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Thuis	  in	  Renesse	  

22	  aanwezigen	  van	  9	  organisaties	  ontmoeten	  
elkaar	  tijdens	  de	  startbijeenkomst	  op	  13	  mei	  in	  het	  
dorpshuis	  van	  Renesse	  onder	  de	  noemer	  ‘Thuis	  in	  
Renesse’.	  

Aanleiding	  is	  de	  inzet	  van	  de	  gemeente	  om	  met	  
ondersteuning	  van	  SMWO-‐Welzijn	  Schouwen-‐
Duiveland	  in	  de	  kernen	  en	  wijken	  
vrijwilligersteams	  op	  te	  zetten	  van	  vitale	  senioren,	  
die	  activiteiten	  voor	  hun	  kwetsbare,	  oudere,	  
dorpsgenoten	  organiseren.	  Het	  gaat	  om	  klusjes	  en	  
praktische	  hulp	  zoals	  een	  lamp	  ophangen	  of	  
vervangen,	  de	  kliko	  buitenzetten	  of	  de	  begeleiding	  
naar	  en	  van	  de	  winkel	  of	  het	  ziekenhuis.	  
Zodat	  kwetsbare	  ouderen	  zich	  “thuis	  in	  de	  kern”	  
blijven	  voelen	  en	  zolang	  mogelijk	  in	  hun	  eigen	  
leefomgeving	  kunnen	  blijven	  wonen.	  In	  de	  
dorpskernen	  van	  Schouwen-‐Duiveland	  wordt	  
daarom	  het	  project	  Vitaliteit	  ontmoet	  
kwetsbaarheid,	  oftewel	  VITOK	  gestart.	  Hier	  
noemen	  we	  dat	  “Thuis	  in	  Renesse.”	  
	  
“Thuis”	  betekent	  dat	  men	  je	  naam	  weet,	  je	  kent,	  
dat	  je	  je	  veilig	  voelt	  en	  dat	  je	  er	  toe	  doet.	  Dat	  je	  
weet	  wie	  je	  buren	  zijn,	  dat	  je	  over	  en	  weer	  een	  
postpakje	  aanneemt	  en	  even	  een	  boodschap	  doet	  
als	  je	  buurvrouw	  /	  -‐man	  ziek	  is	  en	  even	  de	  
medicijnen	  ophaalt.	  Thuis	  zijn	  betekent	  dat	  de	  
ander(en)	  weten	  waar	  je	  mee	  bezig	  bent	  /	  wat	  er	  
aan	  de	  hand	  is.	  	  
Kortom:	  leefbaarheid!	  Verbindingen	  tussen	  
aanwezigen	  /	  aanwezige	  organisaties	  maken	  is	  
daarom	  belangrijk;	  krachten	  bundelen,	  dit	  
verbreden	  en	  met	  elkaar	  kijken	  wat	  uitgebreid	  of	  
verbeterd	  kan	  worden.	  

	  
Deze	  startbijeenkomst	  wordt	  er	  geïnventariseerd	  
wat	  er	  nu	  is	  en	  wat	  verbeterd	  kan	  worden.	  
Aanwezigen	  stellen	  zich	  aan	  elkaar	  voor	  en	  
vertellen	  wat	  zij	  voor	  ouderen	  doen.	  Voor	  het	  
voetlicht	  treden	  Zeeuwland,	  het	  pastoraal	  werk	  

van	  de	  Jacobuskerk,	  Buurtzorg,	  de	  
activiteitencommissie	  van	  Vronenburg,	  de	  
ouderensoos,	  Biodanza	  Zeeland,	  Tennisvereniging	  
en	  natuurlijk	  de	  SMWO	  en	  dorpsraad	  zelf.	  Als	  
project	  wordt	  ook	  het	  Tafelen	  in	  de	  Buurt	  
genoemd.	  

	  
Als	  gezamenlijke	  zorg	  wordt	  uitgesproken	  hoe	  we	  
nu	  de	  echt	  kwetsbare	  en	  geïsoleerde	  bewoners	  
bereiken.	  Ter	  plekke	  wordt	  voorgesteld	  om	  een	  
gezamenlijke	  folder	  te	  maken	  waarin	  de	  
organisaties	  zich	  kort	  voorstellen;	  iets	  over	  hun	  
activiteiten,	  waar	  en	  wanneer	  die	  plaatsvinden	  
met	  de	  gegevens	  van	  een	  contactpersoon.	  Hierbij	  
moet	  ook	  gedacht	  worden	  aan	  de	  bijeenkomsten	  
van	  de	  ANBO,	  de	  klaverjasclub	  en	  de	  biljartclub.	  
Deze	  maken	  ook	  gebruik	  van	  het	  dorpshuis.	  De	  
dorpsraad	  neemt	  de	  uitvoering	  op	  zich.	  Folders	  
komen	  op	  centrale	  plaatsen	  in	  het	  dorp	  en	  bij	  
vertegenwoordigers	  van	  de	  genoemde	  
organisaties.	  
Een	  folder	  kan	  door	  de	  organisatie	  die	  met	  de	  
betreffende	  contact	  heeft	  altijd	  afgegeven	  worden	  
/	  doorgenomen	  worden	  en	  kan	  koppelen;	  de	  intro	  
verzorgen.	  Betreffende	  kan	  in	  overleg	  altijd	  wel	  
opgehaald	  worden.	  Immobiliteit	  hoeft	  geen	  
probleem	  te	  zijn	  (denk	  aan	  pasje	  teletaxi).	  
Het	  dorpshuis	  zelf	  wil	  een	  folder	  uitgeven	  met	  alle	  
activiteiten	  van	  de	  verenigingen	  die	  gebruik	  maken	  
van	  het	  dorpshuis.	  Ook	  die	  kunnen	  centraal	  
neergelegd	  /	  verspreid	  worden.	  
	  
Verpleegkundigen	  van	  buurtzorg	  kunnen	  hierin	  
(ook)	  een	  rol	  vervullen.	  Verwijzing	  naar	  Buurtzorg	  
vindt	  plaats	  door	  huisarts	  en	  ziekenhuizen.	  
Indicatiestelling	  wordt	  door	  Buurtzorg	  verzorgd;	  
cliënten	  betalen	  een	  eigen	  bijdrage.	  
	  
Bij	  de	  bejaardensoos	  neemt	  het	  aantal	  deelnemers	  
af	  en	  zij	  hebben	  problemen	  met	  de	  financiële	  
middelen.	  De	  dorpsraad	  doet	  de	  handreiking	  om	  
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samen	  naar	  oplossingen	  te	  zoeken,	  zoals	  het	  meer	  
verspreiden	  van	  informatie	  over	  hun	  activiteiten.	  
De	  activiteiten	  van	  de	  Vronenburg	  is	  voor	  
bewoners.	  Wel	  zou	  het	  vrijdagmiddagborreluurtje	  
opengesteld	  kunnen	  worden	  voor	  niet-‐bewoners	  /	  
inwoners	  van	  Renesse.	  Als	  voorwaarde	  hiervoor	  is	  
wel	  hulp	  nodig.	  	  
Het	  ‘Tafelen	  in	  de	  Buurt’	  vindt	  nu	  op	  dinsdag	  
plaats	  in	  de	  Vronenburg	  voor	  max.	  25	  personen.	  
Het	  is	  een	  project	  van	  Zeeuwland	  en	  SMWO	  en	  
wordt	  uitgevoerd	  door	  stagiaires	  van	  Pieter	  
Pontes.	  Buitenstaanders	  krijgen	  vaak	  nul	  op	  rekest	  
vanwege	  de	  beperkte	  capaciteit	  en	  daardoor	  
nodige	  assistentie	  /	  hulp.	  
Het	  dorpshuis	  en	  ‘Tafelen	  in	  de	  Buurt’	  gaan	  met	  
elkaar	  in	  overleg	  het	  ook	  in	  het	  dorpshuis	  kan	  
plaatsvinden,	  bijvoorbeeld	  op	  vrijdag.	  
	  
Omdat	  met	  elkaar	  altijd	  goede	  ideeën	  ontstaan	  
werd	  hier	  ook	  het	  idee	  geboren	  om	  eens	  per	  jaar	  
alle	  nieuwe	  bewoners	  welkom	  te	  heten	  in	  het	  
dorpshuis;	  de	  dorpsraad	  zou	  dan	  een	  
introductiebijeenkomst	  kunnen	  verzorgen.	  
Het	  pastoraalwerk	  in	  de	  wijken	  richt	  zich	  op	  
iedereen	  in	  het	  dorp;	  gaat	  ook	  bij	  nieuwe	  mensen	  
in	  het	  dorp	  op	  bezoek.	  Daarnaast	  vinden	  er	  o.a.	  	  

	  

gesprekskringen	  plaats,	  wordt	  er	  een	  paasmaaltijd	  
voor	  het	  hele	  dorps	  georganiseerd	  en	  1	  x	  in	  de	  2	  
jaar	  een	  dorpsmaaltijd.	  Er	  is	  een	  folder	  daarover	  
(kan	  breder	  verspreid	  worden).	  Het	  blad	  
“Kerkplein”	  komt	  vier	  maal	  per	  jaar	  uit	  en	  wordt	  
huis-‐aan-‐huis	  verspreid.	  De	  kerk	  richt	  zich	  op	  
iedereen;	  centraal	  staat:	  meeleven.	  

Vanuit	  de	  tennisvereniging	  kunnen	  ideeën	  als	  een	  
seniorentoernooi	  uitgewerkt	  worden;	  een	  
eilandelijk	  toernooi	  of	  kan	  een	  bezoek	  van	  
senioren	  aan	  een	  dergelijk	  toernooi	  georganiseerd	  
worden.	  

Biodanza,	  waarbij	  het	  gaat	  om	  bewegen,	  muziek,	  
ontmoeten	  en	  met	  elkaar	  plezier	  maken	  kan	  een	  
proefles	  verzorgen	  voor	  ouderensoos	  of	  een	  open	  
introductieles	  in	  het	  dorpshuis.	  

Hieronder	  het	  overzicht	  van	  genoemde	  zorgen,	  
wat	  goed	  gaat	  en	  wat	  beter	  kan	  /	  wat	  moet	  
gebeuren.	  

	  

	  

	  

BELEMMERINGEN/ZORGEN	   WAT	  GAAT	  ER	  GOED?	   WAT	  MOET	  ER	  GEBEUREN?	  
	   	   	  
Weinig	  leden	  soos	   Ouderensoos:	  iedere	  14	  dagen	  

bijeenkomst	  
Folder	  soos/alle	  activiteiten	  voor	  ouderen	  
!	  buurtzorg	  wil	  wel	  mee	  verspreiden	  

Financiële	  middelen	  soos	   Vroonenburg:	  koffieochtenden,	  
bingo-‐avonden,	  stamppotten,	  
spelletjes,	  borreluurtje	  iedere	  
vrijdag	  

Activiteiten	  in	  de	  Vroonenburg	  
toegankelijk	  voor	  andere	  dorpsbewoners?	  
De	  vrijdagmiddagborrel	  zou	  best	  
opengesteld	  kunnen	  worden,	  hangt	  van	  
Zeeuwland	  af.	  !	  Pierre	  Ruyssenaars	  ziet	  
eigenlijk	  geen	  belemmering,	  maar	  vraagt	  
het	  voor	  zekerheid	  na.	  

Niet	  iedereen	  weet	  wat	  er	  te	  
doen	  is	  

Tafelen	  in	  de	  Buurt	  in	  de	  
Vroonenburg	  

Bijeenkomst	  voor	  nieuwe	  dorpsbewoners	  
(1	  keer	  per	  jaar)	  

Drempel	  activiteiten	  blijft	  
hoog	  

Dorpshuis:	  soos,	  kaartclub,	  muziek,	  
bloedprikken,	  biljartclub	  

Tafelen	  in	  de	  buurt	  in	  het	  dorpshuis?	  Is	  
zeker	  een	  mogelijkheid	  en	  daarmee	  
kunnen	  er	  meer	  mensen	  meedoen	  en	  
bovendien	  makkelijker	  bereikbaar	  voor	  
andere	  dorpsgenoten.	  Janet	  verwacht	  ook	  
dat	  het	  mogelijk	  is	  in	  het	  dorpshuis.	  

	   Kerk:	  contact	  met	  veel	  bewoners	  in	  
alle	  wijken,	  dorpsmaaltijd,	  
paasmaaltijd,	  “kerkplein”(huis	  aan	  
huis)	  

Bij	  activiteiten	  persoonlijk	  mensen	  
uitnodigen,	  langs	  gaan	  

	   Buurtzorg:	  contact	  huisarts	   Bezoeken	  tennistoernooi,	  vervoer	  
geregeld	  

	   Tennis:	  veel	  vitale	  ouderen	   Demonstratie/workshop	  biodanza	  
	   	   Goede	  voorlichting	  financiën	  
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Tot	  slot	  wordt	  het	  convenant	  ondertekend	  door	  
SMWO	  en	  de	  dorpsraad.	  Hierin	  spreken	  beide	  
partijen	  af	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  “Thuis	  in	  Renesse’	  
en	  de	  beschikbaar	  gestelde	  middelen	  daarvoor	  in	  
te	  zetten.	  

Rondvraag	  /	  algemene	  punten	  
• Zeeuwland	  heeft	  servicekosten	  verlaagd	  

(financieel	  moeilijk	  tijden	  voor	  ouderen	  /	  
bejaarden)	  

• Alle	  subsidiemogelijkheden	  worden	  niet	  altijd	  
gebruikt	  –	  SMWO-‐ouderen	  adviseurs	  kunnen	  
hier	  voorlichting	  over	  geven	  

• Diverse	  punten	  vanuit	  Vronenburg	  (zoals	  
parkeerplaats	  en	  hekken	  om	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
begraafplaats)	  neemt	  voorzitter	  dorpsraad	  mee	  
naar	  e.v.	  overleg	  met	  de	  gemeente	  
	  

De	  bijeenkomst	  wordt	  leerzaam	  en	  succesvol	  

genoemd.	  Alle	  aanwezigen	  staan	  er	  positief	  
tegenover	  om	  meer	  af	  te	  stemmen	  /	  samen	  te	  
werken.	  Afgesproken	  wordt	  minimaal	  1	  x	  per	  jaar	  
een	  dergelijke	  bijeenkomst	  te	  beleggen.	  

	  

	  
Subsidie	   	   	   Gemeente	  Schouwen-‐Duiveland	  
Organisatie	   	   Stichting	  SMWO	  en	  de	  dorpsraad	  Renesse	  
Initiator	  en	  Informatie	   SMWO	  	  
Voorzitter	  	   	   Dorpsraad,	  Frans	  Prins	  


