
Geschiedenis Lunenhof 

Officieel wordt de Lunenhof op 9 februari 1994 geopend. Het is de bekroning op het idee dat 

enkele jaren daarvoor door twee personen werd geopperd. 

In december 1987 komen Wim Harinck en Ludo van Bergen bijeen. Wim is eigenaar van 

kapsalon Harinck en Ludo werkt bij de politie en is lid van de politie sportverenging. Zij 

vatten het idee op om “iets” te doen voor de drie Zwijndrechtse dagverblijven: ‘De Nesse’, 

‘De Kleine Oase’ en ‘Ons Blije Honk’. Er wordt een bestuur gevormd en in 1988 wordt de 

Stichting ’t Geld Zonder Grenzen opgericht. De doelstelling is: geld inzamelen voor 

lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Met dit geld worden attributen gekocht voor de 

drie instellingen in Zwijndrecht die deze mensen begeleiden. Om de doelstelling te 

verwezenlijken organiseren zij diverse activiteiten. Er is een goede start door een gift van ƒ 

5000, --.  Hierna volgen diverse acties om sponsorgelden bijeen te krijgen. Een en ander 

gebeurd in nauw overleg met de besturen van de diverse dagverblijven.  

 

15 december 1987 

 



Begin 1991 wordt gesproken om een sponsoractie te organiseren. Het is tijdens dit overleg dat 

een eigen gebouw ter sprake komt. In het gebouw kunnen diverse activiteiten georganiseerd 

worden voor pupillen van de dagverblijven. Er is een informeel gesprek met wethouder                  

G.J. Vogelaar. Tijdens dit gesprek wordt een voorlopig besluit genomen: onderzoeken of het 

mogelijk is om te komen tot een soos of ontmoetingsruimte.  

Eind 1992 komt een gedeelte van het gebouw van “de Nesse” vrij. De ruimte kan een 

dubbelfunctie krijgen: ontmoetingsruimte voor de stichting en als ruimte voor de 

Oecumenische Gemeenschap. Op 5 januari 1993 besluit het college van B&W dat de gehele 

ruimte ter beschikking gesteld wordt aan de stichting.  

 

 

Leerlingen van de LTS schilderen de Lunenhof. 

Op 12 mei 1993 is de huurovereenkomst definitief. Het is de bedoeling dat de Lunenhof een 

regionaal ontmoetingscentrum wordt voor de doelgroep. Op 2 mei 1994 is er een open dag en 

twee maanden later is er de start voor de doelgroep. 

De stichting het Geld Zonder Grenzen blijft de Lunenhof nog enige jaren financieel 

ondersteunen maar wordt op 1 maart 1997 uitgeschreven bij de kamer van Koophandel en 

houdt officieel op te bestaan. 

 



 

De officiële opening door wethouder A. Abee. 

 

 

De activiteitenruimte. 



 

Hier Zwijndrecht 9 februari 1994 



 

 

De Dordtenaar 6 september 1989 

 



 

De Dordtenaar 12 juni 1993 

 

 

Hier Zwijndrecht 8 september 1993  

 



 

 



                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

De Dordtenaar 25 juni 1993 

 



 

Hier Zwijndrecht 26 januari 1994        



 

 



 

 

  

 

 



Na de opening in 2004 van het nieuwe pand aan de Moermond – naast de vele 
fundraisingsactiviteiten vanuit de stichting werd de nieuwbouw voor een belangrijk deel financieel 
mogelijk gemaakt door de heer De Groot – is er steeds gezocht naar een gezonde exploitatie met in 
achtneming van de doelstellingen van de stichting. Ook is voortdurend gelet op de positie van De 
Lunenhof in de wijk (integratie). 

In dit verband wordt in de jaren 2006 en 2007 gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met 
de Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ). Uiteindelijk blijkt dit slechts op zeer beperkte 
schaal mogelijk. Ook wordt in 2007 een onderzoek gedaan naar de vraag of het mogelijk is de 
stichting De Lunenhof te laten aanhaken bij andere locale organisaties op het gebied van 
maatschappelijke dienstverlening. Zelfs is er overleg geweest in verband met plannen voor een 
tijdelijke huisvesting van een SPAR-winkel in de ruimte waarin nu de bibliotheek is gevestigd. Dit alles 
om het mogelijk te maken de vrijetijds- en welzijnsactiviteiten voor mensen met een beperking te 
kunnen voortzetten en uitbouwen. Uiteindelijk leveren deze inspanningen weinig concrete resultaten 
op. 

In maart 2006 is in de stichting Lunenhof een nieuw bestuur aangetreden, bestaande uit de heren 
Bannenberg, Van Esch, Goedvolk, Heijnen en Hofland. In datzelfde jaar krijgt de samenwerking met 
Philadelphia Zorg gestalte door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Mevrouw 
Anneke Levolger, die gedurende een groot aantal jaren als coördinatrice leiding heeft gegeven aan 
de dagactiviteiten binnen de Lunenhof, legt in de loop van dit jaar haar werkzaamheden neer. En aan 
het eind van het jaar besluit de gemeente Zwijndrecht nog voor het laatst een subsidiebedrag toe te 
kennen. Veel veranderingen dus in een kort tijdsbestek. Het enthousiasme om actief te zijn ten 
behoeve van mensen met een beperking blijft. 

Door de samenwerking met Philadelphia is het mogelijk geworden de dagactiviteiten in 2007 uit te 
breiden tot alle werkdagen. Mevrouw Leny Hamoen heeft hierbij een grote rol gespeeld. Vanuit 
Philadelphia heeft zij tot 2008 de activiteiten aangestuurd en contacten onderhouden met de 
vrijwilligers. Genoemde samenwerking heeft er ook toe geleid dat in 2007 twee bestuursleden vanuit 
Philadelphia in het bestuur zijn benoemd, mevrouw van Randwijk en de heer Nieuwenhuyzen. De 
heer Van den Heuvel is in dat jaar penningmeester geworden in plaats van de heer Hofland. In 2008 
zijn de heren De Kok en Koudstaal  in plaats van de heren Bannenberg en Van den Heuvel bestuurslid 
geworden. 

In de jaren tot en met 2010 zijn nog een aantal formele zaken geregeld. Bij het aantreden van het 
nieuwe bestuur in 2006 bleek dat voor het nieuwe pand geen opstalrecht was gevestigd. Dat heeft 
uiteindelijk in juli 2009 toch zijn beslag kunnen krijgen. Tijdens deze procedure werd duidelijk dat het 
pand “zomaar” een nummer had gekregen (Moermond 53a). Een officiële toekenning leidde tot 
nummer 57. Om van de indertijd aangelegde toegangsweg gebruik te mogen maken moest met de 
gemeente een gebruiksovereenkomst worden gesloten. Ook dat is gebeurd en wel in februari 2010.  

Tot slot: eind 2009 is aan de Duivenvoorde in Zwijndrecht een SPAR-winkel geopend. Als een leer-
/werkproject zijn in deze winkel cliënten van Philadelphia gaan werken. Een “integratie-brug” werd 
geslagen. 

In samenwerking met de Stichting Philadelphia Zorg en met de hulp van vele trouwe vrijwilligers gaan 
er in ons ontmoetingscentrum weer op een aantal dagen, avonden en op zaterdagen activiteiten 
georganiseerd worden. Dat is een feest waard. 

 

 

 



 

In 2011 is de samenwerking met Philadelphia beëindigd doordat drastisch bezuinigd moest worden 
en tegelijkertijd een nieuw gebouw gereed was gekomen waarin de dagactiviteiten zoals in de 
Lunenhof konden worden georganiseerd. Met het vertrek van Philadelphia ontstond de vacature van 
secretaris. Gelukkig kon in deze vacature snel worden met de persoon van Philip Guns.  Na het vetrek 
van Tineke Ruiter (coördinatrice vrijwilligers) kon ook snel in deze vacature worden voorzien. Mw 
Nanda Muilenboom was bereid zich voor de vrijwilligers in te zetten. De voorzitter dhr Felix Heijnen 
heeft na een lange bestuursperiode afscheid van ons genomen. De voorzitters vacature kon worden 
ingevuld door dhr Cees Visser  

Inmiddels resulteerde diversen besprekingen met de wethouder, dhr Visser in nieuwe mogelijkheden 
voor het gebruik van de Lunenhof. Syndion zocht ruimte voor dagactiviteiten voor cliënten met een 
niet aangeboren verstandelijke beperking (verkeersongeval/herseninfarct ed.). Tevens moest de 
vestiging van de bibliotheek Nederhoven sluiten als gevolg van bezuinigingen. 

Vanuit de visie dat de mensen met een beperking, verstandelijk en /of lichamelijke beperking beter 
in de wijk zouden integreren als zij meer bekend raakten in de wijk. Vanuit deze visie is een 
samenwerking ontstaan tussen de Lunenhof , Syndion en de Bibliotheek Atot Z. Een voertuig hiervoor 
is de vestiging van een steunpunt van de bibliotheek in het gebouw van de Lunenhof. Eea kreeg zijn 
beslag op 12 september 2102 waar wethoudervisser het toegangsbord onthulde als symbool van de 
samenwerking. Inmiddels geconfronteerd met de forse bezuinigingen in de zorg werd Syndion 
genoodzaakt te bezien in hoeverre de samenwerking Lunenhof nog voldeed aan de beoogde 
doelstellingen. Hoewel nog geen definitief besluit heeft Syndion een duidelijk signaal afgegeven dat 
de samenwerking beëindigd zal worden.     

 



 

Opening, september 2012 

 



 

 

 

Aan: alle betrokkenen bij de Lunenhof 

Betreft: aanpassing situatie Lunenhof/nieuwe start. 

Beste lezer, 

Zoals u bekend is “De Lunenhof”, gelegen aan de Moermond 57 te Zwijndrecht, een 
ontmoetingscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.                     
In dit centrum worden onder meer dagbesteding- en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd.                         
Dat gebeurde  voor wat betreft de doordeweekse dagactiviteiten tot het najaar van 2011 onder 
verantwoordelijkheid van de Stichting Philadelphia Zorg.                                                                             
De welzijnsactiviteiten in de avonduren en in de weekends werden en worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van de particuliere Stichting “Lunenhof” en geheel uitgevoerd met en door 
vrijwilligers.  

In het najaar van 2011 is Philadelphia Zorg gestopt met haar dagactiviteiten in “De Lunenhof”.            
Al medio 2011 is het bestuur van de stichting “Lunenhof” op zoek gegaan naar een 
organisatie/instelling die in staat en bereid was de activiteiten overdag weer gestalte te geven, bij 
voorkeur voor mensen met een beperking. 

Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen berichten dat met ingang van 1 juni 2012 Syndion een start 
zal maken met dagactiviteiten in ons ontmoetingscentrum. Syndion is een organisatie die mensen 
met een handicap ondersteunt. Zij wil daarbij zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen, 
met als doel contacten tussen diverse mensen te bevorderen. In dat kader is Syndion tot 
overeenstemming gekomen met de Bibliotheek A tot Z.  In “De Lunenhof” zal door de week 
gedurende een aantal uren overdag ook een steunpunt van de bibliotheek open zijn.  

Deze verheugende ontwikkeling maakt het de stichting “Lunenhof” mogelijk haar welzijnsactiviteiten 
gedurende de avonduren en in de weekends door te zetten en uit te breiden.                                      
Het seizoen 2011 – 2012 is nu aan het aflopen, maar we zijn volop in de weer met de organisatie 
voor het komende seizoen.  Ook met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zijn we bezig.             
Het belooft weer een sprankelend jaar te worden. Wij zullen u tijdig over het programma 
informeren. Voor de activiteiten voor mensen met een beperking kunnen wij ons dus blijven 
inzetten.  

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot onze voorzitter de heer Heijnen of tot ons 
verantwoordelijk bestuurslid mevrouw Ruijter.                                                                                                
U kunt ons bereiken op het vaste telefoonnummer van de Lunenhof 078 610 41 84 

Met vriendelijke groet 

 

F.Heijnen 

Voorzitter 

 



 

Activiteiten tijdens de opening september 2012. 

 

Steunpunt bibliotheek van A tot Z in de Lunenhof. 

 



 

 

 

 

Iedere eerste zaterdag van de maand is er boekenmarkt in de Lunenhof. 



 


