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HUISKAMERPROJECT GEMEENTE ZUNDERT 

 

Beschrijving 

In de Huiskamers biedt Surplus Welzijn Zundert ontmoeting, gezelligheid en contacten. Het 
project wordt door 2 vrijwilligers begeleid en 1 professional van Surplus. 

 

Voor wie is het huiskamerproject bedoeld? 

De Huiskamer kan worden bezocht door ouderen van 55+ die nog zelfstandig wonen en het 
leuk vinden om er wekelijks gezellig een dagje uit te zijn. Er is ruimte voor ongeveer 15 
deelnemers en de activiteit wordt begeleid door 2 vrijwilligers. 

Het Huiskamerproject begint met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Gezellig samen met 
elkaar kletsen en daarna iets leuks doen zoals een spelletje of een creatieve activiteit.  

’s Middags wordt er voor een warme maaltijd gezorgd, en daarna is er weer ruimte voor een 
activiteit. Ieder heeft een inbreng in het middagprogramma. Het zal ook voorkomen dat er 
gezellige uitstapjes gemaakt worden. 

 

Heb ik een indicatie nodig? 

Nee, er is geen indicatie nodig. 

Aanmelden? 

Aanmelden kan bij Surplus Welzijn Zundert 076 – 597 22 00. Na aanmelding vindt thuis een 
kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt verder ingegaan op het 
Huiskamerproject. Er is alle gelegenheid vragen te stellen, eventueel samen met familie of 
mantelzorger. Het is ook mogelijk een afspraak te maken en vrijblijvend een dag te komen 
kijken. 

 

Wat is de eigen bijdrage? 

De kosten bedragen 15,00 euro per dag, inclusief consumpties, warme maaltijden en overige 
kosten voor activiteiten. Op de meeste locaties sparen deelnemers een deel van dit bedrag 
voor leuke uitjes.   

 

Vervoer 

Voor het vervoer naar de huiskamer is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
BoodschappenPlusBus. De BoodschappenPlusBus is voorzien van een rolstoellift. 
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Contactgegevens 

Surplus Welzijn Zundert 

Telefoon: 076-5972200 

Website: www.surplus.nl 

Locatie Achtmaal 

Adres:                 Huiskamer Achtmaal 

                           Van de Berghstraat 2 A 

                           4885 AH  Achtmaal 

Wanneer:           vrijdag 10.30-16.00 

 

Locatie Rijsbergen 

Adres:                Huiskamer ‘t Koutershof 

               Koutershof 4 

                           4891 CV  Rijsbergen 

Wanneer:           maandag 10.00-16.00 

 

 

Locatie Wernhout: 

Adres:                 Huiskamer Wierenbos 

                           Diepstraat 12 

                           4884 AB Wernhout 

Wanneer:           donderdag 10.30-16.00 

 

Locatie Zundert: 

Adres:                 Huiskamer Nonnekeshof 

                           Nonnekeshof 5 

                           4884 EJ Zunder 

Wanneer:           dinsdag en donderdag 09.30-15.30 uur 

 

Huiskamer levenslust KBO Sint Antonius Klein Zundert 

Telefoon: 076-5971370 

Website: https://kbo-kl-zundert.nl 

Adres:                 Klein Zundertseweg 60 

                           4882 BH Zundert 

Wanneer:           vrijdag 09.30-15.15 
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