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Zoekt u activiteiten in de buurt?
Leuke activiteiten vindt u bijna elke dag en avond in het buurthuis of woonzorgcentrum bij u in
de buurt.
Neem contact op met MOS. Zij weten wat er is te doen in het Buurttrefpunt of Wijkcentrum bij
uw in de buurt. Of ga een cursus doen bij Leercentrum MOS. De bibliotheek heeft een
uitgebreid programma van lezingen, workshops en cursussen. Kijk ook op de websites Uit in
Drachten en Drachten Wil je Meemaken.
Bibliotheek Drachten | Smallingerland
Bibliotheek Drachten ligt in het centrum van Drachten.
Museumplein 1
9203DD Drachten
+31512512680
info@bibliotheekdrachten.nl
www.bibliotheekdrachten.nl/
MOS Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie.
Zuidkade 62 1
9203CN DRACHTEN
+31512515598
info@mosweb.nl
www.mosweb.nl
Uit in Drachten
De start voor uw bezoek aan Drachten
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten

+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.dwjm.nl/
Drachten... wil je meemaken
Drachten... wil je meemaken
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
www.dwjm.nl/
Multifunctioneel Centrum Rottevalle It Werfl?n
Dorpshuis
Master Kuiperswei 1
9221TD Rottevalle
+31512202092
dorpshuis@itwerflan.nl
itwerflan.nl/algemeen.html
Wilt u met andere mensen eten?
Bij Restaurant @Holdert kunt u elke dag aanschuiven voor een kleine of grote maaltijd. Op
woensdagavond en donderdagavond is er een buffet. Ook organiseren ze Open Tafels. U eet
dan samen met anderen. Neem contact op met @Holdert voor meer informatie. Elke tweede
woensdag van de maand is er Open tafel vanaf 12:00 uur in Dorpshuis De Wringe in Opeinde.
In Sunenz kunt ook elke dag een gezond ontbijt, lunch of diner nuttigen. Elke vrijdagavond
wordt in de Warrenhove ook een gezellig en gezond buffet opgediend waar u aan kunt
schuiven voor een klein bedrag. Neem contact op met de organisatie voor de tijden en kosten.
Dorpshuis De Wringe
In ons gebouw vinden diverse activiteiten plaats. Sommige zijn gestructureerd en op vaste
tijdstippen. Andere zijn weer minder regelmatig. Sommige zijn georganiseerd door het
dorpshuis zelf, andere zijn weer opgezet door dorpsgenoten.
Middelbuorren 1
9218PP Opeinde
+31512372750
beheerder@dewringe.nl
www.dewringe.nl/
Restaurant @ Holdert

@Holdert heeft een prachtig restaurant waar tussen 12.00 en 13.15 uur warme maaltijden
worden geserveerd. U bent van harte welkom voor een kop soep of een complete maaltijd.
Een complete maaltijd van 2 gangen voor ? 6,50, 3 gangen voor
? 7,30. Eet u smakelijk!
Open Tafels
In diverse locaties worden Open Tafels georganiseerd. U kunt dan gezellig met buurt- en
wijkgenoten genieten van de maaltijden. Voor informatie kunt u terecht bij @Holdert.
Van Knobelsdorffplein 121
9203DH Drachten
+31512515671
receptieholdert@mosweb.nl
www.mosweb.nl/SiteMOS/Paginas/Maaltijdvoorziening.html
Woon-en zorgcentrum de Warrenhove
Stichting de Warrenhove is een woon-zorgcentrum in Drachten voor met name oudere
(echt)paren. De stichting biedt (24uur) zorg aan die vari?rend is van eenvoudig tot complex.
En bestaat uit twee naast elkaar gelegen locaties, de Warrenhove en 't Suderhiem.
De Warrenhove beschikt over een eigen keuken en een wasserij; door de bewoners van 't
Suderhiem kan van de faciliteiten van de Warrenhove gebruik worden gemaakt.
Tevens heeft de stichting een 'paraplu' functie voor de aanleunwoningen en de eveneens
naast gelegen Serviceflat.
De Warren 8
9203HT DRACHTEN
+31512591100
info@liante.nl
www.dewarrenhove.nl/

S?nenz
Centrum voor ouderen en biedt diensten aan ouderen, huisartsen en andere relevante
partijen. Door ondersteuning te bieden aan ouderen wil S?nenz een bijdrage leveren om
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig van het leven laten genieten. Dit doet S?nenz niet alleen
door medische ondersteuning te bieden, maar ook zorgen voor vertier, beleving en
gezelligheid.
Burgemeester Wuiteweg 140 b
9203KP DRACHTEN
+31512359380
info@sunenz.nl
www.sunenz.nl
Voelt u zich eenzaam?
Wilt u met iemand praten? Bel of chat met De Luisterlijn. Hier kunt u anoniem uw verhaal
doen.
U kunt ook terecht bij de Zilverlijn van het Ouderenfonds. Zij bieden een luisterend oor,
gezellig praatje of goed gesprek. Bel of ga naar de website om u aan te melden.
De Zonnebloem organiseert regelmatig gezellige activiteiten en vrijwilligers kunnen bij u op
bezoek komen.
Bent u 50 jaar of ouder en bent u lid van ANBO, KBO, PCOB of een andere ouderenbond? Zij
hebben ook een bezoekdienst.
Wilt u graag nieuwe mensen ontmoeten, maar u weet niet hoe? Neem dan contact op met
Humanitas.
Neem contact op met MOS. Zij weten waar u terecht kunt voor hulp. Ook organiseren zij
activiteiten in de buurt. Bent u 65 jaar of ouder en woont u De Bouwen of De Singels in
Drachten? Dan kunt u meedoen aan Sociaal Vitaal. U werkt aan uw fitheid en gezondheid en
u ontmoet nieuwe mensen. Meer weten of meedoen? Neem contact op met de gemeente of
met Sport Fryslan.
KBO Katholieke Bond voor Ouderen
KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw
belangen te behartigen op het gebied van gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaaleconomische zaken.
Gratis (juridisch)advies
Gebruik maken van ouderenadvisering

Gratis hulp bij uw belastingaangifte
Deelnemen aan lokale activiteiten bij uw lokale KBO-afdeling
Korting op uw rijbewijskeuring
't Swin 2 - 31
9201XZ Drachten
+31512518451
www.kbofryslan.nl/afdelingen/?page=detail&id=22
Sport Frysl?n
H?t sportkenniscentrum van Friesland
de Opslach 61
8448GV Heerenveen
+31682635093
info@sportfryslan.nl
www.sportfryslan.nl/
Humanitas -Smallingerland/Opsterland
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een
van onze meer dan 700 activiteiten, vari?rend van maatjescontacten bij inburgering tot het
doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.
+31615437098
smallingerland-opsterland@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/smallingerland---opsterland/
MOS Ouderenwerk
De kracht van het advieswerk is dat mensen centraal staan en dat wordt gekeken naar alle
aspecten van de woon- en leefsituatie. Heeft u vragen op gebied van wonen, zorg, financi?n,
dienstverlening of welzijn?
Dan kunt u contact opnemen met de ouderenwerker. Deze brengt samen met u de vraag in
kaart en bespreekt met u welke ondersteuning mogelijk is.
Van Knobelsdorffplein 121
9203DH DRACHTEN
+31637416935
s.doderleindewin@mosweb.nl
www.mosweb.nl/SiteMOS/Paginas/Ouderenwerk.html
Gemeente Smallingerland
Via de gemeente kunnen veel verschillende producten en diensten op het gebied van

ondersteuning en begeleiding worden geleverd. Informeer bij het WMO-loket en de
gebiedsteams welke mogelijkheden er voor u zijn. Ook kunt u direct naar de website van de
organisaties die worden genoemd in Samenwijzer.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
www.smallingerland.nl
De Zonnebloem, afd. Drachten
De Zonnebloem is er voor iedereen die door een fysieke beperking niet meer in de
gelegenheid is zelfstandig een activiteit te ondernemen, ?f daardoor in een isolement dreigt
terecht te komen. Daarvoor organiseren we activiteiten, zoals b.v. een gezellige middag of
een uitje naar allerlei gelegenheden. Ook is het mogelijk om 'kleinschalig' op stap te gaan met
??n persoon of een klein groepje personen naar b.v. een theater of museum. Ten slotte is het
mogelijk, dat mensen, die niet meer uit huis (kunnen) komen bezocht worden door een
vrijwilliger.
Leppa 59
9204JC DRACHTEN
+31512516193
elsberenst@hetnet.nl
www.zonnebloem.nl/drachten
PCOB Drachten
Het bestuur van de Afdeling Drachten organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting,
ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk
advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
Beugel 25
9202MB Drachten
+31512544422
willemveenstra@gmail.com
www.pcob.nl/uw-afdeling/drachten/
ANBO Drachten e.o.
ANBO is een onafhankelijke vereniging die bestaat bij de gratie van haar leden. Ons beleid
wordt getoetst aan onze leden en dat maakt dat we namens onze leden standpunten kunnen
innemen. De stem van alle leden, actief en niet-actief, wordt gehoord.
Vijzelmolenlaan 20 - 22
3447GX Woerden

+31348466688
raadendaad@anbo.nl
www.anbo.nl/lokaal/drachten%20
Sensoor Leeuwarden
Sensoor is een laagdrempelige voorziening voor psychosociale hulpverlening. Sensoor is 24
uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een
vertrouwelijk gesprek of informatie.
Het landelijke nummer van Sensoor is 0900-0767.
+31582120343
leeuwarden@sensoor.nl
nl.pinterest.com/sensoor/
Heeft u moeite met het ontmoeten van andere mensen?
Ga vrijwilligerswerk doen. U ontmoet dan vanzelf andere mensen tijdens uw werkzaamheden.
Organisaties als MOS, Humanitas of zorgcentra hebben altijd mensen nodig. Of zoek een
vrijwilligersbaan via Frijwilligerswurk. Ga bij een hobbyclub, een koor of een sportvereniging.
U vindt deze in de gemeentegids. Volg een cursus om uw zelfvertrouwen te vergroten. Vraag
er naar bij maatschappelijk werk. Of ga naar het VraagElkaarCafe om anderen ontmoeten. Er
zijn café's met verschillende onderwerpen. Kijk op de website voor meer informatie.
Humanitas -Smallingerland/Opsterland
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een
van onze meer dan 700 activiteiten, vari?rend van maatjescontacten bij inburgering tot het
doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.
+31615437098
smallingerland-opsterland@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/smallingerland---opsterland/
MOS Ouderenwerk
De kracht van het advieswerk is dat mensen centraal staan en dat wordt gekeken naar alle
aspecten van de woon- en leefsituatie. Heeft u vragen op gebied van wonen, zorg, financi?n,
dienstverlening of welzijn?
Dan kunt u contact opnemen met de ouderenwerker. Deze brengt samen met u de vraag in
kaart en bespreekt met u welke ondersteuning mogelijk is.
Van Knobelsdorffplein 121
9203DH DRACHTEN
+31637416935

s.doderleindewin@mosweb.nl
www.mosweb.nl/SiteMOS/Paginas/Ouderenwerk.html
Vraag elkaar Smallingerland
In Smallingerland kun je vraag en aanbod delen via www.vraagelkaar.nl . Vraagelkaar en
Ben?r gaan daarin samenwerken.
+31321314803
vraag@vraagelkaar.nl
www.vraagelkaar.nl/Cafe/Detail/30
Frijwilligerswurk
Frijwilligerswurk.nl wil (aspirant-) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties de weg wijzen naar de
juiste mogelijkheden voor informatie, advies en ondersteuning.
info@vafryslan.nl
www.frijwilligerswurk.nl/
Digitale Gemeentegids Smallingerland
Hier vindt u de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en
voorzieningen binnen uw gemeente. Om toegang te krijgen tot onze uitgebreide adressengids
gebruikt u de zoekbalk. Daarnaast vindt u een digitale weergave van de gedrukte versie van
de gids onder E-book.
Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
+31512581234
gemeente@smallingerland.nl
smallingerland.smartmap.nl/
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
cjgsmallingerland.nl
Over Samenwijzer

zorgbuurtsuper.nl

bener.nl

vraagelkaar.nl

