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Vrijwilligersondersteuning
 
In Ophemert hebben de sociaal werker en de gebieds-
makelaar samen een bijeenkomst voor alle verenigingen
en clubs uit het dorp georganiseerd. 

Zo’n 25 vrijwilligers van allerlei lokale organisaties hebben kennis-
gemaakt en met elkaar gesproken over het reilen en zijlen van de 
organisaties en de leefbaarheid in Ophemert. Er is onder andere 
gesproken over het werven van vrijwilligers, de samenwerking 
tussen verenigingen, communicatie en afstemming rondom 
activiteiten en de ondersteuning van verenigingen en stichtingen. 
Een werkgroep gaat aan de slag met de communicatie in het dorp. 
De organisaties willen minimaal 2 keer per jaar elkaar in deze vorm 
ontmoeten.

“Straks kan ik  
met mijn kinderen  
zwemmen hier.”

Participatie
 
Sinds januari zijn een 15-tal dames met verschillende  
culturele achtergronden uit de gemeente West Betuwe aan 
het zwemmen in het Caribabad in Gorinchem. Tijdens een  
12 weken durende zwemcursus worden de dames getraind 
om te leren drijven, zichzelf voort te bewegen en zelfredzaam 
te zijn in het water. Ze vonden het onwijs spannend de eerste 
keer. Sommige zijn bang voor water, hebben traumatische  
ervaringen op en in het water of vinden iets nieuws leren 
altijd spannend. En niet te vergeten; zwemmen in een  
openbare ruimte is ook een drempel. De reacties van de  
vrouwen zijn overweldigend: “Alle begin is moeilijk maar ik kán 

het!” “Straks kan ik met mijn kinderen zwemmen hier!”

“Mijn zoon had op school gezegd dat ik naar zwemles 
ging, ik dacht dat hij dat zei om met me te lachen 
maar de juf zei dat hij het had verteld omdat hij zo 
blij was dat hij dan straks samen met mij naar het
zwembad kan in de vakantie, samen zwemmen.”
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Coronavirus
 
Door alle maatregelen rondom het Coronavirus  
liggen veel activiteiten stil, zijn evenementen  
afgelast en kunnen afspraken op de gebruikelijke 
wijze niet doorgaan. Dit leidt tot nieuwe initiatieven 
en creatieve manieren van werken. 

Kwetsbare mensen hebben het in deze tijd met alle maat-
regelen rondom het coronavirus extra zwaar. Er ontstaan 
gelukkig prachtige spontane lokale initiatieven die hulp 
bieden. De samenhorigheid is in iedere kern van West 
Betuwe te zien en te voelen. De gebiedsmakelaars van de 
gemeente en sociaal werkers van Welzijn West Betuwe 
hebben een inventarisatie gemaakt van de initiatieven  
die in West Betuwe zijn ontstaan.  
Kijk op www.westbetuwehelpt.nl voor alle initiatieven.

Alle bij Welzijn West Betuwe geregistreerde mantelzorgers 
hebben een bericht ontvangen of zijn gebeld om  
informatie te geven over waar ze terecht kunnen met 
vragen en om hen te laten weten dat we aan ze denken in 
deze tijd. De coronamaatregelen hebben op mantelzorgers 
veel impact.

De pilot ‘Digitale Mantel West Betuwe’ is van start gegaan. 
Doel is mantelzorgers en zorgvragers uit de gemeente 
West Betuwe digitale middelen laten inzetten om contact 
te onderhouden en op deze manier zorg te bieden en 
te ontvangen, zodat de zorgvragers tijdens de duur van 
de coronamaatregelen zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen en mantelzorgers met minder risico zorg kunnen 
blijven verlenen.

Het draaiorgel van Henri Knubben heeft 
tijdens de Coronamaatregelen gespeeld bij 
verschillende woonzorgcentra. Een vrolijke 
noot in deze moeilijke tijd.

Cultuur en Sport
 
De cultuur- en buurtsportcoaches hebben in samen-
werking met de scholen in de gemeente West Betuwe 
een online programma voor jong en oud gemaakt. 
Activiteiten zoals beweegchallenges, theaterlessen, 
voorlezen en een natuurwandeling worden dagelijks  
op de website en sociale media geplaatst. Een 
MBVO-docent biedt haar yogalessen online aan.  
Kijk op www.westbetuwebeweegt.nl

Hulp en ondersteuning
 
Vrijwilligers van Tafeltje Dekje zorgen ervoor dat een grote 
groep kwetsbare ouderen dagelijks van een warme maaltijd 
wordt voorzien. Dat gebeurt met alle voorzorgsmaatregelen 
die nodig zijn. Deze vrijwilligers hebben naast het brengen 
van een maaltijd ook een signalerende functie, zij houden 
een oogje in het zeil en schakelen als dat nodig is de sociaal 
werker in.
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www.welzijnwestbetuwe.nl
info@welzijnwestbetuwe.nl

Minimaregelingen
 
Sinds januari zijn de geharmoniseerde minimaregelingen 
gepubliceerd op de website van de gemeente. Een deel 
van de cliënten van Welzijn West Betuwe maakt gebruik van 
één of meerdere regelingen. Om deze regelingen goed uit 
te kunnen leggen aan de inwoners, hebben Welzijn West 
Betuwe en de gemeente West Betuwe samen een duidelijke 
Leeswijzer geschreven. Deze is te vinden op: 
www.westbetuwe.nl/minimaregelingen

Jongerenadviesraad
 
De Jongerenadviesraad West Betuwe is van start gegaan.  
Er is een plan van aanpak gemaakt en de jongeren gaan  
in groepjes met de thema’s: mentale gezondheid,  
verkeersveiligheid, activiteiten onder jongeren en het 
jongerenlintje aan de slag.

 Er worden door verenigingen een groot aantal trainers en vrijwilligers gezocht. Hier is op 
 ingespeeld met de sportvacaturebank. welzijnwestbetuwe.nl/sportvacatureswestbetuwe/

 Door het Coronavirus staan de voorbereidingen voor activiteiten in het najaar op een laag pitje. 
 Veel scholen, aanbieders, organisaties en monumenteigenaren zijn afwachtend, scholen richten 
 zich nu primair op het lesgeven binnen het thuisprogramma.

 Scholen willen graag goede kunst- en cultuurlessen geven, maar hebben daarvoor niet altijd de 
 tools of de benodigde kennis en ervaring in huis. De cultuurcoaches gaan in het voorjaar van 
 2021 nieuwe masterclasses opzetten. Naast de disciplines Beeldend, Muziek en Drama is er ook 
 aandacht voor disciplines als Multimedia, Film & Video.

Trends en signalen

Muzikale eettafel  
 
Welzijn West Betuwe organiseerde in  
samenwerking met de dagverzorging 
van SZR in Ophemert op uitnodiging  
van mannenkoor Fruit Unlimited een 
muzikale eettafel. 40 deelnemers van  
de koffieochtend, de eettafel en de 
dagverzorging genoten gezamenlijk 
van een stamppottenbuffet. Tussen de 
verschillende gangen werden de mensen 
getrakteerd op liedjes uit de oude doos. 


