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Inventarisatie activiteiten Eenzaamheid in de gemeente Steenbergen 

Leeswijzer:  

De geïnterviewde organisaties zijn specifiek bevraagd op activiteiten die worden uitgevoerd om eenzaamheid te voorkomen. Er is hierin een selectie gemaakt 
van organisaties die hier vanuit de gemeente een opdracht in hebben, of waarvan bekend is dat ze zich inzetten tegen eenzaamheid.   

Deze inventarisatie is niet compleet, het is een dynamisch overzicht en kan continue aangevuld worden.    
 

Kinderen 0-11 jaar  

organisatie Activiteit o.g.v. sociale eenzaamheid 
Het gemis van (voldoende) sociale contacten 

Activiteit o.g.v. emotionele eenzaamheid 
Het verliezen van een dierbare 

WijZijn Steenbergen Voor jonge mantelzorgers en hun ouders, aanbod voor de kinderen 

om deel te nemen aan activiteiten mantelzorg Brabantse Wal 
gericht op basisschool leeftijd. 

 

Voor jonge mantelzorgers en hun ouders, aanbod voor de 

kinderen om via diverse kanalen contact op te nemen met 
medewerkers mantelzorg Brabantse Wal. 

CJG Steenbergen  -Voorzorg- inzet op aanstaande moeders met kinderen tot 2 jaar   
-Stevig Ouderschap?  

- SOVA training 
-Training Rots en Water (9-12 jaar) 

Ondersteuning bij de opvoeding op zowel lichamelijke als sociaal 
emotioneel vlak. Ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en 

zelfbeeld.   

 
Inloopspreekuren en (advies-)gesprekken SOT/HIA op scholen (po 

en vo) 

-Training Piep Muis (4-8) & - jonge kinderen begeleiden 
om te voorkomen dat ze later psychische klachten 

ontwikkelen. Aanleiding is stress en spanning in de 
thuissituatie, life event zoals verhuizing/ verlies/ziekte 

ouder. 
-Training Billy Boom (8-12 jaar)- extra ondersteuning bij 

spanning en stress in de thuissituatie 

-KopKvo (kinderen van ouders met psychische 
problemen/verslavingsproblemen) 

-!Jes-jij en scheiden (8-12 jaar)- Groepstraining voor 
kinderen waarvan de ouders (recent) zijn gescheiden. 

 

(Advies-)gesprekken via SOT met scholen (IB-er) 
 

 

Heel Steenbergen fit 

(SSNB) 

Naschoolse activiteiten: kinderen kunnen gratis deelnemen aan het 

naschoolse aanbod in verschillende kernen.  

Grootschalige activiteiten: zowel individuele als in groepsverband 
worden er verschillende sport en beweegactiviteiten aangeboden 

van de kinderen vrijblijvend aan kunnen deelnemen 

Brussen groep/SOVA training: kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben bij zowel fysiek en/of 

mentale klachten. Door middel van sport en spel proberen 
wij die te versterken.  
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Sjors sportief: basisschoolkinderen worden in contacten gebracht 

met verenigingen via het sportstimuleringsproject Sjors sportief.  
Nijntje beweegdiploma: kinderen vanaf 2 jaar leren samen spelen 

der wijs de grondvormen van het bewegen.  
GGD JGZ 5-11/11-18 
jaar 

Het team preventie en gezondheid vraagt bij de scholen (po & vo) 
aandacht voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Ze 

motiveren scholen tot de Gezonde school aanpak van dit thema. 
Scholen kunnen naar behoefte ondersteund worden bij de door hen 

gewenste aanpak.  

Het team preventie en gezondheid vraagt bij de scholen 
(po & vo) aandacht voor het welbevinden van kinderen en 

jongeren. Ze motiveren scholen tot de Gezonde school 
aanpak van dit thema. Scholen kunnen naar behoefte 

ondersteund worden bij de door hen gewenste aanpak. 

ISD Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door 
schoolgaande kinderen; het is  belangrijk dat kinderen mee kunnen 

doen in de samenleving en niet thuis geïsoleerd van 
leeftijdgenootjes raken vanwege het ontbreken van middelen.  Ze 

moeten bijvoorbeeld aan sport kunnen doen, muziekles kunnen 

volgen etc. De financiële situatie van hun ouders mag dat niet in de 
weg staan (uitvoering ISD en St. Leergeld). 

 

Bibliotheek West-
Brabant 

Het babycafe: samenwerking met het TWB/Consultatiebureau waar 
de bieb aandacht heeft voor jonge ouders en hun baby en het 

belang van taalontwikkeling en het consultatiebureau praktische 

tips geeft rondom een thema. 
De peuterparade: iedere laatste woensdagochtend van de maand 

voor kinderen die nog niet naar school hoeven, lezen we voor in 
combinatie met een korte activiteit (knutselwerkje, samen een 

dansje doen of een liedje zingen) 

 

Open deur kerk Opmerkzaamheid om op te merken of er van eenzaamheid of 
andere problemen sprake is. Indien zo dan wordt er pastorale 

opvolging gegeven. 

Op zondag verhalen vertellen, spelletjes. 
Door de week kinderkoor. 

 

Jongeren 12 – 18 jaar 

Organisatie Activiteit o.g.v. sociale eenzaamheid Activiteit o.g.v. emotionele eenzaamheid 
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WijZijn Steenbergen 1 medewerker van het jongerenwerk Steenbergen heeft een 

training gevolgd vanuit Join-us, een landelijk traject om 
eenzaamheid onder jongeren terug te dringen. 

  
Met regelmaat keert er een post omtrent eenzaamheid terug 

via Social Media. Er vinden regelmatig gesprekken plaats online of 

via de app  waaruit ook huisbezoeken voort komen.  Het hogere 
doel is om groepen te kunnen vormen waarin men gedachten met 

elkaar kan delen en hun sociale netwerk wordt uitgebreid. 
 

Voor jonge mantelzorgers en hun ouders, aanbod voor de kinderen 
om deel te nemen aan activiteiten mantelzorg Brabantse Wal 

gericht op voortgezet onderwijs leeftijd. 

 

Vanuit het team jongerenwerker heeft 1 teamlid 

eenzaamheid specifiek onder de aandacht. De aandacht richt 
zich op het terugdringen van de eenzaamheidsproblematiek 

onder de jongeren; inventariseren, op zoek naar 
onderliggende factoren zoals; zelfredzaamheid, sociale 

vaardigheden etc.  

Voor jonge mantelzorgers en hun ouders, aanbod voor de 

kinderen om via diverse kanalen contact op te nemen met 
medewerkers mantelzorg Brabantse Wal.  

 

MeWe project mantelzorg Brabantse Wal deelname 15-17 
jarigen pilot project. 

CJG Steenbergen Rots en Water (12-15 jaar)  

Heel Steenbergen fit 

SSNB 

Sport en beweegactiviteiten in samenwerking met de 

jongerenwerkers en t ’Ravelijn. 

Sport en beweegactiviteiten in samenwerking met de 

jongerenwerkers en t ‘Ravelijn. 

Ontmoetingswinkel Een plek waar je kan snuffelen tussen zorgvuldig geselecteerde 

tweedehands kleding gecombineerd met een gezellige keukentafel 

waar je kan aanschuiven voor een goed gesprek of een workshop. 
(Puberkast- verzorgingsproducten-voorkomen menstruatie 

armoede) 

 

Jeugdhonk Ontmoetingsplek voor jongeren  

ISD Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door 

schoolgaande kinderen; het is  belangrijk dat kinderen mee kunnen 
doen in de samenleving en niet thuis geïsoleerd van 

leeftijdgenootjes raken vanwege het ontbreken van middelen.  Ze 
moeten bijvoorbeeld aan sport kunnen doen, muziekles kunnen 

volgen etc. De financiële situatie van hun ouders mag dat niet in de 

weg staan (uitvoering ISD en St. Leergeld) 

 

Open deur kerk Opmerkzaamheid om op te merken of er van eenzaamheid of 

andere problemen sprake is. Indien zo dan wordt er pastorale 

opvolging gegeven. 

Tiener meetings, op zondag en op vrijdagavond. Hiervoor is 

een speciaal jeugdhonk ingericht. Tafeltennis, poolbiljart. 

Fris feest, alcohol vrije disco. 

GGD West-Brabant Zie bij de doelgroep kinderen  
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Volwassenen 19 – 64 jaar 

Organisatie Activiteit o.g.v. sociale eenzaamheid Activiteit o.g.v. emotionele eenzaamheid 

WijZijnSteenbergen 

Jong Volwassenen 
18-23 jaar 

 

Maatjesproject 

Activiteiten Sport en Bewegen 
Samen eten project 

Vrijwilligerswerk voor jongeren 
Stageplaatsen 

 

 

Jong Volwassenen 18-23 jaar 

Voor de leeftijd t/m 23 jaar is gestart met het realiseren van 
een programma ‘help, ik ga op mezelf’. Er zijn 

samenwerkingen met meerdere partners -> alle 
vraagstukken en zaken omtrent het zelfstandig gaan 

wonen.  

Maatjesproject 

WijZijnSteenbergen 

Volwassenen 

 

Vrijwilligerswerk is een belangrijke zingeving, je hoort ergens bij, je 

ontmoet nieuwe mensen en je voelt je gewaardeerd en verbonden. 

Je leert nieuwe vaardigheden en doet nieuwe ervaringen op. 
 

Hulp van een Vrijwilliger (individueel of groepsverband). Als 
meedoen niet zo vanzelfsprekend (meer) is, ben je blij met de hulp 

van een vrijwilliger. Zo voel je je meer verbonden en heb je minder 

het gevoel aan de kant te staan.  
Vrijwilligers hebben het hart op de juiste plaats en voelen goed aan 
hoe zij mensen die geneigd zijn zich terug te trekken, juist te 
betrekken bij een activiteit. 
 
Vrijwilligersacademie: Het delen van kennis over eenzaamheid. 

 

VIT, Vrijwillige Inzet Thuis. Vrijwilligers bezoeken mensen die 
eenzaam zijn. Meestal ouderen, maar ook steeds meer in de leeftijd 

van 30 t/m 50 jaar. 
 

Alle vrijwilligersdiensten waarmee mensen in contact komen 

hebben, m.n. sinds de Covid-19 periode, een groter emotioneel 
element in zich.  

 
De telefonisten van het Dienstenloket zijn vaak langer in gesprek 

zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Steeds meer 30 t/m 50 

Contactgroep naasten van mensen met dementie en 

rouwverwerkingsgroep 

Individuele gesprekken mantelzorgers door coördinator 

Steunpunt nu veelal telefonisch 

VIT, Vrijwillige Inzet Thuis. Vrijwilligers bezoeken mensen 

die eenzaam zijn. Steeds meer mensen ervaren in de 
leeftijdscategorie 30 t/m 50 jaar emotionele eenzaamheid.  

Vrijwilligersdiensten waarmee bewoners in contact komen 
hebben altijd een sociaal element in zich.  

De telefonisten van het Dienstenloket hebben vaak langer 

contact omdat mensen blij zijn iemand te spreken. 

Aan de voordeur/ telefoon worden hele intensieve 

gesprekken gevoerd met zowel vrijwilligers als medewerkers 
Wijzijn, omdat wij de eersten of enigen zijn die komen/ 

bellen en tijd hebben om te luisteren. 
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jarige bewoners vragen om hulp bij de tuin of boodschappen 

omdat er geen netwerk is om hen hierbij te helpen. 
 

Vrijwilligers van de boodschappendienst worden uitgenodigd om 
koffie te komen drinken. Ondanks angst voor besmetting. 

 

Steeds meer mensen (30 t/m 50 jaar) melden zich aan als 
vrijwilligers omdat ze zelf actie willen ondernemen in hun sociale 

eenzaamheid-bestrijding  
 

Maatjesproject 
Samen eten project 

Ontmoetingsactiviteiten zoals sjoelen, bingo bewegen, kaarten en 

biljarten. 
Cursussen bewegingslessen 

Steeds meer bewoners melden zich aan als vrijwilligers 

omdat ze zelf actie willen ondernemen in hun  eenzaamheid-
bestrijding en zingeving zoeken 

Maatjesproject 

Samen eten project 

Ontmoetingsactiviteiten zoals sjoelen, bingo bewegen, 
kaarten en biljarten. 

Cursussen bewegingslessen 

 

Heel Steenbergen fit 

SSNB 

Beweegmaatjes project: In samenwerking met de beweegmakelaar 

wordt er gekeken naar een passende sport en beweegactiviteit 
voor de gene die dat nodig heeft op wat voor manier dan ook.  Je 

kunt je zowel opgeven als beweegmaatje of als vrijwilliger van het 
beweegmaatje project. Als vrijwilliger van beweegmaatje help je 

iemand die een steuntje in de rug nodig heeft om in beweging te 
komen. Dit kan al door één keer per week/maand samen te gaan 

wandelen, fietsen of een andere activiteit te ondernemen 

Stagetraject: er worden hier diverse stageplekken aangeboden. 
 

BeweegjeFITwijzer: het complete sport en beweegaanbod van de 
Gemeente Steenbergen staat hierin omschreven. 

Volwassen/senioren kunnen hierdoor makkelijker de weg naar een 

vereniging vinden. 
 

Beweegmaatjes project: In samenwerking met de 

beweegmakelaar wordt er gekeken naar een passende sport 
en beweegactiviteit voor de gene die dat nodig heeft op wat 

voor manier dan ook.  Je kunt je zowel opgeven als 
beweegmaatje of als vrijwilliger van het beweegmaatje 

project. Als vrijwilliger van beweegmaatje help je iemand die 
een steuntje in de rug nodig heeft om in beweging te 

komen. Dit kan al door één keer per week/maand samen te 

gaan wandelen, fietsen of een andere activiteit te 
ondernemen 

Stagetraject: er worden hier diverse stageplekken 
aangeboden  

 

BeweegjeFITwijzer: het complete sport en beweegaanbod 
van de Gemeente Steenbergen staat hierin omschreven. 

Volwassen/senioren kunnen hierdoor makkelijker de weg 
naar een vereniging vinden 

 

De 
Ontmoetingswinkel 

Een eerste klas tweedehands kledingwinkel met een sociale inslag. 
Alle inwoners worden in de gelegenheid gesteld er voor weinig geld 

netjes bij te lopen. Dit gecombineerd met een gezellige keukentafel 

waar je kan aanschuiven voor een goed gesprek of een workshop. 
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Stichting 

Vluchtelingenwerk 

Wanneer vluchtelingen een woning krijgen in Steenbergen, komt er 

veel op hen af: de taal leren, hun weg vinden in een doolhof van 
regels, een uitkering, een inburgeringscursus regelen en werk 

zoeken. De maatschappelijke begeleiders van Vluchtelingenwerk 
Steenbergen ( 1 professional en 25 vrijwilligers) staan 

statushouders bij in deze roerige periode en helpen bij hun 

integratie in de Steenbergse samenleving. Ook het introduceren en 
bevorderen van deelname aan maatschappelijke activiteiten op het 

gebied van sport en (sociaal)-culturele activiteiten hoort daarbij. 

 

CJG Steenbergen Project Samen Scheiden- begeleiding bij scheiding om 

vechtscheiding te voorkomen. Gemis significante ander. 

Project Samen Scheiden- begeleiding bij echtscheidingen om 

vechtscheiding te voorkomen. Verlies van gedeelde familie 

vrienden- en kennissenkring.  

Alzheimer West-

Brabant 

Door het regelmatig organiseren van de alzheimercafés wordt 

bijgedragen aan activiteiten bij vragen over emotionele en sociale 

eenzaamheid.  Vb. hulp, advies, steun en persoonlijk contact met 
professionals, mantelzorgers, lotgenoten. 

 

Door het regelmatig organiseren van de alzheimer cafés 

wordt bijgedragen aan activiteiten bij vragen over 

emotionele en sociale eenzaamheid. Vb. thema ‘omgaan met 
verlies en rouw bij dementie’.  

 

ISD Regeling sociaal-culturele bijdrage: het doel van de regeling is 

bevordering (sociale activering) alsmede (vergroting) van deelname 

(meedoen) aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van 
sport en (sociaal)-culturele activiteiten door personen van 18 jaar 

en ouder middels het leveren van een financiële bijdrage ( € 150,- 
per jaar) voor de personen met een inkomen op of rond het sociaal 

minimum. Lidmaatschap van een sport- of ontspanningsvereniging 

(uitvoering ISD) 
 

Sociale activering: In uitzonderingssituaties worden 
uitkeringsgerechtigden vrijgesteld van de arbeidsplicht. Sociale 

activering wordt dan ingezet om inwoners opnieuw te activeren of 
eenzaamheid te voorkomen. Denk aan allerlei activiteiten of 

initiatieven in de kernen of een plaatsing in de ontmoetingswinkel 

etc. (uitvoering ISD en jobcoach (per 1 feb.21) 

 

Bibliotheek West-

Brabant 

Boekendienst aan Huis: vrijwilligers bezorgen boeken en andere 

bibliotheekmaterialen bij mensen die dat door omstandigheden niet 

meer zelfstandig kunnen. Het bezorgmoment is tevens 
contactmoment. 
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Het taalcafé: iedere donderdagmiddag spreken oefenen door met 

elkaar te praten. Het taalcafé is geen cursus of training maar een 
gezellig samenkomen. 

De taaloefengroep: iedere maandagochtend in een klein groepje (2 
tot 3 personen) spreken, lezen en/of schrijven. Begeleiding door 

een ervaren taalvrijwilliger. 

Klik&Tik: iedere dinsdagochtend computerlessen en tabletcursus 
voor beginners. Bedoeld voor mensen die nog niet – of bijna niet – 

zelf met een computer of tablet gewerkt hebben. 
Digisterker: 3 tot 4 keer per jaar worden 4 bijeenkomsten van 2 

uur georganiseerd in de bibliotheek. Deelnemers leren wegwijs 
worden met de elektronische overheid. Enige ervaring met 

computergebruik en internet is nodig. 

De leestafel: onder de openingstijden van de bibliotheek ligt een 
groot aanbod kranten en tijdschriften klaar waar bezoekers gebruik 

van kunnen maken. 
Aanbod vrijwilligerswerk: voor verschillende onderdelen van onze 

dienstverlening werken we samen met onze enthousiaste 

vrijwilligers. We bieden een veilige werkomgeving en begeleiding. 

Open deur kerk Opmerkzaamheid om op te merken of er van eenzaamheid of 

andere problemen sprake is. Indien zo dan wordt er pastorale 
opvolging gegeven. 

Huisbijeenkomsten waarin onderlinge contacten/gesprekken 

worden bevorderd. Zondagse kerkelijke bijeenkomsten 
waarbij koffie en snacks bij de gesprekken een belangrijke 

plaats innemen. 

POH huisartsen 

Molenweg 

  

 

 

 

Ouderen 65+ jaar 

Organisatie Activiteit o.g.v. sociale eenzaamheid Activiteit o.g.v. emotionele eenzaamheid 
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WijZijn Steenbergen VIT, Vrijwillige Inzet Thuis. Vrijwilligers bezoeken mensen 

die eenzaam zijn. Meestal zijn ouderen sociaal eenzaam 
wegens wegvallen netwerk. tijdens de Covid-19 periode is 

dit vele malen meer ervaren. 
Maatjesproject 

Samen eten project 

Ontmoetingsactiviteiten zoals sjoelen, Bingo Bewegen, 
kaarten en biljarten. 

Cursussen bewegingslessen 

Individuele begeleiding ouderenadviseur 

Telefooncirkel 

VIT, Vrijwillige Inzet Thuis. Vrijwilligers bezoeken mensen 

die eenzaam zijn. Meestal zijn ouderen sociaal eenzaam 
wegens wegvallen netwerk. 

Daarna volgt meestal emotioneel eenzaam, 
 

Maatjesproject 

Samen eten project 
Ontmoetingsactiviteiten zoals sjoelen, bingo bewegen, 

kaarten en biljarten. 
Cursussen bewegingslessen 

 
Individuele begeleiding ouderenadviseur 

 

Telefooncirkel 

Wijkzusters - Uitleg bieden over mogelijkheden van ehealth. 

Bijvoorbeeld beeldbellen met een welzijnscoach.  

- Verwijzen/ inzetten vrijwilliger.  

- Verwijzen naar georganiseerde sociale activiteiten 

binnen de gemeente. (bv Ontmoetingswinkel, 

maaltijd projecten ed.) 

- Adviseren en meekijken met het bestaande 

netwerk rondom de inwoner. 

- Mogelijkheid tot een praatje tijdens het wijkzuster 

spreekuur.  

- Contact onderhouden met huisartsen m.b.t. 

mogelijke eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. 

- Uiteindelijk verwijzen naar WMO (dagbesteding, 

individuele begeleiding).  

- Met name huisbezoeken gericht op rouwverwerking na 

verliezen van partner. (4x per jaar, indien wenselijk en nodig 

vaker). 
- Adviseren/ begeleiden/ verwijzen naar lotgenoten contact 

of cursus. Bijvoorbeeld, na ziek worden van partner (kan ook 
eenzaamheid veroorzaken!), verwijzen naar cursus omgaan 

met gedragsverandering na CVA.  
- Uitleg bieden over mogelijkheden van Ehealth. 

Bijvoorbeeld beeldbellen met een welzijnscoach.  

- Verwijzen/ inzetten vrijwilliger.  
Contact onderhouden met huisartsen m.b.t. mogelijke 

eenzaamheid bij kwetsbare ouderen 
 

Heel Steenbergen fit 

SSNB 

Beweegmaatjes project: In samenwerking met de 

beweegmakelaar wordt er gekeken naar een passende 
sport en beweegactiviteit voor de gene die dat nodig heeft 

op wat voor manier dan ook.  Je kunt je zowel opgeven als 
beweegmaatje of als vrijwilliger van het beweegmaatje 

project. Als vrijwilliger van beweegmaatje help je iemand 

die een steuntje in de rug nodig heeft om in beweging te 
komen. Dit kan al door één keer per week/maand samen te 

Beweegmaatjes project: In samenwerking met de 

beweegmakelaar wordt er gekeken naar een passende sport 
en beweegactiviteit voor de gene die dat nodig heeft op wat 

voor manier dan ook.  Je kunt je zowel opgeven als 
beweegmaatje of als vrijwilliger van het beweegmaatje 

project. Als vrijwilliger van beweegmaatje help je iemand die 

een steuntje in de rug nodig heeft om in beweging te 
komen. Dit kan al door één keer per week/maand samen te 
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gaan wandelen, fietsen of een andere activiteit te 

ondernemen 
 

Beweegpunten: in diverse kernen worden de 
beweegpunten aangeboden. De beweegpunten zijn 

laagdrempelige sport en beweegactiviteiten voor senioren 

waarin bewegen en sociale contacten centraal staan. 
 

BeweegjeFITwijzer: het complete sport en beweegaanbod 
van de Gemeente Steenbergen staat hierin omschreven. 

Volwassen/senioren kunnen hierdoor makkelijker de weg 
naar een vereniging vinden. Zie 
https://www.heelsteenbergenactief.nl 

 
Beweegmaatjes wandeling: 1 keer per maand wordt er een 

wandeling georganiseerd om nieuwe deelnemers van het 
beweegmaatje project kennis met elkaar te laten maken. 

Dit is zowel een wandeling voor beweegmaatjes als 
vrijwilligers. 

gaan wandelen, fietsen of een andere activiteit te 

ondernemen 
 

Beweegpunten: in diverse kernen worden de beweegpunten 
aangeboden. De beweegpunten zijn laagdrempelige sport en 

beweegactiviteiten voor senioren waarin bewegen en sociale 

contacten centraal staan. 
 

BeweegjeFITwijzer: het complete sport en beweegaanbod 
van de Gemeente Steenbergen staat hierin omschreven. 

Volwassen/senioren kunnen hierdoor makkelijker de weg 
naar een vereniging vinden. 

 

Beweegmaatjes wandeling: 1 keer per maand wordt er een 
wandeling georganiseerd om nieuwe deelnemers van het 

beweegmaatje project kennis met elkaar te laten maken. Dit 
zowel een wandeling voor beweegmaatjes als vrijwilligers. 

ISD Sociaal-culturele bijdrage: het doel van de regeling is 

bevordering alsmede vergroting van deelname (meedoen) 
aan maatschappelijke 

activiteiten op het gebied van sport en (sociaal)-culturele 

activiteiten door personen van 18 jaar en ouder middels 
het leveren van een financiële bijdrage voor de personen 

met een inkomen op of rond het sociaal minimum. 
(Uitvoering ISD) 

 

Stichting Plusbus Het vervoeren van ouderen en volwassen inwoners met 

een beperking van huis naar hun bestemming en vice versa 
binnen de gemeentegrenzen. Hiermee wordt gezorgd voor  

het vervoer van kwetsbare inwoners en wordt de sociale 
infrastructuur gehandhaafd of versterkt.  

Bij het maken van afspraken voor het vervoer wordt vaak 

uitgebreid gesproken met onze klanten. Ook zijn onze 
chauffeurs, door hun ervaring vaak  gesprekspartner voor 

onze kwetsbare klanten. 

Alzheimer West-Brabant Door het regelmatig organiseren van de alzheimercafés 

wordt bijgedragen aan activiteiten bij vragen over 
emotionele en sociale eenzaamheid.  Vb. hulp, advies, 

steun en persoonlijk contact met professionals, 

mantelzorgers, lotgenoten. 

Door het regelmatig organiseren van de alzheimer cafés 

wordt bijgedragen aan activiteiten bij vragen over 
emotionele en sociale eenzaamheid. Vb. thema ‘omgaan met 

verlies en rouw bij dementie’.  

 

https://www.heelsteenbergenactief.nl/
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Stichting Welzijn Kruisland 
(SWK) 

Project ‘Eten wat de Pot schaft’ is in Coronatijd omgezet in 
een soepproject. 

 
In 2021 is op initiatief van SWK gestart met de pilot 

Huiskamer ‘Onder Mekoare’. Kwetsbare inwoners die 

behoefte hebben aan een laagdrempelige vorm van 
ondersteuning hebben hier een plek om te ontmoeten, 

ontspannen en in contact met elkaar te blijven. Dit met 
ondersteuning door ‘professionele vrijwilligers’ die 

samenwerken met partners in het voorliggend veld en de 
zorgaanbieders. 

  

Mogelijkheid van het gebruik van de duo fiets in Kruisland.  
 

Vb. Samenwerking in de kern: verzoek SWK aan de 
Zonneberg school om een kerst/nieuwjaarswens te maken 

voor de plaatselijke Zonnebloemgasten. 

 

Ouderenbonden: 
St. Ouderen De Heen, 109 

leden van 50 jaar en ouder 
 

 

KBO Dinteloord 
 

 
 

 

Seniorenvereniging 
Steenbergen/Dinteloord, 98 

leden 
 

 
KBO Kruisland, 246 leden 

 

 
 

 
Jaarvergadering met buffet, bingo middag/avond, 

kaarten/rikken-jokeren, boottocht, mosselmiddag, 
sinterklaasmiddag, Kerstviering, biljarten, toneelmiddag. 

 

Jaarvergadering, diner voor alle leden, modeshow, voor-en 
najaar bingo, meerdaagse reis, herfstmiddag, Kerstmiddag, 

dagreis, toneelmiddag 
 

Jaarvergadering met bingo seizoen ( voorjaar, lente ,zomer 

en herfst) bingo, toneelvoorstelling, spelletjesmiddag, 
Kerstmiddag, ouderendag, gezellige middag, filmmiddag, 

toneelmiddag 
 

Jaarvergadering, toneelstuk, modeshow, zomerreis, 80-
jarige dag, inloopactiviteit, ouderendag, museum bezoek, 

Sinterklaasmiddag, bingomiddag, koersballen, 

recreatiefietsen, kaartmiddagen  
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KBO Nieuw-Vossemeer, 221 

leden 
 

 
 

KBO Steenbergen 

 
 

KBO Welberg 
66 leden 

Kaartmiddagen, wandelen, bingo middag, toneeluitvoering, 

70-jarig bestaan KBO, dagreis, BBQ/bingo, Quizmiddag, 
half daagse reis, bingo/mosselen, Nicolaasmiddag, 

Kerstviering 
 

Bingo, kookcursus, cursus bloemschikken, samen eten 

alleenstaanden, BBQ alle leden, busreis, meerdaagse reis, 
Kerstviering, Quiz, modeshow, vrijwilligersavond, Carnaval 

ouderen, bezoek museum, nieuwjaarsreceptie 
 

Kaarten, bingo, spellendag 
 

Zonnebloem 

 
 

 

Steenbergen 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Dinteloord 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

‘Mensen het gevoel geven dat er om hen gegeven wordt’. 

Het gevoel van eenzaamheid komt veel voor, daar wil de 
Zonnebloem iets tegen doen. 

 

In het coronajaar 2020 hebben we bijna geen activiteiten 
georganiseerd, wel zijn we met presentjes bloemen 

kerstpakketjes enz. naar deelnemers geweest. Tussendoor 
de vrijwilligers zoveel als mogelijk op visite geweest en de 

deelnemers verrast met bloemetje of aanwezigheid. 
In 2021 zijn we na de zomer weer langzaam opgestart met 

activiteiten o.a. bingo, filmdag, duo de buren reisje naar 

Intratuin 
We gaan met de kerst weer een kerstpakket afgeven. 

 
Nieuwjaarsbingo, carnavalsbingo, boottocht, Paasbingo, 

gezellige middag, braderie, vakantiebingo, barbecue, 

ziekendag, herfstbingo, sinterklaas- middag, Kerstviering.  
Vanwege Corona (in 2020: Kaart met theezakje, 

Fruitmandje met ziekendag, Chocoladeletter met 

Sinterklaas, Kerstpakketje (Puzzelboekje, boekenlegger en 

een kerststolletje) met Kerst. Ook zijn er nog wel een 

aantal (Coronaproof) bezoekjes geweest bij deelnemers 

 
Lentefeest,  Zomerfeest, Herfstfeest, Sinterklaasfeest, 

samen (Stamppotten, frietjes) eten. De vrijwilligers 

 

 
 

 

Onze vrijwilligers kennen hun deelnemers dus als er een 
overlijden of anderszins plaatsvindt, nemen ze altijd contact 

op met de familie. 
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Nieuw-Vossemeer 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Kruisland 

 

brengen bij hun gasten een leuke bloeiende Kalanchoe, de 

jaarlijkse kerstgave (geschenktas, kerstkaart het 
programma) en een carnavalspakketje met Erwtensoep/ 

knabbelspek/ zult en verschillende worst. Een kaartje “een 
klein gebaar” van de Zonnebloem in de bus.  

De vrijwilligers hebben telefonisch contact met hun gasten 

en bezoek indien de gast daar behoefte aan heeft. Gaan 
bovenstaande activiteiten niet door, dan zullen we ze weer 

op een andere manier blij maken. Alles volgens de 
geldende Coronaregels. 

 
Reguliere activiteiten: Nieuwjaarsviering, voorjaarsviering 

(bingo), Mariaviering, Verjaardagviering (optreden van een 

Troubadour, gasten hebben een klein cadeautje gekregen) 
zomeractiviteit (high tea, alles thuis klaar gemaakt door de 

vrijwilligers), bezoek musical van groep van de lagere 
School, busreis (bezoek aan Fruitteeltmuseum), ziekendag 

(H. Mis en vertellen van mooi verhaal), winteractiviteit 

(bingo), vrijwilligers maken kerstkaarten voor de gasten en 
vrijwilligers. 

Corona-activiteiten: eenvoudig dinertje, veel 
telefooncontact gehad en op een veilige manier bezoekjes 
gebracht bij onze deelnemers. 
Er zijn kersen gebracht, puzzelboekje met 3 
zonnebloemen, met Sinterklaas een legpuzzel met 
chocolade geld en met Kerst een kerstpakketje.  
Kerstdag heeft onze voorzitter met een, door hem 
zelfgemaakt, draaiorgeltje een rondje gereden door het 
dorp en bij onze deelnemers even stilgestaan. 
 

Open deur kerk Opmerkzaamheid om op te merken of er van eenzaamheid 
of andere problemen sprake is. Indien zo dan wordt er 

pastorale opvolging gegeven. 

50+ middag organiseren met spel, dans, eten. 

Bibliotheek West-Brabant Zie bij Volwassenen  

POH huisartsen Molenweg   
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