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Wijkcentrum de Boekenstal
Wijkcentrum de Boekenstal biedt u de mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten, uw talenten in te zetten en te ontplooien, en de wijk
tot een plek te maken waar mensen elkaar kennen en prettig
samenleven.
Iedereen is van harte welkom in het wijkcentrum om een kopje
koffie of thee te drinken, een krant of tijdschrift te lezen aan
onze leestafel of activiteiten te bezoeken en te organiseren. Onze
vrijwilligers heten u welkom!

Wat is er te doen?
Dat is aan u! Het wijkcentrum staat open voor al uw ideeën op
het gebied van ontmoeting, educatie, taal, recreatie enzovoorts.
Alles waarvan u denkt dat het een waardevolle bijdrage zou
leveren aan de wijk.
Denk bijvoorbeeld aan een cursus kleding maken, een leesclub,
een repaircafé, een conversatiegroep voor mensen die willen
oefenen met de Nederlandse taal of een ontmoetingsplek voor
ouders met jonge kinderen. Er is heel veel mogelijk in het wijkcentrum.
Dus heeft u een idee? Of zou u zich graag vrijwillig in willen zetten
voor het idee van een ander? Neem contact met ons op dan bekijken
we samen de mogelijkheden.

Bibliotheek
Het wijkcentrum heeft een afhaalpunt van bibliotheek AanZet.
Op de website www.debibliotheekaanzet.nl kunt u lid worden
en online boeken reserveren. De gereserveerde boeken kunt u
vervolgens afhalen en weer inleveren in het wijkcentrum.
Daarnaast beschikt het wijkcentrum over een ruilbibliotheek.
Hier kunt u gratis boeken meenemen of boeken brengen, waardoor er een wisselende collectie ontstaat. U hoeft geen lid te zijn
om gebruik te maken van de ruilbibliotheek.
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Kijk voor de openingstijden en het actuele activiteitenaanbod van
het wijkcentrum op onze website: www.welzijnalbrandswaard.nl.
Wijkcentrum de Boekenstal
Dorpsstraat 34
3171 EH Poortugaal
Tel. 010 - 501 12 22

Wilt u een ruimte huren?
Bent u op zoek naar een ruimte voor bijvoorbeeld een workshop
of bijeenkomst? Het is mogelijk om per dagdeel een ruimte te
huren in het wijkcentrum. Neem voor meer informatie contact op
met Stichting Welzijn Albrandswaard.

Stichting Welzijn Albrandswaard
Stichting Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten
aan alle inwoners van Albrandswaard. SWA geeft u informatie,
advies en hulp op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen.
Zo dragen wij er aan bij dat onze gemeente voor iedereen leefbaar
is, dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij en dat iedereen
de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om zelfstandig te
wonen.
Adres
Telefoon
E-mail

Rijsdijk 17A, 3161 HK Rhoon
010 - 501 12 22
info@welzijnalbrandswaard.nl

www.welzijnalbrandswaard.nl

