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Deze agenda brengt zoveel mogelijk in beeld welke
activiteiten georganiseerd worden in Dordrecht.
Activiteiten die door het hele jaar toegankelijk zijn
én de extra’s in de Week tegen Eenzaamheid.
Onderstaande buurtinitiatieven, stichtingen en (wijk)organisaties
hebben naast hun reguliere aanbod door het jaar heen nog

extra aanbod in de Week tegen Eenzaamheid:

PEERpoint herstelacademie
Voor iedereen die een levensontwrichtende
gebeurtenis heeft meegemaakt en
gemotiveerd is om met eigen regie en
met lotgenoten te werken aan een leuker
leven. Burgraadt gebouw, Burgemeester
de Raadtsingel 49-71.
Eerstvolgende supportgroep ‘Je bent niet
alleen’ (4 bijeenkomsten) start op 3 okt. 2022.
Aanmelden: 06 10 15 27 12 /
info@peerpointherstelacademie.nl

Gemeenschappelijke activiteit
PZC Dordrecht (Dubbelmonde)
en Turkish Delight
Catering met Turkse gerechten, om bruggen
te slaan tussen culturen, want eten verbindt
mensen. Vrouwen met verschillende culturele
achtergronden worden ondersteund bij het
integreren in de Nederlandse samenleving.
Locatie: Koningstraat 290.

Legenda

Buitengebied

Het Reeland

1.	Toegang of deelname aan activiteiten is
gratis of er wordt een bescheiden koffie/
thee bijdrage gevraagd. Wordt iets in
rekening gebracht, dan staat het vermeld.
2.	Voor deelname hoeft niet aangemeld te
worden, tenzij anders vermeld.
3.	Bij iedere activiteit wordt met een icoon
vermeld in welke wijk het plaatsvindt.
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Buurtwerk Dordrecht

Stadslandbouwkas De Oude Beer

Buurtwerk Dordrecht West staat altijd open
voor een gesprek en vragen. Denk je erover na
om een activiteit te organiseren om de sfeer in
jouw buurt te verbeteren? Dan word je op weg
geholpen in de verschillende buurtcentra.

Een biologische stadslandbouwkas waar
je mee kunt werken, groente kunt kopen
of gewoon langs kan komen.
Rijksstraatweg 108.

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid worden
in de verschillende wijkcentra in Dordrecht
afwisselende programma’s verzorgd.
Informatieve momenten worden afgewisseld
met creatief en actief bezig zijn.

www.peerpointherstelacademie.nl/
activiteiten-dordrecht

Wil je weten wat waar te doen is? De aftrap
van deze week wordt do 29 sept gegeven in
wijkcentrum de Admiraal (Admiraalsplein).

Via Lumina

Raadpleeg www.buurtwerkdordrecht.nl
voor het programma.

Kunst en vriendschap worden onder
één dak verenigd. Deze stichting zet zich
in voor jongeren en volwassenen die net
even anders zijn. Voorstraat Noord 152.
Vr 30 sept van 19.00 - 21.30 uur: inloopavond
met informatie over Via Lumina. Voor belangstellenden en voor iedereen op zoek naar
contacten en activiteiten.
Zo 2 okt van 14.30 uur - 16.00 uur:
de exposerend kunstenaar in Outsider Art
galerie is aanwezig en vertelt over zijn werk.
www.vialumina.nl

Debsters

Do 29 sept 13.00 uur: kookworkshop voor
ouderen uit de wijk.
Vr 30 sept 14.00 - 16.00 uur: high tea voor
ouderen uit de buurt van PZC Dordrecht
Dubbelmonde.
Aanmelden: info@cateringturkishdelight /
06 27 14 67 83.

Sociaal Plein

www.cateringturkishdelight.nl

In Crabbehof slaan Wijk voor Wijk, Speelotheek
Pip & Zo, Crabbehoeve, Buurtwerk, Bibliotheek
AanZet en WIJ Dordrecht de handen ineen.
Zij verzorgen een uitgebreid programma in
de Week tegen Eenzaamheid.

Louterbloemen

De Week tegen Eenzaamheid staat bol van
ontmoeting, (creatieve) activiteiten, samen
eten, muziek en bewegen. Voor jong en oud.
Kijk voor het programma op www.pipenzo.nl

JUGON Dordrecht
Facebookgroep die mensen met een
mininuminkomen, ouderen en hulpgevers
aan elkaar verbindt d.m.v. kleine sociale
evenementen. WIJkhaven bij haven de Staart,
Maasstraat 25.
29 sept vanaf 10.00 uur: koffie en bingo.

Dierenzorgcentrum dat zich inzet voor
dieren door het regelen van vervoer, opvang,
registratie, hereniging of het herplaatsen
van dieren. Celsiusstraat 8.

Voor gezinnen met een beperkt maandbudget worden activiteiten, spullen en
cadeau’s georganiseerd om de lasten te
verlichten. Wijnbrug 1.
Wo 5 okt: rondvaart met de Dordtevaar
met hapje en drankje vanuit restaurant
de Stroper. Vanaf 15.00 uur.
Aanmelden via: info@debstersgo.nl

www.louterbloemen.nl

Bibliotheek AanZet/Het Spectrum
De Bibliotheek AanZet voorziet iedereen van
informatie, inspiratie en vaardigheden om
optimaal deel te nemen aan de samenleving.
Het Polderwiel, Dudok-Erf 58.

www.oudebeer.nl

www.debstersgo.nl

Onderstaande buurtinitiatieven, stichtingen en (wijk)organisaties
organiseren speciaal in de Week tegen Eenzaamheid activiteiten,
ontmoetingsmomenten of een open huis voor buurt- en
stadgenoten.

Helianthus
Een ontmoetingsplaats voor mensen met
kanker en hun naasten. Iedere di t/m do
10.30 - 16.30 uur vrije inloop. Singel 28.
Meer info: (078) 737 00 62.
Di 4 okt: een wandeling door de beeldentuin van het Merwesteinpark. Verzamelen
om 10.30 en om 13.30, Singel 28.
Aanmelden:
inschrijven@inloophuishelianthus.nl

Gezamenlijk initiatief van Humanitas
Drechtsteden, Home-Start, Moeders
Informeren Moeders, Buurtgezinnen,
Speelotheek, Doe ff gezond en
Bibliotheek AanZet

www.inlooophuishelianthus.nl

Het Theehuis (Het Spectrum)

Aanmelden: sozelik@debibliotheekaanzet.nl.
www.debibliotheekaanzet.nl

Terugkomdag schakelgroepen
Nieuwkomers die een schakelgroep hebben
gevolgd of bezig zijn om de Nederlandse
taal te leren, ontmoeten elkaar, leren nieuwe
mensen kennen of zien bekenden weer terug.
Vest 181.

t(h)of social concept
Winkel By Branderhorst biedt meer dan
bijzondere producten en exposities, het is
een plek om in een mooie ambiance samen
te komen. Iedere di van 10.00 - 16.00 uur
vrije inloop met koffie, kledingrepairworkshop
of zomaar bijpraten met elkaar.
Winkel By Branderhorst, Voorstraat 199.
Di 4 okt 9.00 - 10.00 uur: een korte wandeling
met gids door de binnenstad van Dordrecht
(vanaf Voorstraat 199) met daarna koffie en
thee met wat lekkers. Van 13.00 en 16.00 uur:
borduren.

Do 6 okt 14.00 - 15.30 uur: lezing van Joris van
Casperen over eenzaamheid.

Facebook: Humanitas Drechtsteden

Za 1 en wo 5 okt 9.00 - 13.00 uur rondleiding
met koffie en thee.

Di 4 okt 14.00 - 16.00 uur: ontmoetings
moment om wat extra aandacht te geven aan
de dieren en eventueel ook wat klusjes te doen.

Facebook: JUGON Dordrecht

Wo 5 okt 13.00 - 16.00 uur: voor de kinderen
een speelmiddag, voor de ouders een
infomiddag. Speeltuin Oosterkwartier,
Meerkoetstraat 50A.

Vr 30 sept 13.00 - 16.00 uur: rondleiding met
soep uit de kas.

www.thof.info
Senioren ontmoeten elkaar bij een drankje
of door mee te doen aan diverse activiteiten.
Iedere ma t/m vr 10.00 - 12.00 uur en
14.00 - 16.00 uur: koffie-inloop.
Atmosfeerstraat 1J.

Vr 30 sept 17.00 - 20.00 uur: ontmoeting,
samenzijn, verdieping, ontspanning,
gesprekken, hapje en drankje.

3 t/m 6 oktober: ma t/m do 10.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 16.00 uur. Kom langs voor een
rondleiding in het Theehuis.
Meer weten: (078) 654 06 61.

Facebook: R-newt Dordrecht

www.hetspectrum.nl/locaties/het-theehuis/

De mooie initiatievenagenda om elkaar te ontmoeten is mogelijk gemaakt door AMES

Tuinmomentje
Geniet van de tuin van buurtgenoten. Met een
rondleiding, een kopje koffie en een praatje.
Van april tot oktober is een afspraak te maken
voor het bezoeken van 1 (of meer) van de
9 deelnemende tuinen. Bel: 06 22 73 23 94
De eerste week van oktober is Tuinmomentje
ook te boeken.
Facebook: Tuinmomentje

>>
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Crabbehoeve
Voor iedereen die behoefte heeft aan
gezelligheid, een bak koffie met gebak of
een activiteit.
Ma 13.15 - 15.00 uur: taalcafé
Do 11.00 - 15.00 uur: ouderenmiddag
Vr 10.00 - 12.00 uur: koffie-inloop.
Van Karnebeekstraat 2.
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Wereldwijven ateliers

Binnenvaartmuseum

De Buitenwacht

Vrouwen, afkomstig uit zo’n 27 landen,
werken aan de prachtigste handgeborduurde
kussens. Ervaringen worden gedeeld en er
wordt geoefend met de Nederlandse taal.
Iedere ma, di, do en vr van 09.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 16.00 uur: mogelijkheid om mee
te werken. Voorstraat 178 / (078) 613 63 07.

Museum met informatie over de historie
van de binnenvaart en wisselende tentoon
stellingen. Iedere do en za 10.00 - 16.00 uur:
gratis toegang tot het Binnenvaartmuseum
en gezellig samenzijn aan boord van de
René Siegfried. Werf van de Biesbosch 94.

Om elkaar te ontmoeten, met elkaar in
gesprek te zijn, samen te vieren en
activiteiten en initiatieven te ontplooien.
Iedere ma t/m do 9.30 - 12.30 uur: koffie-inloop.
Di 12.30 uur: een heerlijke lunch (€3,-).
Do 17.30 uur: warme maaltijd (€ 5,-).
Wo 10.00 - 11.30 uur: creatief bezig zijn met
een kop koffie of thee erbij (bijv. haken, breien,
kruiswoordpuzzel, tekenen, schilderen).
Voor de lunch en maaltijd reserveren:
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl /
(078) 613 13 59. Bosboom Toussaintstraat 67.

Ma 3, di 4 en do 6 okt 13.30 - 16.00 uur:
kom kennismaken en schuif aan bij de
handwerktafel.
www.wereldwijvenateliers.nl/

Dubbeldammers voor
Dubbeldammers

In de Week tegen Eenzaamheid: tijdens bezoek
wordt gratis koffie en thee aangeboden.

Voor bewoners uit Dubbeldam van alle
leeftijden die vriendschap en gezelschap
zoeken. Iedere di en do van 10.00 tot
12.00 uur: inloop voor wijkbewoners.
Dubbelsteijnlaan West 43.

www.debinnenvaart.nl

Di 4 en do 6 okt 10.00 -12.00 uur: spelletjes
ochtend met aansluitend een lunch.
Ook voor mensen van buiten de wijk.
Programma donderdag 29 september:
12.00 - 17.00 uur: Najaarsfair. Schuif aan bij
creatieve activiteiten van WijDordrecht,
speur langs kraampjes, krijg een lesje bridge
of schaak, of speel een spelletje jeu des
boules met buurtbewoners.
12.30 - 13.15 uur: Een twaalfuurtje met een
glas melk of jus d’orange en een kopje koffie
of thee voor € 5,- p.p.
17.30 - 19.00 uur: Special Edition van Proeven
op de Hoeve! Geniet van een heerlijke kop
soep en een daghap (vis, vlees of vega)
incl. tafelwater voor € 8,- p.p.

Aanmelden:
dubbeldammersvoordubbeldammers@
gmail.com / 06 58 87 44 77
www.dvdubbeldammers.nl

Trefpunt De Volière
Clubhuis voor de vogelvereniging die zich
bezighoudt met het kweken van vogels,
maar ook is Trefpunt De Volière een huis
voor de buurt.
Iedere wo en za 10.00 - 13.00 uur: koffieinloop. Adjudant H.P. Kosterstraat 5.
Wo 5 okt 10.00-14.00 uur: koffie/thee met
wat lekkers, spelletjes en film.

Wo 5 okt 14.00 - 16.00 uur: Hollandse spelen
en bingo met mooie prijzen.
Aanmelden: (078) 613 13 59 /
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl
www.buitenwachtdordrecht.nl

Resto van Harte
Verbindt mensen via een heerlijk en betaalbaar driegangendiner. (€ 8,-)
Wo 17.00 - 20.00 uur in Open Hof,
Herschelstraat 27.
Vr 17.00 - 20.00 uur in Het Polderwiel,
Dudok-Erf 58. Reserveren de website.

www.vogelverenigingdevoliere.nl

Stichting Ambachtshonk
Openbare hobbywerkplaats voor hout en
ambacht. Abonnementshouders oefenen
hier hun hobby uit en maken gebruik van
de machines.

Wijk- en speeltuinvereniging
Stadspolders

Di 9.00 - 12.00 uur en vr 9.00 - 22.00 uur.
Patersweg 53. Meer info: 06 29 72 34 58.

Wo 5 okt. 17.00 - 20.00 uur: special edition!
Bijna met pensioen en vraag jij jezelf af
hoe je jouw extra vrije tijd kunt invullen?
Kom naar het Pensioendiner in Het Polderwiel.
Reserveren kan via de website.
www.restovanharte.nl

Speeltuin voor alle kinderen in de buurt.
Iedere di, wo, do en zo middag. Meranti 50.

Aanmelden lunch of diner:
proevenopdehoeve@crabbehoeve.nl

Vr 30 sept is de werkplaats geopend om
een kijkje te nemen.

Di 4 okt vanaf 13.00 - 15.30 uur: een gezellig
praatje onder het genot van soep met een
broodje ham of kaas (€ 1,-) en een spelletje
spelen.

www.crabbehoeve.nl

www.ambachtshonk.nl

Facebook: Speeltuin Stadspolders

Onderstaande buurtinitiatieven, stichtingen en (wijk)organisaties
bieden het hele jaar een open deur en een warm welkom aan
buurt- en stadgenoten.

Koor Equal zingt
Een toegankelijk koor voor medewerkers
van het Leger des Heils in Dordrecht én
geïnteresseerde stadsgenoten.
Di 12.00 - 13.30 uur: repetitie met na afloop
een gezamenlijke lunch. WIJkhaven,
Maasstraat 25.
Meer info: rzw.koor.equal@legerdesheils.nl

Moestuin de Terp

Let’s Ruilwinkel

Een gezellige volkstuin met zelfgebouwd
clubhuis, om te tuinieren of koffie te drinken.
Voor buurtbewoners en bewoners van
Zorgcentrum Merwelanden.
Iedere ma t/m za 11.00 - 16.00 uur: inloop.
Reggestraat 26.

Een winkel waar je niets koopt, maar van
alles ruilt. Breng spullen die goed zijn,
maar die je niet (meer) gebruikt.
Iedere do 12.30 - 15.30 uur: (K)LETS Café!
Ook tijdens openingstijden wordt door
de gastvrouw koffie geschonken.
J.J.A. Goeverneurstraat 98.

Vindplaatsen

www.letsdordrecht.nl

Kerken in Dordrecht bieden een plek om
een kaarsje te branden, verhalen te delen
en nieuwe mensen te ontmoeten.
Iedereen is welkom.
De 20 aangesloten kerken hebben ieder
een eigen programma.
Locaties: www.samendordt.nl/
vindplaatsen.

www.instagram.com/koor.equal.dordrecht

Stichting Buitenzinnig
Voor het realiseren van een Voedselbos op
het Eiland van Dordrecht. Dit initiatief biedt
vrijwilligerswerk en activiteiten voor mensen
die betrokken willen zijn.
Iedere ma, wo en vr 10.15 uur: koffie-inloop.
Doctor L.L. Zamenhoflaan 27.
www.stichtingbuitenzinnig.nl

Walk & Talk

Wijk voor Wijk

Wandelen, ontdekken, ontspannen én
ontmoeten.
Di om 19.30 uur. Locatie wordt gestuurd
na aanmelding.
Aanmelden: info@ruimtevoorideeen.com.

Medewerkers en vrijwilligers doen praktische
werkzaamheden in de wijk. Tegelijk is het een
plek waar buurtbewoners terechtkunnen
voor leuke activiteiten en gezelligheid.
Iedere do 14.00 - 16.00 uur: Pop-up terras.
De Savornin Lohmanweg 21.

www.ruimtevoorideeen.com/walk-talk

Toppie
Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Peuterinloop vrij 10.00 - 11.00 uur op de
Stadsboerderij.
Van Baerleplantsoen 30.
www.doemeemettoppie.nl

Inloophuis De Hoop
Voor wie moeite heeft met de dagelijkse
zaken. Er is ruimte voor ontmoeting en
contact, wasgelegenheid, douchegelegenheid, kapper, hulp bij problemen en iedere
vrijdag maaltijduitgifte.
Iedere ma, wo, en vr van 10.30 - 14.30 uur.
Spuiweg 118 H / (078) 611 11 11
www.dehoop.org/inloophuizen

Restaurant Koningshof
(bij PZC Dubbelmonde)
Een ontmoetingsplek voor ouderen.
Iedere ma en di 12.00 - 14.30 uur en
wo t/m zo 12.00 - 19.00 uur.
Reserveren: koningshoff@pzcdordrecht /
(078) 616 22 22. Koningstraat 290.

www.wijkvoorwijk.nl		

Het Vogelnest
Hulplijn Dordt
Ergens hulp bij nodig? Hulplijn Dordrecht
staat klaar.
Iedere ma, di en do 9.00 - 12.00 uur.
(078) 200 10 79.

Een ontmoetingsplaats voor iedereen die
de wijk de Vogelbuurt mooier, creatiever en
gezelliger wil maken of gewoon een kop
koffie of thee wil komen drinken.
Iedere dag van 12.00 - 17.00 uur. Vogelplein.

www.hulplijndordt.nl

www.vogelnest.nl

KOOKeiland
Voor iedereen die het leuk vindt om te koken,
te ontmoeten en lekker te eten.
Eerstvolgende keren op 28 sept en 12 okt:
17.30 uur.
Aanmelden: kookeiland078@gmail.com
De Bibliotheek AanZet, Groenmarkt 153.
www.ruimtevoorideeen.com/kookeiland

De mooie initiatievenagenda om elkaar te ontmoeten is mogelijk gemaakt door AMES

Bureau voor leuke zaken
Een plek voor ontmoeting, verbinding en
het vinden van oplossingen of invulling
voor vragen en/of ideeën.
Do 10.30 - 12.30 uur: inloop. Woonzorg
centrum Dubbelmonde in Het Kruispunt.
Koningstraat 290.

De Polderlopers
Groep vrouwen die wandelt in Stadspolders.
Iedere di 10.00 - 11.00 uur (voor 55+ vrouwen).
Aanmelden niet nodig.
Start vanaf het Polderwiel, Dudok-Erf 58.

