
Wmokrant

Met onder andere:

Eén tegen eenzaamheid

Gratis vervoer Drechthopper
naar priklocaties (coronavaccinatie)

Werkbezoek CDA-kamerlid
Lucille Werner

Maart 2022

Samen werken 
aan zelfstandigheid



Sociale Dienst Drechtsteden

In deze
uitgave

socialedienstdrechtsteden.nl/wmo

Reserveren Drechthopper

Gratis vervoer Drechthopper naar 
priklocaties (coronavaccinatie)

Regionale Wmo adviesraad 
Drechtsteden heeft uw ervaring 
nodig!

Oproep leden vervoersplatform

Eén tegen eenzaamheid

Werkbezoek CDA-kamerlid
Lucille Werner

Actuele ontwikkelingen

Lokale initiatieven

Met zorg op pad
mantelzorg wandelingen

Opening Huiskamer van de Wijk 
Banckertplein

SUN Drechtsteden

Ontdek activiteiten met Ambacht 
Actief

03

04

05

05

06

08

09

10

12

14

15

15

Opening Huiskamer 
van de Wijk 
Banckertplein

Werkbezoek 
CDA-kamerlid

Met zorg op pad
mantelzorg wandelingen

Eén tegen 
eenzaamheid

14

08

12

06

Reserveren Drecht-
hopper: minimaal 4 

uur van tevoren

Helaas moeten we, als gevolg 

van de coronacrisis, onze 

reserveringsvoorwaarden tijdelijk 

aanpassen. Dit doen we om de 

kwaliteit van onze dienstverlening 

te waarborgen. Dit heeft onze 

hoogste prioriteit. 

Om een goede planning mogelijk 

te maken kunnen wij uw aan vraag 

alleen inplannen als u minimaal 

4 uur van tevoren reserveert. De 

uitzonderingen worden hieronder 

beschreven. Daarnaast vragen wij 

u om, als dit mogelijk is, uw reis 

zoveel mogelijk tijdens daluren te 

plannen. Onder daluren verstaan 

we: op werkdagen tussen 09.00 

- 16.00 uur en na 18.30 uur; in 

het weekend en op feestdagen 

de hele dag. 

 

Waarom deze gewijzigde 

reserveringsvoorwaarden? 

1. Het Covid-19 virus en haar 

varianten dwingen ons helaas 

om verder vooruit te kijken. We 

kunnen de planning minder goed 

verzorgen, door de anderhalve 

meter maatregel die geldt in de 

Drecht- en Wijkhoppers. 

2. We hebben, als gevolg van de 

coronacrisis, te maken met uitval 

van planners en chauffeurs. Door 

schaarste op de arbeidsmarkt 

is het niet mogelijk om hen te 

vervangen. 

3. Tijdens lockdown(s) reizen 

klanten minder, maar zodra 

een lockdown voorbij is gaan 

mensen weer meer reizen. De 

schommelingen in aanvragen zijn 

lastig te verwerken in de planning. 

Een uur of half uur besteltijd van 

een rit biedt geen mogelijkheden 

om bij te sturen. 

4. Als de planning stagneert duurt 

het uren voordat we weer in 

controle komen. Daar ondervindt 

u hinder van en dat willen wij 

natuurlijk voorkomen. Ons doel is 

de kwaliteit op niveau te houden 

en ervoor te zorgen dat u minder 

lang hoeft te wachten. 

Het aanpassen van de 

reserveringsvoorwaarden is 

tijdelijk. Helaas weten we nog niet 

hoe lang deze aanpassing blijft.

Uitzonderingen zoals spoedritten

De gewijzigde reserverings-

voorwaarden gelden uiteraard niet 

voor de zogenaamde spoed ritten. 

Die worden zo spoedig mogelijk 

uitgevoerd. Meestal hebben deze 

ritten te maken met een medische 

noodzaak.

Wat levert het u als reiziger op?

• Meer rust. Omdat ritten 

minimaal 4 uur van tevoren 

worden gepland is het mogelijk 

om klanten tijdig te informeren, 

als er problemen ontstaan. 

• Betere kwaliteit dienstverlening. 

Het borgen van de kwaliteit van 

de dienstverlening is en blijft 

onze hoogste prioriteit. Door 

het tijdelijk aanpassen van 

de reserveringsvoorwaarden 

kunnen we deze kwaliteit blijven 

garanderen. We hopen op uw 

begrip en medewerking.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze 

toelichting op de reserverings-

voorwaarden vragen? Neem 

contact op via: 088 - 505 8505.

Scan de QR-code 

voor het online 

nieuwsbericht.
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Wat doet de Regionale Wmo adviesraad 

Drechtsteden?

Wij gaan na of inwoners die ondersteuning nodig 

hebben, deze ook krijgen. En we kijken of deze 

ondersteuning past bij de omstandigheden van die 

specifieke inwoner. We adviseren het Algemeen 

Bestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) 

gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid en 

de uitvoering hiervan. We adviseren op basis van 

ervaringen en signalen van inwoners.

U vindt onze adviezen en verslagen op onze website

We organiseren een paar keer per jaar een 

themabijeenkomst. De verslagen van deze 

bijeenkomsten en van onze vergaderingen staan 

op onze website. Ook onze adviezen vindt u hier. 

Verder adviseren we de SDD over de brieven die u 

van de SDD krijgt. 

Wie zijn de mensen uit de Regionale Wmo 

adviesraad Drechtsteden?

De Regionale Adviesraad bestaat uit 

vertegenwoordigers van de zeven lokale 

Adviesraden. Elke gemeente in de Drechtsteden 

heeft een lokale Adviesraad. Wij zijn de oren en 

ogen in de samenleving. Wij signaleren waar 

het goed of juist niet goed gaat. De signalen en 

verbetervoorstellen bespreken we met de SDD en 

nemen we mee bij onze advisering. 

Wat doen de lokale Adviesraden?

De lokale Adviesraden adviseren hun gemeente 

gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken 

die spelen in het sociaal domein. Dit omvat de 

Wmo, de Participatiewet en de jeugdhulp. De 

Adviesraden vormen de brug tussen inwoners en 

gemeente. Ze leveren een inhoudelijke bijdrage 

aan het gemeentelijk beleid. Ze willen dat 

iedereen kan deelnemen aan de samenleving en 

een volwaardig bestaan heeft. Ze leggen hun oor 

te luister bij inwoners. 

Bent u 75 jaar of ouder, of heeft u een lichamelijke 

beperking en bent u jonger dan 75 jaar? En woont 

u in de Drechtsteden? Dan kunt u kosteloos 

gebruikmaken van de Drechthopper als u naar één 

van de priklocaties binnen de Drechtsteden moet 

worden vervoerd (heen- en terugreis). 

Hebt u geen Drechthopper-pas (meer)? Dan kunnen 

wij u in bepaalde gevallen nog steeds naar een 

priklocatie brengen. Vanwege de drukte gelden er 

een aantal extra voorwaarden.

De Regionale Wmo adviesraad Drechtsteden heeft 

uw ervaringen nodig! De Regionale Adviesraad is 

er voor u! We horen daarom graag wat u vindt van 

de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). 

De Adviesraden zijn benoemd door de gemeenten, 

maar zijn een onafhankelijk adviesorgaan.

Uw ervaring horen we graag

Heeft u opmerkingen of verbeterpunten over:

• Uitvoering van de Wet maatschappelijk 

ondersteuning (Wmo)?

• De duidelijkheid van de brieven van de Sociale 

Dienst Drechtsteden?

• Of heeft u andere suggesties?

Neem dan contact met ons op via e-mail 

regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl 

of telefoon: 06 - 83 89 65 41. 

U kunt ook contact opnemen met de lokale 

Advies raad in uw gemeente. Hun gegevens 

vindt u op onze website: 

www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl

Want alleen samen kunnen we ons doel bereiken: 

goede ondersteuning voor de 

mensen die dit nodig hebben!

Gratis vervoer 
Drechthopper
naar priklocaties (coronavaccin)

Scan de QR-code voor het 

online nieuwsbericht.

www.socialedienstdrechtsteden.nl

/nieuws/kosteloos-vervoer-

drechthopper-naar-priklocaties-

coronavaccin

  

Vacature Voorzitter Regionale Wmo adviesraad 

Drechtsteden

Heeft u een sociaal hart en wilt u zich 

inzetten voor de uitvoering van de Wmo in de 

Drechtsteden? De Regionale Adviesraad heeft 

een vacature voor voorzitter. Meer informatie 

over de vacature vindt u op deze website:

www.regionaleadviesraadwmo

drechtsteden.nl/oproep-

voorzitter-regionale-adviesraad/

Oproep:
leden voor het Vervoersplatform 
Drecht- en Wijkhopper

Reist u regelmatig met de Drechthopper of de 

Wijkhopper? En wilt u meedenken hoe het beter 

kan? Word dan lid van het Vervoersplatform! 

Het Vervoersplatform adviseert Stroomlijn over 

de Drechthopper en de Wijkhopper. Stroomlijn 

is de organisatie die het vervoer regelt. In het 

Vervoersplatform zitten twee vertegenwoordigers 

van elke gemeente in de Drechtsteden. 

Het Platform komt drie tot vier keer per jaar bij 

elkaar. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de 

wacht- en omrijdtijden en de informatie over het 

vervoer. 

Wilt u lid worden van Vervoersplatform of wilt u 

meer informatie? Neem dan contact op met 

Mariëtte Teunissen, 

regionale-adviesraadwmo@xs4all.nl of 

06 3854 5912

De Regionale 
Wmo adviesraad 
Drechtsteden 
heeft uw erva-
ringen nodig!
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Steeds meer ouderen

Nederland telt op dit moment 

ongeveer 1,3 miljoen mensen 

die ouder zijn dan 75 jaar. De 

verwachting is dat dit aantal stijgt 

naar 2,1 miljoen ouderen in 2030. 

Er zijn dus steeds meer ouderen 

die gemiddeld steeds ouder worden. 

Vaak gaan sociale relaties 

verloren door veranderingen in de 

persoonlijke omstandigheden zoals 

het overlijden van een dierbare, 

ziekte, echtscheiding, verlies van 

werk en inkomen of een verhuizing. 

Hierdoor voelen steeds meer mensen 

zich eenzaam. 

Eén tegen Eenzaamheid

Het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport is gestart met 

het actieprogramma “Een tegen 

Eenzaamheid”, waarin gemeenten 

en organisaties opgeroepen 

worden actie te ondernemen om 

eenzaamheid terug te dringen. 

Ook in Papendrecht wordt actie 

ondernomen. Er is een “Werkgroep 

Ontmoeting” actief. De werkgroep 

heeft een plan van aanpak 

opgesteld om de komende jaren 

actief te werken aan een gezond 

en vitaal Papendrecht, waarin 

eenzaamheid verminderd wordt. 

Dat begint bij onderkenning van het 

maatschappelijk vraagstuk. 

Verschillende acties en ideeën

Eenzaamheid is subjectief en 

voor iedereen anders en vraagt 

dus ook om verschillende vormen 

van aanpak. De werkgroep 

inventariseert welke acties nodig 

zijn en wat er al aan aanbod is. Zo 

wordt er bijvoorbeeld voorlichting 

gegeven aan huisartsen en  

praktijkondersteuners zodat zij  

de signalen van eenzaamheid 

herkennen. Er zijn “koffie met…” 

momenten op verschillende dagen. 

Door koffie te gaan drinken lost 

u eenzaamheid niet op, maar 

heeft u wel de mogelijkheid om 

uw sociale netwerk te vergroten. 

“Sterk Papendrecht” organiseert 

bijeenkomsten waarin u 

gestimuleerd wordt te bedenken 

wat u zelf kunt doen aan het 

verminderen van het gevoel van 

eenzaamheid. Bijvoorbeeld  het 

vergroten van zelfvertrouwen en het 

verbeteren van sociale vaardigheden. 

“Signalerende huisbezoeken”, die in 

opdracht van de gemeente worden 

uitgevoerd, hebben ook als doel om 

te kunnen signaleren en eventueel 

te kunnen doorverwijzen naar 

hulpinstanties. 

Eenzaamheid op school

Naast aandacht voor ouderen 

wordt ook contact gelegd met het 

onderwijs (wat kunnen scholen 

doen aan het verminderen van 

eenzaamheid gevoelens van 

hun leerlingen?) Belangrijk is 

ook dat scholen de signalen van 

eenzaamheid kunnen herkennen 

en dat zij weten hoe ze hierover 

in gesprek gaan. Dat is vaak niet 

eenvoudig. De workshop die 

hiervoor was georganiseerd is 

helaas door corona uitgesteld en 

wordt georganiseerd, zodra dit weer 

mogelijk is. 

Iedereen is signaleerder!

Belangrijke signaleerders zijn 

natuurlijk huisartsen, thuiszorg 

medewerkers, wijkteams, kappers, 

zorgcoördinatoren op scholen 

enzovoort. Maar eigenlijk zijn 

we allemaal signaleerders! Sterk 

Papendrecht is het meldpunt, en 

verzamelt alle signalen. Ook kan 

Sterk Papendrecht hulp bieden, als 

dat nodig is. Iedereen wil gehoord en 

gezien worden en samen met elkaar 

kunnen we de samenleving mooier 

maken. Dat wil toch iedereen?

Art Groenenboom, namens de 

Werkgroep Ontmoeting

Sociale Dienst Drechtsteden

Eén tegen 
eenzaam-
heid in 
Papendrecht

Bijna de helft van de Nederlanders ervaart eenzaamheid.  
In Nederland geeft 47% van de bevolking aan zich in meer of 
mindere mate eenzaam te voelen. Eenzaamheid wordt een 
maatschappelijk vraagstuk als mensen over een langere periode 
vereenzamen. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart dus 
weleens eenzaamheid. Dat zijn dus zeker niet alleen ouderen, 
maar zij zijn wel de grootste groep onder de eenzamen.
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Werkbezoek 
CDA-kamerlid 
Lucille Werner

Sociale Dienst Drechtsteden

Praktijkbezoek met verjaardagstaart

Lucille wilde vooral de praktijk ervaren. 

Zij ging in gesprek met verschillende 

consulenten. Ook is ze mee geweest op 

huisbezoek bij een inwoner met een 

hulpvraag voor een woningaanpassing, 

huishoudelijke hulp en een 

vervoersvoorziening. Het huisbezoek 

stond gepland bij een mevrouw die op 

die dag toevallig ook haar 82e verjaardag 

vierde. Bij een kopje koffie en thee met een 

stukje speculaastaart vertelde mevrouw, 

geholpen door haar 85 jarige partner en 

haar dochter, haar verhaal. 

Ideeën voor verbetering

Lucille heeft ook vragen gesteld 

over de verschillende adviezen en 

doorverwijzingen. Zij heeft zelf kunnen 

constateren dat het soms ook wel erg 

ingewikkeld is hoe we het in Nederland 

geregeld hebben. Na een lange ochtend 

heeft zij in ieder geval veel ideeën voor 

verbetering mee teruggenomen naar  

Den Haag.

GR Sociaal

Op 1 januari 2022 is de samenwerking in de 

Drechtsteden veranderd. De zeven gemeenten 

blijven samenwerken op het gebied van de Wmo, 

de Participatiewet en de Schuldhulpverlening. 

Maar de gezamenlijke ‘gemeenteraad’, de 

Drechtraad, is verdwenen. Dat betekent dat uw 

eigen gemeenteraad voortaan het eigen beleid 

voor de uitvoering van deze wetten in uw gemeente 

vaststelt. 

Voor u verandert er niets. Ons telefoon nummer en 

onze website blijven hetzelfde. U kunt nog steeds 

contact opnemen met de sociale dienst als u een 

vraag heeft over uw voorziening of als u een Wmo-

melding wilt doen. Wij nemen nog steeds contact 

met u op en komen langs voor een gesprek. 

Wachttijden 

Helaas hebben onze zorgaanbieders en onze 

hulpmiddelenleveranciers op dit moment te 

kampen met personeelsproblemen en met 

problemen in de aanlevering van onderdelen. 

De personeelsproblemen ontstaan door een grote 

krapte op de arbeidsmarkt. De problemen met 

de aanlevering zijn het gevolg van stagnerende 

logistiek door de wereldwijde coronamaatregelen. 

Beide problemen gelden niet alleen in onze regio. 

Het kan betekenen dat u langer op uw hulp moet 

wachten, dat u niet meteen zoveel hulp krijgt als u 

nodig heeft of dat u langer op (de reparatie van) uw 

voorziening moet wachten. We vinden deze situatie 

uitermate vervelend en vragen om uw begrip. 

We doen er samen met onze zorgaanbieders en 

leveranciers alles aan om de hinder voor u tot een 

minimum te beperken.

Op 27 september 2021 is CDA-kamerlid Lucille Werner op 
bezoek geweest in de Drechtsteden. Zij heeft gesproken over 
de actualiteiten op het gebied van de Wmo in de Drechtsteden. 
Daarna is zij op huisbezoek geweest, samen met een van de 
Wmo-consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Actuele 
ontwikkelingen
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Lokale initiatieven
Binnen de Drechtsteden zijn er allerlei lokale of gemeentelijke 

initiatieven voor inwoners. Vaak kunt u hiervoor terecht bij 

lokale welzijns- of vrijwilligersorganisaties. Op de website van 

de Sociale Dienst Drechtsteden vindt u een handig overzicht 

met daarin informatie en contactgegevens. 

Scan de QR-code 

voor meer informatie

Sociale Dienst Drechtsteden

Word actief in uw eigen straat met

Lief & Leedstraten in Alblasserdam

In een Lief & Leedstraat houden buren een 

oogje in het zeil en geven ze op een prettige 

manier aandacht aan elkaar. In elke straat 

doen bewoners dat op hun eigen manier. 

Wij ondersteunen deze straten met budget 

en informatie, helpen bij het organiseren 

van bijeenkomsten en geven inspiratie.

Het Lief & Leedpotje

Het Lief & Leedpotje is onderdeel van een 

Lief & Leedstraat en bestaat uit een klein 

budget waarmee twee ‘gangmakers’ een 

attentie kunnen aanschaffen voor buren 

die wel wat extra aandacht verdienen. 

Denk bijvoorbeeld aan een buur die uit het 

ziekenhuis komt, een echtpaar dat 50 jaar 

getrouwd is, buren die een kindje hebben 

gekregen of een buurman die nieuw in de 

straat is komen wonen. 

Ook Lief & Leedstraat in 

Alblasserdam worden?

Neem dan contact op met Marion 

of Jantien van Stichting Welzijn 

Alblasserdam via m.korteland@

stichtingwelzijnalblasserdam.nl of 

j.jansen@stichtingwelzijnalblasserdam.nl 

of telefonisch via 078 - 20 21 22 0. 

Zij vertellen graag over de mogelijkheden, 

en ideeën van andere straten. En kunnen bij 

u in de straat langskomen. 

Een nieuw boekje maakt het eenvoudig 

om een antwoord te vinden op hulpvragen 

in Ambacht. Het boekje ‘Ambacht Sociaal’ 

is een hulpwijzer bij vragen over werk, 

geld, zorg, welzijn, opgroeien, relaties, 

wonen, vervoer, ontspanning en ontmoe-

ting. De hulpwijzer helpt je om de juiste 

organisatie te vinden. Het boekje is onder 

andere te verkrijgen bij het gemeentehuis 

en het sociaal wijkteam. Een online versie 

vind je via www.h-i-ambacht.nl/sociaal. 

Overzicht in het sociaal domein

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geeft 

met de hulpwijzer een overzicht van het 

uitgebreide aanbod in het sociaal domein. 

Voorbeelden zijn het sociaal wijkteam, de 

Sociale Dienst Drechtsteden en Bureau 

Sociaal Raadslieden. Je kunt de hulpwijzer 

ook gebruiken om buren, familie of vrien-

den op weg te helpen. 

Buurthuis De Pion (Alblasserdam)

Even zin in een praatje onder het genot van een kop koffie 

met iets lekkers? Kom langs in Buurthuis De Pion aan de 

Waalsmondelaan 16. Elke donderdagmorgen van 10.00 

tot 12.00 uur staan de deuren open. De vrijwilligers staan 

je graag te woord: jong of oud, man of vrouw. Aan de bar 

bestel je een kop koffie of thee voor € 1,-, het tweede kopje 

is gratis. Ook zin in iets lekkers? Voor slechts € 1,- geniet je 

van een vers, huisgemaakt gebakje. Kom er gezellig bij!

MFC Maasplein (Alblasserdam)

Ook in MFC Maasplein aan de Maasstraat is iedere 

werkdag de mogelijkheid om binnen te lopen voor koffie 

of thee. Je kunt kennismaken met andere inwoners, even 

aan de leestafel in een verhaal duiken of navraag doen 

over de crea activiteit en andere bezigheden. Iedereen is 

welkom!

De koffie-
ochtenden met 
vrije inloop

Ambacht Sociaal: 

Hulpwijzer bij vragen

Crabbehoeve (Dordrecht)

Crabbehoeve is een bijzondere ontmoetingsplek en 

verrassende locatie in Dordrecht. Er zijn veel activiteiten 

voor buurtbewoners. De gezellige lunchroom is dagelijks 

geopend. Iedereen is hier welkom voor een heerlijke 

bak koffie met wat lekkers. Crabbehoeve heeft ook een 

sfeervolle vergaderruimte en creatief atelier. Rondom het 

gebouw ligt een grote moes- en beleeftuin met zonnig 

terras.

Iedere week worden leuke activiteiten georganiseerd. 

Van taalcafé tot bewegen voor ouderen, van kids-club en 

schildersatelier tot Crea-café.

Bekijk de website voor meer activiteiten: 

www.crabbehoeve.nl/activiteiten/

Geef het Dordt
Een bank waar iemand op uitgekeken is, een eettafel waar 

lief en leed aan is gedeeld of een ledikant waar een peuter 

is uitgegroeid; wat voor de één aan vervanging toe is, kan 

voor de ander een nieuw begin zijn.

Bij Geef het Dordt krijgen spullen een tweede leven. 

Dordtenaren, die in armoede leven, kunnen gebruikmaken 

van deze kosteloze voorziening.

In ruil daarvoor leveren ze een zinvolle wederdienst: het 

zogenaamde ruilidee! Hierbij kan gedacht worden aan: 

het doen van boodschappen voor een ander, het uitlaten 

van de hond of een klusje voor een buurtgenoot, maar ook 

het bieden van een helpende hand in het wijkcentrum of 

bij buurtactiviteiten kan als tegenprestatie worden gezien. 

Op deze manier biedt Geef het Dordt een laagdrempelige 

opstap naar een betere toekomst.

Meer informatie over Geef het Dordt vindt u op: 

www.geefhetdordt.nl/
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Mantelzorg Wandelingen

Met zorg op pad

Sociale Dienst Drechtsteden

Mindfulness wandelingen voor mantelzorgers van mensen 

met dementie.

“Een aantal jaren geleden begon ik met het geven van 

Mindfulness trainingen en wandelingen voor mantelzorgor-

ganisaties in de regio. Toen wist ik nog niet dat ik zelf ook 

mantelzorger zou gaan worden van mijn vader met Alzhei-

mer én mijn moeder met fysieke beperkingen. 

Met mindfulness minder stress

In het kort gaat Mindfulness over het gericht aandacht 

geven in het hier en nu, zonder automatisch te reageren 

op datgene wat zich aandient van moment tot moment. 

Eén van de belangrijkste thema’s binnen de MBSR-metho-

diek (Mindfulness Based Stress Reduction) is ‘goed voor 

jezelf zorgen’. En dat is nu juist een grote uitdaging in het 

mantelzorgen. Zeker wanneer je zorgt voor mensen met 

(beginnende) dementie. Zorgen voor dierbaren wordt in dat 

geval echt topsport. Je moet bijna 24/7 klaar staan voor de 

ander. Natuurlijk doe je dat met liefde. Alleen waar blijft 

de aandacht en tijd voor jezelf? Om op adem te komen?  

Zodat je ook als mantelzorger momenten van innerlijke rust, 

positieve energie en levensplezier mag ervaren. Hoe lastig de 

omstandigheden ook zijn. Ook mantelzorgers verdienen zorg 

voor zichzelf.

Mindfulness wandelingen voor Mantelzorgers

Via een oude bekende, Herman Nieuwstraten, kwam ik in 

contact met het Odensehuis in Papendrecht. Een liefdevolle 

plek voor mensen met (beginnende) dementie en hun part-

ners. Vooral de visie dat ze mensen ‘dagbeleving’ bieden, sprak 

me erg aan. Binnen het Vitaliteitsakkoord van de gemeente 

Papendrecht ontstond het idee om Mindfulness Wandelingen 

voor Mantelzorgers vanuit het Odensehuis te verzorgen. In 

totaal 16 wandelingen om de mantelzorgers vitaal te houden. 

Niet alleen omdat we het deze groep enorm gunnen, maar ook 

omdat ze zo de zorg voor hun dierbaren langer volhouden.

Wandelen met een lach en een traan

Zogezegd, zo gedaan. Met de (financiële) steun van de 

gemeente Papendrecht, en gedreven ondersteuning van 

Marvin Straver van Team Sportservice Papendrecht, zijn we 

15 oktober 2021 begonnen met een informatiebijeenkomst. 

Een week later zijn we gestart met de eerste wandeling. In-

middels hebben we de eerste 8 wandelingen achter de rug. 

Met een lach en een traan hebben we gewandeld. Iedere 

week is er een thema met reflectie en mooie gesprekken on-

derweg. Dit wordt afgewisseld met speelse wandelwerkvor-

men voor het plezier. Het is heerlijk om te zien hoe fanatiek 

er onderweg al wandelend een spelletje boter-kaas-eieren 

wordt gespeeld. Ook hebben we onderweg of na afloop een 

moment van rust, onder het genot van af en toe appelgebak 

met slagroom, een pannenkoek of een pizza. Het is iedere 

week weer een heerlijke ervaring om te zien hoe mensen 

zichzelf een momentje gunnen. Met even aandacht voor 

zichzelf en de andere mantelzorgers. Eén reactie van een 

deelnemer blijft me vooral bij: “Ik was zo ontspannen dat ik 

mijn man voor even was vergeten”. 

De eerste reeks van 8 wandelingen hebben we afgesloten 

met het versturen van een ‘wenskaart aan jezelf’. Met als 

opdracht: schrijf een kaart aan jezelf met iets dat je jezelf 

wenst voor het nieuwe jaar. Wij kijken alweer uit naar de 

tweede reeks van 8 wandelingen vanaf begin 2022.”

John van der Sluis (1966) noemt zichzelf een Happy Explo-

rer en is Mindfulness Trainer & WandelBoks Coach. www.

johnvandersluis.nl. Herman Nieuwstraten is bestuurslid van 

het Odensehuis in Papendrecht en initiatiefnemer voor veel  

projecten waarbij het gaat om zorg, aandacht en liefde voor 

de medemens. www.odensehuispapendrecht.nl
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Sociale Dienst Drechtsteden

Met de ‘Ambacht Actief’-app vindt u heel 

makkelijk vrijwilligerswerk én activiteiten op het 

gebied van zorg, welzijn, bewegen en vrije tijd in 

Hendrik-Ido-Ambacht.

Overzicht van activiteiten….

In de app ziet u een overzicht van het uitgebreide 

activiteitenaanbod in ons dorp. Er is voor ieder 

wat wils. Voor jong en oud, met of zonder fysieke 

beperking. Ontdek de dingen die u graag doet, leg 

nieuwe contacten en blijf actief!

 …en vrijwilligerswerk

Ambacht Actief bevat ook een overzicht van 

organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. 

Er zijn tal van vacatures die passen bij 

uiteenlopende interesses en mogelijkheden. 

U kunt denken aan het bieden van hulp, 

ondersteuning of gewoon een luisterend oor. Het 

maakt niet uit of u maar weinig tijd heeft of u zich 

juist voor langere tijd als vrijwilliger wilt inzetten. 

Via de app vindt u eenvoudig een vrijwilligersklus 

bij u in de buurt.

Download de app 'Ambacht Actief' via de 

iPhone app store, Google Play Store of via 

www.h-i-ambacht.nl/actief.

Stichting Urgente Noden

Soms kunnen mensen te maken 

krijgen met bijzondere financiële 

omstandigheden of urgente 

financiële noden. Het kan gebeuren 

dat daarvoor geen andere 

voorzieningen beschikbaar zijn. 

Soms helemaal niet, soms niet op 

tijd of niet voldoende. Om deze 

nood te verzachten kunnen dienst-/

hulpverleners van organisaties, 

waarmee een convenant is 

afgesloten, een beroep doen 

op de Stichting Urgente Noden 

Drechtsteden. SUN Drechtsteden 

is een samenwerkingsverband van 

hulporganisaties, fondsen en de 

Drechtstedengemeenten.

Wilt u meer weten over SUN 

Drechtsteden of op de hoogte blijven 

via hun nieuwbrief? 

Bekijk het op hun website.

De huiskamer bevindt zich aan de even 

zijde van het appartementencomplex 

en is een plek in de buurt waar inwoners 

uit de wijk terecht kunnen voor hulp en 

ondersteuning, geldzaken, vragen over 

inburgering en huurderszaken. Maar het is 

ook een plek waar buurtgenoten samen iets 

gezelligs kunnen organiseren.

Huiskamer voor en van de bewoners

Wethouder Steven van Die: “De Huiskamer 

van de Wijk is één van de actiepunten 

voor het bevorderen van betekenisvolle 

contacten bij inwoners. Wij waren daarvoor 

op zoek naar een passende ruimte. Rhiant 

bood deze ruimte aan. De Huiskamer van 

de Wijk Banckertplein is het resultaat van 

een gezamenlijk initiatief.” Dat onderschrijft 

ook Carlo Oostindie, directeur/bestuurder 

van woningcorporatie Rhiant. “Elkaar 

ontmoeten staat centraal in de huiskamer. 

Voor ons als woningcorporatie is het fijn 

dat bewoners niet alleen een plek hebben 

om elkaar te ontmoeten, maar dat zij ook 

zelf gezamenlijke activiteiten bedenken 

en opzetten. Zo raken bewoners nog meer 

betrokken bij hun buurt en dat juichen wij 

toe.”

Wethouder Steven van Die voegt nog 

toe: “De Huiskamer van de Wijk maakt 

onderdeel uit van het preventieplan sociaal 

domein: ‘De Kracht van Ambacht’ 2020-

2024, dat gezamenlijk tot stand kwam met 

Ambachtse maatschappelijke partners en 

inwoners. Het versterken van preventie en 

vroegsignalering in het sociaal domein is 

het hoofddoel van het plan.”

Wekelijks programma 

Sociaal Wijkteam

Bewoners van het Banckertplein en 

buurtbewoners kunnen terecht in de 

huiskamer. Wekelijks houdt het Sociaal 

Wijkteam er spreekuur en mensen kunnen 

een afspraak maken voor hulp bij vragen 

over geldzaken, zoals het invullen van de 

belastingaangifte, betalingsregelingen, 

schulden of het invullen van formulieren. 

Rhiant houdt elke week op dinsdagochtend 

spreekuur voor bewoners. Maar ook 

organisaties als Vluchtelingenwerk zijn 

op vaste tijden te bezoeken om te helpen 

met vragen over bijvoorbeeld wonen, zorg, 

juridische zaken, inburgering en onderwijs.

Opening Huiskamer van 
de Wijk Banckertplein

Wethouder Steven van Die en directeur-bestuurder  
Carlo Oostindie van Rhiant openden 3 november de Huiskamer 
van de Wijk op het Banckertplein, in Hendrik-Ido-Ambacht. 

Bekijk de website 

www.sundrechtsteden.nl/

nieuwsbrieven

SUN Drechtsteden

Ontdek activiteiten 
met Ambacht Actief

Foto: Cees van Meerten / FotoExpressie
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Samen werken 
aan zelfstandigheid

Deze informatiekrant is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden. 

De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten 

Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 

Sliedrecht en Zwijndrecht.  

Contact met de Sociale Dienst Drechtsteden

078 770 8910 op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur

socialedienstdrechtsteden.nl/contactmogelijkheden


