
Vrijwilliger worden? 

Wil je je inzetten voor inwoners van 
Maassluis? Ook dat kan bij Buurtcentrum 
De Hooftzaak! Laat ons weten waar jouw 
talenten en interesses liggen of wat je 
wilt leren. Dan bekijken we samen de 
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:

• het ontvangen van bezoekers, 

• het ophalen en wegbrengen van 
bezoekers voor de dagbesteding,

• het begeleiden van activiteiten.

Wil je meer informatie of wil je  
je aanmelden als vrijwilliger?  
Kom bij ons langs,  
bel 010 - 4 608 981  
of mail naar 
infodehooftzaak 
@stoed.nl. 

“Bij De Hooftzaak denk ik mee over 

nieuwe activiteiten. Samen kijken we 

wat mogelijk is en wie wat doet. 

Zo delen we kennis en ervaring en 

leer ik steeds weer iets nieuws.”

Buurtcentrum 
De Hooftzaak

Samenwerken
Vanuit Buurtcentrum De Hooftzaak werken we veel 
samen met andere organisaties. Zo kunnen we onze 
bezoekers een gevarieerd aanbod van activiteiten bieden. 
Wil je iets voor hen betekenen? Dan gaan we graag met 
je in gesprek. Neem hiervoor contact op met Frits lens, 
Coördinator ontmoetingscentra, op 06 12 92 03 44 of via 
flens@stoed.nl. 

Locatie en openingstijden
Buurtcentrum De Hooftzaak is gevestigd aan  
de P.C. Hooftlaan 11A in Maassluis.  
Wij ontmoeten je hier graag op:

Maandag tussen  09.00 - 16.30 uur
Dinsdag tussen  10.00 - 19.00 uur*
Woensdag tussen  09.00 - 19.00 uur*
Donderdag tussen  09.00 - 19.00 uur*
Vrijdag  tussen  09.00 - 16.00 uur
*Indien je gebruik maakt van de maaltijd

Meer informatie 
Wil je meer informatie over buurtcentrum De Hooftzaak? 
Bezoek www.stoed.nl, bel 010 - 4 608 981
of mail naar infodehooftzaak@stoed.nl

Aan deze uitgave van Stichting Onder Een Dak (Stoed) 
kunnen geen rechten worden ontleend  
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Kom je graag in contact met andere mensen? 
Voor een praatje, om samen leuke activiteiten 
doen of om samen eten? Of leer je graag iets 
nieuws, wil je aan de slag met je gezondheid 
of zoek je vrijwilligerswerk? Kom langs bij 
Buurtcentrum De Hooftzaak.

Voor wie is 
De Hooftzaak er?

Of je nu 18 of 81 jaar bent, of je in Maassluis woont 
of werkt, of je client bent of niet: iedereen is bij ons 
welkom. Wij ontmoeten jou graag!

Wat kun je bij De Hooftzaak doen?
Loop bij Buurtcentrum De Hooftzaak binnen voor:
• het ontmoeten van nieuwe mensen en oude 

bekenden,
• een luisterend oor,
• creatieve activiteiten, onder andere in het atelier en 

in de houtwerkplaats,
• gezonde maaltijden en de mogelijkheid om samen 

met andere bezoekers te eten, 
• leerzame activiteiten gericht op gezondheid, taal 

en voor je zelf opkomen,
• tuinieren in de stadstuin,
• meedoen aan projecten gericht op het milieu,
• unieke cadeautjes in onze winkel,
• dagbesteding,
• vrijwilligerswerk.

Perspectief en groei
In het centrum werken we 
vanuit het gedachtengoed 
van Positieve Gezondheid. 
Hierbij kijken we vooral 
naar jouw talenten, wat 
je leuk vindt en wat jou 
motiveert. Door met een 
persoonlijk doel of een 
wens aan de slag te gaan, 
kun je vaak beter omgaan 
met moeilijke situaties of 
tegenslagen in het leven.
 
Doordat we Positieve Gezondheid op onze activiteiten 
toepassen, dragen zij bij aan:
• Contact met andere mensen.
• Lekker in je vel zitten.
• Goed voor jezelf zorgen.
• Meedoen in de maatschappij.
• Nuttige tijdsbesteding en een gevoel van zingeving.
• Een goede gezondheid en gezonde levensstijl.
 
Kortom, bij Buurtcentrum De Hooftzaak werk je voor 
jezelf aan perspectief en groei.

’t Winkeltje
Buurtcentrum De Hooftzaak heeft een eigen winkel: 
’t Winkeltje. Hier vind je producten die in het atelier 
en de houtwerkplaats worden gemaakt door mensen 
met een dagbestedingsindicatie en door bezoekers en 
vrijwilligers. Van ieder product is er maar één, dus deze 

vazen, schalen, vogelhuisjes, houten spellen e.d. 
zijn echt uniek. Met de opbrengsten van de 

producten die we verkopen, kopen we 
nieuw materiaal voor het atelier. Zo 

zorgen we ervoor dat deze vorm 
van dagbesteding kan blijven 
bestaan. Bovendien maakt het 
de makers extra trots dat het 
product dat zij hebben gemaakt 
in de winkel wordt verkocht.

Dagbesteding
Heb je een indicatie voor dagbesteding? En ben je 
hiervoor op zoek naar een veilige en leuke plek? Ook dan 
kun je bij Buurtcentrum De Hooftzaak terecht! Samen 
met jou maken we een ondersteuningsplan. Zo zorgen 
we ervoor dat de dagbesteding goed aansluit bij jouw 
wensen, talenten en doelen. In het centrum word je 
begeleid door deskundige medewerkers en vrijwilligers 
en doe je mee met de activiteiten die het beste bij jouw 
ondersteuningsplan passen. Zo ben je echt onderdeel 
van het centrum en ontmoet je ook andere bezoekers.

“Hier kan ik mezelf zijn en heb ik  

een doel. Ik kan mijn talenten  

gebruiken en ik doe mee  

in de maatschappij.  

Dat vind ik belangrijk.”
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