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Activiteitenoverzicht  april 2019   

 
Maandag 
Inloop en financieel huis 
13.30-16.30 uur 
Voor vragen met betrekking op zorg, 
wonen, werk en inkomen.  
Adres: Nova Zembla 2. 

 

Per 6 mei 
Buurtinloop Russische Buurt 
In het Zaantheater 
9.30 tot 12:00 uur  
Gezellig en gratis een kopje koffie of 
thee  drinken en met buurtbewoners in 
gesprek gaan. Ook is Zaankanters 
voor elkaars regelmatig aanwezig om 
mensen te informeren. Naar behoefte 
kunnen de wijkmanager en wijkagent 
aansluiten. 
Adres: Nicolaasstraat 3. 
…………………………………………… 
 
Dinsdag 
Start dinsdag 23 april 
Uitsmijterij in de Bullekerk 
12.00-13.30 uur. 
Voor 2 euro kunt u aanschuiven in de 
Bullekerk om een lekkere uitsmijter te 
eten. Gezellig met andere 
buurtgenoten.  
Graag aanmelden voor 11.00 uur op:  
06-22717127 
Adres: Westzijde 75, bijgebouw van de 
Bullekerk 
…………………………………………… 
 
Woensdag 
Buur inloop de Vertoeving 
9.30 tot 12:00 uur.  
Gezellig en gratis een kopje koffie of 
thee  drinken en met buurtbewoners in 
gesprek gaan. Ook is Zaankanters 
voor elkaars regelmatig aanwezig om 
mensen te informeren. Naar behoefte 
kunnen de wijkmanager en wijkagent 
aansluiten. 
Adres: Westzijde 82. 
 …………………………………………… 

 

Donderdag  
Buurtinloop Schilders-Waddenbuurt 

9.30 tot 12:00 uur.  
Gezellig en gratis een kopje koffie of 
thee  drinken en met buurtbewoners in 
gesprek gaan. Ook is Zaankanters 
voor elkaars regelmatig aanwezig om 
mensen te informeren. Naar behoefte 
kunnen de wijkmanager en wijkagent 
aansluiten. 
Adres: Provincialeweg 302 
(Vlielandstraat 2) 

Inloop en financieel huis 
09.30-12.30 
Voor vragen met betrekking op zorg, 
wonen, werk en inkomen.  
Adres: Nova Zembla 2. 
…………………………………………… 

Buurthuizen  

De Zeskanter 
Buurthuis De Zeskanter 
Nieuwendamstraat 2E, 1507 JR 
Zaandam. 
Telefoon: 075-6705958 

 

De Vuister 
Molenwerf 44, 1541 WR Koog a/d Zaan 
Telefoonnummer: 075-6156814. 
Ma t/m/ do 09.00 tot 17.00 uur, 
Vrij: 09.00 tot 12.30 uur. 

Verschillende activiteiten, zoals; 
handwerk, danslessen, biljarten, 
bloemschikken, eetcafé, koffie inloop, 
gitaarles, schilder kring, yoga, zalig 
zingen. 

 

Zaans praatcafé 
Oldebroekstraat 33 
1507 LA Zaandam 
Telefoonnummer: 075-6315191 
Verschillende activiteiten, zoals; 
inloop, snooker, zwemmen. Zaanse 
praatcafé is er voor de beïnvloeding 
van vooroordelen rondom psychische 
ziekte. 
www.zaanspraatcafe.nl/homeactueel/ 

…………………………………………… 
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Overig 

Sensoor 

Voor een luisterend oor dag en nacht  

bereikbaar op 075 - 616 20 00 of 

chatten op https://www.sensoor.nl/ 

 

DeBieb 

Digitale cursus, loopbaan training, taal 

café, inburgering café, DigiTale 

spreekuur. 

Westzijde 170 A, 1506 EK Zaandam 

 Telefoon: 075 617 2252 

  

Sportbedrijf Zaanstad  

Sportbedrijf Zaanstad biedt diverse 

gratis sportactiviteiten, 

sportevenementen en clinics aan.  

Kijk voor meer informatie op:  

www.sportbedrijfzaanstad.nl   

 

Activiteiten voor jongeren vanaf 15 

jaar 

Belastingworkshop voor jongeren 

Voor jongeren van 15 tot en met 27 

jaar.  

Wij bieden ondersteuning bij het doen 

van de belastingaangifte over 2018.  

Locatie: Nova Zembla 2 Inschrijven via: 

0752060018 

Kosten: Gratis 

…………………………………………… 

Maandag 

Sportbuurtwerk Zaanstad  

18:00 – 19:00 uur  

Gratis sport- en spelactiviteiten voor 

kinderen onder leiding van 

sportbuurtwerkers. 

Adres: Rosmolenbuurt- Gymzaal 

Herderinstraat 3 

……………………………………………… 

 
Dinsdag  
Sportbuurtwerk Zaanstad  
16.00-17.00 uur 

Gratis sport- en 
spelactiviteiten voor kinderen 
onder leiding van sportbuurtwerkers. 
Adres: Rosmolenbuurt- Gymzaal 

Herderinstraat3  

Woensdag  
Jongerencentrum The Lighthouse   
19.30-21.30 uur 
Ontmoetingsplek voor jongeren uit de 
buurt. De jongeren kan hier gezellig 
met  vrienden tafelvoetbal spelen, een 
film kijken in de mini bioscoop, chillen 
in de loungehoek en boeken lezen.  
Adres: Ruijterveer 2 

…………………………………………… 

Donderdag 
Sportbuurtwerk Zaanstad  
16.30-17.30 uur 
Gratis sport- en spelactiviteiten onder 
leiding van sportbuurtwerkers. 
Adres: Centrum- Gymzaal Hogendijk 
85 
 
Jongerencentrum The Lighthouse  
19.30-21.30 uur 
Ontmoetingsplek voor jongeren uit de 
buurt. De jongeren kan hier gezellig 
met  vrienden tafelvoetbal spelen, een 
film kijken in de mini bioscoop, chillen 
in de loungehoek en boeken lezen.  
Adres: Ruijterveer 2 

…………………………………………… 

Het Jongerenloket en Straathoekwerk 

bieden diverse workshops en 

trainingen aan jongeren gericht op 

begeleiding naar school, werk en 

ondersteuning bij weerbaarheid.  

Voor meer informatie kunt u het 

sociaal wijkteam West Oude-Haven 

over bellen.  

 

 

 

 

https://www.sensoor.nl/
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=de+bieb+zaandam+telefoon&sa=X&ved=0ahUKEwiZt-exw63bAhVMKewKHe9FB3sQ6BMIrwEwFQ
https://www.google.com/search?q=bieb+zaandam&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
http://www.sportbedrijfzaanstad.nl/
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Contact Sociaal Wijkteam  

 

Adres:  Nova Zembla 2 

1506 VD Zaandam 

Tel: 075- 206 00 18 

team8@swt.zaanstad.nl 

 

https://swtzaanstad.nl/zaandam-west-

plus-oude-haven/ 

Facebook: swt West Oude Haven  
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