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Zomertoer
 
Met meer dan 20 activiteiten bood de  
Zomertoer ook deze zomerperiode aan jong 
en oud de gelegenheid om er op uit te gaan 
in West Betuwe. 

Er is gekozen voor een extra breed aanbod omdat er  
vanwege de coronamaatregelen meer mensen deze zomer 
thuis moesten blijven in de vakantieperiode. 

Activiteiten zoals golf, bingo, bezoek aan boerderij, rugby, 
creatief met bloemen, bezoek aan de molen en diverse 
andere culturele en educatieve activiteiten in de  
verschillende kernen zijn door ruim 300 inwoners bezocht.

“Zomertoer 
workshop
schilderen”

Gespreksgroep rouw bij 
verlies partner

In juli is een serie bijeenkomsten afgerond, waarin lotgeno-
ten met elkaar spraken over rouw en hoe zij de draad weer 
oppakken na een ingrijpend verlies.

In september is er een nieuwe gespreksgroep rouw bij 
verlies partner gestart.

Herstart van activiteiten

In september hebben de vrijwilligers van 
de open eettafels en koffieochtenden hun 
activiteiten weer gestart. Hierop is door de 
bezoekers zeer enthousiast gereageerd. 

“Ik voelde mij veilig, er was respect en 
dat gaf vertrouwen en kracht”.

www.welzijnwestbetuwe.nl
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Vijf jaar Scootmobielclub 
 
De scootmobielclub jubileerde in september en vierde dit eerste lustrum 
met een mooie culturele tocht in eigen gemeente. Zij bezochten de  
Boutesteijnse Sluis in Rumpt en een Vloedschuur in Beesd. De tocht is  
afgesloten met een gezellige maaltijd.

Hulppunten
 
Inwoners van West Betuwe weten de  
Hulppunten en Thuisadministratie 
steeds beter te vinden. Er zijn zes 
hulppunten actief in verschillende 
kernen. 

Er is ook een hulppunt ’s avonds bereikbaar. In 
juni was er een duidelijke piek merkbaar in het 
aantal hulpvragen, waarschijnlijk in verband met 
de coronamaatregelen. 

Naast de bezoeken aan het Hulppunt zijn er 
aanvragen voor telefonisch advies vragen of een 
huisbezoek. De aanvragen voor bijdragen uit het 
Jeugd Fondsen Sport & Cultuur en Minima- 
regelingen heeft zijn piek in september als de  
scholen en verenigingen weer van start gaan.

Met een Hap op Stap 
 
‘Met een Hap op Stap’ is een project dat ieder 
seizoen wordt uitgevoerd. De eerste uitvoering 
was uitgevoerd tijdens de Zomertoer. Kinderen 
en jongeren maken zo kennis met gezonde 
voeding en de wijze waarop het klaargemaakt 
wordt. Hierbij wordt samengewerkt met lokale 
monumentale locaties, kunst- en cultuur- 
aanbieders en scholen. Dit project is mede 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van de Rabobank.

 Er is bij ouderen meer behoefte aan informatie over en vraag naar dagbestedingsactiviteiten 
 waarbij men anderen kan ontmoeten. 

 De aanvragen die bij het Hulppunt en de Thuisadministratie binnenkomen zijn complexer dan 
 in voorgaande jaren.

 Het vinden van vrijwilligers voor kleine opdrachten gaat makkelijk. Veel mensen zijn bereid om 
 eenmalig iets kleins, zichtbaars te doen. 

 De kwaliteit van de gym-materiaal in gymzalen laat te 
 wensen over.  Vaak voldoet deze niet aan de 
 standaardeisen van een gymzaal. Het zijn bijv. ontbrekende 
 materialen, afgekeurde materialen of kapotte materialen.

Trends en signalen
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Nationale sportweek
In de Nationale Sportweek hebben er verschillende 
activiteiten plaatsgevonden. Voor de jeugd stond de 
Sportweek dit jaar in het teken van buitenspelen. 

Alle groepen van 21 scholen zijn onder schooltijd aan het 
knikkeren geweest. Tegelijkertijd werd de #jumpchallenge, 
georganiseerd. Tijdens de finaledag konden de kinderen 
meedoen aan allerlei buitenspeelactiviteiten zoals stoep-
randen, kingen en creatieve activiteiten.

Daarnaast is er deze week onder andere een bingo-wandel-
tocht voor kinderen en hun ouders georganiseerd; was er 
een ontmoeting tussen sporters, de gemeente en sport-
clubs met betrekking tot sport en inclusie in West Betuwe 
en heeft Olga Commandeur het goede voorbeeld gegeven 
op de Kwiek-beweegroute in Haaften.

Overleg met cultuurcoördinatoren
Alle interne cultuurcoördinatoren van de 33 scholen in West Betuwe zijn in een bijeenkomst bijgepraat over de mogelijkheden 
die door de cultuurcoaches worden geboden om het kunst- en cultuuronderwijs stevig in te bedden in het onderwijs. Hier 
komt een vervolg op in de vorm van overleg op de niveaus kennismaken, aanpakken en verankeren.

Reizende jongerenbus - 
Honk op Wielen 
 
Het Honk op Wielen is een oude camper, door 
jongeren opgeknapt en omgebouwd tot een 
rijdend honk die hiermee een eigen stekkie 
hebben gecreëerd waar ze elkaar kunnen ont-
moeten, naar muziek luisteren of meedoen aan 
activiteiten. De pas gestarte Jongerenadvies-
raad is met het Honk een toer langs alle kernen 
begonnen. Deze toer is nu tijdelijk is stil gelegd 
vanwege het coronavirus.


