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Inleiding 

Stichting Wishingwellwest is een grassroot organisatie in Lombok te Utrecht. Ze is 10 jaar geleden voor en door 

bewoners  opgericht en wordt grotendeels gedraaid door vrijwilligers. De afgelopen jaren is de organisatie 

uitgegroeid van een buurtgerichte community naar een meer stadsbrede community. Het opbouwen van 

communities en het creëren van een solidaire en creatieve leefomgeving zijn de belangrijkste doelstellingen  van de 

stichting. Met dit voor ogen organiseert de stichting verschillende activiteiten en projecten, de acht zogenaamde 

ontwikkelsegmenten. In het document wordt verslag gedaan van de verschillende ontwikkelsegmenten, activiteiten en 

projecten van stichting Wishingwellwest.  

 

 

 

1.1 Waarom integraal werken 

In buurten met multiproblematiek, zoals in Lombok en andere sociale woningbouw buurtjes in Utrecht, zijn 

werkgelegenheid, welzijn en wonen communicerende vaten. Bewoners en participanten proberen zelf via maatwerk 

mogelijkheden te ontplooien voor de buurt en zichzelf, door problemen op te lossen in de buurt, de wijk. Het netwerk en 

de locaties van Wishingwellwest bieden hiervoor een vruchtbare bodem. Door de aanwezigheid van ontmoetingsplekken 

waar iets gebeurt, de veiligheid, vriendschappen die ontstaan, en een netwerk van een community worden veel mensen 

actiever in hun eigen buurt. Voor buurtbewoners en participanten is er dichtbij huis een plek om naar toe te gaan, mede 

buurtbewoners die kunnen helpen, en professionele en semi professionele begeleiding. Door maatwerk, 

voelsprietenwerk en diverse projecten waar mensen in meedraaien, ontwikkelen veel participanten, vrijwilligers en 

stagiaires zich bij Wishingwellwest. Een sterker lokaal netwerk ontstaat door lokale kracht en kennis aan te boren en het 

stimuleren van doorzettingsvermogen en kruisbestuivingen binnen de diverse segmenten. Op deze wijze ontstaat een 

lokale organisatie, waar meerdere mensen aan kunnen bijdragen en aan een fijne en sterkere omgeving. Vanuit deze 

context en aanpak zijn al veel bewoners de afgelopen jaren actief geworden, ze hebben hun eigen horizon verbreed, iets 

van zichzelf gegeven, ervaringen en netwerken opgedaan als vrijwilliger en zijn zo doorgegroeid naar iets nieuws, 



zoals vrijwilligerswerk, stage of betaald werk bij een  andere organisatie of binnen Wishingwellwest. Sommige mensen 

hebben weer een scholingstraject opgepikt of nieuwe vrienden gemaakt, de waarde van de buurt en het onderhouden 

van een sociaal netwerk leren kennen.  

 

1.3 Van buurtcommunity naar wijk- en stadsbrede community 

Het netwerk van Wishingwellwest  is inmiddels veel groter dan Complex 507 en Kanaalstraat en omgeving. Bewoners en 

participanten uit de hele wijk en stad, vinden het fijn om aan een programma mee te doen of bij te dragen. We merken 

dat veel mensen zich bij ons thuis voelen, omdat diversiteit bij ons een belangrijke plek heeft. Het multiculturele karakter 

is een afspiegeling van onze buurt en wijk,  maar spreekt een veel grotere groep aan. We vinden het een positieve 

ontwikkeling, dat mensen in een tijd van polarisatie, juist wel met elkaar willen samen zijn en werken. En willen de grote 

groep die van buiten de buurt en wijk komt ook graag blijven betrekken. Hiernaast willen we de komende jaren met nog 

meer maatwerk de buurt in. Doordat we ons als buurt op dit moment en de komende jaren bezig zullen houden met de 

renovatie van onze 350 huizen en de grote ambitie van zelfregie  en integraal werken hier een onderdeel van is, zal dit 

een van zelfsprekende stap worden. Deze stap is al wel ontworpen door het bestuur van de Toekomstclub. Zo is er geld 

voor een extra lokale organisator aangevraagd en gehonoreerd door de bo-ex. Deze persoon /buurtbewoner is sinds kort 

actief. 

• Aan de kinderprojecten doen 50 % van kinderen en jongeren uit 507 mee, de ander helft komt verspreid uit 

diverse sociale woningbouw buurten uit de wijk West. De vrijwilligers komen voor 50% uit Lombok en 50% 

stadsbreed 

• De Communityclub wordt door bewoners uit heel Utrecht. Koks komen uit 507 en via het netwerk van bewoners  

• De oudere dagbesteding wordt bezocht door oudere en Syrische dames  uit heel Lombok en daarbuiten 

• Voor het social label geldt dat de participanten van binnen en van buiten de wijk komen en soms zelfs buiten de 

stad 

• De bewonerscommissie Toekomstclub 507 bestaat alleen maar uit bewoners uit 507. 

 

1.5 Sociale perma cultuur en kruisbestuivingen 

In 2016 hebben we gewerkt aan een goede organisatie, werkwijze en netwerk voor elk segment. Tevens hebben wij 

ingezet op de samenwerking tussen de verschillende ontwikkelsegmenten. Elk netwerk heeft zijn eigen kwaliteiten, het is 

leerzaam om uit te wisselen en samen te werken. Begrip en hulp tussen subculturen, jong en oud, rijk en arm ontstaat zo 

makkelijker. Dat is wat wij noemen de kruisbestuiving van het integrale werken. Dat dit een positief effect heeft voor de 

betreffende persoon, alsmede voor Complex 507 en Lombok, blijkt wel uit het onderstaande voorbeeld. Het toont het 

belang en effect aan van integraal werken. Deze aspecten in het leven hebben veel invloed op elkaar. 

1.6 Deelnemers, vrijwilligers en stagiaires 

Een lokale community, waar veel mensen zich thuis voelen vanwege de diversiteit, ideologie en huiselijke en creatieve 

setting. WWW was in de voorgaande jaren vooral gericht op het opbouwen van een community en het betrekken van 

bewoners uit het Complex en de wijk lombok, bij de verschillende projecten is de reikwijdte groter dan 507 en Lombok. 

Vrijwilligers en participanten komen uit West en uit andere delen van de stad.   

Wat wij veel terug horen is dat vrijwilligers en participanten zich thuis voelen bij onze organisatie vanwege onze missie 

een solidaire leefgemeenschap, waar mensen met diverse achtergronden samenwerken en elkaar leren kennen. Hierdoor 

is er inmiddels een hele gemengde groep van vrijwilligers en coördinatoren binnen de stichting actief.  

Ongeveer 50 procent van de vrijwilligers doet mee omdat hij of zij graag een bijdrage wil leveren aan de samenleving, een 

ander deel van de vrijwilligers heeft tijdelijk minder aansluiting met de maatschappij. De vrijwilligers die bij ons actief zijn, 

geven aan dat zij de multiculturele, informele en creatieve setting fijn vinden. Het binnenkomen is laagdrempelig, je 

behoeft geen formulieren of ingewikkelde gesprekken aan te gaan. Je bent welkom en kan dingen uit proberen en er 

wordt op een persoonlijke en vriendschappelijke manier bij geholpen en betrokken. Uitstroom richting een andere 

organisatie, school of werk is ook mogelijk. Dikwijls willen mensen vrijwilligerswerk doen om te oefenen of ze weer aan 



het  werk kunnen, of uit te proberen of een ander vak dat bij hen past. Dat kan komen doordat ze  lang of kort geen werk 

hadden, een verkeerde studie kozen, een arbeidshandicap hebben en een totale heroriëntatie op  scholing of beroep 

ondergaan.  

Ook helpen we regelmatig vluchtelingen die hun plek in de Nederlandse samenleving zoeken, vrienden en familie nodig 

hadden en praktische hulp zoeken bij verhuizen, taal willen leren spreken, vrienden willen maken. 

1.7 Stageplekken 

Bij de kinderprojecten zijn vrijwilligers en stagiaires actief. Ook zijn studenten tussen de  20 en 25 jaar betrokken bij het 

project om praktijkervaring op te doen. Dit zijn ook jongeren uit de buurt en wijk. Zij vervullen een voorbeeldrol voor de 

kinderen.  

• Voor MBO stageplekken heeft Wishingwellwest een erkenning gekregen voor welzijnswerk, sociaal, cultureel 

werk en sport & beweging. 

• Voor de HBO studenten geldt, dat een stageplek niet erkend hoeft te zijn, er lopen veel HBO-ers  stage. Deze 

procedure is niet zo ingewikkeld als bij de mbo opleidingen. 

• Ook zijn er veel jong afgestudeerden die een master doen in psychologie of pedagogiek die werkervaring 

opdoen via onze kinderprojecten.  

 

1.8 Groei van activiteiten en actieve bewoners, vrijwilligers en participanten 

 

 

 

 

 

 

1.9  Samenwerking organisaties  

WWW werkte in 2016 samen met de volgende organisaties: 

• Parkschool 

• Vreedzame wijk 

• Buurtteam 

• Vrijwilligerscentrale  

• Jongerenwerk JOU 

• Spinozaplantsoen 

• Antoniuskerk 

• Moskee 

• Harten voor sport 

• Visiegroep Kanaalstraat  

• Winkeliersvereniging Kanaalstraat 

• Bo Ex  

• Thuisafgehaald 

• Wijkraad 

• Wijkbureau 

• Toekomstclub 507 Bewonerscommissie 

• Diverse afdelingen gemeente 

• U Centraal 

• Wijkplaats/voedselbank 

• Visie Kanaalstraat 

• Overlastgroep Kanaalstraat 

• Mekaar 

• STil  

• Wij/Maliegilde 

• Azc 

• COA 

• SBB stage bureau MBO

 

Wishingwellwest	2016
5	mensen	aan	het	werk
30	structurele	vrijiwlligers,	dagelijks	wen	wekenlijks	actief

40	kids	krijgen	2	dagen	per	week	les

5	jongeren	/stagaires
21	ouderen/dagbesteding

14	plekken	voor	arbeidsgehandicapten

3	creatieve	uit	wijk		actief	betrokken
50	kantine	community	klanten	per	week

1	bewoners	federatie	en	stedelijk	netwerk	van	social	woningbouw	buurten
Toewerken	naar	350	huizen	in	zelfbeheer	met	werkgelegenheid

Nieuwe	winkeliersvereniniging	en	samenwerking	tussen	bewoners



2 De ontwikkelsegmenten van Wishingwellwest 

In dit hoofdstuk wordt kort verslag gedaan van de ontwikkelsegmenten: 

1. Bewonerscommissie Toekomstclub 507 (onderzoek naar wonen met zelfregie en zelfbeheer) 

2. Social Label (vervaardiging buurtproducten) 

3. Communityclub 

4. Dagbesteding dames 

5. Kidsclub (Taal en Talent & Lombok Kids Design) 

6. Lokale  voedselbank en groen in openbare ruimte  

7. Samenwerking Winkeliersvereniging/ Lokaal winkelstraatmanagement 

 

2.1 Bewonerscommissie Toekomstclub 507 (onderzoek naar wonen met zelfregie en zelfbeheer) 

 

Vanaf zomer 2016 vinden er gesprekken met de woningbouwcoöperatie Bo-ex plaats. Zij zijn geïnteresseerd geraakt in 

het concept van integraal werken (welzijn, wonen en werkgelegenheid) en zelfbeheer. In dat kader is het belangrijk dat 

bij het opknappen van de buurten en huizen, ook naar andere aspecten in de buurt wordt gekeken. Het bestuur van de 

bewonerscommissie Toekomstclub is gevormd. Er is een plan door het bestuur gemaakt en er wordt door hen een lokale 

organisator uit de buurt, aangestuurd die het bestuur helpt de bewoners te betrekken bij de co-creatie. 

 

2.3 Social label (vervaardiging buurtproducten) 

 

In het kader van Social Label ontwikkelen buurtbewoners onder begeleiding van een modeontwerper tassen. Het eerste 

jaar van Social Label zijn we voornamelijk bezig geweest met het vinden van de juiste insteek voor social label. We 

hebben gezocht naar een manier om tassen te ontwikkelen dat aansluit bij drie typen mensen: mensen die tekenen 

binnen een vast kader en mensen die teken en ontwerpen op een vrije manier. Hiernaast kunnen mensen leren werken 

op een naaimachine en patronen knippen. Dit duidelijke format is aantrekkelijk voor verschillende mensen. Er hebben in 

2016 11 Utrechters aan het project deelgenomen, een deel van deze mensen komt uit Lombok, een ander deel uit 

andere delen van de stad. 

2.4 Communityclub 

In het kader van de Communityclub worden verschillende activiteiten georganiseerd met als doel de communities 

opbouwen, diverse netwerken de verzamelplek waar mensen elkaar ontmoeten en uitwisselen. Hier worden de ideeën 

opgehaald en netwerken ingezet.  

Waar creatieve, sociale en culturele programma’s bedacht, geïnitieerd en ontwikkeld worden. Tevens wordt het sociaal 

makelen vanuit hier georganiseerd, vergaderkantoor, netwerkplek.   

Er wordt ook samen gekookt en gegeten tijdens de Goodfoodclub met chefs voor 1 avond en het koken met kids project 

op de woensdagmiddag.  

Tijdens de Goodfoodclub koken amateurkoks (de chefs voor 1 avond) voor 15-30 mensen in de wijk. De amateurkoks zijn 

woonachtig in onze buurt en wijk, komen uit diverse landen. Soms zijn ze naar Nederland gekomen als vluchteling, soms 

om andere redenen. Naast de gezonde en gezellige maaltijd die dit oplevert, dragen deze avonden bij aan het creëren 

van nieuwe verbindingen tussen bewoners in de wijk. Betreft het koken met kids: elke woensdagmiddag vindt dit 

kookprogramma voor en door kinderen plaats (als onderdeel van de creatieve woensdagmiddag). Om deze activiteit is 

herhaaldelijk door de bewoners en de kinderen gevraagd.  De kinderen worden begeleid door een vrijwilliger.  



Elke week helpen 2 Utrechters op woensdag , bij een bak kookactiviteit met kinderen. Ze worden begeleid door de 

coördinator creatief en sociaal makelaar. En de kinderen vinden het leuk om creatief te bakken en te koken. Na afloop 

worden de baksels opgegeten. 

In de eerste twee maanden van 2016 is het pand opgeknapt. Dit gebeurde onder leiding van een vaste vrijwilliger, die 

bouwopzichter was geweest. Drie andere vrijwilligers hebben geholpen. In deze periode is het pand gebruiksklaar 

gemaakt voor de Communityclub. Er is aparte opgang naar de toilet gecreëerd, de muren zijn geverfd en gestukt. De 

maanden maart, april en mei zijn gebruikt voor het leggen van nieuwe contacten, het mengen van netwerken en het 

bekend maken van de Communityclub met als doel: een goede basis leggen voor de Goodfoodclub avonden. Dat is 

gelukt. Toen we alles afhadden bleek S. ziek en overleed een paar maanden later. De Communityclub zien wij als zijn 

laatste mooie cadeau aan ons. 

Goodfoodclub met chefs voor 1 avond 

Vanaf juni 2016 is de Goodfoodclub wekelijks georganiseerd, later is dat 1 keer per 2 weken geworden. Deze werd 

gecoördineerd door een vrijwilliger i.s.m. de sociaal makelaar. Tijdens de Goodfoodclub koken amateurkoks (de chefs 

voor 1 avond) voor 15-30 mensen in de wijk. De amateurkoks zijn woonachtig in onze buurt en wijk, komen uit diverse 

landen. Soms zijn ze naar Nederland gekomen als vluchteling, soms om andere redenen. Naast de gezonde en gezellige 

maaltijd die dit oplevert, dragen deze avonden bij aan het creëren van nieuwe verbindingen tussen bewoners in de wijk. 

De meeste koks leven in een achterstandssituatie: zij vinden het -om uiteenlopende redenen- lastig om hun plek te 

vinden in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld vanwege hun migratieverhaal of de Nederlandse taal. Voor deze 

koks is de GoodFoodclub belangrijk: het versterkt hun gevoel van eigenwaarde, het gevoel dat zij nuttig zijn en hun 

talenten gebruiken. Hiernaast vergroten de avonden hun netwerk. Betreft de chefs voor 1 avond: er is een stabiele groep 

koks: koks die regelmatig koken voor de Goodfoodclub. Anders koks koken een enkele keer. Reden hiervoor is dat zij 

bijvoorbeeld weer verhuizen of op een andere manier hun leven oppakken. Alle koks schuiven nog regelmatig aan tijdens 

de etentjes. 

Betreft de kruisbestuiving van de Goodfoodclub: in een buurt waar mensen met zoveel verschillende achtergronden 

werken, werkt samen koken en samen eten vaak verbindend. Diverse bewoners komen op de avonden af. Door de 

verbinding en uitwisseling gaan mensen dingen voor elkaar doen. Tevens wordt eenzaamheid bestrijdt; alleenstaande 

mensen nemen deel aan de etentjes. Hiernaast is het zo dat bewoners iets kunnen delen met anderen van hun cultuur 

waar zij trots op zijn. Op de avonden hebben wij ook als organisatie veel mensen ontmoet die nu een actieve rol vervullen 

in de organisatie. Een voorbeeld hiervan is Pawan Karaya, de coördinator van Social Label en  meerdere vrijwilligers bij de 

kinderprojecten kwamen binnen via de eet avonden. 

Koken met kids 

Hiernaast zijn wij in 2016 al gestart met koken met kids: elke woensdagmiddag vindt dit kookprogramma voor en door 

kinderen plaats (als onderdeel van de creatieve woensdagmiddag). Om deze activiteit is herhaaldelijk door de bewoners 

en de kinderen gevraagd: Elke week helpen 2 Utrechters op woensdag , bij een bak kookactiviteit met kinderen. Ze 

worden begeleid door de coördinator creatief en sociaal makelaar. En de kinderen vinden het leuk om creatief te bakken 

en te koken. Na afloop worden de baksels opgegeten.  

 

Bereik 2016  

• In 2016 hebben minimaal 12 Utrechters meegewerkt aan de Communityclub: ofwel als vaste klusser ofwel als 

chef voor 1 avond.  

• Wekelijks vindt er minimaal 1 vergadering plaats, soms van de Bo-ex, soms met de winkeliersvereniging en soms 

met de Toekomstclub. 

• Er is   5 dagen per week sociaal makel loket en werkplek voor coördinatoren.  

• Er bezochten /bezoeken wekelijks gemiddeld 30-40 bezoekers de communityclub als 

ontmoeting/doorverwijzingsplek/sociaal makel loket  

• 1 dag wordt er getekend door social label club. 



• In het weekend is er 1 avond Arabische mannen, eet, kaart en muziek club o.l.v. een vrijwilliger 

• Vanaf 2016 vindt  koken met kids wekelijks plaats. De afgelopen periode zijn hier 5 verschillende Utrechters bij 

betrokken geweest. Aan de middagen nemen gemiddeld tussen de 5 en 7 kinderen plaats.  

• Afgelopen half jaar leerde er 6 jongeren gezond koken  met elkaar o.l.v. de sport stagiaires van www 

• Er waren vele incidentele vergaderingen bijeenkomsten, muziek oefenmiddagen, taalontmoetingen, creatieve 

workshops. Etc.  

 

2.5 Dagbesteding ouderen en dames van Turkse en Syrische komaf 

In 2016 was er voor meerdere subdoelgroepen een dagbestedingsactiviteit. Ondertussen komen er ook Syrische vrouwen 

op de activiteiten van de dames af, zodat de dinsdagmiddag regelmatig vol zit met 30 dames van jong tot oud en met 

diverse nationaliteiten. 

Tijdens de bijeenkomsten bewegen de dames onder begeleiding van een professional. In eerste instantie waren de 

dames een beetje huiverig hiervoor, maar nu voelen ze zich vrij en bewegen en dansen zij. De beweging is niet alleen 

belangrijk voor hen lichaam, ook om zorgen even los te laten. Ook worden onderwerpen besproken waar de vrouwen 

mee worstelen, wordt er meegegaan naar doktersbezoeken, brieven gelezen, instanties gebeld en worden er diverse 

uitjes georganiseerd, zoals naar Amsterdam en naar Arnhem. In de Ramadan zijn de vrouwen heel actief en 

organiseerden zij iftars voor buurtbewoners. Op dit moment neemt ook een groep jongere Syrische vrouwen deel aan de 

dagbesteding. Sinds de komst van deze Syrische gezinnen naar het AZC in Oog en Al, hebben de vrijwilligers en oudere 

dames zich ontfermd over de vrouwen en helpen hen in praktische zin. Zij herkennen de verhalen van de vluchtelingen. 

Zij helpen met verhuizen, regelen busjes, verzamelen huisraad en kleding etc., en denken mee over onderwijs voor de 

kinderen etc. 

 

2.6 Kidsclub 

In het kader van de kidsclub worden twee projecten georganiseerd, namelijk Taal en Talent en de Lombok Kids Design 

507. Bij de Taal en Talent worden kinderen 1 op 1 begeleid door een vaste vrijwilliger bij het maken van hun huiswerk. 

Verder is er veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij een deel van de kinderen ligt hier juist de  eerste 

uitdaging. Met het team maken we bewustere stappen. Er is veel contact met ouders, het buurtteam en school indien 

een kind problemen heeft. Op dit moment bezoeken wekelijks rond 58 kinderen uit Lombok de Taal- en Talentmiddagen, 

versus de 31 aan het begin van het jaar. We geven op dit moment 4 middagen taal en talent. 

Elke woensdagmiddag vindt de creatieve middag van Lombok Kids Design plaats. Tussen de 35 en 40 kinderen nemen 

hieraan deel. Op dit moment zijn er 9 vrijwilligers actief op de woensdagmiddag. De activiteiten zijn onderverdeeld in: 1) 

Creatief, techniek, ontwerpen, 2) Sporten, dans en theater en 3) Bakken en koken. 

2.7 Lokale  voedselbank en groen in openbare ruimte 

Dit segment loopt van zelf. De lokale voedselbank  507 zijn 2 mensen die bij eco winkels eten ophalen en dit verspreiden 

in de buurt en  wijk. De vriezers van Wishingwellwest worden hiervoor gebruikt. De verantwoordelijkheid voor de 250 

geveltuinen en boomtuinen die Wishingwellwest met de gemeente heeft aangelegd, hebben we overgedragen aan de 

bewoners en winkeliers. 

2.8 Samenwerking Winkeliersvereniging/ Lokaal winkelstraatmanagement 

 

De focus in 2016 lag op het slaan van een brug tussen bewoners en ondernemers, en meedenken over strategische 

zaken, zoals culturele activiteiten, promotie en profilering . onderdeel uitmaken van het bestuur, actief en strategisch 

meedenken.  

  



3 Programma in de beide locaties 

Wishingwellwest heeft twee panden in zelfbeheer, namelijk Kanaalstraat 159 en 194.  In 2016 zijn beide panden 

opgeknapt door buurtbouwvakkers en worden voor verschillende programma’s van verschillende groepen gebruikt: 

kinderen, jongeren en ouderen en er wordt regelmatig vergaderd. Ook vinden er los van het programma van 

Wishingwellwest activiteiten plaats, zoals muziekbijeenkomsten. Mocht iemand -buiten het WWW programma om- 

gebruik willen maken van één van de twee panden, dan wordt dit gecommuniceerd en afgestemd met de sociaal 

makelaar. 

 

Op dit moment wordt het pand op Kanaalstraat 194 als volgt gebruikt: 

Maandag  09.00 - 15.00 Voorbereidingen Taal en Talent 

Maandag  15.00 - 18.30 Taal en Talentmiddag 

Maandag  20.00 - 22.00 Bewonersvergaderingen 

Dinsdag  09.00 - 15.00 Dagbesteding ouderen en dames 

Dinsdag 09.00 - 15.00 Voorbereidingen Taal en Talent 

Dinsdag  15.00 - 18.30 Taal en Talentmiddag 

Dinsdag  20.00 - 22.00 Bewonersvergaderingen 

Woensdag  09.00 - 15.00 Voorbereidingen creatieve middag: Kids club 

Woensdag  15.00 - 18.30 Kidsclub 

Donderdag  09.00 - 13.00 Social Label 

Donderdag 11.00 - 15.00 Voorbereidingen Taal en Talent 

Donderdag 15.00 - 18.30 Taal en Talent 

Donderdag  Avond Divers 

Vrijdag  09.00 - 15.00 Turkse damesnetwerk 

Vrijdag Avond Divers 

Weekend  Divers, zoals oefenruimte voor muzikanten 

 

Kanaalstraat 159 communityclub  

Maandag  10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor 

bewoners/expo social label 

Maandag  10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers   

Maandag  18.30 - 19.30 Jongeren koken gezond met kids uit 507 

Maandag 19.30 - 23.00 Voor buurtdoelgroepen: vergadering, lezingen, dialoog 

en muziek/taalcafe 

Dinsdag 10.00 - 23.00 Sociaal makelen 

Dinsdag  10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor bewoners/ 

expo social label 

Dinsdag  10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers   

Dinsdag 19.30 - 23.00 Voor buurtdoelgroepen: vergadering, lezingen, dialoog 

en muziek/taalcafe 

Woensdag  10.00 - 23.00 Sociaal makelen 

Woensdag 10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor bewoners 

Woensdag 10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers / expo social label 



Woensdag 15.00 - 18.00 Kinderkookclub (vrijwilliger geeft gratis bak workshops 

aan kids uit 507) 

Woensdag 19.30 - 23.00 Voor buurtdoelgroepen: vergadering, lezingen, dialoog 

en muziek/taalcafe 

Donderdag 10.00 - 23.00 Sociaal makelen 

Donderdag 10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor bewoners/ 

expo social label 

Donderdag 10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers   

Donderdag 18.30 - 23.00 Goodfoodclub, ontmoeten en gezond vegetarisch multi 

culti koken met buurbewoners voor de buurt. 

Buurtbewoners nemen eten mee en er wordt gekookt 

tegen kostprijs. We eten aan 1 grote tafel. 

Vrijdag 10.00 - 23.00 Sociaal makelen 

Vrijdag 10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor bewoners/ 

expo social label 

Vrijdag 10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers   

Vrijdag 19.30 - 23.00 Voor buurtdoelgroepen: vergadering, lezingen, dialoog 

en muziek/taalcafe 

Zaterdag 10.00 - 23.00 Sociaal makelen 

Zaterdag 10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor bewoners/ 

expo social label 

Zaterdag 10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers 

Zaterdag 19.30 - 23.00 Voor buurtdoelgroepen: vergadering, lezingen, dialoog 

en muziek/taalcafe, Arabische mannen club 

Zondag 10.00 - 23.00 Sociaal makelen 

Zondag 10.00 - 18.00 Inloop communityclub/buurtkantine voor bewoners/ 

expo social label 

Zondag 10.00 - 18.00 Sociale prestatie/dagbesteding/stageplekken en 

vrijwilligers 

Zondag 19.30 - 23.00 Voor buurtdoelgroepen: vergadering, lezingen, dialoog 

en muziek/taal café 

 

 

 

 

 


