
Vrijwilligers zijn belangrijk. Belangrijk voor organisaties en belangrijk voor wijkbewoners. 
Daarom heeft het Sociaal Team Centrum en Team Buurtwerk in de maand oktober een aantal 
activiteiten speciaal voor vrijwilligers.

vrijwilligers
maand van

woensdag 
5 oktober 

Excursie langs drie 

vrijwilligersorganisaties 

donderdag 
13 oktober

Workshop “Creatieve Ideeën” voor 

vrijwilligers die met kinderen werken

Dinsdag 
18 oktober

Workshop Oriëntatie op 

vrijwilligerswerk

Maandag 
31 oktober

Informatiebijeenkomst “We Helpen”



Excursie langs drie vrijwilligersorganisaties 
Denkt u erover om vrijwilligerswerk te doen en wilt u meer weten over diverse mogelijkheden? 
Ga met ons mee op excursie! Lunch met informatie over vrijwilligerswerk bij MEE Drechtsteden. 
De diversiteit aan vrijwilligerswerk is groot. Denk aan koffieschenken in een buurtcentrum, 
activiteiten organiseren, gastvrouw bij een sociaal team, individuele begeleiding…
Daarna gaan we naar Inloophuis Helianthus. Dit is een ontmoetingsplaats voor mensen met 
kanker en hun naasten. Vrijwilligers ontvangen hier gemotiveerd en met plezier de bezoekers. 
Tevens worden hier diverse activiteiten georganiseerd.
Als laatste gaan we naar Speeltuin Oosterkwartier. Ook dit is een enthousiaste 
vrijwilligersorganisatie. Toezicht tijdens spelen , bemannen van de bar, onderhoud van de 
speeltuin, organiseren van activiteiten, er is van alles te doen. Aanmelden voor 1 oktober bij Ina 
de Jong, T 078 639 04 37, email Ina.dejong@meedrechtsteden.nl

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

woensdag 5 oktober Start Wijkcentrum Staart West, 
Maasstraat 25

12.15 – 16.00 uur ja

Workshop “Creatieve Ideeën” voor vrijwilligers die met kinderen werken
Werkt u met kinderen en vindt u het leuk om weer eens frisse ideeën op te doen? De 
medewerkers van Mirakel (Stichting Allure) dragen ze graag aan. Kom gezellig creatief bezigzijn 
met een groepje collega-vrijwilligers op 13 oktober. Aanmelden voor 6 oktober bij Ina de Jong,  
T 078 639 04 37, email Ina.dejong@meedrechtsteden.nl

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

donderdag 13 oktober Mirakel, Reeweg Oost 51 9.00 – 11.00 uur ja

Workshop Oriëntatie op vrijwilligerswerk
Wat is vrijwilligerswerk. Mag je vrijwilligerswerk doen met een uitkering. Mag je een vergoeding 
krijgen? Op deze en nog meer vragen krijgt u antwoord tijdens deze bijeenkomst. Ook informatie 
over het vrijwilligershuis en oefenen met de site van het vrijwilligershuis. Aanmelden voor 13 
oktober bij Ina de Jong, T 078 639 04 37, email Ina.dejong@meedrechtsteden.nl

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

Dinsdag 18 oktober Wijkcentrum Staart West, 
Maasstraat 25

14.00 – 15.30 uur ja

Informatiebijeenkomst “We Helpen”
Wijkbewoners die zich vrijwillig in willen zetten voor een wijkbewoner met een kortdurende 
hand-en-spandienst kunnen dat melden via de website wehelpen.nl. Hoe dat werkt komt u in 
deze bijeenkomst te weten. Ook is er gelegenheid om een account aan te maken en te oefenen 
op de website. Op deze middag wordt tevens de ontmoetingsplek in het wijkcentrum geopend.

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

Maandag 31 oktober Wijkcentrum Staart West, 
Maasstraat 25

14.00 – 16.00 uur nee



mantelzorgers
maand van

Mantelzorgers verrichten veel werk. Ze doen dit uit affectie en verbondenheid met de mensen 
in hun nabijheid. In november worden veel activiteiten speciaal voor hen georganiseerd. 
Sociaal Team Centrum en Team Buurtwerk bieden hen graag dit gevarieerde programma aan.

Maandag 
31 oktober

Informatiebijeenkomst “We Helpen”

donderdag 
10 november

Fotoshoot met fotograaf 

Jeroen Niemeijer

Vrijdag 
11 november

Houten kistje versieren en lunch

Donderdag 
17 november

Voorlichtingsbijeenkomst WMO 

Drechtsteden

Donderdag 
24 november

Gezellige afsluiting



Informatiebijeenkomst “We Helpen”
Mantelzorgers die op zoek zijn naar mensen die met afgebakende klusjes kunnen helpen bij de 
ondersteuning van hun naaste kunnen dat aanvragen via de website wehelpen.nl. Hoe dat werkt 
komt u in deze bijeenkomst te weten. Ook is er gelegenheid om een account aan te maken en 
te oefenen op de website. Op deze middag wordt tevens de ontmoetingsplek in het wijkcentrum 
geopend.

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

Maandag 31 oktober Wijkcentrum Staart West, 
Maasstraat 25

14.00 – 16.00 uur nee

Fotoshoot met fotograaf Jeroen Niemeijer
“Een echte foto hoef je niet uit te leggen en kun je niet in woorden vatten” Ansel Adems.
Laat een mooie foto maken van u als mantelzorger(s). Natuurlijk kan ook degene waarvoor u 
zorgt erbij op de foto. Immers: Mantelzorg doe je samen! 
Aanmelden voor 7 november bij Ina de Jong, T 078 639 04 37, email Ina.dejong@meedrechtsteden.nl

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

donderdag 10 
november

Wijkcentrum Staart West, 
Maasstraat 25

14.00 – 16.00 uur ja

Houten kistje versieren en lunch.
Met diverse materialen versiert u een kistje dat daarna dienst kan doen als plantenbakje, verzamel-
bakje, sieradendoosje, dienblad enz. De lunch wordt verzorgd door de jongeren van “Mirakel”.
Aanmelden voor 5 november bij Ina de Jong, T 078 639 04 37, email Ina.dejong@meedrechtsteden.nl

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

vrijdag 11 november Mirakel, Reeweg Oost 51 11.00 – 15.00 uur ja

Voorlichtingsbijeenkomst WMO Drechtsteden
Informatie over regelgeving en mogelijkheden binnen en omtrent de WMO Drechtsteden.
Vragen over waar u terecht kunt voor aanpassingen, vervoer, ondersteuning, hulpmiddelen in 
huis, beschermd wonen e.d.? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Meld u dan nu aan voor 
deze bijeenkomst bij het sociaal team centrum via de mail: centrum@sociaalteamcentrum.nl  
per telefoon: 078-2210200 of loop gezellig eens binnen bij het sociaal team centrum op de 
Bankastraat 10. 

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

Donderdag 17 
november

Sociaal Team,Bankastraat 10 14.00 – 15.30 uur ja

Gezellige afsluiting
Een leuke middag voor alle deelnemers aan de activiteiten voor vrijwilligers en mantelzorgers. 
We horen graag wat u ervan hebt gevonden. Onder het genot van een hapje en drankje zullen we 
de foto’s tentoonstellen van “Mantelzorg doe je samen”. Deze foto’s krijgen de mantelzorgers 
ook mee.Tevens projecteren we de foto’s die tijdens de andere activiteiten zijn gemaakt.

Wanneer Waar Tijd Aanmelden

donderdag 24 
november

Wijkcentrum Staart West, 
Maasstraat 25

14.00 – 15.30 uur nee


