
“De plaats om 
elkaar te ontmoeten.”

STICHTING DE WIELBORGH, HET SOCIAAL TEAM/

ZICHTBARE SCHAKEL EN MEE IN STA PAL

Stichting de Wielborgh, het Sociaal team en MEE (buurtwerk)  heten 
u van harte welkom. Wij willen u graag ontmoeten om met elkaar in 
gesprek te gaan. Dit doen wij door op verschillende dagen in de week 
aanwezig te zijn.

Wijkcentrum Sta Pal 
Otto Dickeplein 1
3311 TV Dordrecht 



MAANDAG
Elke 1e en 3e maandag van de 
maand van 13:30-14:30 uur
Zichtbare Schakel /Sociaal Team
Vanuit het sociaal team heeft  al 
enige tijd de Zichtbare Schakel een 
verpleegkundig spreekuur in Sta Pal. 
U kunt hier terecht voor 
•  gezondheidsvoorlichting en 

advies 
•  meten van uw bloeddruk en 

bloedsuiker

Sociaal Team (Binnenstad, 
Noordflank, Reeland en Staart)
De wijkverpleegkundige werkt 
samen met de medewerkers van 
het Sociaal Team.

Hij/zij kan u in contact brengen met 
de medewerkers.
Het Sociaal Team is er 
voor informatie, advies en 
ondersteuning.
U kunt onder andere terecht  met 
vragen over:
• zorg en gezondheid
• woonzaken/huurderszaken
•	 financiën	
• familie en relatie

Wilt u zelf op een ander moment 
in contact komen met het Sociaal 
team of De Zichtbare Schakel, 
dan kunt u dagelijks terecht  op de 
Bankastraat 10.

DINSDAG 
Wekelijks van 13.30 – 15.30 uur
Bewonersinitiatieven 
•  stimuleren en ondersteunen van  

bewonersinitiatieven 
•  adviseren bewoners hoe zij 

kwesties in hun straat of buurt 
kunnen aanpakken

•  bewoners met instanties of 
bewoners onderling met elkaar 
in contact brengen, zodat 
bewoners(-initiatieven) elkaar 
kunnen versterken. 

De Wielborgh, Sociaal Team en 
MEE (buurtwerk) gaan hierbij uit 
van de eigen kracht van bewoners. 
Met elkaar een straat of  buurt 
vitaal maken en vitaal houden.
Wij kunnen hier  op verschillende 
manieren ondersteuning in bieden. 
Denk hierbij aan:
• indienen van een wijkwens 
• jaarlijks terugkerende burendag
• buurtpreventie-app 
•  bewonerscommissie die overlast 

ervaart in een straat of wijk en de 
handen ineen wil slaan

Kracht van vrijwilligers
Een wijk kan niet “leven” zonder de 
inzet van vrijwilligers, wij zijn dan 
ook altijd op zoek naar mensen 
die zich in de wijk willen inzetten 
voor een leefbare en betrokken 
samenleving.

WAT DOEN WIJ EN WANNEER ZIJN WIJ IN STA PAL



WAT DOEN WIJ EN WANNEER ZIJN WIJ IN STA PAL

Wilt u deelnemen aan activiteiten 
in de wijk of zelf een activiteit 
opzetten, dan kunt u vrijblijvend 
een keer komen praten tijdens 
onze inloop  op dinsdagmiddag van 
13.30 uur tot 15.30 uur in Sta Pal. 

•  alles begint met een ontmoeting. 
Dagelijks ontmoeten 
buurtbewoners, vrienden, familie 
en professionals elkaar in de wijk. 
Zij zijn met elkaar in gesprek, 
doen mee aan activiteiten en 
wisselen verhalen uit.

•  een tip of idee? Dan gaan wij  
graag met u in gesprek.

De ontmoetingsruimte van Sta Pal is 
dagelijks geopend en toegankelijk 
voor bezoekers en wijkbewoners. 
U	kunt	er	een	kopje	koffie	of	
thee drinken, deelnemen aan 
activiteiten, de krant lezen of elkaar 
ontmoeten. 
De	koffie	staat	voor	u	klaar!

DONDERDAG
Wekelijks 15.00 -16.00 uur
Wonen en Zorg
De Servicemakelaar van de 
Wielborgh biedt advies en 
ondersteuning, in het bijzonder 
gericht op ouderen. 

Heeft u vragen over wonen of 
zorg?
•  Kom ik in aanmerking voor een 

zorgindicatie?
•  Wat zijn de kosten voor wonen 

met een zorgindicatie?
•  Ik heb nog geen persoonlijke 

zorg nodig, maar wil toch 
een zorgwoning huren. Is dit 
mogelijk?

•  Ik wil personenalarmering, wat 
moet ik doen?

Mensen vinden het steeds lastiger 
om met de juiste vraag bij de juiste 
organisatie aan te kloppen. Waar 
mogelijk beantwoorden wij uw 
vraag en mocht dit niet lukken dan 
helpen we u bij het vinden van de 
juiste organisatie. 



Voor wie werken wij?
Buurtbewoners	in	de	wijken	Staart,	Binnenstad/Noordflank	en	Reeland.

Hoe kunt u ons bereiken?
•  Wijkcentrum Sta Pal 

Otto Dickeplein 1, 3311 TV Dordrecht 
T 078 649 21 11 (algemeen nummer Wielborgh) 
www.wielborgh.nl

•  Sociaal Team/ Zichtbare Schakel 
Bankastraat 10 3312 GD Dordrecht 
T 078 221 02 00 
centrum@sociaalteamdordrecht.nl

•  Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven 
Nancy van Driel

 T 06 388 267 66 
 nvandriel@wielborgh.nl

•  Marijke Philippus
 T 06 462 774 91 
 Marijke.philippus@meedrechtsteden.nl

•  Wonen en Zorg 
Netty Boelsma 

 T 078 649 21 11 (algemeen nummer Wielborgh)
 NBoelsma@wielborgh.nl

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


