de tien en vijftig liefhebbers in de 
leeftijd van dertien tot zestig jaar samen 
om de oudere en nieuwste spellen te 
spelen. De verschillende spelletjes kunnen  
in De Oude Woelhoek worden gespeeld 
vanaf twee tot tien spelers. Er is een ruime 
keuze aan spelen. Heeft u thuis een spel 
liggen dat u graag wilt spelen, neem het 
gerust een keer mee. Misschien vindt u 
wel een gelijkgestemde speler. En kent u 
een spel niet, de spelregels worden door 
de aanwezige leden, met handleiding, 
uitgelegd. Dus ervaring of niet, u bent 
altijd van harte welkom. Het gaat om de 

gezelligheid met elkaar, het spel en niet 
om de knikkers. 
Het begon allemaal in 2015, op initiatief 
en onder begeleiding van Julia Groothuis-
Ternavskaja. Er is toen een besloten groep 
opgericht met de naam Orange Dwarf. 
Aanmelden is vrij en er is een vrije in-
loop; stap eens naar binnen en kijk rond. 

Misschien iets om de eenzame avond in 
te vullen en nieuwe contacten te leggen ? 
Kijk ook eens op de www.bordspelmania.
eu en snuffel daar op uw gemak rond.
De Oude Woelhoek is te vinden in 
Nieuwenhoorn aan het Achterdorp 9. 
De kosten voor een avondje gezelligheid 
en spelvermaak bedragen twee euro.

zijn ervoor maar liefst bij drie kringloop-
winkels geweest om passende meubels 
te vinden. Daarnaast hebben ze ook wat 
nieuwe spulletjes aangeschaft. “De gezel-
ligheid is al binnengebracht door alle 
vrijwilligers van de buurtkamer en dat 
stralen zij allemaal uit.”, vindt Leny. De 
bewoners zijn erg te spreken over de gang 
van zaken en de steun die ze van diverse 
kanten krijgen. Toch hebben ze nog een 
wens. Voor verschillende activiteiten 
zouden ze graag ook gebruik willen 
maken van de gymzaal. Bijvoorbeeld voor 
de kinderdisco, yoga of bewegen voor 
ouderen. Misschien dat een gesprek met 
de gemeente wat kan opleveren.

Programma
Er is een voorlopig programma dat vanaf 
volgende week gaat draaien. Op maandag 
een koffieochtend en handwerken, dins-
dag met Er op uit met…, een spreekuur 
onafhankelijke cliëntenondersteuning 
en darten, woensdag de kinderclub, 
donderdag bewegen op muziek en vrijdag 
een spelmiddag en een kinderdisco. In 
de voorjaarsvakantie is er elke dag een 
koffieochtend, op dinsdag, woensdag en 
donderdag een kinderclub en op vrijdag 
een kinderdisco. En er is een weggeefhoek 
als de buurtkamer geopend is. Meer infor-
matie staat op Facebook (buurtkamerons-
midden) of is te verkrijgen via e-mail: 
buurtkamernoordwest@gmail.com.
Bij de buurtkamer zijn ter ondersteuning 
professionele organisaties betrokken, zoals 
PUSH opbouwwerk, DOCK jongerenwerk 
en SBO. In de toekomst hoopt men dat 
ook andere professionele organisaties 
zoals de wijkverpleging, de wijkagent en 
de wijkmeester van woningcoöperatie 
Maasdelta en dergelijke regelmatig naar 
de buurtkamer komen, bijvoorbeeld in 
de vorm van een soort inloopspreekuur 
of rondom buurtinformatie activiteiten. 
Mogelijk dat de buurtkamer voor nog 
meer organisaties interessant is.
De hele buurt heeft mogen meedenken 
over een passende naam voor de buurt-

kamer. De vraag heeft meer dan dertig 
inzendingen opgeleverd. Een mooi begin, 
maar er zouden zich nog veel meer men-
sen bij de buurtkamer betrokken moeten 
voelen. “Er moet gewoon een wij-gevoel 
komen in de wijk”, vindt Karin. De ande-
ren zijn het daar helemaal mee eens.

Nieuw initiatief
De buurtkamer is nieuw in Hellevoet-
sluis. Een onderzoek in de planten- en 
bloemenbuurt heeft laten zien dat er 
veel alleenstaanden wonen en dat de 
sociale cohesie te wensen overlaat. 
Voor de gemeenteraad aanleiding om 
verbetering te brengen in die situatie. 
Een buurtkamer zou daar een bijdrage 
aan kunnen leveren. Door middel van 
een pilot waarvoor de gemeente geld 
beschikbaar heeft gesteld, mag de 
buurtkamer aan de Bremstraat laten 
zien wat het oplevert voor de wijk. Na 
een jaar volgt er een evaluatie om te 
kunnen beoordelen of de buurtkamer 
inderdaad een bijdrage kan leveren 
aan de oplossing van het probleem. De 
buurtkamer wordt ondersteund door 
professionele organisaties (PUSH, 
DOCK en SBO), maar het is de bedoe-
ling dat de bewoners uiteindelijk hele-
maal zelf de regie in handen krijgen.

Buurtcentrum De Kooistee heeft vorige 
week de deuren gesloten voor een gron-
dige verbouwing. De activiteiten gaan 
echter gewoon door, alleen tijdelijk op 
andere locaties.
Er is een nieuwe eigenaar die het pand 
heeft gekocht. Eric Waasdorp gaat er 
een praktijk voor fysiotherapie vestigen, 
maar maakt ook ruimte voor activitei-
ten van het buurthuis. Hij hoopt dat de 
werkzaamheden in juli klaar zijn.
Tot die tijd worden de activiteiten van 
het buurthuis elders ondergebracht. Zo 
gaan koersballen, oriëntaalse dans en 
yoga naar de gymzaal aan de Bremstraat.
Andere activiteiten gaan naar de Ploeg-
schaar, het Hart van Hellevoet en elders.
Nadere informatie hierover is op te 
vragen bij PUSH opbouwwerk.
Lowie Reinders staat ons in het buurt-

huis te woord over de veranderingen. 
Hij heeft de coördinatie over de acti-
viteiten van het buurthuis. “Het is een 
win-win situatie voor de gebruikers”, 
vindt hij. De huidige gebruikers zijn in 
elk geval overwegend positief.
De gemeente draagt zorg voor de 
verhuizing en de opslag van de spul-
len. In januari heeft de gemeente een 
voorlichtingsbijeenkomst gehouden over 
de plannen voor het buurtcentrum. In 
de nieuwe situatie huurt de gemeente de 
ruimte voor de activiteiten van de heer 
Waasdorp. Er is overeengekomen dat 
de activiteiten voor het buurthuis nog 
minimaal vijf jaar doorgaan.
De betrokken partijen proberen zo goed 
mogelijk met elkaar in gesprek te blijven 
en eventuele problemen voor te zijn of 
om zo snel mogelijk te kunnen oplossen.

Activiteiten buurthuis de Kooistee
gaan tijdelijk naar andere locaties

Ledverlichting
in brandpaden
Via de Buurtaanpak geven bewoners mede 
invulling aan hun omgeving. Maasdelta 
maakt in het leefbaarheidbudget mid-
delen hiervoor vrij. In de bloemen- en 
plantenbuurt (achter de flats van de 
Parnassialaan, Gentiaan en Egelantier) is 
hiermee achterpadverlichting met zon-
nepanelen en LED-lampen gerealiseerd, 
inclusief bewegingsmelder. De verlichting 
gaat alleen maar branden als er iemand 
langsloopt. Dit bevordert de veiligheid.



Wilt u weten wat er in uw buurt
te doen is?
Heeft u vragen of opmerkingen over  
uw buurt?
Wilt u een leuke activiteit organiseren  
met buurtgenoten?
Wilt u samen met de buurt uw woon-
omgeving opknappen?
Heeft u ideeën en wilt u daarbij ondersteu-
ning van het wijkbeheer? 

Neem dan contact met ons op!
Dat kan via de Stichting PUSH, telefoon 
316 688, of met Richard Berends 
(gemeente), telefoon 14 0181.
U kunt ook per e-mail contact opnemen 
via wijkbeheer@hellevoetsluis.nl.
Meer informatie over wijkbeheer kunt u 
vinden op de website van de gemeente:
www.hellevoetsluis.nl 
onder de tab gemeenteloket.

Voor ‘simpele klachten en meldingen’ over 
het openbaar gebied in de wijk (loslig-
gende tegels, kapotte lantaarns,  kapot  

hekwerk, zwerfvuil en dergelijke) kan con-
tact worden opgenomen met de gemeente: 
14 0181. 
Ook kunt u uw melding doorgeven via 
een formulier op de gemeentewebsite
www.hellevoetsluis.nl via de link Meldpunt 
openbare ruimte.

Gemeente Hellevoetsluis: 14 0181
Woontrefpunt MaasDelta: 603 703
Politie: 0900 8844
Stichting PUSH: 316 688

Rob Berkhuizen
(en anderen)

Redactie Kijk op de Wijk,
p/a Sportlaan 1,
3223 EV Hellevoetsluis.
redactie.kijkopdewijk@stichting-push.nl

Contactpersoon redactie:
Team Wijkbeheer
gemeente Hellevoetsluis
telefoon 14 0181

Wijkbeheer biedt ondersteuning Klachten en meldingen Telefoonnummers Colofon

Fotografie

Tussen de 50 en 100 buurtbewoners 
bezochten 11 februari de informatie-
markt van de Bloemen- en Plantenbuurt 
Oost. De inloopochtend vond plaats 
in de gloednieuwe Buurtkamer aan de 
Bremstraat. Bewoners konden op grote 
kaarten de ontwerpen bekijken en vragen 
stellen over de maatregelen die samen 
met de kwaliteitteams zijn bedacht. Bewo-
ners hebben samen met het wijkbeheer in 
vier ontwerpsessies een breed gedragen 
ontwerp gemaakt waar de buurt flink 
van moet opknappen. Ook was er een 

3D-animatie te zien van hoe de buurt er 
na de herinrichting uit gaat zien. Voor 
geïnteresseerden is het filmpje te vinden 
op YouTube (‘Animatie Buurtaanpak Bloe-
men- en Plantenbuurt Oost’).
Naast alle aandacht voor bijvoorbeeld 
het parkeren, de verkeersveiligheid, het 
groen en het spelen was er ook een stand 
over de Buurtkamer en de toekomstige 
vlindertuin naast het voormalige school-
gebouw aan de Bremstraat. 
De uitvoering van de werkzaamheden 
gaat tegen de zomer van dit jaar van start.

Nieuwenhoorn
Op de raadfoto van januari stonden 
enkele gebouwen in Nieuwenhoorn. Op 
zich was de locatie vrij goed herkenbaar 
en het is ook wel een bekend gebouw, 
maar het heeft jammer genoeg geen 
reacties opgeleverd. Het gebouw links 
op de foto, waarvan de gevel voor 
driekwart te zien was, hoorde bij het 
gebouw waarover het eigenlijk gaat. 
Het gebouw dat ernaast staat is in het 
dorp ook bekend. Het is namelijk het 
oude gemeentehuis van Nieuwenhoorn 
dat na de samenvoeging met Hellevoet-
sluis en Nieuw-Helvoet in gebruik is 
genomen door de organisatie van de 
burgerbevolking. Nu is er een particu-
liere onderwijsinstelling in gehuisvest.
Het eerste gebouw was de eerste 
openbare lagere school van Nieuwen-
hoorn. Het werd als houten noodschool 
gebouwd aan het Achterdorp tegenover 
de kerk. Het gebouw kreeg de naam De 
Woelhoek.
Hoewel het een houten noodgebouw 
was, heeft het vele jaren dienst gedaan 
totdat er een nieuw stenen gebouw 
werd neergezet aan het Simon Zwaan-
pad. Dit gebouw kreeg de naam De 
Nieuwe Woelhoek en functioneert nog 
steeds als school, maar nu als onderdeel 

van de openbare basisschool Het Palet 
met nog twee locaties in Den Bonsen 
Hoek en in de Ravense Hoek.
Het houten noodgebouw werd 
omgedoopt in De Oude Woelhoek en 
deed nog een aantal jaren dienst als 
buurtcentrum. Tot het bestuur van de 
stichting het niet meer verantwoord 
vond om met deze huisvesting door te 
gaan en besloot om in eigen beheer een 
stenen gebouw neer te laten zetten om 
zo op gepaste wijze onderdak te kun-
nen bieden aan de vele activiteiten die 
ook nu nog plaatsvinden in De Oude 
Woelhoek.

Wat is dit?
Weet u meer over het gebouw op  
bovenstaande foto? Laat het ons weten.  
U kunt uw reactie sturen naar
Redactie Kijk op de Wijk, 
Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis
of opbouwwerk@stichting-push.nl

BuurtenindeWijk

    Zonnetje
inHellevoetsluis

Elke maand wordt er een zonnetje 
uitgedeeld. Het zonnetje is voor vrij-
willigers die vaak achter de schermen 
zich inzetten voor diverse activitei-
ten. Het zonnetje voor vrijwilligers 
is een initiatief van het Centrum 
Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis en 
PUSH opbouwwerk.

Deze maand viel de eer te beurt aan 
Yvonne Mosterd, een van de vele 
vrijwilligers die zich inzetten voor het 
Service Bureau Ouderen (SBO)
Yvonne werkt inmiddels tien jaar voor 
het SBO. Zij is chauffeur bij de maal-
tijdbezorging, actief bij de boodschap-
pendienst en medewerker algemene 
dienst. Voor het werk op de bus heeft 
ze speciaal haar rijbewijs gehaald.
Yvonne is een bezig bijtje en zet zich 
met hart en ziel vijf dagen in de week 
in voor het SBO. Ze is altijd vrolijk en 
bereid om extra werk te doen als dat 
nodig is. Ze ziet het SBO als een grote 
familie waar ze zich helemaal thuis 
voelt. De Raad van Toezicht en andere 
medewerkers zorgen er wel regelmatig 
voor dat Yvonne wat gas terugneemt, 
omdat ze soms te veel hooi op haar 
vork neemt. Dit beaamt ze met een 
grote glimlach. Als het even kan helpt 
ze ook nog bij het Hart van Hellevoet, 
zoals de grote ontmoetingsruimte van 
het voormalige verzorgingshuis Voor-
nesteyn wordt genoemd. Daar worden 
tegenwoordig allerlei activiteiten 
gehouden.
Yvonne heeft verschillende hobby`s. 
Natuurlijk het SBO, Feyenoord en dan 
met name Dirk Kuyt, en uiteraard de 

zorg voor haar dochter. Hoewel dat 
niet echt een hobby genoemd kan 
worden, doet ze het erg graag. Als fana-
tiek supporter van die mooie club uit 
Rotterdam-Zuid zijn moeder en doch-
ter dan ook vaak in de Kuip te vinden.
Het SBO beloonde Yvonne tijdens de 
oliebollenparty in december met een 
shirt van Feyenoord voor haar inzet. 
Op de rug staat Kanjer met het num-
mer 7, het rugnummer van Dirk Kuyt. 
En een kanjer is ze natuurlijk. Met ge-
paste trots staat ze hier in het uittenue 
van Feyenoord op de foto.
Hennie Wiersma van het centrum van 
vrijwilligerswerk overhandigde Yvonne 
het zonnetje. Ook kreeg ze een mooi 
boeket bloemen en een doos gebak.
“We zijn heel blij met Yvonne”, vertelt 
Janneke Postma van het SBO, ‘zij ver-
dient dit eerbetoon.”

Een bezig bijtje dat zich 
met hart en ziel inzet

Cultuurhuis: meer cultuur onder één dak

Veel belangstelling 
voor definitief ontwerp 

Aanmelden voor Hellevoetse Opschoondag

Koffie gemixt
op Hellevoetse
Vrouwendag

Voor de Hellevoetse Opschoondag  
hebben zich al vijftien bewoners- en 
vrijwilligersorganisaties aangemeld.  
Het is de bedoeling dat op zaterdag  
11 maart buurtbewoners, vrijwil-
ligers, medewerkers Maasdelta, PUSH, 
jongerenwerk DOCK, het Energieteam 
en de gemeente aan de slag gaan om 
buurten op te fleuren. Bewoners, instel-
lingen of vrijwilligersorganisatie die hun 
speelterrein, buurtpleintje, jongeren-ont-

moetingsplaats, voetbalkooi, speelveld 
of schoolplein willen schoonmaken 
en opfleuren met nieuwe beplanting, 
kunnen zich aanmelden bij de gemeente 
hellevoetseopschoondag@hellevoetsluis.
nl onder vermelding van Hellevoetse 
Opschoondag. Per initiatief is een pakket 
beschikbaar met daarin onder andere 
plantjes en een cheque van 200 euro 
voor materiaal en consumpties. In de 
aanmelding moeten de gegevens van de 

contactpersoon van de groep staan, wat 
voor klus het is en waar de klus moet 
worden uitgevoerd. Iedereen kan zich tot 
1 maart aanmelden.
De Hellevoetse opschoondag wordt tege-
lijkertijd met de NL Doet georganiseerd 
waarvoor al 32 Hellevoetse initiatieven 
zijn aangemeld. Voor meer informatie 
kunt u contract opnemen met het op-
bouwwerk van PUSH, e-mail opbouw-
werk@stichting-push.nl.

In verband met internationale vrouwen-
dag op 8 maart heeft de multiculturele 
ontmoetingsactiviteit Koffie gemixt een 
extra ochtend georganiseerd. Het thema 
is ‘Dat is wat ons samen verbindt’. Alle 
vrouwen uit Hellevoetsluis zijn welkom 
en het maakt niet uit welke nationaliteit, 
kleur of geloof men heeft.
Initiatiefnemers Jamila en Mathilda 
hebben een geweldig programma 
uitgewerkt. De dag begint met een 
inloop vanaf 09.30 uur met koffie en 
thee. Daarna zijn er diverse workshops. 
In de hennaworkshop leert u prachtige 
henna tatoeages op handen en armen te 
schilderen. En er zijn korte workshops, 
verzorgd door een epileerster, visagist, 
haarverzorgster en schoonheidsspecialist.
Vervolgens zijn er optredens van een 
buikdansgroep en een Nederlands koor. 
Er zijn lekkere hapjes gemaakt, er is thee, 
koffie en fris. Het programma duurt tot 
ongeveer 12.30 uur.
Meedoen kost € 2,50. De opbrengt 
wordt gedoneerd aan de Voedselbank 
Hellevoetsluis. Buurtcentrum de Ploeg-
schaar is te vinden aan de Ploegschaar 13 
in Hellevoetsluis. 
Voor nadere informatie kan contact 
 worden opgenomen met Jamila,  
telefoon 06 19501204, of met Mathilda 
per e-mail misprangers@gmail.com.

Het Cultuurhuis Nieuwe Veste aan de 
Opzoomerlaan in de Vesting is deze 
maand in gebruik genomen. In het Cul-
tuurhuis bevinden zich het  Theater Twee 
Hondjes, de Muziekschool, de Volksuni-
versiteit, de bibliotheek en het Centrum 
Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.
Het nieuwe cultuurhuis is een bewuste 
keus van de gemeente. Met deze stap zit-
ten culturele activiteiten onder één dak 
waardoor er voor alle betrokkenen een 
versterkend effect optreedt.
Het Centrum Vrijwilligerswerk Helle-
voetsluis was voorheen in de bibliotheek 
bij het winkelcentrum te vinden. In de 
nieuwe situatie moet het vrijwilligers-
werk de balie delen met de bibliotheek. 
Dit heeft als nadeel dat er minder privacy 
is voor de degenen die van het Centrum 
Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis gebruik 
willen maken. Wellicht kan hiervoor nog 
een oplossing gevonden worden.
De openingstijden zijn op dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 
uur, op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
14.00 uur. Op woensdagmiddag zijn er 
ook veel vrijwilligers voor het repair café 
in het Cultuurhuis aanwezig.
Het Centrum Vrijwilligerswerk Helle-
voetsluis is nu bijna veertien jaar in 
Hellevoetsluis gevestigd. Dick, Anneke 
en Yvonne zijn er vanaf het begin bij 
betrokken. Een vrijwilligster heeft vanuit 

dit werk een eigen bedrijf op gestart.
De medewerkers doen behalve het werk 
aan de balie ook andere werkzaamheden. 
Ze helpen onder andere bij het vrijwil-
ligersterras. Deze activiteit is tijdelijk 
ondergebracht in het Hart van Hellevoet 
(voormalig Voornesteijn). Op termijn 
gaat ook het vrijwilligersterras naar de 
Nieuwe Veste.
Een goed initiatief bij het vrijwilli-
gersterras is om een maatje te vragen. 
Iedereen kan zich opgeven om een 
maatje voor een ander te zijn. Het motto 
is en blijft ‘Helpt elkaar’. Ze organise-
ren ook het vrijwilligerscafé. Daarnaast 
worden er regelmatig workshops en 

cursussen voor vrijwilligers gegeven. 
De vrijwilligers moeten alert zijn op 50 
procent korting; vraag ernaar. Ook zijn er 
uitstapjes zoals naar Rotterdam voor een 
ritje met de Snerttram. In samenwerking 
met Leer en Beleef worden er cursussen 
aangeboden. Deze cursussen kunnen 
bijdragen aan meer deskundigheid van 
vrijwilligers.
Binnenkort komt er een telefoonnummer 
voor alle gebruikers van het Cultuurhuis. 
De bedoeling is dat de medewerkers van 
het Cultuurhuis iedere beller een passend 
antwoord kunnen geven. Of ze worden 
doorverwezen. Klantvriendelijkheid staat 
heel hoog in het vaandel.


