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Voorwoord  
 
Bij het samenstellen van deze 
Nieuwsflits blikken we altijd terug op 
de voorbije periode. Waar zijn we mee 
bezig geweest, wat is er gebeurd de 
afgelopen tijd? Wat speelt er? Ook 
deze keer is dat weer heel wat! Lees 
mee!  
 
Veel nieuwe initiatieven zagen het licht de 
afgelopen tijd. Ik noem bijvoorbeeld het 
Sociaal Zorgpunt en de Bieb op School in 
Ossendrecht en het Geheugenhuis in 
Hoogerheide. Initiatieven waar de 
gemeente bij betrokken is maar waar 
vooral veel energie, betrokkenheid en tijd 
in zit van andere partijen. Met elkaar 
sluiten we aan op de behoefte die er  
is in de samenleving. Zo doen we dat,  
in Woensdrecht.  
 
We zien ontwikkelingen om nóg beter 
samen te werken binnen het sociaal 
domein. Zo kreeg bijvoorbeeld het 
Ziekenhuis-CJG vorm. En organiseerden de 
KBO Kring Woensdrecht en de gemeente 
samen een bijeenkomst voor ouderen.   
 

Aandacht was er voor de gezondheid van 
groepen inwoners. De uitvoering van het 
vaccinatiebeleid had onze aandacht en de 
Woensdrechtse gemeenteraad drong via 
een motie aan op goede voorlichting 
rondom lachgas.  
 
Wat ben ik trots dat ik mag bijdragen aan 
al deze ontwikkelen! Ik nodig u uit: lees en 
kijk mee!  
 
Lars van der Beek 
Wethouder sociaal domein  
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De gezondheid van inwoners is 
belangrijk voor Woensdrecht. De 
gemeente heeft hier ook wettelijk  
een taak in. Zo is er de afgelopen tijd 
extra aandacht geweest voor de 
volgende projecten. 

 
- De gemeenten in Nederland zijn 

verantwoordelijk geworden voor het 
uitvoeren van het Rijksvaccinatie-
programma. De samenhang tussen 
de Jeugdgezondheidszorg en het 
vaccineren van jongeren tegen 
ernstige infectieziekten wordt 
hiermee beter geborgd.  
 

- Woensdrecht stimuleert sport, 
beweging en cultuur. Basisschool-
leerlingen kunnen gratis proeflessen 
volgen bij sportverenigingen en voor 
culturele activiteiten. Goed voor de 
gezondheid, het geeft plezier én is 
goed voor de sociale contacten.  

 

           

 
- Oktober, Stoptober. Woensdrecht 

roept rokers op om de uitdaging aan 
te gaan en 28 dagen samen te 
stoppen met roken. 

 

 
 

- Lachgas is niet om te lachen.  
Het wordt gezien als een relatief 
onschuldig middel om in een roes  
te komen maar Novadic-Kentron 
waarschuwt voor de effecten. De 
gemeente startte een voorlichtings-
campagne en vroeg partners als 
scholen en verenigingen om extra 
alert te zijn op het gebruik ervan. 
Wordt het gebruik van lachgas 
gesignaleerd, dan wordt er 
voorlichting gegeven, op 
hangplekken en bij jongeren-
inlopen.  

 

OP DE BRES VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID 
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Dankzij het dorpsplatform Ossendrecht 
heeft het dorp sinds kort een eigen 
Sociaal Zorgpunt, waar inwoners met 
een vraag op sociaal gebied terecht 
kunnen.  
 
Elke tweede woensdagochtend van  
de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur 
houden vertegenwoordigers van instanties 
‘spreekuur’ in MFC De Drieschaar.  
Zo is cliëntondersteuner en lid van het 
dorpsplatform Elcilia Kleinschmidt-Guy 
aanwezig, net als vertegenwoordigers van 
het To-Taalhuis, het Startpunt Grip op geld 
(voorheen: voorzieningenteam) en 
buurtbemiddeling. Mensen kunnen er ook 
zonder vraag terecht voor een kopje koffie 
en een praatje.  
 
Het Sociaal Zorgpunt is een initiatief van 
het dorpsplatform Ossendrecht. Op 11 
september jl. verrichtte wethouder Lars van 
der Beek de opening. Ook op 13 november,  
11 december, 8 januari en 12 februari  
is het Zorgpunt open. 

 

 

 

Wethouder Lars van der Beek, voorzitter van  

het dorpsplatform Adrie van der Vliet en Elcilia 

Kleinschmidt-Guy tijdens de opening van  

het Zorgpunt Ossendrecht. 

  

OPENING SOCIAAL ZORGPUNT OSSENDRECHT 
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Op 25 juni jl. organiseerden de KBO 
Kring Woensdrecht en de gemeente 
Woensdrecht een themabijeenkomst 
voor ouderen. Onderwerp was ‘het 
dagelijks leven in 2019’ met vraag-
stukken als: langer thuis blijven 
wonen, samen dingen doen en omgaan 
met de stijgende kosten van het 
levensonderhoud.   
 
De tijd verandert en dat heeft invloed op 
hoe we wonen, leven en ons geld besteden. 
Welke vragen er leven bij ouderen, hoe 
kijken professionals daar tegenaan en wat 
is de humoristische visie van Den Teun? 
Dat was de aanleiding om een thema-
bijeenkomst over het dagelijks leven in 
2019 te organiseren. De ongeveer 125 
aanwezigen kregen veel informatie én 
hadden een gezellige middag.  
 

 
Vragen die centraal stonden:  

- Langer thuis blijven wonen… maar 
wie helpt mij daarbij? 

- Ik wil onder de mensen blijven… 
maar waar vind ik aansluiting? 

- Het leven wordt duurder… maar hoe 
voorkom ik problemen? 

 
Meer weten over deze onderwerpen? Vraag 
er gerust naar bij de gemeente, de BWI of 
de KBO.  
 
 

 
  

PODIUM VOOR HET LEVEN IN 2019  
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Sinds 1 juni is er een Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Bravis 
ziekenhuis gestart. De ziekenhuis-
CJG’ers komen in beeld als er meer 
speelt dan alleen een lichamelijke 
klacht of als er vragen zijn over 
opvoeden en opgroeien. Zij vormen de 
schakel tussen de kinderartsen van het 
ziekenhuis en de jeugdhulpverlening 
waar de gemeente verantwoordelijk 
voor is.  

Kinderartsen in heel Nederland constateren 
dat klachten waarmee de jeugd in zieken-
huizen komt vaak niet alleen een medische 
achtergrond hebben. Vaak spelen ook 
(psycho)sociale factoren een rol. Juist op 
dit snijvlak krijgen ziekenhuis CJG-ers een 
rol. Uniek is dat zij de situatie vanuit zowel 
de medische als de sociale invalshoek 
bekijken.  
 
De juiste hulp op de juiste plaats 
De ziekenhuis CJG-ers bespreken samen 
met het gezin en het eigen netwerk van  
het gezin welke hulp er nodig is en waar  
die het beste verkregen kan worden. 
Gesprekken vinden plaats in het ziekenhuis, 
thuis of op een andere locatie. Als dat nodig 
is, wordt er een verbinding gelegd met 
zorgprofessionals of een jeugdprofessional 
van het CJG in de eigen gemeente.

 

Laagdrempelige hulp 
Wethouder Lars van der Beek is blij met 
deze nieuwe verbinding: “Het ziekenhuis-
CJG is een laagdrempelige voorziening voor 
jongeren en ouders met vragen over 
opgroeien en opvoeden. Het zorgt voor  
een betere samenwerking tussen de 
kinderartsen van het Bravis ziekenhuis,  
de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp.” 
 
Het ziekenhuis-CJG is een initiatief van de 
negen samenwerkende gemeenten in de 
regio West-Brabant West. Eerder is dit 
concept met succes geïmplementeerd bij 
het Amphia ziekenhuis.  

 

 

 

 
De vier ziekenhuis-CJG’ers bij de opening. 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) KRIJGT PLEK  
IN ZIEKENHUIS 
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Het Geheugenhuis is dé plek waar alle 
informatie over dementie en de 
werking van het geheugen te vinden is. 
Het Geheugenhuis is een initiatief van 
Bibliotheek Het Markiezaat en is te 
vinden bij de locatie Hoogerheide. 
 
Het Geheugenhuis is er voor alle inwoners 
van de gemeente Woensdrecht die 
geïnteresseerd zijn in het individuele 
geheugen en/of dementie. Het is een plek 
waar mensen informatie kunnen halen, 
elkaar kunnen ontmoeten en waar kennis 
en ervaring uitgewisseld kan worden.  
 
De werkgroep ‘Dementievriendelijke 
gemeente Woensdrecht’ denkt dat er 
behoefte is aan deze plek. Het aantal 
mensen met dementie (of een variant van 
deze ziekte)zal de komende jaren flink 
toenemen. De werkgroep is dan ook nauw 
betrokken bij het Geheugenhuis en zal 
regelmatig bijeenkomsten en activiteiten 
organiseren.  
 
Het Geheugenhuis is te bezoeken tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek. U kunt 
er materialen inzien of lenen.

 

GEHEUGENHUIS VOOR ALLES OVER DEMENTIE 
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� leerlingenvervoer: 
- het leerlingenvervoer opnieuw 

aanbesteed wordt in samenwerking 
met de gemeente Bergen op Zoom; 

- er voorlopig niets verandert voor 
cliënten;  

- het leerlingenvervoer met ingang 
van januari 2020 op basis van deze 
aanbesteding plaats zal vinden. 
 
 

� onderwijsachterstandenbeleid 
en peuteropvang: 

- er meer budget komt voor  
het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid (GOAB); 

- er ook andere kwaliteitseisen 
gesteld worden; 

- de gemeente en de partners 
samen kijken hoe dit vorm moet 
krijgen in de praktijk; 

- het principe ‘gelijke kansen voor 
alle kinderen’ is;  

- de gemeenteraad een notitie 
hierover zo mogelijk in 2019 nog 
behandelt.  

 
  

 
 

� het To-Taalhuis: 
- het van 9 t/m 15 september de 

Week van de Alfabetisering was;  
- het To-taalhuis op woensdag-

middag HET Taalfeest gaf in 
Bibliotheek Het Markiezaat; 

- dit was voor voorleesvrijwilligers 
met hun voorleesgezinnen, 
bezoekers van het To-Taalhuis en 
Taaloefengroepen, Taalvrijwilligers 
en Taalpartners;   

- de volwassenen met elkaar gepraat 
hebben over gewoontes en 
gebruiken binnen de verschillende 
culturen en achtergronden; 

- de kinderen samen muziek 
maakten, dansten en geknutseld 
hebben;  

- de Taalrups voortaan de nieuwe 
naam en het symbool is voor het 
voorleesproject.  
 

           
 

  

 
WIST U DAT – WEETJES OVER ONDERWIJS 
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� de bieb op school 

- de eerste ‘bieb op school’ sinds kort 
een feit is in de gemeente 
Woensdrecht; 

- dat basisschool De Meulenrakkers in 
Ossendrecht en bibliotheek Het 
Markiezaat hierin intensief 
samenwerken;  

- dit project bedoeld is om 
taalachterstanden te voorkomen en 
mediawijsheid te integreren in de 
lessen op school.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: José van der Wegen 
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De Brede Welzijnsinstelling Woens-
drecht (BWI) heeft een nieuw uiterlijk: 
  

 
 
Het voorzieningenteam van voorheen 
heet nu het Startpunt Grip op geld. Met 
de slogan ‘met een glimlach weer 
verder’ staan ze klaar om u te helpen. 
Dit is wat zij voor u kunnen betekenen:  
 
Zorgtoeslag, huurtoeslag, bijzondere 
bijstand, maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen, enzovoort. 
 
Verdwaal je in alle regeltjes en weet je niet 
meer hoe je nu verder moet? Wij kunnen 
met je meekijken en meedenken. 
Enthousiaste, vrijwillige budgetcoaches -
ondersteund door professionals- helpen je 
meer grip te krijgen op je financiële 
situatie.  
 
Je kunt bij ons terecht voor: 

• Toeslagen 

• Studiefinanciering 

• Bijzondere bijstand, minimabeleid 

e.a. regelingen van ISD Brabantse 

Wal 

• Woensdrechts Sportfonds 

• Jeugdsportfonds 

• Stichting Leergeld  

 

 

• Kinderhulp, Armoedefonds, e.a. 

• Kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 

• Aanvragen schuldhulpverlening, het 

in kaart brengen van uw financiën 

We helpen je graag met de aanvraag, maar 
we beslissen niet over de toekenning! Onze 
hulp is gratis. Voor uitgebreidere vragen 
maakt de vrijwillige budgetcoach een 
vervolgafspraak.  
 

 
 
Spreekuren:  
dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur 
donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur 
 
Locatie: 
Kromstraat 4 in Hoogerheide  
Huisbezoek mogelijk 
 
E-mail: gripopgeld@bwiwoensdrecht.nl   
 
  

STARTPUNT GRIP OP GELD  
(voorheen Voorzieningenteam) 
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In lang niet alle gezinnen is het 
vanzelfsprekend om ‘gewoon mee te 
doen’ met wat in de maatschappij 
gangbaar is. Als geld een probleem is 
en het inkomen is lager dan 120% van 
het bestaansminimum, dan kan de 
gemeente bijdragen in verschillende 
kosten.  
 
Met wat financiële hulp kunnen kinderen, 
jongeren en volwassenen toch meedoen 
met activiteiten als:   
 
Kinderen 

- Meegaan met schoolreisje of 
schoolkamp 

- Op zwemles  
- Een sport of hobby beoefenen, 

bijvoorbeeld dans of muziekles 
- Een abonnement voor het zwembad 

of geschikte sportkleding  
- Een fiets om naar de middelbare 

school te gaan 
- Een laptop of i-pad voor 

schooldoeleinden (groep 7, 8 en 
middelbare school) 

- Deelnemen aan een themaklas of 
studiebegeleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jongeren en volwassenen (18+) 
- Lidmaatschap van een jeugd-,  

sport- of ontspanningsvereniging 
- Deelnemen aan muziek of 

dansonderwijs 
- Entree voor het zwembad, 

bibliotheek, theater, concert, 
museum, bioscoop, evenement, 
attractie en/of pretpark 

- Deelnemen aan schoolreisjes, 
excursies en andere door school 
georganiseerde activiteiten 

 

 
 
 
Aanvragen 
Gratis informatie, advies en hulp bij het 
aanvragen krijgt u via het Startpunt Grip op 
Geld. U kunt de regelingen zelf aanvragen 
via https://woensdrecht.antwoordop.nl/ 
digitaal-loket/.  

GEWOON MEEDOEN 


