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1.

Baby Peuter café in Westervoort

Dit babypeutercafé zal op elke dinsdag een vrije inloop hebben van 9.30 tot 11.30 uur in het
muzieklokaal van IKC De Hoge Hoeve. Hier kunnen jonge ouders elkaar ontmoeten en ervaringen
delen.
www.babypeutercafe.nl/locaties/westervoort/
www.facebook.com/Baby-Peuter-Cafe-Westervoort-784645441702654/

2.

Bewonersacademie Westervoort

Het hoofddoel van de Bewonersacademie Westervoort is om de inwoners van Westervoort actief te laten
zijn of laten blijven; dat jong en oud in beweging is, zich ontwikkelt, plezier heeft, betrokken is en/of
onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Dat kan door mensen bekend te maken met het bestaande
aanbod, waardoor het makkelijker wordt om mee te doen. Of door mensen te helpen met nieuw aanbod
te realiseren. Soms door mee te denken en/of adviezen te geven hoe ze aan (financiele) middelen kunnen
komen of door ze te verbinden met organisaties en het liefst met andere Westervoorters die relevante
kennis en vaardigheden hebben en deze willen inzetten.

Sascha Wolkenfelt-Wensveen
Regisseur Bewonersacademie Westervoort
Telefoonnr:
06- 27 06 25 59
Email:
sascha@bewonersacademiewestervoort.nl
Website: www.bewonersacademiewestervoort.nl
www.fazzination.com/p/Westervoort
Facebook:
www.facebook.com/regisseurbewonersacademiewestervoort
Werkdagen:

maandag (tot 14 uur), dinsdag (tot 14 uur), donderdag (tot 14 uur)

3.

Buurtbemiddeling

Omschrijving
Iedereen wil plezierig wonen. Toch gebeurt het soms dat buren uw
woonplezier beïnvloeden. Het is niet altijd makkelijk om met
elkaar in gesprek te gaan. Als het u niet lukt, dan kan
Buurtbemiddeling u ondersteunen. Wij zijn neutraal en
begeleiden een gesprek waarbij u en de buren zelf naar een
oplossing zoeken.
Contact:
Westervoort, Duiven en Zevenaar
026 – 312 77 05
06 27 83 84 71
buurtbemiddelingwdz@rijnstad.nl
www.buurtbemiddelingwdz.nl

Coördinator: Heleen Woelders
h.woelders@rijnstad.nl

administratief medewerker: Ivy Wong-Chung

4.

Jongerenwerk Creon

Het jongerenwerk van Creon wordt uitgevoerd vanuit
jongerencentrum Creon. Vanuit dit centrum werken drie
jongerenwerkers, één combinatiefunctionaris sport, meer
dan 40 vrijwilligers en vele stagiaires. Zij werken aan het
draaiend houden van het jongerencentrum, het bedenken,
organiseren en uitvoeren van activiteiten, maatregelen en
voorzieningen op diverse leefgebieden van jongeren (onderwijs, arbeid, sport, cultuur (muziek),
gezondheid, vrije tijd etc.). Naast het jongerencentrum biedt het jongerenwerk ook ambulant
jongerenwerk voor groepen jongeren op straat.
Voor wie is het jongerenwerk?
Het jongerenwerk is er voor alle jongeren uit Westervoort van 10 t/m 23 jaar, niet alleen voor
overlastgevende jongeren. Voor de overlastgevende jongeren is aandacht, maar er is geen ruimte voor
hen bij activiteiten als zij zich niet kunnen gedragen. Preventie en ondersteuning is wat het jongerenwerk
biedt aan overlastgevende jongeren, repressief optreden ligt bij de politie en hulpverlening bij
hulpverleningsinstanties. De jongerenwerkers signaleren, activeren, verwijzen door en ondersteunen bij
participatie.

Denny Elfring
Denny@KulturhusWestervoort.nl
Coördinator jongerenwerk
Vrijwilligers activering
Leerbedrijf
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
026-3121417
06-23171908

Odette Haagsman
odette@kulturhuswestervoort.nl
Jongerenwerker
Jongerenapp
Beeldbuis Auticafé
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
026-3121417
06-31333368

https://www.jc-creon.nl/

5.

Fietsenproject Duiven Westervoort

Wij Sjon en Ingrid zijn onder begeleiding van diaken van Zunderd een fietsenproject begonnen voor
vluchtelingen en minder bedeelde.
We zijn nu op zoek naar loop en sloop fietsen om deze op te knappen en die mensen gelukkig te maken.
Alles is welkom. Ook zijn wij op zoek naar gereedschap, compressor en een slijpmachine zou zeer welkom
zijn.
We weten hoe het is om geen budget te hebben om een fiets te kunnen kopen voor ons zelf of onze
kinderen, we hebben in de zelfde situatie gezeten.
Kom gewoon eens langs op:
dinsdag ,woensdag en donderdag
van 10:00 t/m 16:00 uur
Noordelijke paralelweg 1 achter het station.

Mailadres fietsenproject.denw@gmail.com
Telefoon: 0616992504.
Werkwijze aanvraag bijzondere bijstand fiets
•

Aanvraag indienen via algemeen aanvraagformulier

6.

Jongerencoaches

Neem contact met ons om af te stemmen waar wij kwetsbare
jongeren kunnen ondersteunen die (dreigen te) ontsporen of in de
knel raken en waar wij als jongerencoaches kunnen helpen om
weer grip op hun leven te krijgen.
Het is onze doelstelling om de zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang te bevorderen.









We behoeden jongeren voor probleemgedrag, marginalisering en drop-out
We bieden ondersteuning in het door jongeren ontwikkelen van een kansrijke en positieve kijk op
de omgeving en hun gedrag
We begeleiden jongeren in hun proces naar meer draagkracht, bewustwording en een positiever
zelfbeeld
We coachen waarbij afspraken worden gemaakt op welke ondersteuning jongeren kunnen
rekenen, wat daarbij de eigen inzet is en naar welke resultaten wordt toegewerkt
We inspireren en motiveren jongeren om meer grip op hun leven te krijgen
We activeren probleemoplossend vermogen
We formuleren et ondersteuningsplan en zorgen voor de uitvoering
We documenteren en rapporteren effecten van de begeleiding, stemmen af met en koppelen
desgewenst terug naar de verwijzers.

Jurrian Anders
jurrian@kulturhuswestervoort.nl
06-15297422

Maria Damming
Maria@kulthurhuswestervoort.nl

06-15142134

7.

KerkvoorNu

We zijn een open kerk, midden in de samenleving, waar Jezus centraal staat.
Een kerk waar eigentijds en levensveranderend Bijbels onderwijs wordt
gegeven en waar mensen relaties opbouwen met God en met elkaar. We
willen vanuit een verrassende en opbouwende invalshoek het geloof
verbinden aan vandaag. Dat doen we op een creatieve manier en met een
vleugje humor.
Impact
Impact is gestart vanuit het verlangen om gehoor te geven aan de opdracht
die Jezus ons geeft om Hem te volgen in zijn bewogenheid. Als KerkvoorNu
vinden we dat we nooit met onszelf tevreden kunnen zijn, terwijl de wereld
gebukt gaat onder lijden en problemen. We willen de liefde en rechtvaardigheid van God tonen; zowel in
het gesproken woord als door belangeloos te dienen.
Voorganger: Christiaan Vos
Ontmoetingsplek | De Boomgaard
Openingstijden: ma-do van 09:00 tot 17:00 uur
Schoolstraat 9
6921 ZN Duiven
Tel: 026-31 20 525
Impactteam
Nancy Schimmel, Dorien Prent en Tanya Vos

Christiaan & Tanya Vos
Algemeen emailadres: info@kerkvoornu.nl
Tanya Vos: tanya.vos@kerkvoornu.nl
www.kerkvoornu.nl

8.

MEE in de gemeente Westervoort

Wat doen we?
 Specialistische expertise op gebied van:
• Autisme, licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel
• Arbeid en onderwijs
• Diagnostiek
• Bijzondere zorg; kinderwens, huiselijk geweld, seksuele weerbaarheid
 Onafhankelijke Client Ondersteuning
 Coördinatie Integrale Vroeghulp
 Inclusieproject: INO Bruggenbouwen
 Projecten opzetten naar aanleiding van vraagstukken
 Trainingen
• Voor professionals en vrijwilligers; herkennen en omgaan lvb, autisme
belevingscircuit
• Voor cliënten en hun omgeving; vaardigheidstrainingen; lotgenotengroepen
Voor wie ?
 Cliënten (mensen met een beperking of psychosociale problemen) in de regio
Gelderse Poort die ondersteuning zoeken.
 Organisaties (gemeenten, maatschappelijke organisatie en bedrijven) en
daarbinnen professionals en samenwerkingspartners die zich bezig (willen) houden
met inclusie.
Hoe aanmelden?

Via ons algemene nummer 088-633 00 00 zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
9 uur-17 uur. Hier kan je als cliënt en professional terecht voor vragen en aanmeldingen.
Je kan ook de contactpersoon voor Westervoort bereiken voor overleg:
Eline te Wierik:
06-100 102 75
e.twierik@meegeldersepoort.nl

9.

Home-Start/Home-Start + de Liemers

Wij van Home-Start weten goed wat de uitdagingen
en kansen zijn voor gezinnen in deze gemeenten.
Heb je problemen met de kinderen, weinig contact
met vrienden of familie, gebrek aan geld of een
ander probleem en kun je wel een steuntje in de
rug gebruiken? Home-Start is er voor jou. HomeStart wordt kosteloos aangeboden aan gezinnen
met ten minste één kind tot zeven jaar. Daarnaast kunnen er
natuurlijk ook oudere kinderen in je gezin zijn.
Hoe meld ik me aan?
Ben je moeder of vader van een of meer jonge kinderen en wil je
informatie over ondersteuning door een van onze vrijwilligers?
Neem dan gerust contact op met de coördinator. Hiernaast – in
rechterkolom – vind je de gegevens van de Home-Start
coördinator(en).

meer
de

De Home-Start coördinator maakt een afspraak met jou om
samen, bij jou thuis, je vraag te bespreken. Daarna wordt een
vrijwilliger aan je voorgesteld. Als het klikt, komt de vrijwilliger
een
dagdeel per week bij je thuis. Afhankelijk van jouw vraag of behoefte kun je ondersteuning krijgen van drie
maanden tot ongeveer een jaar, en soms ook langer.
Wil je vrijwilliger worden?
Als je overweegt om Home-Start vrijwilliger te worden, kun je bij de coördinator informatie opvragen. Ook
kun je je direct aanmelden via het aanmeldformulier.
Wilt u Home-Start voor een gezin?

Als u denkt dat Home-Start voor een gezin een passend aanbod kan zijn, kunt u contact opnemen met de
coördinator.

Projectcoördinatoren Humanitas Home-Start & Home-Start+ de Liemers

Loes Hulsebosch
L.Hulsebosch@humanitas.nl
0635130961

Eline van Kuijk
e.vankuijk@humanitas.nl
0613436787

Huis van Droo, Fuutstraat 50a
6921 WJ Duiven

10. Repair café
Repair Café Westervoort Duiven bestaat uit
een team van reparateurs, coupeuses, icters en een gastvrouw. Ze doen dit op
vrijwillige basis 2x in de week en wel op
maandag en op woensdag. Op de maandag
zijn ze gesloten voor bezoekers, zodat ze
rustig kunnen werken aan de reparaties die
er liggen en op de woensdag kunnen de bezoekers tussen 13:00 en 16:00 uur langs komen voor reparaties
en/of een kopje koffie of thee.
Alles wat gedragen kan worden wordt zo goed mogelijk gerepareerd. Als het niet gerepareerd kan worden
wordt het ook aan de klant medegedeeld, ook als de kosten van reparatie duurder zijn dan de aanschaf
van een vervangend product. Het kan om mechanische of elektrische apparaten gaan, maar ook kleding
herstel of een pc/laptop die is stuk is of de software/besturingssysteem niet naar behoren werkt.
Voor de reparaties vragen we een vrijwillige bijdrage voor de aanschaf van materialen en de koffie en
thee. In de toekomst zijn er plannen om eventueel workshops te houden, zodat de mensen zelf ook kleine
dingen kunnen repareren. Denk hier bv aan een stekker vervangen.
Naailes
In september 2017 is er gestart met een naailes op maandagochtend van 10:00 tot 13:00 uur onder
leiding van Carla Voorhorst de coupeuse.
Het Repair Café staat voor duurzaamheid en geven de spullen zoveel mogelijk een 2e leven. Soms worden
er ook weleens spullen aangeboden voor reparatie en willen ze het niet meer terug. Het wordt dan
nagekeken en eventueel gerepareerd en dan voor een klein bedrag via Facebook te koop aangeboden.

Ook werkt het Repair Café samen met 2 Switch in Westervoort, om de duurzaamheid te vergroten.
Waar?
"Serviceteam DE LIEMERS" gebouw gelegen aan de achterzijde van het station van Westervoort aan de
Noordelijke Parallelweg 1, 6931ER.
Elke woensdagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur bent u welkom!
Contactgegevens:
Mobiel Nummer: 06-27897318
E-mailadres: repaircafewestervoortduiven@gmail.com
www.repaircafe.nl
www.facebook.com/groups/1697156503939646
Aletta Mulders

Marcel Kinkelaar

11. STMR collectieve ondersteuning

Meerwaarde van collectieve ondersteuning
Deelnemers leren van elkaar, worden niet afhankelijk van een
hulpverlener, kunnen vaardigheden goed oefenen en hierdoor
beter vasthouden, het biedt meer uitdaging en helpt taboes van
het bespreken van bepaalde thema’s doorbreken. Hierdoor kan er
in het eigen netwerk ook meer ruimte voor komen.
Thema’s








Ouderschap; rond het thema ouderschap zijn verschillende mogelijkheden om collectief te
werken. Een workshop of cursus voor ouders van pubers, maar ook gescheiden ouders helpen het
ouderschap opnieuw vorm te geven. Of kinderen van gescheiden ouders in een KIES training.
Eenzaamheid; eenzaamheid komt veel voor bij ouderen. Hen met elkaar in contact brengen en
samen leren hoe ze met hun eenzaamheid om kunnen gaan. Ook kan eenzaamheid voorkomen na
een scheiding of verlies. Een lotgenoten – gespreksgroep is dan ondersteunend.
Assertiviteit/communicatie; Veel volwassenen en jongeren kampen met een tekort aan (sociale)
vaardigheden. In een training kan o.a. geleerd worden hoe je contact kan maken en voor jezelf op
kan komen. Het oefenen staat centraal.
Eigen kracht; het versterken van eigen kracht is een bijna overstijgend doel bij alle interventies. Dit
kan ook groepsgewijs het gezamenlijke thema zijn. Deelnemers helpen elkaar, gestimuleerd door
de trainer, bij het versterken van de eigen kracht.

Werkwijze

Er zijn verschillende manieren om collectieve ondersteuning vorm te geven. In een cursus of
informatieavond staat leren en informatieoverdracht centraal. Tijdens een training worden vaardigheden
geoefend en bij een gespreksgroep is het lotgenotencontact/verwerking het doel. Korte, eenmalige
workshops kunnen bij alle thema’s worden ingevuld, eventueel in een serie waar deelnemers zelf kunnen
bepalen bij welke ze aansluiten. Samenwerking met andere lokale organisaties is belangrijk, bijvoorbeeld
om aan te sluiten bij bestaande activiteiten.
Maatwerk
Er zijn veel mogelijkheden om collectieve ondersteuning vorm te geven. Vanuit STMR hebben we veel
ervaring en kennis die we graag inzetten om gezamenlijk tot maatwerk te komen die een antwoord bieden
op de vraag van de burger. Uitvoering zal plaatsvinden conform afspraken met de gemeente Westervoort
door de maatschappelijk werkers van STMR die werkzaam zijn in het GvE team. Hiervoor is gemiddeld 4
uur per week beschikbaar. Als er meer inzet van de STMR nodig is zal er vooraf overleg plaats vinden over
de financiering van die uren.
Contactpersoon: Annemarie Bakker Annemarie.Bakker@westervoort.nl

12. Sociaal Raadslieden in Westervoort
Raak je de weg kwijt in het doolhof van wet en regelgeving? Sociaal Raadslieden van STMR geven
informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere uitkeringen, voorzieningen,
toeslagen, belastingen, schulden en beslag.
Veel gestelde vragen
- Hoe vraag ik huur- of zorgtoeslag of een aanvraag Voedselbank aan?
- Hoe weet ik of ik recht heb op teruggave belasting?
- Heb ik recht op een uitkering en zo ja, hoe doe ik dat?
- Ik ben ontslagen, wat moet ik nu doen?
- Ik wil scheiden, waar moet ik aan denken?
- Er is beslag gelegd op mijn uitkering, kan dat zomaar?
Sociaal raadslieden helpen burgers van de gemeente Westervoort op een laagdrempelige manier met
informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociaal werk,
maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden. Na interventie is het voor de
burger vaak mogelijk om zelfstandig de draad weer op te kunnen pakken.
Daarnaast hebben de Sociaal Raadslieden een belangrijke taak in het signaleren van de effecten van
nationale en lokale wet- en regelgeving.
Spreekuurtijden
Westervoort
Kulturhus de
Nieuwhof
Rivierweg 1,
Westervoort

dinsdag

8.30 – 10.00

donderdag

13.30 – 15.00

0900-8433

Tijdens onze spreekuren kunnen burgers van de gemeente Westervoort langskomen. Contactpersoon voor
het Sociaal Raadsliedenwerk in Westervoort is Patrick Visser.

Buiten deze spreekuren is Patrick Visser telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-20293849.
Verwijzers en netwerkpartners kunnen uiteraard cliënten doorverwijzen.
Mocht er vanuit het Goed voor Elkaar team vraag zijn naar deskundigheid op sociaaljuridisch terrein,
schroom dan niet om contact op te nemen met de Sociaal Raadslieden. In bepaalde situaties kan het goed
zijn om het eerste gesprek samen met cliënt en verwijzer of netwerkpartner te plannen.

Patrick Visser
06-20293849
pvisser@stmr.nl

13. SWOA
Buddyzorg:
Ernstig ziek, acuut of langdurig. Mogelijk levensbedreigend. Alles draait om ziek zijn. Het kan voelen alsof
jezelf uit beeld raakt, je ziekte domineert. Tijd om dat te doorbreken, tijd voor een maatje van Maatjes
Regio Arnhem. Onze vrijwilligers hebben alle aandacht voor jou. Geen zorg, geen hulp maar eenvoudig
een luisterend oor en een open mind. Contact van mens tot mens. Je kunt je verhaal delen zonder bang te
hoeven zijn de ander te belasten. Of samen wat leuks ondernemen, plezier maken.
Een maatje loopt een stukje van jouw weg met je op. Een stukje van één dagdeel per week, gedurende
gemiddeld een jaar, vaak een kronkelig pad met pieken en dalen. Maar aan jóuw zijde, gericht op jouw
behoefte.
Vriendendienst Op Stap
Anders dan anderen. Bijzonder. Wie met psychische problemen kampt, weet hoe die het sociale leven
beïnvloeden. Je ervaart drempels om er alleen op uit te gaan of om contacten te leggen. Terwijl je in
wezen mens onder de mensen wilt zijn. Gewoon wat kletsen, iets leuks doen met een ander, zonder
zorgen of betutteling.
Maatjes Regio Arnhem bemiddelt tussen mensen die door langdurige psychische problemen in een klein
wereldje leven en mensen die midden in de samenleving staan. Wij geloven in de kracht van het contact.
Twee kunnen meer dan één! Sportief, cultureel of lekker thuis samen thee drinken. Twee mensen die
plezier in het contact hebben, elkaars maatje zijn.

Jan Jacobs
Coördinator Buddyzorg en Vriendendienst op Stap
Mobiel: 06 – 11 78 10 74
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
Kazerneplein 2 | Postbus 2210 | 6802 CE Arnhem | (026) 327 22 66
www.maatjesregioarnhem.nl | KvK 41046562 |
https://www.facebook.com/Maatjes-Regio-Arnhem-SWOA-227142527485848/

14. Het Trefcentrum
Het Trefcentrum is de thuishaven van de
Vereniging voor Ouderen Westervoort
De vereniging heeft ten doel het contact tussen de ouderen onderling en hun deelname aan het
gemeenschapsleven te stimuleren, een blijvende deelname aan de Westervoortse samenleving te
bevorderen en op te komen voor de rechten van de ouder wordende mens.
Leden van de vereniging kunnen zijn alle Westervoorters vanaf ongeveer vijfenvijftig jaar die zich
betrokken voelen bij het doel van de vereniging.
De Vereniging faciliteert en organiseert ontspannings- en ontwikkelingsbijeenkomsten voor de leden op
sportief, recreatief en cultureel gebied, zoals tekenen en schilderen, koersballen, leesclub, bloemschikken,
gymnastiek, bridge, biljarten, bloemschikken, volksdansen, yoga, herensoos, zangkoor, computerles,
klaverjassen en jokeren. Daarnaast wordt ongeveer tien keer per jaar een aparte avond of middag
gehouden met zang, toneel, cabaret, Sinterklaas en de kerstviering. Zie de agenda voor de dagen en
tijden.
Het Trefcentrum is alle werkdagen geopend van 10.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Naast de
dagelijkse activiteiten is er ook ruimte om wat te praten, de krant te lezen en iets te drinken.
Herman Heerdt (Voorzitter)

Simon van den Berg (Coördinator vrijwilligers)

Voorzitter@trefcentrumwestervoort.nl
Tel.: 06-23372527
http://www.trefcentrumwestervoort.nl
secretaris@trefcentrumwestervoort.nl
0642994422

15. VluchtelingenWerk Oost Nedrland
VluchtelingenWerk Oost Nederland locatie Westervoort heeft haar kantoor in
Duiven. (Walcherenstraat 5) Hier kunnen vluchtelingen terecht op afspraak of
tijdens spreekuur ( maandagmiddag en donderdagochtend.)
VWON Westervoort werkt met een team van 11 vrijwilligers (spreekuurmedewerkers, maatschappelijke
begeleiders , adviseurs gezinshereniging, administratie en tolken.) Zij worden ondersteunt door een
teamleider. In deze vestiging komen ook vluchtelingen uit Duiven en worden er inburgeringslessen
gegeven door VWON.
Huisvestingsprocedure Vluchtelingen.
Vluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning in de centrale opvang. Hier worden ze door de COA
gekoppeld aan gemeente. ( taakstelling statushouders.) Vluchtelingen hebben maar minimale invloed op
de keuze van de toekomstige woonplaats. Gemeente vraagt Vivare om passende woonruimte. Als deze
gevonden is informeert Vivare de gemeente en VWON over de datum van de ondertekening van het
huurcontract. Vluchtelingen krijgen via de bijzondere bijstand een lening voor het inrichting van hun
nieuwe woning. (Allenstaande ca 2800 euro)
Begeleiding van Vluchtelingenwerk
Een vrijwilliger van VWON ( vestigingscoach) begeleid de vluchteling bij de woningbezichtiging,
huurcontractondertekening, inschrijving gemeente, aanvragen inrichtingskrediet ed.
De vluchteling heeft dan 2 weken de tijd om het huis woon klaar te maken.

De vestigingscoach begeleidt de cliënt met het papierwerk, aanvragen van toeslagen het zoeken van
scholen en de eerste lijns medische zorg. Ook adviseert zij over de aanschaf van goederen voor het huis.
Na deze vestigingsperiode wordt de cliënt verder begeleid richting participatie.
Na 18 maanden ( was 8 maanden) stopt onze begeleiding en kunnen de vluchtelingen een beroep doen op
ons spreekuur voor vluchteling-specifieke vraagstukken.
Vluchtelingen kunnen altijd een beroep op ons doen voor begeleiding bij de gezinshereniging.
Ons doel is om vluchtelingen zo snel mogelijk zelfstandig te maken en hun eigen netwerk op te laten
bouwen. Vandaar dat nee zeggen tegen een hulpvraag bij onze taakopvatting past.
Projecten
 VIP( Vluchtelingen Investeren in Participeren) Europees gefinancierd project om vluchtelingen
kennis te laten maken met Nederlandse Arbeidsmarkt.
 Bekent maakt bemind ( draagvlak en voorlichtingsproject)
In ontwikkeling:
 Empowerment project voor (Arabische) vrouwen
 Fietslessen voor vluchtelingen ( samen met Mikado)
 Vluchtverhaalanalyse en juridisch advies als de tijdelijke verblijfsvergunning wordt in getrokken.
Contactgegevens
VWON Westervoort
Westervoort@vwon.nl
Rik Joziasse
Teamleider
rjoziasse@vwon.nl
06-81194015

Kantoor adres
Walcherenstraat 5
6922 DB Duiven
026-3895813

https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

16. Creatief uurtje
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u samen met anderen creatief bezig zijn.
Vanaf 13.00 uur bent u welkom in het Deltahuis (gevestigd in het ondernemerscentrum), Uitterweert 2 in
Westervoort.
De creatieve groep wordt eens in de twee weken gehouden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
De middag wordt georganiseerd voor volwassenen die met anderen creatief bezig willen zijn.
Eigen inbreng
U kunt aansluiten met uw eigen hobby, zoals schilderen/breien/naaien of meedoen met kleine projecten
waarvoor u zich kunt inschrijven. Ook eigen creatieve ideeën worden gewaardeerd. Misschien vindt u het
ook leuk uw kennis over een bepaald onderwerp met de groep te delen.
Iedereen is welkom. In het Ondernemerscentrum het Deltahuis, Uitterweert 2 in Westervoort is een lokaal
beschikbaar gesteld en voor basis-hobbymateriaal wordt gezorgd, zoals papier, karton, verf, kwasten, vilt,
lijm, scharen etc. Soms kan er een kleine bijdrage gevraagd worden van een paar euro voor specifieke
materialen die nodig zijn voor een bepaald project. Dit zal in overleg met de deelnemers afgestemd
worden.
Marieke Willemsen zal samen met u het uur invullen en hopelijk samen met u tot een succes maken.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met Lucia Dijkstra (zie voor gegevens hieronder).

Marieke Willemsen

Contact:
Lucia Dijkstra
Stichting Mikado
Kwartiermaker
T 0316 250700 /M 06 23589003
l.dijkstra@mikado-welzijn.nl
www.mikado-welzijn.nl

17. Inloophuis ‘De Herberg’
Inloophuis ‘De Herberg’, is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. Waar je
binnen kunt lopen voor een kopje koffie of thee of om even tot jezelf te
komen. Een plek om te praten over wat jij belangrijk vindt. In een
vertrouwelijke omgeving zullen gastvrouwen en -mannen voor je klaar staan
en je zo nodig met raad en daad terzijde staan bij doorverwijzing, om zo de
juiste instantie te vinden die een belangrijke bijdrage kan leveren om je vragen
op te lossen.
Ook organiseert het inloophuis diverse activiteiten, zo is er bijvoorbeeld
iedere 1e zondag van de maand een lunch waarvoor u zich kan opgeven. Voor deze en andere activiteiten
zie activiteiten en evenementen Westervoort
Inloophuis ‘De Herberg’ aan de Dorpstraat 107 te Westervoort is geopend op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19.00 uur – 21.00 uur
09.30 uur – 12.00 uur
09.30 uur – 12.00 uur
14.00 uur – 16.00 uur
10.00 uur – 12.00 uur
20.00 uur – 21.00 uur*
10.30 uur – 12.00 uur*

*openstelling alleen na een viering
Contactgegevens:
Secretariaat Inloophuis ‘De Herberg’, Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort
Tel: 026-312 18 79
Email: deherberg@4evangelisten.nl
Secretaresse Petra Aalders is bereikbaar op: dinsdag en woensdag van 9.30 uur -12.00 uur
en donderdag van 14.00-16.00 uur.
Volg ‘Inloophuis De Herberg’ op Facebook
https://www.facebook.com/?ref=logo#!/InloophuisDeHerberg/info
https://www.facebook.com/?ref=logo#!/groups/533877346626266/
http://www.4evangelisten.nl/groei/inloophuis-de-herberg/

Klaas Westerbeek: 0653371237

18. Boodschappen PlusBus
De vrijwilligers van de PlusBus organiseren uitstapjes voor ouderen vanaf 55 jaar. Gezelligheid en elkaar
ontmoeten staan voorop. Het programma is afwisselend: Samen boodschappen doen, winkelen, een
museum bezoeken of een rondrit maken. Keuze genoeg!
De bus haalt je thuis op en brengt je weer thuis. Er is plek voor zes deelnemers, de chauffeur en een
begeleider. Opvouwbare rolstoel of rollator? Geen probleem!
Kosten
Je betaalt voor een boodschappenrit naar Westervoort € 5,00. De prijzen van de andere uitstapjes staan
in de agenda vermeld.
Ben je in het bezit van een Gelre Pas dan kun je voor € 2,00 mee met boodschappen doen. Op de andere
uitjes krijg je een aanzienlijke korting. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact
met ons op onder onderstaand nummer.
Nieuwsblad
Iedere twee maanden verschijnt het nieuwsblad van de PlusBus met het actuele programma. Wil je deze
thuis ontvangen? Meld je dan hier aan. Nu al nieuwsgierig? Klik hier voor het actuele aanbod.
Aanmelden voor de PlusBus
Interesse om een keer mee te gaan met de PlusBus? Neem dan contact op. De PlusBus is van maandag tot
en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 026-3846699.

info@eropuitduiven.nl
http://www.swoa.nl/activiteiten/plusbus/
https://www.facebook.com/beheerder.eropuit

19. Mikado
Nog geen foto

1 december
Chantal Balke
Sociaal werker,

Projecten:
Groenteplein
A-Koffieklub
A-Fietsclub

Sociaal werker,
vrijwilligerswerk

Kwartiermaker

Bart Hoesté
06-10 72 26 66

Sociaal werker jeugd,
jongeren en
vrijwilligerscentrale
Marleen Jansen
06-16733282

b.hoeste@mikadowelzijn.nl

m.jansen@mikadowelzijn.nl

l.dijkstra@mikadowelzijn.nl

Projecten:
Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligerscollege
Mannenavond

Projecten:
Rugzakje
Thuisadministratie
Maaltijd

Projecten:
Beweeg uur
Lotgenoten voor
ouders met

Lucia Dijkstra
06-23 58 90 03

Sociaal werker
ouderen

Gwen Kemperman
0316-28 20 32
g.kemperman@mikad
o-welzijn.nl

Projecten:
Doen we
Hulp en adviesteam
(HAT)

A-Scootmobielclub
A-Babypeuter café
A-Spellenmiddag
A-Brei mee
A-Wandelen op
zondag
A-Uniek
A-Eetclub
TaalhuisVoorleestrein
Aanschuifdiner
Activerend
Huisbezoek
Bijhouden
activiteitenboekje
Vrijwilligerscentrale:

Duiven
Jongerencoaching
Formulierenbrigade
School’s Cool
Europass voor
vrijwilligers
Ondersteuning
organisaties
A-Autisme Groep
Liemers
A-Levensboeken

voorzieningen
Kidsclub
Girls Only

psychische klachten
Creatief uurtje

begeleiding team
vrijwillige
bemiddelingsmedewer
kers en
ondersteunende taken

Sociaal werker,
samenlevingsopbouw
Gea Mulder
06-19 93 37 16
g.mulder@mikadowelzijn.nl

Projecten:
A-Only women
Buurtlounge
Fietslessen
BCT Lommerweide
BCT van Houtstraat
Wijkraad Zuid-oost:
*Praathuis 304
*Speeltuin Zoete Kroon
Dorpsraad Loo
Initiatief Tamboer

Sociaal team Duiven,
adviseur zorg en
dienstverlening
Bianca Kemperman
06-10 54 60 32
b.kemperman@mikadowelzijn.nl

Projecten:
Adviseur Zorg- en
Dienstverlening
Ondersteunen bij
diverse vragen op het
gebied van wonen, zorg
en welzijn
Ontmoeting in de Wijk

Sociaal werker
Mantelzorg
Danka Ribbink
06-19 40 57 95
d.ribbink@mikadowelzijn.nl

Projecten:
Servicepunt Mantelzorg
Bezoek- en Opvang
service
Respijtzorg
Jonge Mantelzorgers
Mantelzorg café
Dienstencentrum

Sociaal werker,
samenlevingsopbouw,
Taalhuis
Michelle van Dijk
06-13 22 96 95
m.v.dijk@mikado-welzijn.nl

Projecten:
Taalhuis: Taalmaatjes 1op-1 en taalgroepjes
Taalgroep OBS
Wereldwijzer
Wijkraad Duiven-West
Wijkontwikkelingsplan
(WOP) Duiven-West
Dorpsraad Groessen

Algemeen:
http://www.mikado-welzijn.nl
info@mikado-welzijn.nl
Vrijwilligerscentrale:
https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl//duivenwestervoort
Vrijwilligerscentrale@mikado-welzijn.nl
Dienstencentrum:
http://www.mikado-welzijn.nl/onze-diensten/dienstencentrum/
dienstencentrum@mikado-welzijn.nl

ACTIVEREND
HUISBEZOEK
Tijdelijk een vrijwilliger
koppelen aan een
inwoner die geactiveerd
moet worden.

A-SCOOTMOBIELCLUB
Gezellig met een groepje
een route afleggen.

A-BREI MEE
Samen gezellig breien!
Niks moet alles mag.

TAALHUISVOORLEESTREIN
Kinderen met een
taalachterstand worden
wekelijks voorgelezen
door een vrijwilliger.

GROENTEPLEIN

A-KOFFIEKLUB

A-FIETSCLUB

Samen met inwoners
een groenteplein
opzetten, onderhouden
en fruit & groente
oogsten.

Een groepje dat onder
het genot van een bakje
koffie samenkomt en
nieuwe initiatieven
bedenkt.

Gezellig samen zo’n 35
km door een mooie
omgeving fietsen.

A-BABYPEUTERCAFE
DUIVEN
Kinderen en ouders
komen met elkaar om te
spelen en te ontmoeten
& praten.

A-SPELLENMIDDAG

A-YOGA

Iedereen is welkom om
een spelletje te spelen
of om gewoon gezellig
te kletsen.

Heerlijk ontspannen
yoga voor inwoners
met een kleine
portemonnee.

A-WANDELEN OP
ZONDAG
Gezellig samen
wandelen op zondag. Er
is een groepje van 5 en
van 10 km.

A-UNIEK

A-EETCLUB

Een ontmoetingsplek
voor jongeren met een
belemmering tussen 1830 jaar.

Kleinschalige
eetclubjes van 4-6
mensen. Samen
kletsen & eten bij
iemand thuis.

AANSCHUIFDINER

DOEN WE

Gasten kunnen elke
donderdag gezellig
samen ontmoeten &
eten.

Structurele vrijwillige
hulp voor kwetsbare
inwoners gericht op
huishoudelijke, sociale
en ondersteunende

MANNEN AVOND
DUIVEN
Voor mannen die een
leuke gezellige avond
willen hebben onder
elkaar & thema’s uit
willen wisselen.

Vrouwen in alle leeftijden
en achtergronden zijn
welkom! Elkaar leren
kennen en gezelligheid.

A-BABYPEUTERCAFE
WESTERVOORT
Kinderen en ouders
komen met elkaar om te
spelen en te ontmoeten
& praten.

taken.
MANNEN AVOND
WESTERVOORT
Voor mannen die een
leuke gezellige avond
willen hebben onder
elkaar & thema’s uit
willen wisselen.

De Buurtlounge is elke
dag open van 10-16
uur voor gezelligheid,
een kop koffie of een
spelletje.

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCOLLEGE

JONGERENCOACHING

LEVENSBOEKEN

Directe ondersteuning
voor het vinden van
vrijwilligerswerk. Ook
organisaties worden
ondersteund.

Het scholingsplatform
waar alle scholing (op
vrijwillige basis) bij
elkaar komt. Ook
behoefte wordt
onderzocht en gematcht.
FORMULIERENBRIGADE
RIJNWAARDEN
Ondersteuning bij
administratie thuis.

1-op-1 coaching van
jongeren waarbij niet
het probleem, maar het
werken naar een
oplossing centraal staat.

Een kortdurend
maatjesproject waarbij
een gepassioneerde
schrijver
levensverhalen
bundelt tot boek.
RUGZAKJE

Schoolondersteuning
voor leerlingen op het
Candea College die het
voortgezet onderwijs
nog niet eigen hebben
gemaakt.

Ondersteuningsmaatje
bij het vinden van
vrijwilligerswerk voor
mensen met
psychiatrische historie.

TAALHUIS-COLLECTIEVE
TAALGROEPJES
Nederlandse taalles in
groepjes.

TAALHUIS-1-OP-1
TAALCONTACT
Nederlandse taalles
individueel.

BEWEEG UUR

CREATIEF UURTJE

EUROPAS VOOR
VRIJWILLIGERS
Een Europees
gestandaardiseerd
document voor
vrijwilligers met daarop
behaalde competenties
in het vrijwilligerswerk.
SERVICEPUNT
MANTELZORG
Biedt ondersteuning
aan mantelzorgers van
alle leeftijden en in
verschillende situaties.

A-ONLY WOMEN

AUTISME GROEP
LIEMERS
Een ontmoetingsplatform
voor iedereen met een
vorm van autisme.
Gezelligheid en samen
zijn.
FIETSLESSEN
Fietsles en theorieles
voor mensen die niet
kunnen fietsen. Op een
verantwoorde wijze
deelnemen aan het
verkeer.
LOTGENOTEN CONTACT
OUDERS PSYCHISCHE
KLACHTEN
In gesprek gaan met
elkaar.

BOS
Vrijwilligers bieden
chronisch zieken,
dementerenden en hun
mantelzorgers
professionele
ondersteuning en nemen
diverse taken waar.

Een uur creatief bezig
zijn! Door creatief bezig
te zijn ontwikkelen
mensen een andere kijk
en nieuwe vaardigheden.
HULP EN ADVIES TEAM
Ondersteunen van
inwoners met een
beperkt sociaal netwerk
bij complexe vragen.
Doel: structuur en het
vergroten van de
zelfredzaamheid.

SCHOOL’S COOL

MANTELZORGCAFE

MAALTIJDVOORZIENING

BUURTCONTACTTEAMS

Mantelzorgers
ontmoeten elkaar in een
ongedwongen sfeer. Voor
en door Mantelzorgers.

Samenwerking met
SWOA. Koelverse of
vriesverse maaltijden
van Foodconect worden

Buurtcontactteams zijn
initiatieven op kleine
schaal (straat/buurt)
met als doel dat

BUURTLOUNGE

Kwetsbare mensen
uitdagen om in
beweging te komen.

THUISADMINISTRATIE
Ondersteuning bij
administratie thuis.

DIENSTENCENTRUM
Samenwerking van
meer dan 25
vrijwilligers
organisaties: één
centrale ingang met
daarachter alle
expertise en kennis.
Vraag en aanbod
wordt samengebracht.
VERTROUWD WONEN
Om men zo lang
mogelijk zelfstandig
thuis laten wonen gaat
er een vrijwilliger langs
die kijkt wat er nodig is

Laagdrempelig.

door vrijwilligers aan
inwoners geleverd.

ONTMOETING IN DE
WIJK

JONGE
MANTERZORGERS
Samen met Candea
College en Indigo jonge
mantelzorgers onder de
aandacht brengen o.a.
middels een bijeenkomst
met verschillende
activiteiten.

Inwoners, jong en oud,
komen bij elkaar om op
ongedwongen wijze te
ontmoeten, een spel te
spelen of samen iets te
ondernemen.

bewoners elkaar kennen
en iets voor elkaar
kunnen betekenen.
RESPIJTZORG
Tijdelijke overname van
zorg door vrijwilligers of
professionals, bedoeld
om de mantelzorger te
ontlasten en zij meer
energie overhouden.

om thuis te blijven
wonen. Anders is het
een WMO-aanvraag.

20. Nieuwhof
Wekelijks *Activiteiten in de Nieuwhof georganiseerd door derden
JOGG Schoolsportvereniging (periode na
herfstvakantie tot eind mei)
Dinsdag 15.00-16.30uur
Sporten na schooltijd in samenwerking met de
lokale sportverenigingen
Gratis (inschrijven via school)
Linedance
Woensdag 10.00-12.00 uur
Linedance voor gevorderden, alle leeftijden
€ 35 per kwartaal
VIN Vrouwen Inloop Rode Kruis*
Donderdag 09.30-12.00u

Meer bewegen voor ouderen
Dinsdag 16.00 – 17.00 uur
Samen bewegen en actief ouder worden, vanaf
55 jaar
€ 10,00 per maand
Club4Kids
Woensdag 14.30-16.00u
Activiteiten variërend van knutselen, koken,
sporten & spelen, 4 tm 9 jaar
€ 1,00 per keer
Kaartmiddag Seso*
Donderdag 12.30-17.00 uur
Jokeren en klaverjassen georganiseerd door de
Senioren Sociëteit Westervoort

JOGG Schoolsportvereniging (periode na
herfstvakantie tot eind mei)
Donderdag 15.00-16.30uur
Sporten na schooltijd in samenwerking met
beweegteam Westervoort
Gratis (inschrijven via school)

Maandelijks
Eetcafé
Aanschuiftafel
1e dinsdag 17.30u
2e dinsdag 12.30u
3 gangenmaaltijd voor €
3 gangenmaaltijd voor €
6,50, opgeven tot de
6,50, opgeven tot de

Periodiek
Workshops in de
Nieuwhof, variërend
van koken tot
bloemschikken

vrijdag voorafgaand.

vrijdag voorafgaand.

€ 12,50

Hulp bij Ipad ,tablet of
smartphone
1e en 3e donderdag van
de maand
13.30-14.30 uur

Bingo
4e zaterdag 19.00 uur
Tijd: 19.30 uur Zaal open
De rondes kosten € 0,50
De laatste drie rondes
kosten € 1,00 Er zijn leuke
prijsjes te winnen.

Herfstvakantie en
voorjaarsvakantie
24u JOGG, 24u lang
activiteiten voor
groep 5 tm 8, gratis

Karlijn Engelaar (Bedrijfsleider)
karlijn@kulturhuswestervoort.nl
06-13253963
026-3113498
www.kulturhuswestervoort.nl

21. Indigo
Informatie over GGZ preventieve activiteiten
van Indigo in Westervoort 2017 en 2018

1. Mentorles “Jonge Mantelzorgers” op Candea College, najaar 2017
Op het Candea College wordt in de activiteitenweek door de mentoren in de klas een mentorles
uitgevoerd over het thema “jonge mantelzorgers”. Jongeren (het gaat om 25% van de jongeren) die thuis
te maken hebben met een familielid met een chronische ziekte, handicap, psychische of
verslavingsproblemen, krijgt zo begrip en steun van klasgenoten, docenten en school. Bovendien ontstaat
bewustwording (wie zijn dit onze klas/op school?) en waardering voor de bijzondere positie en inzet van
deze jongeren.
In samenwerking tussen Indigo preventie, MVT (Mikado) en Candea College.
2. Vervolg: Feestelijke afsluiting voor de jonge mantelzorgers, november 2017
Alle jonge mantelzorgers uit Westervoort en Duiven worden uitgenodigd voor een kookworkshop (door
Welling Cateraar) gecombineerd met de workshop “Me Time”(Indigo preventie) Tijdens het koken gaan de
jongeren met elkaar in gesprek (lotgenotencontact) en werken ze samen. In het onderdeel “Me time”
delen ze ervaringen en tips over hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen door ontspanning te zoeken,
erover te praten en steun te zoeken. Na afloop krijgen ze van de wethouder een bioscoopbon als
waardering voor hun inzet thuis.
Aanmelding bij Sandie te Pas, Candea College (s.tepas@candea.nl)
3. “KOPP op maat gesprekken” voor jeugdigen (8-16 jaar) van een familielid (ouder, broer/zus) met
psychische problemen. Tijdens 4 gesprekken ontstaat bij de jeugdige begrip waarom het familielid zich
anders gedraagt en wordt het gemakkelijker om er mee om te gaan. Ouders zijn betrokken bij het eerste
en afsluitende gesprek.
Aanmelding Indigo preventie: 026-3124483 of info@indigogelderland.nl
4. Preventieve gesprekken met mantelzorgers GGZ om overbelasting te voorkomen.

Aanmelding Indigo preventie: 026-3124483 of info@indigogelderland.nl
5. Theatervoorstelling “Control Alt Delete” over angst en dwang problemen op 9 november 2017 om
19.30u, theater t Hof in Arnhem.
Aanmelding Indigo preventie: 026-3124483 of info@indigogelderland.nl

Karin Aries, preventiewerker
k.aries@indigogelderland.nl

Maria

Meekes, coördinator
m.meekes@indigogelderland.nl

De keuze voor andere GGZ preventie activiteiten is een optie!!

22. Deltahuis (Interstap)

Dagbesteding
Activerend werk
Wajong/UWV
Bijstand
Werkgevers
Jobcoaching

Contactpersonen:
Linda Jansen
06-53429915
l.jansen@interstap.nl

> Dinsdag en vrijdag van 9 tot 12:30
> alle producten
> Werkfit en Naar werk
> Aanmelding via RSD
> 1ste en 2de spoor

Niels Schoterman
06-51046043
N.schoterman@interstap.nl

23. VGGM Consultatiebureau (0-4 jaar)

https://www.facebook.com/ConsultatiebureauGM/
Algemene mail Westervoort:
cb.westervoort@vggm.nl

24. Sportcombinatiefunctionaris

Wij verzorgen voor de Westervoortse gemeenschap het volgende:
Speelmobiel
Schoolsportvereniging
Organiseren Schoolsporttoernooien
Ondersteuning Sportvereniging
Wijkraadondersteuning bij activiteiten
Bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8
Rots en Water training
B-Fit
Jongeren op Gezond Gewicht
Faalangstreductie trainer
MBVO
Bewegen op Recept
Coaching scholen m.b.t. gezonde school
Organisatie Sinterklaashuis / Intocht
Organiseren lesplannen herdenking
Organisatie Bevrijdingsvuurestafette
BuurtSportActiviteiten
Ondersteuning gehandicaptensport
Ondersteuning op Sport wensen en behoeften waarbij mogelijk.

Timo Riphagen
Coördinator Combinatiefuncties Sport
JOGG Regisseur Westervoort
Samen naar een gezonde omgeving!
Bezoek / Postadres:
Rivierweg 1
6932KA Westervoort
timo@kulturhuswestervoort.nl
026-3113498 / 06-29149620
www.jc-creon.nl
www.joggregioarnhem.nl

25. Graag gedaan

Hulp kun je gewoon vragen!
Graag Gedaan brengt in Westervoort mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden bij
elkaar.
hulp die bestaat uit eenvoudige, incidentele en praktische hulpverlening,
wanneer u geen andere mogelijkheid heeft.
Welke hulp willen / kunnen we bieden?
 vervoer per auto
 bezoek brengen
 boodschappen doen
 eenvoudig klusje in huis
 karweitje in de tuin
 iemand begeleiden (b.v. bij bezoek aan ziekenhuis)
 voorlezen
 samen wandelen / rolstoel rijden
graaggedaanwestervoort@gmail.com
www.graaggedaanwestervoort.nl/
Bel 026-3115918
(tussen 9 en 12 uur op werkdagen)

26. Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ)

Welkom bij Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Midden Gelderland.
Mensen die weten dat ze binnenkort overlijden, willen het liefst in een vertrouwde omgeving zijn en dat is
meestal thuis. Als partner, kind, familielid of vriend(in) neemt u als vanzelfsprekend de verzorging op u. U
bent dan mantelzorger.
De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland zijn er om u hierbij te ondersteunen. Zij
nemen de zorg voor uw partner, kind, familielid of vriend(in) een aantal uren over. Daardoor ontstaat er
ruimte voor wat ontspanning en rust bij de mantelzorger. U staat er niet meer alleen voor.
Bent u zelf degene die ziek is? Ook dan kunt u contact met VPTZ opnemen en een beroep doen op de hulp
van onze vrijwilligers.
Op deze website leest u informatie over onze organisatie.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.

Doel is ondersteuning van de mantelzorg bij mensen die thuis willen sterven. De hulp kan bestaan uit o.a.
waken bij zieken, ondersteunen bij licht huishoudelijke taken en helpen bij de verzorging van zieken.
Tel.
: 06 – 11 42 70 02 (van 9.00 tot 16.00)
Website : www.vptzmiddengelderland.nl

27. Goed voor elkaar team
Westervoort

Woon je in Westervoort en heb je een vraag – klein of groot – over zorg, opvoeding, ondersteuning of
werk? Bel, mail of bezoek Goed voor elkaar team Westervoort.

Christine Andriessen
Coördinator GVE team

Annemarie Bakker
medewerker GVE team

Christa Bonder
medewerker GVE team

Frank Bos
medewerker GVE team

Christa Falhaber
medewerker GVE team

Manon Göring
medewerker GVE team

Rik Hollak
Communityworker &
Frontoffice medewerker

Carla Kemperman
medewerker GVE team

Ineke Klijntjes
medewerker GVE team

Joke Smit
medewerker GVE team

Sheila Taihuttu
Frontoffice medewerker

Kim Verpalen
medewerker GVE team

Lotte Kleintjes
medewerker GVE team

Anissa Hachimi
Juridische &
kwaliteitsmedewerker
(geen foto)

Angelique Janischka
medewerker GVE team

Mieke te Stroete
medewerker GVE team

Contact:
Bezoek ons in Kulturhus De Nieuwhof (Rivierweg 1)
Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Bel 026-317 99 11 (optie 1)
E-mail goedvoorelkaar@westervoort.nl

Website:
www.goedvoorelkaardeliemers.nl/mijn-gemeente/westervoort/
www.westervoort.nl/goed-voor-elkaar-team-westervoort/
Facebook:
www.facebook.com/goedvoorelkaardeliemers/
Rik Hollak (Communityworker):
0610606945
rik.hollak@westervoort.nl
www.facebook.com/r.hollak

28. Extra informatie

29. Overzicht: Eet activiteiten

Naam:
Eten in de Wilgenpas
Algemene omschrijving activiteit(en):
Van maandag t/m vrijdag wordt er vers gekookt op de Wilgenpas. Iedereen kan hier gebruik van maken,
graag van tevoren opgeven.
Waar:
Ontmoetingsruimte van de Wilgenpas
Wanneer:
maandag t/m vrijdag 12:00 t/m 13:15 uur
Kosten:
€ 6,40 Gelieve gepast betalen bij de kok.
Wanneer u vaker mee wilt eten kunt u een machtigingsformulier invullen waarna u een keer per maand
een rekening thuis gestuurd krijgt.
Aanmelden:
Bij het zorgteam van de Wilgenpas: 06-27176833 Ten minste 4 dagen van te voren.
Doelgroep:
Het is voor iedereen, echter bemerken we wel dat de groep die nu aanschuift veelal ouderen zijn.
Specifieke zaken/ bijzonderheden: Er zijn vrijwilligers aanwezig die de mensen kunnen ondersteunen bij
het eten en de toiletgang. Wanneer mensen op de Wilgenpas wonen kunnen mensen opgehaald worden.
Buiten de Wilgenpas is dit niet mogelijk. Iedereen is welkom dus ook familie, vrienden en kennissen
kunnen na aanmelding aanschuiven.

Naam:
kookclub
Waar:
Appelbloesem in 47C
Wanneer:
woensdag 17.00 t/m 20.00 uur
Kosten:
4.00 euro per keer
Aanmelden:
Theresia Kemfers Tel 088-3779981 theresia.kemfers@siza.nl
Doelgroep:
LVB ASS LG NAH, Begeleid zelfstandige doelgroep met 24 uur achter vang
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
1, We hebben een maximum van 10 personen, anders wordt de groep te groot.
2, Het is de bedoeling dat de bewoners zelfstandig komen.
3, Er zijn 8 bewoners van de Appelbloesem en 2 bewoners van buitenaf
4, Opzet van de kookclub is, bewoners te leren gezond / gevarieerd te koken en voor sociale contacten,
samen eten.
5, We staan wel open voor uitbreiding van de groep, alleen is de keuken dan te klein en te weinig
apparatuur. We zouden met een grotere groep de groep moeten splitsen en dan 2 avonden in de week
koken. We hebben dan vrijwilligers nodig die bereid zijn te helpen.
Contactpersoon gegevens:
Theresia kemfers,
Begeleider locatie Appelbloesem te Westervoort
Tel 088-3779981 email theresia.kemfers@siza.nl

Naam:
Inloophuis (De Herberg)
Algemene omschrijving activiteit(en):
Te midden van een anonieme, onveilige en uitsluitende wereld, willen we, vanuit een bewogen hart en
christelijke achtergrond, gasten de mogelijkheid bieden om elke week te genieten van een lekkere vers
bereide en gezonde maaltijd, elkaar in aandacht ontmoeten en bij elkaar op adem en verhaal komen.
Gasten kunnen een goede gezonde warme maaltijd ontvangen tegen kostprijs. Gasten betrekken bij het
koken van de warme maaltijd door ondersteuning van de koks. Gasten betrekken bij het inkopen van de
producten voor de warme maaltijd. Gasten op een huiselijke een warme maaltijd aanbieden.
Waar:
Dorpstraat 107, 6931 BG, Westervoort Telefoonnummer: 026-3121879
Wanneer:
Vrijdag 16:00 t/m 19:00 uur
Kosten:
De prijs per maaltijd is vastgesteld op € 3,50 waarvoor bezoekers met een Gelrepas,
een korting krijgen van € 1,- Alleenstaande ouders die komen met kinderen tot 10 jaar, eten de kinderen
gratis mee. Bij opgave dient direct betaald te worden i.v.m. het halen van de benodigde boodschappen.
Komt een gast na opgave toch niet mee-eten, dan geldt er geen teruggave van de kosten. De
mogelijkheden van een strippenkaart worden nog bekeken.
Aanmelden:
Het aanmelden gaat lopen via het secretariaat (Petra). Aanmelden kan in dezelfde week uiterlijk tot op
woensdag middag 16.00 uur. deherberg@4evangelisten.nl
Doelgroep:
Mensen in dreigend isolement, minima, bezoekers van de voedselbank, bijstandsgerechtigden (met
kinderen tot 10 jaar), psychische of psychiatrische problemen.
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
De gasten krijgen volop de gelegenheid mee te helpen bij de voorbereiding van de maaltijd. Na gebruik
altijd de keuken schoonmaken en de ruimte schoon achterlaten voor degene die na je komt.

Naam:
Het Paalman Eethuis
Waar:
Paalmanhuis aan de Dorpstraat 61
Wanneer:
4x per jaar op zaterdagavond van 19:00 t/m 22:00 uur (buffet)
Kosten:
€ 7,50
Aanmelden:
Opgeven bij Roel Buitenhuis, rbuitenhuis@xs4all.nl
Informatie is te vinden op de website van de Werenfried kerk, www.werenfried.nl , wanneer er een
eethuis plaatsvindt.
Doelgroep:
Geen bepaalde doelgroep. Iedereen kan komen. Maximaal 50 personen
Georganiseerd door de Protestantse Gemeente
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
In overleg zijn er ophaalmogelijkheden en men kan altijd een begeleider meenemen.

Naam:
Eetclub
Algemene omschrijving activiteit(en):

De Eetclub is een kleinschalig groepje van ongeveer 4 deelnemers. Deze 4 deelnemers eten om de beurt
bij elkaar thuis. De gastheer/vrouw kan hierbij alleen koken of misschien is het leuker om juist samen te
koken? Deze verwachtingen worden van te voren met elkaar besproken. De Eetclub is een manier om
nieuwe mensen te leren kennen. Daarnaast ervaren deelnemers het als leuk om eens iets te koken voor
meerdere personen, denk hierbij aan een stamppot of een ovenschotel. Er zijn natuurlijk gerechten die je
niet vaak meer kookt als je alleenstaand bent. De frequentie van de Eetclub ligt niet vast, alles kan samen
afgesproken worden. Zo is iedere Eetclub verschillend!
Waar:
Bij deelnemers thuis.
Wanneer:
In overleg met de groep.
Kosten:
In overleg met de groep. Vaak betaalt de persoon die kookt. Elke keer is dit bij iemand anders, dus zo
betalen ze om en om.
Aanmelden:
Mikado.
Dan is het wachten totdat ik ongeveer 4 aanmeldingen heb en dan organiseer ik een bijeenkomst. Hierin
worden verwachtingen afgestemd en dan kan er begonnen worden. Mijn rol is het organiseren, vanaf de
eerste bijeenkomst leg ik de verantwoordelijkheid bij de deelnemers en trek ik mij terug.
Doelgroep:
Zitten weinig eisen aan. Tot nu toe melden zich vooral vrouwen aan tussen de 55 en 70. Ik kan me juist
ook voorstellen dat er jongere mensen dit leuk vinden. In de praktijk melden zich meestal alleenstaanden
aan, dit is natuurlijk geen harde eis.
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
Dit regelt zich meestal bij de eerste kennismaking. Daarin worden afspraken gemaakt. Het komt ook voor
dat deelnemers elkaar ophalen.

Naam:
Eetcafé Rozet
Waar:
Locatie is op kantoor van Rozet
Wanneer:
Maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag
De koffie is om 13:30 uur eten 17:00 uur (De koffie en thee zijn gratis)
Daarna ruimen wij gezamenlijk op en dus ook samen de afwas
Kosten:
€ 3,50
Aanmelden:
Het aanmelden kan op de dag zelf tot half twee. Hannelies van der Plaat 026 3113586
h.vanderplaat@ribwavv.nl
Doelgroep:
Voornamelijk cliënten en ex cliënten en mensen uit de buurt
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
Wij halen geen mensen op

Naam:
Eetcafé Nieuwhof
Algemene omschrijving activiteit(en):

Iedere eerste dinsdag van de maand is er eetcafé. In de Nieuwhof te Westervoort
Waar:
Nieuwhof, Rivierenweg 1 Westervoort
Wanneer:
1ste dinsdag van de maand eten vanaf 17.30 t/m 19.00 uur
Kosten:
€ 6,50
Aanmelden:
Via de balie of bar bij de Nieuwhof (direct afrekenen) t/m 12:00 uur de vrijdag ervoor.
Doelgroep:
Iedereen is welkom.

Naam:
Aanschuiftafel
Algemene omschrijving activiteit(en):
Samen eten
Waar:
Nieuwhof, Rivierweg 1
Wanneer:
2de dinsdag van de maand 12:30 uur
Kosten:
€ 6,50
Aanmelden:
Via de balie of bar bij de Nieuwhof (direct afrekenen) t/m 12:00 uur de vrijdag ervoor.
Doelgroep:
Iedereen
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
We halen alleen enkele mensen van de Wilgenpas op. Onderling maken bezoekers afspraken om samen te
gaan/elkaar op te halen.

Duiven:
Naam:
Aanschuifdiner Proef het gemakt

Algemene omschrijving activiteit(en):
Gasten kunnen in het Huis van Droo (Fuutstraat 42-50 in Duiven) elke donderdag gezellig samen eten &
elkaar ontmoeten. Aanschuifdiner Proef het Gemak is een initiatief van Welling Catering, Mikado en het
Candea College, bij elkaar gebracht door de Liemerse Uitdaging. Leerlingen van het Candea College zullen
deze avond ondersteunen samen met enthousiaste vrijwilligers van Mikado. Het project is gericht op
ouderen en alleenstaanden in de Liemers. Een zeer welkom initiatief vanwege de huidige ontwikkelingen
in zorg en welzijn dat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis wonen. Het opdoen van nieuwe
contacten en gezellig samenzijn is het uitgangspunt. Daarbij hopen we met dit aanbod mensen aan te
spreken die alleen koken en eten ongezellig vinden of voor wie de dagelijkse maaltijd bereiden een
belasting wordt.
Waar:
Locatie is het Huis van Droo in Duiven, Fuutstraat 42
Wanneer:
Elke donderdag. De deuren gaan om 16.30 uur open, de maaltijd start om 17.00 uur
Kosten:
De kosten voor het drie gangen menu met een kopje koffie zijn €6,50.
Aanmelden:
Gasten kunnen zich aanmelden bij het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp van Mikado van maandag tot en
met vrijdag van 9 uur tot 11 uur telefonisch bereikbaar op 0316-282032, of via de email mvt@mikadowelzijn.nl Er is plek voor 60 gasten per avond.
Doelgroep:
Senioren, alleenstaanden en begeleiding. Eigenlijk is iedereen welkom, maar in de praktijk is het toch 65+
wat zich aanmeldt.
Specifieke zaken/ bijzonderheden:
Indien gasten vervoersproblemen hebben gaan we samen zoeken naar een oplossing. Vaak is dit Graag
Gedaan of Avans. In de praktijk blijkt dat mensen samen gaan rijden. Mensen leren elkaar kennen en gaan
dan samen rijden. Ook wij kunnen hiermee helpen!

