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Inleiding
De sociale kaart van Oost-Souburg is geschreven en opgezet door vier derdejaars studenten
van de opleiding Social Work, afstudeerrichting SPH, aan de Hogeschool Zeeland in
Vlissingen. De sociale kaart is onderdeel van het project voor de cursus Projectmanagement,
dat wordt aangeboden in het derde jaar van de opleiding. De opdracht voor de sociale kaart
kwam van een externe opdrachtgever, Stichting ROAT, gevestigd in Vlissingen. Naast de
sociale kaart van Oost-Souburg, is er door desbetreffende studenten ook een sociale kaart
van het gebied Bossenburgh gemaakt.
Aanleiding voor dit project is de sociale kaart die andere studenten Social Work van de HZ
hebben gemaakt voor het Middengebied, ook in opdracht van Stichting ROAT. Dit bleek een
goede toevoeging te zijn en Stichting ROAT besloot nog twee sociale kaarten op te zetten
voor de gebieden Bossenburgh en Oost-Souburg. Het probleem wat de aanleiding gaf voor
de sociale kaart, was het gebrek aan samenhang en een overzichtelijk document waarin
belangrijke organisaties uit de buurt staan vermeld. Het doel van deze sociale kaart is het
bieden van handvaten voor verschillende partijen die in Oost-Souburg werken en/ of wonen,
om passende zorg, hulp of een passend initiatief te vinden dat aansluit bij de hulpvraag met
betrekking tot problemen in het voorliggend veld. Dit voorliggend veld is constant in
ontwikkeling en daarom is de sociale kaart een handig middel om de verschillende
organisaties duidelijk bij elkaar te hebben. Stichting ROAT en de HZ studenten streven naar
een laagdrempelig en toegankelijk document dat voor iedereen te begrijpen is en waar de
belangrijkste informatie bij elkaar staat. Hier zijn zowel formele als informele organisaties in
te vinden.
We willen niet pretenderen dat deze sociale kaart helemaal compleet is. Het voorliggend veld
is altijd in ontwikkeling. Dit concept document vormt de basis van waaruit nieuwe en/ of
bestaande initiatieven kunnen worden toegevoegd. Op deze manier wordt de sociale kaart
up to date gehouden. De functie van de sociale kaart is het verstrekken van informatie over
organisaties en initiatieven die werkzaam zijn binnen Oost-Souburg om passende hulp te
vinden bij bepaalde problematiek of het voorkomen daarvan.
Voor een overzichtelijk en handzaam document is er voor gekozen om de verschillende
organisaties in de volgende categorieën in te delen: onderwijs, sport en entertainment,
welzijn en hulpverlening, dienstverlening en belangenbehartiging, gezondheid, religie. Per
categorie zijn de organisaties op alfabetische volgorde neergezet en zijn zij te herkennen
aan hun eigen kleur. Deze kleuren zijn doorgevoerd in de inhoudsopgave en per pagina door
een gekleurde hoek rechtsboven. Daarnaast wordt iedere categorie aangegeven met een
gekleurd blad met inleidende tekst en bijbehorende afbeelding. Per organisatie wordt onder
andere toegelicht wat de doelstelling is, wat het belang is voor Oost-Souburg en omliggende
organisaties en worden de contactgegevens vermeld.
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Dienstverlening en belangenbehartiging
In dit hoofdstuk vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en
belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld
hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden,
ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisaties.

Organisatie:
Buurtpreventieteam Oost-Souburg
Doelstelling van de organisatie:
Wijkbewoners zijn lid van een buurtpreventieteam en lopen preventief in de wijk om signalen
op te pakken. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er meerdere keren per week
gelopen of gefietst. Leden van het buurtpreventieteam zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
De aansturing van het team geschiedt door een vrijwillig coördinator. Er wordt nauw
samengewerkt met de wijkagent, BOA’s, woningcorporatie en gemeente Vlissingen. De
ondersteuning wordt verleend vanuit de brede welzijnsorganisatie Stichting ROAT.
Doelstelling
Buurtpreventie levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Oost-Souburg
Centrum. Hoofddoel van buurtpreventie is het verder terugdringen van woninginbraken. Maar
buurtpreventie doet meer. Buurtpreventie levert ook een bijdrage aan de onderlinge
contacten tussen wijkbewoners en versterkt de sociale samenhang in de wijk of buurt.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties
Leden van het buurtpreventieteam zijn de ogen en oren van de wijk. Door de herkenbare
hesjes worden spontaan signalen vanuit buurtbewoners gedeeld en opgepakt of
doorverwezen. Middels deze vorm van bewonersparticipatie levert het buurtpreventie team
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het centrumgebied van Oost-Souburg en
neemt het gevoel van veiligheid in de wijk toe. De coördinator van het buurtpreventieteam
fungeert als contactpersoon naar andere organisaties toe.
Contactgegevens
Telefoon:
06 52450087
Christine Ravestein, coördinator Buurtpreventieteam Oost Souburg Centrumgebied
Bij afwezigheid: Stichting ROAT 0118 – 468158 Jethro Bostelaar , opbouwwerker
E-mail: bptoostsouburg@zeelandnet.nl
Website:
www.buurtpreventie-vlissingen.nl

Organisatie:
Kingma’s Koffiehuis
Doelstelling van de organisatie:
Elke donderdagochtend gaat de voordeur open in huize Kingma. Geen programma, koffie
wordt gezet en wat lekkers erbij. Misschien wil je graag je verhaal delen of juist luisteren.
Iedereen is welkom in Kingma’s koffiehuis. Deze koffieochtend is uitgebreid naar een open
huis, waar mensen aanlopen voor een praatje of bezoekje. Tijd voor ontmoeting. “Omzien en
ontmoeten”. Zet de deur van je huis maar open. Deze zin als titel van een boekje heeft mij
een jaar of vier geleden geraakt, aan het denken gezet en ook niet meer losgelaten. Dit wil
ik, dacht ik. En daarmee is mijn missie begonnen. Verschil maken in mijn eigen omgeving.
Graag wil ik je daar meer over vertellen.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
In de voortuin staat een kastje; Little Free Pantry. Zomaar wat boodschappen die worden
gedeeld met mensen die gezinnen die in stille armoede verkeren. Het kastje is om verspilling
tegen te gaan. Dat past bij onze duurzame leefstijl. Het voorziet in een behoefte voor
mensen die niet rond kunnen komen. Ook hieruit ontstaan contacten; er worden
boodschappen gedaan, bezoekjes afgelegd en gekookt. Net even dat steuntje in de rug.
Omzien naar elkaar.
Dan is er nog Son’s shop met curiosa, brocante en zelfgemaakte spulletjes. Er zit altijd wel
iets bij om een ander blij mee te maken. Met de opbrengst ondersteun ik bovenstaande
sociale projecten, 4 sponsorkindjes en andere acties ver weg en dichtbij (zoals International
Justice Mission). Ik inspireer anderen om mee te doen. Door op Facebook hierover te
schrijven is een groot netwerk ontstaan van meelevende mensen.
Contactgegevens:
Adres:
Westerscheldestraat 12
4388 VH
Oost-Souburg
E-mail:
sonjakingma@gmail.com
Telefoon:
Website:
http://puurkoffie.blogspot.com/
Facebook: Sonja.Kingma.3 of Sons-snuisterijen-shop-met-Little-Free-Pantry

Organisatie:
Kledingbank Zeeland (Kledingbank Zeeland, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De doelstelling van de Kledingbank Zeeland is het voorzien van moderne, nieuwe of zo goed
als nieuwe kleding aan mensen die zelf geen kleding kunnen kopen. Daarnaast wordt er aan
de kinderen die de Kledingbank bezoeken speelgoedpakketten verstrekt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan
de mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. De gedoneerde kleding wordt in het
Sorteercentrum in drie kwaliteitscategorieën gesorteerd. Categorie A is moderne, nieuwe of
zo goed als nieuwe kleding. De A-kleding wordt gratis verstrekt vanuit het Uitgiftecentrum
aan de minima. Categorie B is kwalitatief goede kleding, maar wel duidelijk gedragen
kleding. De B-kleding wordt verkocht op de kledingbeurs. Met de opbrengst worden er
nieuwe producten gekocht zoals onderkleding en sokken. Categorie C is kleding die niet kan
worden uitgegeven, kleding is niet meer bruikbaar. Per kilo kleding ontvangt Kledingbank
Zeeland een kleine bijdrage.
Voor gratis kleding is een doorverwijzing nodig van een door Kledingbank Zeeland erkende
hulpverlener. De persoon met kledingbehoefte draagt zelf zorg voor het verkrijgen van een
ingevulde doorverwijsbrief. Op afspraak kan er kleding, schoenen en textiel uitgezocht
worden.
De kleding, schoenen, huishoudelijk textiel en accessoires wat niet meer gedragen of
gebruikt wordt, kan naar Kledingbank Zeeland gebracht worden. Wanneer bewoners uit
Oost-Souburg voldoen aan de eisen van de Kledingbank, kunnen zij een afspraak maken
met de Kledingbank om gratis kleding, schoenen, huishoudelijk textiel en accessoires uit te
zoeken.
Contactgegevens:
Adres:
Ravensteijnweg 1a
4337 PG
Middelburg
Email:
kledingbankzeeland@gmail.com
Telefoon:
0118 – 558 464
Website:
www.kledingbank-zeeland.nl

Organisatie:
KOW Boterhammenbrigade Kameleon en Tweemaster (Kinderopvang Walcheren, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De boterhammenbrigade zorgt voor professionele opvang van kinderen tussen de middag op
school. Er wordt gewerkt met pedagogische medewerkers en vrijwilligers. Er wordt
gezamenlijk gegeten waarna de kinderen een spelletje kunnen doen, buiten kunnen spelen,
een puzzel kunnen maken of een boek lezen. Zo krijgt het kind ook weer voldoende energie
in om de schoolmiddag af te maken.
De kinderen van de boterhammenbrigade zitten op school dus hebben een leeftijd tussen de
4 en 12 jaar oud.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
De boterhammenbrigade biedt de kinderen een gezamenlijk eetmoment, waardoor kinderen
van verschillende leeftijden met elkaar in contact kunnen komen. Verder biedt het ouders
van de kinderen de mogelijkheid om volledige werkdagen te kunnen werken.
Contactgegevens:
Adres:
Tweemaster
J. de Priesterstraat 4
4388 CH
Oost-Souburg

Kameleon
Oranjeplein 35
4388 AG
Oost-Souburg

E-mail:
tweemaster@boterhammenbrigade.nl
kameleon@boterhammenbrigade.nl
Telefoon:
Tweemaster: 085-27 34 910
Kameleon: 085-27 34 910
Website:
Tweemaster: www.tweemaster@boterhammenbrigade.nl
Kameleon: www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/kameleon-2

Organisatie:
KOW Gastouders (Kinderopvang Walcheren, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Gastouders die bij KOW zijn aangesloten, zorgen met liefde en aandacht voor kinderen.
Daarbij voldoen ze aan de eisen die de Wet Kinderopvang aan gastouders stelt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Gastouders bieden kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer voor kinderen van 0-13 jaar.
Meestal bieden zij doordeweeks en overdag opvang. Sommige gastouders bieden ook ‘s
avonds, ‘s nachts of in het weekend opvang voor kinderen aan. Gastouderopvang is flexibel
en vaak te combineren met een andere vorm van kinderopvang binnen de KOW.
In Oost-Souburg zijn meerdere gastouders gevestigd. Deze gastouders kunnen opvang
bieden voor de kinderen van ouders die werken en/of studeren.
Ouders kunnen ook zelf een gastouder worden en daarmee andere ouders in de wijk helpen
met de opvang van hun kinderen. Om een geregistreerd gastouder te worden, kan de ouder
zich aanmelden bij KOW.
Contactgegevens:
Adres:
Buitenhove 161
4337 HG
Middelburg
E-mail:
info@skow.nl
Telefoon:
0118 – 626 350
Website:
www.kinderopvangwalcheren.nl
Overig:
Heeft u opvang nodig? Bekijk de site hieronder met de locaties, gastouders en informatie.
www.kinderopvangwalcheren.nl/kaart
Heeft u interesse om gastouder te worden? Kijkt u dan naar de volgende link:
www.kinderopvangwalcheren.nl/opvangvormen/gastouderopvang/gastouder-worden

Organisatie:
KOW Kinderdagverblijf Dolfijn (Kinderopvang Walcheren, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Kinderdagverblijf de Dolfijn kent vier pedagogische basisdoelen. Door het bieden van fysieke
en emotionele veiligheid wordt de persoonlijke en sociale competentie van kinderen
bevorderd, zodat zij de normen en waarden van de maatschappij eigen kunnen maken.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Locatie Dolfijn bestaat uit vier kinderdagverblijf groepen die zijn onderverdeeld in horizontale
en verticale groepen. Horizontale groepen zijn geel en groen waarbij de gele groep, vaste
opvang voor kinderen van 0 tot 2 jaar is. En de groene groep is een vaste groep met
kinderen van 0 tot 4 jaar. De verticale groepen zijn rood en blauw. De rode groep is vaste en
flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De blauwe groep is ook vaste en flexibele
opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Kinderdagverblijf Dolfijn biedt de kinderen in Oost-Souburg in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een
plek waar zij zich kunnen ontwikkelen. Voor ouders biedt de kinderdagverblijf een
mogelijkheid dat zij andere ouders ontmoeten. Tevens is locatie Dolfijn achterwacht locatie
voor andere KOW-locaties. Dit geldt voor de volgende locaties: BSO Zandbank, BSO
Schatduikers, BSO Oesterburcht, BSO Parelvangers en KDV Zandkasteel.
Openingstijden:
Elke maandag t/m vrijdag geopend van 7.00 uur tot 19.30 uur.
Contactgegevens:
Adres:
Molenweg 57
4388 NA
Oost-Souburg
E-mail:
dolfijn@skow.nl
Telefoon:
06-48 45 67 77 (Groep geel)
06-48 45 67 79 (Groep groen)
06-48 45 67 80 (Groep rood)
06-81 10 52 46 (Groep blauw)
Website:
www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/dol-fijn

Organisatie:
KOW Peutergroep Bengeltjes (Kinderopvang Walcheren, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Peutergroep de Bengeltjes kent vier pedagogische basisdoelen. Door het bieden van fysieke
en emotionele veiligheid wordt de persoonlijke en sociale competentie van kinderen
bevorderd, zodat zij de normen en waarden van de maatschappij eigen kunnen maken.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Peutergroep de Bengeltjes is onderdeel van Dalton Kind Centrum Oost-Souburg. De
peutergroep is voor maximaal 16 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 2-4 jaar. Bij de
peutergroep wordt door verschillende activiteiten de ontwikkeling van de kinderen
gestimuleerd. De activiteiten kunnen cognitief ontwikkelingsmateriaal zijn, actieve
kringactiviteiten (dansen, zingen en spelletjes), kringgesprekken met de kinderen,
buitenspelen (leren fietsen, samen spelen), vrij spelen en gestructureerde activiteiten
(plakken, kleien, tekenen, verven, enz.). Naast deze activiteiten wordt er gekeken naar de
behoefte van het kind.
Wanneer de kinderen de peutergroep verlaten, kunnen zij doorstromen naar de basisschool.
Er is een basisschool in hetzelfde gebouw aanwezig, waardoor de overstap voor de kinderen
en ouders gemakkelijker kan zijn.
Peutergroep de Bengeltjes biedt de kinderen van Oost-Souburg in de leeftijd van 2-4 jaar
een plek waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Doordat het leeftijdsverschil klein is,
maken de kinderen gemakkelijker vriendjes en zoeken zij elkaar eerder op in hun spel. Voor
ouders biedt de peutergroep een opvang voor hun kinderen, zodat zij in deze uren
bijvoorbeeld kunnen werken of studeren. Het brengen en halen van de kinderen naar de
peutergroep, biedt de ouders van de kinderen ook een contactmoment met andere ouders uit
de buurt.
Contactgegevens:
Adres:
Oranjeplein 35
4388 AG
Oost-Souburg
E-mail:
bengeltjes-pg@skow.nl
Telefoon:
0118 – 614 532
06 – 48 45 67 81
Website:
www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/bengeltjes
Openingstijden:
Elke maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Organisatie:

Stichting Leergeld Walcheren
Doelstelling van de organisatie:
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de
zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een
springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
Stichting Leergeld Walcheren helpt kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Stichting Leergeld is er voor gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, beoordelen we eerst uw inkomen. Wij helpen ook
gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten. Voor deze gezinnen geldt onze inkomensnorm
niet. U kunt een verzoek indienen bij Stichting Leergeld Walcheren via deze website.
Klik op de volgende link om een verzoek naar ons toe te sturen:
www.leergeld.nl/walcheren/doe-een-aanvraag
Voor kinderen op de basisschool kunt u een tegemoetkoming voor het volgende aanvragen:
• Schoolreis
• Schoolkamp
Voor kinderen op het voorgezet onderwijs kunt u een tegemoetkoming aanvragen:
• Schoolkosten
• Excursie/schoolreis
• Fiets
Voor jongeren op het MBO kunt u het volgende aanvragen
• Schoolkosten
Deze vragen wij voor u aan bij het Scalda
Voor alle kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar kan het volgende aangevraagd worden:
• Contributie sportclub. Dit vragen wij voor u aan bij het Jeugd Sport Fonds.
• Contributie cultuur.Bijvoorbeeld de contributie voor de muziekles, of de contributie
van de dansles.Dit vragen wij voor u aan bij het Jeugd Cultuur Fonds
Contactgegevens:
Adres:
Postbus 5027
4380 KA Vlissingen
E-mail:
leergeldwalcheren@planet.nl
Telefoon:
0118-418930 (maandag en woensdag van 10:00 uur tot en met 12:00 uur).
Website:
www.leergeld.nl

Organisatie:
Orionis Walcheren (Orionis, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Orionis begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier
mogelijk betaald werk. Als dit nog niet mogelijk is, richt Orionis zich op participatie zoals
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Als het nodig is biedt Orionis (tijdelijk) inkomenssteun en/ of
schuldhulpverlening. Verder kan je bij Orionis terecht voor het aanvragen van een
Participatiewet uitkering, bijzondere bijstand en minimaregelingen. Orionis biedt nog twee
andere vormen van hulpverlening aan, namelijk:
• Het kind pakket: omdat opgroeiende kinderen geld kosten, zijn er verschillende
regelingen die je tegemoet kunnen komen in de kosten. Als je een laag inkomen hebt
kan je hier bijvoorbeeld een bijdrage voor krijgen uit het Fonds cultuur, sport en
onderwijs. Zodat kinderen kunnen sporten, naar de bioscoop kunnen gaan en mee
kunnen doen in de maatschappij. Orionis helpt bij de aanvraag hiervan.
• Het jongerenloket: is speciaal voor jongeren tussen de 16 en 27 zonder werk of
school. Zij kunnen hier terecht voor vragen en hulp over onderwijs, werk en inkomen.
De jongere gaat persoonlijk langs bij Orionis en samen met een medewerker bekijken
zij welk traject voor hem/ haar passend is. Hierbij zijn er drie mogelijkheden: het
volgen van een opleiding, aan het werk gaan en wanneer dit nog niet mogelijk is,
kijken of er tijdelijke ondersteuning met een uitkering mogelijk is.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost- Souburg en andere organisaties:
Orionis ondersteunt mensen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen en meer zelfredzaam te
worden. De organisatie handelt proactief en stimuleert mensen om actief te zijn in het
veranderen van hun situatie en/of te participeren in de samenleving. Zij kunnen hier dus ook
de bewoners van Oost-Souburg in ondersteunen. Mensen die te maken hebben met
schulden kunnen ook terecht bij Orionis. De organisatie is toegankelijk, legt verbindingen en
werkt samen met andere partijen, zodat mensen goed geholpen kunnen worden. Er is dus
ook mogelijkheid tot samenwerking met andere organisaties.
Contactgegevens:
Bezoekadres:
Oostsouburgseweg 10
4382 NH
Vlissingen

Postadres:
Postbus 1
4380 AA
Vlissingen

E-mail:
info@orioniswalcheren.nl
Telefoon:
0118 – 432 700 bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur.
Website:
www.orioniswalcheren.nl
Openingstijden:
Ma t/m vrij 8:15 - 16:30 uur

Organisatie:
Sociale Cliëntenraad Walcheren (Sociale Clientenraad Walcheren, 2018 )
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van de Sociale Cliëntenraad Walcheren is het opkomen voor de belangen van
cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en hulp,
informatie en advies bieden. De Sociale Cliëntenraad Walcheren is er dus voor alle inwoners
van Walcheren die in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het armoedebeleid van
de Walcherse gemeenten. Cliënten van Orionis Walcheren met een uitkering of voorziening
vanuit de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de BBZ, Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden)
of ANWers.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
SCW biedt hulp, informatie en advies over onder andere: Armoedebeleid Middelburg, Veere
en Vlissingen, bejegening en dienstverlening Orionis, bijstandsuitkering, bijzondere bijstand
en minimaregelingen (chronisch zieken en gehandicapten, jeugdsport- en cultuurfonds,
fonds cultuur sport onderwijs, gemeentelijke zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag
en studietoeslag), arbeidsbeperking, de Participatiewet, indienen van klacht en bezwaar,
inkomstenvrijlating, kostendelersnorm, kind gebonden budget, kosten kinderen (Kindpakket),
kwijtschelding Sabewa, rechten en plichten uitkering, re-integratie, schuldhulpverlening,
toeslagen, vrijwilligerspremie, werkleerbaan en praktische hulp bij aanvragen en formulieren
invullen.
De Sociale Cliëntenraad Walcheren is er voor de bewoners van Oost-Souburg om hulp,
advies en informatie te geven over eerdergenoemde zaken. Andere organisaties kunnen hier
belang bij hebben door samen te werken en zo de mensen beter te helpen.
Contactgegevens:
Adres:
Mercuriusweg 19
4382 NC
Vlissingen
E-mail:
s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Telefoon:
0118 – 614 299
Website:
www.socialeclientenraadwalcheren.nl
Openingstijden:de SCW houdt inloop- en telefonisch spreekuur voor de doelgroep op
maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en is verder via e-mail bereikbaar. Het kantoor is
rolstoeltoegankelijk

Organisatie:
Speelgoedbank Zeeland (Speelgoedbank Zeeland, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De stichting speelgoedbank Zeeland heeft meerdere doelstellingen. De belangrijkste
doelstelling is de bestrijding van armoede door het uitgeven van speelgoed en te investeren
in de doelgroep.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Door het speelgoed te recyclen wordt er voorkomen dat restpartijen speelgoed vernietigd
worden. Aan de kinderen uit gezinnen die in armoede leven en die in het bezit zijn van een
verwijzing van een erkende hulpverlener, wordt gratis speelgoed verstrekt. Tot slot worden er
trajecten aangeboden die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of de
maatschappelijk participatie.
De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat
het terecht komt bij de gezinnen met kinderen die met armoede te maken hebben en die dit
speelgoed goed kunnen gebruiken. Al het speelgoed dat binnenkomt wordt gecontroleerd op
kwaliteit en volledigheid en wordt eventueel gerepareerd. Het speelgoed dat zo goed als
nieuw is wordt verwerkt in speelgoedpakketten, die de gezinnen via de speelgoedbank
kunnen verkrijgen. De B-kwaliteit speelgoed wordt extern verkocht onder de naam 2nd
Chance, met de opbrengst wordt nieuw speelgoed gekocht. De stichting Speelgoedbank
Zeeland is beschikbaar voor alle kinderen die in armoede leven in de maatschappij,
ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de gezinnen waarin zij leven.
Een deel van de financiële stress in een gezin kan de Speelgoedbank Zeeland verminderen
door hen aan het nodige speelgoed te helpen. Speelgoed wat niet meer gebruikt wordt, kan
naar de speelgoedbank gebracht worden. De speelgoedbank zorgt ervoor dat andere
bewoners van uit Zeeland dit speelgoed krijgen, zodat zij nog plezier van het speelgoed
kunnen hebben. Wanneer een kind valt onder de doelgroep van Speelgoedbank en een
verwijsbrief heeft van een door de Speelgoedbank Zeeland erkende hulpverlener, kan er
contact opgenomen worden met de stichting. Het kind kan vanaf dat moment gratis
speelgoed ontvangen van Speelgoedbank Zeeland.
Contactgegevens:
Bezoekadres:
Lange Zelke 17
4381 GA Vlissingen
Email:
speelgoedbankzeeland@gmail.com
Telefoon:
06 – 53 21 01 47
Website:
www.speelgoedbankzeeland.nl

Postadres:
Hovenierstraat 7
4486 CK Colijnsplaat

Organisatie:
Splinter Zeeland (Splinter, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Splinter komt op voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in de Provincie
Zeeland. Splinter vind het belangrijk dat armoede en sociale uitsluiting (het ‘er niet bij horen’)
erkent worden als maatschappelijk probleem en zijn zij verantwoordelijk voor een Zeeuws
brede aanpak van het probleem; dit wil zeggen ondersteuning voor mensen in heel Zeeland.
Splinter stimuleert gemeenten en andere organisaties/ instellingen om actief mee te doen en
maatregelen, producten en /of diensten aan te bieden en beschikbaar te stellen om zo goed
mogelijk onderling samen te werken bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in
Zeeland.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Splinter biedt de volgende twee soorten dienstverlening aan:
• Zeeuws Pact: het Zeeuws Pact is een werkmodel dat gebruikt wordt om armoede te
bestrijden, waardoor alle kinderen en jongeren mee kunnen doen. Zo ook kinderen in
Zeeland die opgroeien in armoede. Dankzij regelingen kunnen zij mee met
schoolreisjes, mee op schoolkamp, hun hobby’s uitvoeren, krijgen ze de juiste
kleding, is er voldoende speelgoed en is er thuis voldoende en gezond eten. Hier zijn
allerlei regelingen voor, voor meer informatie kan je contact opnemen met Splinter.
• Het Kindpakket: is een samengesteld pakket van initiatieven en regelingen die
gericht zijn op kinderen die te maken hebben met (de gevolgen van) armoede. Hierbij
kun je denken aan bijvoorbeeld sport- en cultuurregelingen. Het kindpakket is
eenvoudig en toegankelijk voor ouders en kinderen.
Bewoners van Oost-Souburg die erg weinig geld te besteden hebben, kunnen bij Splinter
terecht voor regelingen voor hun kinderen zodat zij zo min mogelijk nadeel ervaren van de
armoede. Daarnaast kunnen andere organisaties in samenwerking met Splinter ervoor
zorgen dat zij de mensen nog beter kunnen helpen.
Contactgegevens:
E-mail:
contact@splinterzeeland.nl
Website:
www.splinterzeeland.nl/gemeenten/vlissingen
Overig:
Op de website van Splinter is er voor de gemeente Vlissingen een sociale kaart
samengesteld met informatie over voorzieningen waar bewoners van Oost-Souburg met een
minimuminkomen gebruik van kunnen maken.

Organisatie:
Stichting Dunya Vlissingen (Stichting Dunya, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van Stichting Dunya in Vlissingen is om allochtonen en autochtone mensen te
helpen integreren in de Nederlandse samenleving. De organisatie wilt dat iedere burger
afkomstig uit het buitenland goed kan meedraaien in de maatschappij waar in het bijzonder
de vrouwelijke buitenlanders. Stichting Dunya zet daarom projecten op om deze mensen te
helpen op het gebied van; educatie, opvoeding, scholing, arbeid, huisvesting, woon en
leefomgeving, gezondheidszorg en cultuur en welzijn.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Het helpen integreren van deze mensen zorgt er voor dat eventuele onrust in de gemeente
Vlissingen, dus ook Oost-Souburg, verminderd kan worden. Allochtone en autochtone
mensen die zich geen weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving krijgen bij deze
organisatie de kans om de Nederlandse taal te leren en hoe de Nederlandse samenleving in
elkaar steekt.
Openingstijden:
Lestijden zijn op de volgende dagen op deze uren.
Ma
9.30 – 11.30u
19.30 – 21.30u
Di
9.30 – 11.30u
19.30 – 21.30u
Wo
9.30 – 11.30u
19.30 – 21.30u
Do
9.30 – 11.30u
19.30 – 21.30u
Contactgegevens:
Adres:
Brouwenaarstraat 4
4382 LK
Vlissingen
Email:
info@stichtingdunya.nl
Telefoon:
06 - 40 39 30 34
Website:
www.stichtingdunya.nl

Organisatie:
Stichting Mae Uku (Stichting Mae Uku, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Stichting Mae Uku, gevestigd in de Molukse wijk van Oost-Souburg, is een organisatie
ontstaan vanuit Moluks welzijnswerk en is in 1985 officieel Mae Uku genoemd wat ‘Komt
tesamen’ betekend. De doelstelling/statuten van de stichting luiden als volgt;
1. Het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur
2. Belangen behartigen van de Molukse gemeenschap
3. Activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening en recreatie voor de
Molukse gemeenschap en anderen
4. Participeren in de multiculturele samenleving
5. Informatie verschaffen over de Molukse gemeenschap en de Molukken
6. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Zoals het is terug te lezen uit de doelstellingen van de stichting, kan de Molukse
gemeenschap blijven bestaan binnen de Nederlandse maatschappij. Het uitwisselen van
culturen binnen de samenleving zorgt er voor dat de multiculturele maatschappij kan worden
bevorderd in de directe omgeving van Oost-Souburg. Dit betekend dus dat de stichting niet
alleen uitsluitend bedoeld is voor mensen met een Molukse achtergrond, maar zijn anderen
ook welkom om de Molukse gemeenschap te leren kennen. Daarnaast zijn er werkgroepen
aanwezig voor ouderen die activiteiten en uitjes organiseren. Verder heeft de stichting nauwe
verbanden met de Molukse kerk Beth-Cherem in Oost-Souburg.
Contactgegevens:
Adres:
Reggestraat 10
4388 RR
Oost-Souburg
E-mail:
stichting@mae-uku.nl
Telefoon:
06 – 55 33 67 40 (buiten kantoortijden bellen)
Website:
www.mae-uku.nl
www.twitter.com/maeuku

Organisatie:
Stichting Vlot Budgetbeheer (Vreeke , 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Stichting Vlot Budgetbeheer begeleid mensen in de omgeving met financiële zaken zoals
vaste lasten of het aflossen van schulden. Vlot Budgetbeheer staat geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel en is een klein initiatief met 1 werknemer.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Wijkbewoners die moeite hebben om hun financiën op orde te houden en daardoor in de
problemen geraken kunnen een beroep doen op budgetbeheer. Vanwege de laagdrempelige
toegang tot deze dienstverlening is het makkelijker voor de bewoners om sneller hulp te
vinden wanneer zij dus in de problemen zitten qua financiën.
Contactgegevens:
Adres:
Willem-Alexanderstraat 42
4388 JC
Oost-Souburg
E-mail:
Er is mogelijkheid om te mailen op de hoofdpagina van de website.
Telefoon:
06 – 24 63 05 17
Website:
www.stichtingvlotbudgetbeheer.nl
Openingstijden:
Op afspraak zijn er spreekuren mogelijk op dinsdag en donderdag van 11:00 – 12:00 uur.

Organisatie:
WMO-Adviesraad Vlissingen (Wmo-adviesraad, 2017)
Doelstelling van de organisatie:
De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bevordert de sociale samenhang, de
mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Deze wet
zet zich in voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met
een beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen. Dit gebeurt zoveel
mogelijk in de eigen leefomgeving.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Om de burgerparticipatie bij de invoering van de WMO in Vlissingen vorm te geven, is er veel
overleg geweest met belangenorganisaties, zorgverleners en de gemeente. Dit heeft
geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het college van B&W
(Burgemeester en Wethouders) en de WMO-adviesraad, waarbij de Adviesraad geheel
onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, advies met betrekking tot de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, kan uitbrengen aan het college. Dit heeft als voordeel dat de WMO
Adviesraad Vlissingen de burgers kan vertegenwoordigen ten aanzien van de gemeente en
zij de gemeente kan adviseren op het gebied van de WMO. Dit is ook tevens het doel van de
organisatie.
De WMO adviesraad vertegenwoordigt de burgers van de gemeente Vlissingen en daarmee
ook de bewoners van Oost-Souburg. De WMO Adviesraad Vlissingen zet zich in om de
gemeente Vlissingen op alle terreinen van de WMO te adviseren en om signalen uit de
samenleving bij het College onder de aandacht te brengen. Op deze manier kan de WMO
adviesraad invloed uitoefenen op de wijze waarop iedere bewoner volwaardig in de
samenleving mee kan doen.
Contactgegevens:
Postadres:
Postbus 5015
4380
Vlissingen
E-mail:
wmoadviesraad@vlissingen.nl
Telefoon:
14 – 0118
Vanuit het buitenland (+31) 118 – 48 70 00
Website:
www.vlissingen.nl/inwoner/zorg-welzijn-en-wmo/ondersteuning/wmo-adviesraad

Organisatie:
Wooncorporatie L’escaut (L'escaut, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
L’escaut woonservice werkt aan wonen. L’escaut stelt huurders centraal, waarbij de behoefte
aan goede en betaalbare woningen in een prettige omgeving de leidraad is bij het
ontwikkelen en innoveren van de dienstverlening.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
De medewerkers van L’escaut zijn vakmensen, betrokken zijn bij de kwaliteit van de
woondienstverlening en ondernemend.
L’escaut kan worden ingeschakeld wanneer er problemen zijn op het gebied van wonen. Een
aantal organisaties waar L’escaut bijvoorbeeld mee samenwerkt zijn: Orionis Walcheren,
Hogeschool Zeeland en Gemeente Vlissingen.
Openingstijden:
Bij de balie aan de Hermesweg 13 kan bezoek worden gebracht voor algemene vragen
tussen 9.00 uur en 12.00 uur. In de middag kan dit alleen op afspraak.
Telefonisch is L’escaut bereikbaar tussen 9.00 uur tot 16.00 uur op alle werkdagen.
Contactgegevens:
Adres:
Hermesweg 13
4382 ND
Vlissingen
E-mail:
info@lescaut.nl
Telefoon:
0118 – 422 300
Website:
www.lescaut.nl

Organisatie:
Wooncorporatie Zeeuwland
Doelstelling van de organisatie:
Plezierig wonen met elkaar in een leefbare omgeving. Daar staat Zeeuwland voor. Daarom
voorziet Zeeuwland in voldoende betaalbare en duurzame woningen. In een omgeving waar
mensen elkaar weten te vinden. Onze dienstverlening is efficiënt en toegewijd.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
Er zijn woningen van Zeeuwland te huur in Oost-Souburg.
Contactgegevens:
Adres:
Zeeuwland
Kerkhof 1, Zierikzee
Postbus 82, 4300 AB Zierikzee
E-mail:
info@zeeuwland.nl
Telefoon:
0111-418 080
Website:
www.zeeuwland.nl

Onderwijs, sport en entertainment
In dit hoofdstuk vind je organisaties die te maken hebben met onderwijs, sport of
entertainment. Hierbij kan je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en
verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt.

Organisatie:
De Burcht-Rietheim, christelijk onderwijs
Doelstelling van de organisatie:
Wij willen de kinderen op onze school inspireren om breed te ontwikkelen tot zelfstandig,
kritisch en oplossingsgericht denkende mensen. Vanuit christelijke waarden helpen wij hen
om zelfbewust en met al hun talenten te participeren in de maatschappij van nu en later.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De Burcht-Rietheim is een grote Christelijke basisschool in Oost-Souburg. Rond de 275
kinderen komen er naar school en zitten per leeftijdsgroep bij elkaar. De onderbouw is
gevestigd op de hoofdlocatie aan de van Visvlietstraat 7. De bovenbouw (de groepen 5 t/m 8)
is gevestigd in de Dongestraat.
In de afstemming houden we rekening met de persoonlijkheid van uw kind. Denk daarbij aan
hoe we uw kind benaderen en instrueren. Denk ook aan de hoeveelheid leerstof die we
aanbieden, het niveau ervan en het tempo waarin. De mate van afstemming wordt beïnvloed
door de draaglast en draagkracht van de leerkracht en de groep.
Binnen de groep stemmen we de leerstof als geheel zoveel mogelijk af op de prestaties van de
leerlingen.
Alle leerlingen krijgen de basisstof. Wie dat nodig heeft, krijgt herhalingsstof of
verdiepingsstof. Of dit voor uw kind geldt, bepalen we met behulp van toetsen. Zo kunnen we
uitval tijdig signaleren en daarop inspelen.
Contactgegevens:
Adres:
Dongestraat 109
4388 VL Oost-Souburg
&
Van Visvlietstraat 7
4388 CT Oost-Souburg
E-mail:
Via website bij contact , directeur Nelly van de Velde, n.vandevelde@onzewijs.nl
Telefoon:
0118 – 217 622 (Dongestraat 109), 0118 – 461 720 (van Visvlietstraat 7)
Website:
www.burchtrietheim.onzewijs.nl

DIOS Oost-Souburg
DIOS is een gezellige sportvereniging voor dansen, turnen en recreatiesport in OostSouburg. DIOS biedt de volgende sporten aan:
-

Turnen
Springgroep
Dans; Jazzdans, moderne dans, streetdance en breakdance (afhankelijk van leeftijd
en groep)
- Recreatiegym
- Steps
- Aerobics
- Bodyshape
- Spel- en sport +
Doelstelling van de organisatie:
Gezelligheid, respect en bewegen staan centraal bij onze vereniging. We verzorgen lessen
voor alle leeftijden en ieders niveau. Iedereen kan meedoen. Kom gerust eens een keer
kijken of volg meteen een proefles. Onze leiding verwelkomt u graag!
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Bij DIOS kan u of uw kind terecht voor verschillende sporten. Gezelligheid, respect en
bewegen staan in onze lessen centraal. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen
op zijn of haar niveau. Bent u benieuwd of één van onze lessen iets voor u of uw kind is?
Kom gerust eens langs en volg een gratis proefles! U kunt ons volgen op Facebook.
Contact DIOS Souburg
Adres:
Ina Jobse, voorzitter
Steenwijkstraat 1
4388 AE Oost-Souburg
E-mail:
inajobse@zeelandnet.nl
Telefoon:

0118 422 401
Website:
www.dios-souburg.nl

Organisatie:
Fortis Meer. Dan. Korfbal.
Doelstelling van de organisatie:
Korfbal is een gemengde sport. In een team zitten jongens én meisjes.
In het voorjaar en de zomer spelen we lekker buiten. In de herfst en de winter gaan we naar
binnen en spelen we in de zaal.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
Op 12 juni 1998 is Fortis ontstaan na een fusie van de twee Souburgse korfbalverenigingen
Animo en SCS Zuidwesters. Spelend in de kleuren geel en zwart speelt Fortis op een
prachtig kunstgrascomplex met zeven velden en in de zaal in zowel Oost-Souburg als in
Vlissingen.
Fortis is meer dan alleen korfbal. Alles wat wij doen, doen wij vanuit de overtuiging dat wij
meer zijn dan korfbal. Onze leden en vrijwilligers creëren een verenigingsleven dat
gevarieerd, uitdagend, prikkelend en motiverend is. Onze leden maken de vereniging. Dit
alles in een sportief en veilig klimaat. Waar ruimte is voor breedte- en wedstrijdkorfbal.
Fortis Meer. Dan. Korfbal.
Met ongeveer 350 spelende en niet spelende leden is Fortis een van de grootste
korfbalverenigingen van Zeeland!
“Bij onze club organiseren wij de gekste dingen. Voor jong en oud. Soms vanuit het bestuur
of de commissies. Maar ook heel vaak vanuit de trainers en de teams zelf. Kijk maar eens
wat wij allemaal doen, naast het korfballen!”
Contactgegevens:
Adres:
Clubhuis, velden en sporthal
Koopmansvoetpad 77
4388 AS Oost-Souburg
E-mail:
info@fortiskorfbal.nl
Telefoon:
0118 460 811
Website:
www.fortiskorfbal.nl
Openingstijden: zie website

Organisatie:
Dojo Geelhoed (Sportschool Geelhoed, 2016)
Doelstelling van de organisatie:
Dojo Geelhoed heeft als doel dat iedere deelnemer jong of oud, meer of minder motorisch,
iedere keer een succesbeleving kan ervaren van iets niet kunnen naar iets wel kunnen. Dojo
Geelhoed zorgt hiervoor door iedereen op zijn of haar eigen niveau oefeningen aan te
bieden. Dojo Geelhoed streeft ernaar om zoveel mogelijk aan te bieden en daarin ook
verschillende variaties. Zo biedt Dojo Geelhoed, Judo en Jiujitsu aan.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
Dojo Geelhoed biedt de mensen een mogelijkheid tot lichamelijke oefening. Daarnaast
vinden er evenementen plaats bij Dojo Geelhoed en gaan zij zelf ook naar evenementen toe.
Contactgegevens:
Adres:
Koopmansvoetpad 81
4388 AS
Oost Souburg
E-mail:
Via de website het contactformulier invullen.
Telefoon:
0118 - 469 000
Telefonisch het best bereikbaar op de volgende momenten:
Maandag-Vrijdag tussen 09:00-12:00 uur en van 13:00-18:00 uur.
Zaterdag tussen 09:00-12:00 uur.
Website:
www.sportschoolgeelhoed.nl/
Openingstijden:
Kijk op de website in het lesrooster, om te zien wanneer de Dojo de voor jou gepaste lessen
aanbiedt.

Organisatie:
De Historische Kerk Souburg
Doelstelling van de organisatie:
De stichting Vrienden van de Historische Kerk Souburg is opgericht op 13 maart 2007. Het
doel van de stichting is om dit oudste gebouwde monument van Souburg te maken tot een
huis voor alle Souburgers.
"Dit kerkgebouw, dat als “Open Haven” de kerk is van de Protestantse gemeente te OostSouburg, is sinds de renovatie van 2007 uitermate geschikt voor culturele activiteiten"
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
‘Souburg Cultureel’ is de naam waaronder de onafhankelijke Stichting Vrienden van de
Historische Kerk Souburg haar culturele activiteiten aanbiedt. Al weer voor het dertiende
seizoen. Het nieuwe seizoen brengt weer een zeer afwisselend programma. Muziek en
theater. Programma’s voor jong én oud. voor iedereen is er wel een aantrekkelijk optreden te
vinden.
Prijzen Zaterdagavondconcerten In de voorverkoop: € 12,50 / € 11,- (vrienden).
Aan de zaal: € 15,- (nb: één tarief!).
Prijzen Lunchconcerten (inclusief lunch!) In de voorverkoop € 9,- / € 7,50 (vrienden).
Voor lunchconcerten zijn i.v.m. de catering de kaarten alleen in de voorverkoop verkrijgbaar!
Kaarten zijn ook via de website van de Historische Kerk te bestellen. Voor deze kaarten geldt
het voorverkooptarief! We zien u graag bij een van onze activiteiten!
We hebben ook een facebookpagina met veel info, foto’s en racties op onze
activiteiten: www.facebook.com/souburgcultureel
Contactgegevens:
Adres:
Oranjeplein 2
4388 AH Oost-Souburg
E-mail:
Mieke Janssen, secretaris, info@historischekerksouburg.nl
Telefoon:
Adrie Duine, voorzitter, 0118-462373
Website:
www.historischekerksouburg.nl

Organisatie:
Kiddo’z (BSO Kiddo'z, 2018).
Doelstelling:
BSO Kiddo’z biedt kleinschalige, huiselijke opvang. De groepen bestaan maximaal uit 20
kinderen per dag, de leeftijden zijn van 4 tot 13 jaar. De kinderen leren met alle leeftijden te
spelen en rekening te houden met elkaar. De pedagogisch medewerkers staan met zijn
tweeën als er meer dan 8 kinderen zijn of met zijn drieën bij meer dan 16 kinderen, zodat elk
kind voldoende aandacht krijgt en er veel ruimte is voor activiteiten en uitjes.
Kiddo’z staat voor spelen, chillen, ravotten knutselen en gezelligheid. Door de professionele,
kleinschalige opvang biedt BSO Kiddo’z ouders de mogelijkheid werk en de zorg voor hun
kind(eren) te combineren. Er wordt gewerkt met vaste pedagogische medewerkers en vaste
invalskrachten zodat er altijd een bekend gezicht op de groep aanwezig is.
Ieder kind ontwikkelt zich op emotioneel, lichamelijk en op verstandelijk gebied in zijn eigen
tempo. Bij Kiddo’z wordt er gewerkt met thema’s waarin er verschillende activiteiten
aangeboden worden. Tijdens de uitvoering van de thema’s zijn de activiteiten gericht op
verschillende leeftijdsgroepen, zodat elk kind in zijn eigen ritme, tempo en ontwikkeling kan
mee doen.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
BSO Kiddo’z zorgt ervoor dat de ouders werk en de zorg voor hun kind(eren) kunnen
combineren. Daarnaast kan Kiddo’z bijdragen aan het preventief voorkomen van problemen
bij kinderen van 4 tot 13 jaar in samenwerking met de juiste ketenpartners. Hierbij valt te
denken aan het voorkomen dat een kind in de Jeugdzorg beland of bijvoorbeeld bij het
vroegtijdig signaleren en vaststellen van een stoornis bij het kind zodat hier zo snel mogelijk
op ingespeeld kan worden
Contactgegevens:
Adres:
Spuistraat 2
4381 HR
Vlissingen
E-mail:
info@bsokiddoz.nl
Telefoon:
06 - 41 62 45 19
Website:
www.bsokiddoz.nl

Organisatie:
Protestants-christelijke/rooms-katholieke basisschool Het Kompas (Het Kompas, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
De missie van Het Kompas is gebaseerd op de uitspraak; “Elk kind is een belofte”.
Ouders mogen daarbij verwachten dat: Er wordt gewerkt aan een goede sfeer in de klassen
en dat de leerkrachten er alles aan doen om uit een kind te halen wat erin zit.
Het Kompas is een eigentijdse (open) protestants-christelijke/ rooms-katholieke basisschool,
die de kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en ze zo goed mogelijk wil
voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streeft men ernaar de kinderen
vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we
leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.
Open wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima
vindt dat zijn/haar kind deze identiteit tijdens de periode dat het kind op Het Kompas zit,
meekrijgt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De nieuwe Brede School (Het Kroonjuweel) biedt plaats aan twee basisscholen, dit zijn Het
Kompas en ‘t Mozaïek, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Kinderopvang
Walcheren en een vestiging van de Bibliotheek. In een centrale hal op de begane grond vindt
men de gezamenlijke entree. Een sporthal met twee gymzalen, met een aparte ingang,
maakt dit fantastische gebouw compleet. Een volledige impressie (incl. foto’s) van het
gebouw kunt u zien op onze website
Contactgegevens:
Adres:
Kroonjuweel 5
4388 MD Oost-Souburg
E-mail:
Via website bij contact
Telefoon:
0118-422 401
Website:
www.hetkompas.onzewijs.nl

Organisatie:
Welkom bij de openbare basisschool ’t Mozaïek te Oost – Souburg. De school heeft op dit
moment zo’n 75 leerlingen.’t Mozaïek maakt deel uit van de Brede School het Kroonjuweel
en is één van de Archipelscholen op Walcheren.
Doelstelling van de organisatie:
’t Mozaïek is een openbare school, dat wil o.a. zeggen dat bij ons op school iedereen
welkom is, ongeacht geloofsovertuiging of levenshouding. Niet voor niets heten wij het
Mozaïek : “een bonte verzameling” van unieke kinderen waarmee gelijk gezegd is dat bij ons
de aandacht voor het individu voorop staat.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost- Souburg en andere organisaties:
De school bevindt zich in het noordelijke deel van Oost-Souburg en grenst aan de
nieuwbouwwijk ‘Souburg-Noord’. Vanaf het schooljaar 2011/2012 maakt ’t Mozaïek samen
met de protestants- christelijke school “Het Kompas” deel uit van een Brede School. In de
Brede School is er verder een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een mediatheek,
een wijkontmoetingsruimte en een sporthal.
Locatieleiders Marienke van Iwaarden en Sonja Musters.
Contactgegevens:
Adres:
Kroonjuweel 7
4388 MD Oost-Souburg
E-mail:
mozaiek@archipelscholen.nl
Telefoon:
0118 – 422411
Website:
www.obsmozaiek.com

Organisatie:
Razzmatazz Folk/ Roots/ Wereld Muziekpodium.
Doelstelling van de organisatie:
Razzmatazz biedt artiesten en bands een kleinschalig podium om hun muziek ten gehore te
brengen aan een aandachtig luisterpubliek.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Razzmatazz is een sfeervol mini-zoldertheater waar de wisselwerking tussen publiek en
artiesten optimaal is.
Razzmatazz behoort tot de oudste akoestische podia in de Lage Landen (sinds 1968!)
Razzmatazz gaat onverminderd voort met het programmeren van zowel muziek die haar
roots heeft in het traditionele alswel het eigentijdse, (deels) akoestische muziekidioom.
Razzmatazz heeft financiële steun van leden en donateurs, onmisbaar voor het
instandhouden van dit unieke muziekpodium.
Razzmatazz vierde in 2018 haar 50-jarig jubileum!
Neem voor alle informatie over muziekpodium Razzmatazz en haar activiteiten gerust
contact op met Kees Reinhoud via 0118-616806 of cornelis.jacob.reinhoud@gmail.com .
U kunt Razzmatazz financieel steunen door lid te worden voor 10,- Euro per kalenderjaar.
Dit bedrag kan worden overgemaakt naar banknummer NL42 ABNA 05108 31583 t.n.v.
Penningmeester Razzmatazz, te Oost-Souburg.
Leden hebben de mogelijkheid om vervroegd kaarten te reserveren: 12 dagen i.p.v. de
gebruikelijke 10 dagen vóór een optreden, dus vanaf de maandag i.p.v. de woensdag.
Contactgegevens:
Adres:
Middelburgsestraat 113 (boven)
Oost-Souburg
E-mail:
Reserveren kan vanaf nu alleen nog per email via razzervering@outlook.com
Telefoon:
Kees Reinhoud via 0118-616806
Website:
www.razzmatazzpodium.nl

Organisatie:
RCS Sportcomplex (RCS, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Voetbalvereniging RCS heeft als doelstelling dat een ieder kan voetballen op zijn of haar
eigen niveau met de daarbij behorende randvoorwaarden. Daarnaast organiseert RCS
binnen de voetbalclub ook nog evenementen. HIerbij kan je denken aan een darttoernooi,
een nieuwjaarsborrel, maar natuurlijk ook voetbaltoernooien. RCS heeft dus als doelstelling
ontspanning en plezier in het sporten, maar daarnaast ook het onderhouden van sociale
contacten.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Voor Oost- Souburg heeft RCS als belang dat iedereen kan voetballen. Een ieder kan zich
vrijblijvend aanmelden en meedoen aan de sport. Bij RCS kunt u netwerken, doordat u het
sociale contact aan kan gaan. Verder kan bij een sportvereniging ook gesponsord worden,
dit kan voor verschillende mensen in Oost- Souburg misschien ook aantrekkelijk zijn.
Contactgegevens:
Adres:
Spoortstraat 84
4388 BS
Oost- Souburg
E-mail:
rrosevelt@zeelandnet.nl
Telefoon:
0118 - 462 384
Website:
www.vvrcs.nl/website

Correspondenten adres:
Zuiderzeestraat 101
4366 GP
Oost- Souburg

Organisatie:
Speeltuin de Souburgt (Speeltuin de Souburgt, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Speeltuin de Souburgt biedt kinderen een plek waar zij zich sociaal, educatief en creatief
kunnen uitleven. Alle toestellen van klimtoestellen tot een zandbak, worden gekeurd zodat
de kinderen zich in een veilige speelomgeving bevinden. Verder is er een
(tuin)onderhoudsploeg aanwezig evenals een vrijwilligersgroep die verschillende
evenementen organiseert. De speeltuin is geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar en is een
gedeelte van het terrein geschikt voor kinderen tot 5 jaar.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Wat de omgeving het meest heeft aan de speeltuin is dat het de bewoners bij elkaar brengt
naast dat de kinderen van Oost-Souburg zich gezond en spelend kunnen ontwikkelen. Naast
de activiteiten voor jong en oud, zoals koningsdag of een food-festival, is er ook een terras
aanwezig zodat de ouders rustig kunnen gaan zitten terwijl de kinderen aan het spelen zijn.
Verder werkt de speeltuin samen met Stichting Activiteiten Souburg. Daarnaast kan de
speeltuin afgehuurd worden voor feestjes of schoolreizen. Als er een reservering voor dit
soort evenementen gemaakt wil worden, kan dit alleen via het onderstaande
telefoonnummer van de beheerder en niet via de mail.
Openingstijden
Zondag en maandag: gesloten
dinsdag en donderdag: 10.00 - 12.00 uur
woensdag en vrijdag: 10.00 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur
zaterdag: 13.30 - 17.00 uur
Tijdens de winterperiode is de speeltuin gesloten van dinsdag 18 december – eind januari.
De ochtenden zijn, buitenom de schoolvakanties, alleen voor kinderen tot 4 jaar. De
entreeprijs is 2,- per kind.
Contactgegevens:
Adres:
Koopmansvoetpad 73
4388 AS
Oost-Souburg
E-mail:
speeltuin-desouburgt@hetnet.nl
Telefoon:
06 – 54 27 11 81
Website:
www.souburgt.nl

Organisatie:
T.C. Souburg (TC Souburg, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
T.C. Souburg heeft als doelstelling dat een ieder op zijn of haar eigen niveau kan tennissen
en daarin ook les kan krijgen. Daarnaast is gezelligheid een belangrijk speerpunt bij de
tennisvereniging.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De tennisvereniging heeft als speerpunt gezelligheid, Dit is ook één van de belangen van de
tennisvereniging binnen het gebied. Door middel van tennis kunnen nieuwe en andere
sociale contacten opgedaan worden. Daarnaast kan je ontspannen door tennis, doordat je
lichamelijk actief bezig bent.
Contactgegevens:
Adres:
Koopmansvoetpad 69
4388 AS
Oost- Souburg
E-mail:
ruudhemmes@zeelandnet.nl
Telefoon:
0118 - 470 750
Website:
www.tcsouburg.nl

Organisatie:
De Tweemaster-Kameleon Archipelschool (De Tweemaster-Kameleon, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De missie van de Tweemaster-Kameleon is om een aantal competenties te laten ontwikkelen
en te faciliteren bij de basisschoolkinderen. Deze competenties zijn; het kunnen
samenwerken, kunnen reflecteren, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid stimuleren en
het effectief inzetten van tijd, menskracht en middelen. Met dit laatste wordt er bedoeld dat
de kinderen zelf hun taken kunnen plannen en uitvoeren. Dit alles met het uiteindelijke doel
om deze kinderen op te voeden zodat wanneer zij volwassen zijn, zich goed kunnen
profileren binnen de samenleving.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De manier waarop deze school investeert in de groei van de kinderen heeft op lange termijn
positieve uitkomsten als het proces op de basisschool goed verloopt. Met een volle rugzak
aan persoonsgebonden competenties zullen de kinderen, later wanneer zij volwassen zijn,
op hun eigen manier kunnen helpen de samenleving te verbeteren en in stand te houden.
Tijdens dit proces zijn er ook andere specialisten werkzaam op de basisschool om dit goed
te laten verlopen. De school werkt samen met fysiotherapie en specialisten op het gebied
van dyslexie. Door deze multidisciplinaire samenwerking kunnen de specialisten en
docenten van elkaar leren zodat de zorg en diensten die zij verlenen kunnen worden
verbeterd.
Contactgegevens:
Adres:
Jan de Priesterstraat 4
4388 AG
Oost-Souburg
E-mail:
tweemaster-kameleon@archipelscholen.nl
Telefoon:
0118 - 490 187
Website:
www.tweemaster.info.nl

Welzijn en hulpverlening
In dit hoofdstuk vind je organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening. Dit zijn
organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en
de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening.

Organisatie:
Buurtbemiddeling Walcheren (Stichting Welzijn Middelburg, 2012).
Doelstelling van de organisatie:
Buurtbemiddeling geeft een vorm van onpartijdige ondersteuning bij het oplossen van
conflicten binnen een buurt en streeft naar een situatie waarin buren en buurtbewoners
prettig met elkaar samenleven. Buurtbemiddeling is een kosteloze dienst waar alle inwoners
van Walcheren gebruik van kunnen maken.
Buurtbemiddeling Walcheren is een gezamenlijk initiatief van Stichting Welzijn Middelburg,
de woningbouwcorporaties, gemeenten en Politie Zeeland.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Indien er problemen bestaan tussen buren of buurtbewoners, kan Buurtbemiddeling
Walcheren hulp bieden op diverse manieren om conflicten zo snel mogelijk op te lossen en
hiermee de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.
Er kan contact opgenomen worden met Buurtbemiddeling, waarbij de situatie wordt
besproken met de coördinator. De coördinator zorgt voor bemiddeling of bespreekt
alternatieven. Vaak komen hierna twee ervaren en deskundige bemiddelaars bij beide
personen op bezoek. Als beide partijen ermee instemmen, wordt er daarna een
bemiddelingsgesprek gehouden en begeleid door deze bemiddelaars op neutraal terrein.
Het is mogelijk voor andere organisaties om door te verwijzen naar Buurtbemiddeling, bijv.
voor scholen, wooncorporaties of maatschappelijk werkers. Buurtbewoners kunnen ook zelf
contact opnemen met Buurtbemiddeling.
Contactgegevens:
Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL
Middelburg
E-mail:
buurtbemiddeling@welzijnmiddelburg.nl
Contactpersoon:
Dianne Hoogstrate
Telefoon:
0118-727025
Website:
www.welzijnmiddelburg.nl/buurtbemiddeling/informatie-over-buurtbemiddeling

Organisatie:
Buurtzorg Oost-Souburg (Buurtzorg Souburg, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
De missie van stichting Buurtzorg Souburg is het leveren van zorg aan mensen met een
aandoening, ouderen en ongeneeslijk zieken hun laatste levensfase. In deze missie heeft de
professional een centrale rol, maar worden beslissingen over de inhoud van de geleverde
zorg overlegd met de cliënten zelf, hun familie en indien van toepassing ook met eventuele
betrokken mantelzorgers.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
In deze centrale rol gaat Buurtzorg Souburg uit van de autonomie van de professional en
wordt deze ook ondersteund vanuit de organisatie.
Zo staat de professional direct in contact met hulpverleners van de eerstelijns zorg, in het
bijzonder met de huisartsen. Directe afstemming met de eerstelijns zorg bevordert een
toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn (ondersteunende
begeleiding).
Wanneer Buurtzorg zorg verleent aan cliënten, wordt er tevens gekeken of er een beroep op
het netwerk en/of de eigen mogelijkheden van de cliënt kan worden gedaan, zodat de
zorgonafhankelijkheid van de cliënt kan worden vergroot.
Naast de focus op de cliënten heeft Buurtzorg ook oog voor het netwerk rondom de cliënten;
het informele zorgnetwerk. Door middel van familie- en evaluatiegesprekken kunnen
eventuele knelpunten besproken worden om overbelasting van de mantelzorgers te
voorkomen.
Door deze werkwijze, het betrekken van de mantelzorg en het sociale netwerk bij de zorg
van de cliënt, kunnen zij zo lang mogelijk zorgonafhankelijk blijven.
Omdat Buurtzorg ook de mantelzorger ondersteunt, is overbelasting vaak eerder te
signaleren en vervolgens te voorkomen en aan te pakken. Zo blijven mensen gezond en
productief wat natuurlijk ten goede komt voor de gemeenschap van Oost-Souburg. Het
belang voor andere organisaties zit hem in de nauwe relaties met eerstelijns zorg, waardoor
multidisciplinaire samenwerking altijd kan worden uitgeoefend en uitgevoerd naast dat
cliënten natuurlijk zo lang mogelijk zorgonafhankelijk blijven. Door verschillende
perspectieven kunnen alle samenwerkende organisaties de kwaliteit en continuïteit van zorg
verbeteren.
Contactgegevens:
Adres:
Kanaalstraat 67
4388 BK
Oost-Souburg
E-mail:
souburg@buurtzorgnederland.com
Telefoon:
Team 1 - 06 123 75 210
Team 2 - 06 386 22 736
Website:
www.oost-souburg.buurtzorg.net

Organisatie:
GGD Zeeland (GGD, 2013).
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van de GGD is de gezondheid van alle Zeeuwen bewaken, beschermen en
bevorderen. De GGD werkt in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten en hierbij is hun
missie: samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in
Zeeland.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
GGD biedt verschillende vormen van hulp- en dienstverlening, hieronder worden twee
belangrijke onderdelen van de GGD toegelicht:
• Het Meld- & actiepunt bemoeizorg (MAB): Het Meld- en actiepunt bemoeizorg (MAB)
zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben maar dit zelf niet willen of kunnen regelen.
Het gaat om kwetsbare mensen in alle leeftijden met complexe, meervoudige
problematiek die zorg nodig omdat er is sprake van psychiatrische, psychosociale en/of
verslavingsproblematiek. Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulpverlening, omdat
het ongevraagde hulp biedt. Een specifieke kwaliteit van het MAB is de vasthoudendheid
waarmee het team de cliënt benaderd en op basis van vertrouwen contact maakt. Om
vervolgens een plan van aanpak op te stellen met als doel een leefsituatie te creëren die
voor de cliënt en de omgeving aanvaardbaar is. Het terugleiden naar de reguliere
hulpverlening of het eigen netwerk van de cliënt staat hierbij centraal.
• Consultatiebureau: Hier kunnen ouders/ verzorgers terecht met al hun vragen over
gezondheid, groei, ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren). Voornamelijk in het
eerste jaar krijgen ouders/ verzorgers regelmatig een uitnodiging voor een
contactmoment bij het consultatiebureau. in Vlissingen bij het consultatiebureau van de
GGD zijn elke maandag en vrijdag van 12:30 uur tot 13:30 uur inloopspreekuren.
Hiernaast biedt de GGD ook hulp en advies op het gebied van reizen en vaccinaties, seks en
gezondheid, crisissituaties, milieu en gezondheid en infectieziekten en hygiëne. Op de
website wordt dit verder toegelicht.
Openingstijden: Van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur.
Contactgegevens:
Bezoekadres:
Westwal 37
4461 CM
Goes

Postadres:
Postbus 345
4460 AS
Goes

E-mail:
info@ggdzeeland.nl
Telefoon:
0113 - 249 400
Website:
www.ggdzeeland.nl/

Fax:
0113 - 249 449

Organisatie:
Home-Start (Home Start, 2018).
Doelstelling van de organisatie:
Home-Start heeft als doelstelling het voorkomen dat alledaagse problemen van ouders met
jonge kinderen uitgroeien tot langdurige problemen. Home-Start wilt kinderen een goede
start bieden en werkt vanuit drie subdoelen:
1. Ouders hebben hun opvoedcompetenties vergroot en hebben minder opvoedstress
2. Ouders maken gebruik van praktische en emotionele steun van mensen uit hun
sociale netwerk
3. Gedrag van kinderen is verbeterd evenals de relatie tussen ouders en kinderen.
Deze doelstellingen hebben als resultaat dat ouders meer positieve aandacht geven aan hun
kinderen en zij ondernemen meer met en zonder hun kinderen, thuis en daarbuiten.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Home-Start is een programma van Humanitas Zeeland, waarbij opvoedingsondersteuning en
praktische hulp aan gezinnen wordt geboden. Home-Start Walcheren is er voor alle (a.s.)
ouders met kinderen tussen de 0 en de 18 jaar, die tijdelijk extra steun kunnen gebruiken.
Home-Start werkt met ervaren en goed getrainde vrijwilligers, die worden opgeleid en
begeleid door een coördinator van het programma.
Bij Home-Start is de vraag van de ouders het uitgangspunt. Een vrijwilliger bezoekt het gezin
een dagdeel per week. De vrijwilliger heeft zelf ervaring met het opvoeden van kinderen.
Elke vrijwilliger heeft de voorbereidende training Home-Start voor vrijwilligers gevolgd. Een
betaalde Home-Start coördinator traint en begeleidt de vrijwilliger, werft gezinnen en
onderhoudt contacten met andere beroepskrachten die werken in de jeugdsector.Home-start
werkt binnen alle gemeenten van Walcheren. Het gezin geeft zelf aan waarvoor hulp
gewenst is. Dit kan betrekking hebben op verschillende onderwerpen, zoals ondersteuning
bij de opvoeding, maar ook het doorbreken van een sociaal isolement, hulp bij praktische
zaken (geen huishoudelijk en oppaswerk), het bieden van een luisterend oor, of het
ondernemen van activiteiten met de kinderen. De ouders voeren hierbij zelf de regie, hun
vragen staan centraal. Home-Start doet dit alles op basis van gelijkwaardigheid en
vertrouwen. Er wordt niet geoordeeld, ze proberen er voor de ouders te zijn en draaien mee
met het ritme van het gezin.
Contactgegevens:
Adres:
Lange Noordstraat 46
4331 CE Middelburg
Email:
home-start.walcheren@humanitas.nl
Telefoon:
0118-639311
Website:
www.home-start.nl

Organisatie:
Huiskamerproject (Emergis, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Het huiskamerproject van Emergis heeft als doel het zicht hebben op de cliënten van het
huiskamerproject en hun problematiek en daarbij het kunnen ondersteunen en begeleiden
van cliënten, bij het verminderen/stoppen van drugsgebruik.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
HKPD is een huiskamerproject voor drugsgebruikers in Vlissingen. HKPD is bedoeld voor
mensen die langdurig harddrugs gebruiken. Het is een plek waar de cliënt naar binnen kan
lopen en kan praten over de ervaringen met drugs, met hulpverleners of andere
druggebruikers. HKPD biedt een methadonprogramma, een gebruikersruimte om drugs te
gebruiken en antwoorden op vragen op het gebied van medische zorg, geld, wonen en
dagbesteding.
Om gebruik te maken van HKPD moet de cliënt aan bepaalde eisen voldoen. De cliënt
gebruikt harddrugs, heeft een geldig legitimatiebewijs, staat ingeschreven in een gemeente
op Walcheren en heeft een zorgverzekering. Daarnaast heeft de cliënt een verwijzing van de
huisarts nodig. De verslavingsarts bij de medische dienst beoordeelt of de cliënt in
aanmerking komt voor een behandeling binnen het HKPD. De verpleegkundige doet de
eerste screening en neemt een urinecontrole af. Daarna is er een gesprek met de
verslavingsarts. Deze bepaalt hoeveel methadon de cliënt nodig heeft en volgt de
behandeling. Vervolgens vindt er een afspraak met een van de maatschappelijk werkers
plaats. Samen wordt er een behandelplan opgesteld. Wanneer een bewoner van OostSouburg voldoet aan de eisen van HKPD, is het mogelijk om in een veilige omgeving drugs
te gebruiken. De eisen van het HKPD staan hierboven benoemd. Daarnaast kan de bewoner
begeleid worden tijdens de behandeling. Andere organisaties kunnen drugsgebruikers
doorsturen naar het HKPD. Er kan dan gekeken worden of deze mensen in aanmerking
komen voor het huiskamerproject.
Contactgegevens:
Adres:
Dokter Stavermanstraat 59
4382 LE
Vlissingen
Telefoon:
0118 - 419 916
Website:
www.emergis.nl/ik-zoek-hulp/verslaving/ik-wil-op-een-veilige-manier-drugsgebruiken/huiskamerproject/

Organisatie:
Humanitas Zeeland (Humanitas, 2018).
Doelstelling van de organisatie:
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen
leven. De kernwaarden van Humanitas: mensen zijn gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en voor het samenleven met anderen, regie behouden over je eigen leven,
en vraaggericht werken.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Humanitas Zeeland is een lokale afdeling van de Landelijke Vereniging Humanitas en is er
voor mensen die een tijdelijk steuntje in de rug nodig hebben. Humanitas Zeeland heeft
jaarlijks circa 350 vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de verschillende projecten:
• Actie Frisse lucht: is een activiteit die zich inzet voor kinderen die nooit op vakantie
gaan. Deze kinderen logeren een weekje bij gastgezinnen, om zo een zorgeloze
vakantie mogelijk te maken.
• Home-Start: wordt verder toegelicht in onder Home-Start als organisatie.
• Maatjesproject: gericht op het doorbreken en/of voorkomen van sociaal isolement
onder mensen met een licht (verstandelijke) beperking, een vrijwilliger is maatje voor
een deelnemer.
• Kinderkamp: een vakantiekamp voor kinderen in Zeeland, jaarlijks georganiseerd
door vrijwilligers voor tachtig kinderen die door omstandigheden geen vakantie
kunnen vieren.
• Succesvol terugkeren: vrijwillige re-integratie coaches zetten zich in om
gedetineerden te ondersteunen en te begeleiden bij hun re-integratie in de
samenleving.
• Vriendschappelijk huisbezoek: is bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen,
bij hen komt een vrijwilliger op huisbezoek om de eenzaamheid te doorbreken.
• Thuisadministratie: praktische hulp bij het aanbrengen van systeem in de financiële
administratie bij mensen die hier moeite mee hebben.
Omdat een percentage van de mensen in Oost-Souburg een zwakkere positie innemen in de
samenleving, kunnen zij goed geholpen zijn door een van de bovenstaande projecten van
Humanitas Zeeland. Anderzijds zijn er mogelijkheden voor de mensen uit de buurt OostSouburg om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Humanitas. Voor andere organisaties is er
een mogelijkheid om zowel vrijwilligers als deelnemers door te verwijzen naar Humanitas.
Contactgegevens:
Adres:
Lange Noordstraat 46
4331 CE Middelburg
Email:
zeeland@humanitas.nl
Telefoon:
Humanitas Nederland: 020 - 52 31 100
Humanitas Zeeland (na 18.00 uur): 06 - 20 92 71 23
Website:
www.humanitas.nl

Organisatie:
Indigo (Indigo, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Indigo zet zich in voor mensen met (een risico op) psychische problemen door heel
Nederland (Indigo, 2017). Er wordt direct en dichtbij hulp geboden, waardoor zo snel als
mogelijk regie genomen kan worden op het eigen leven en er (weer) deelgenomen kan
worden in de samenleving. Indigo doet zijn best om zorg in de eerste lijn vorm te geven,
maar wanneer noodzakelijk wordt er vanuit de tweede lijn gewerkt. Hierbij is het hoofddoel
dat er kwalitatief goede mentale ondersteuning in de nabijheid van de cliënten wordt
geleverd.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De mensen in Oost- Souburg kunnen gebruik maken van de hulp- en dienstverlening die
door Indigo geboden wordt.
Contactgegevens:
Adres:
Govert Flincklaan 51
4383 WB
Vlissingen
E-mail:
info@indigozeeland.nl
Telefoon:
0113 - 246 060
Website:
www.indigo.nl/locaties/indigo-in-vlissingen/gezondheidscentrum-govert-flinck/

Organisatie:
KansPlus (KansPlus, 2018 )
Doelstelling van de organisatie:
Kansplus is een landelijke organisatie die streeft naar een waardevol leven voor mensen met
een verstandelijke beperking. De kwaliteit van leven staat centraal en de eigen
mogelijkheden dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Het is een belangennetwerk dat zich inzet niet alleen voor de mensen met een verstandelijke
beperking, maar ook voor familie en andere naasten. Met 60 ledengroepen, 7000 leden en
ruim 1000 vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen
van mensen met een verstandelijke beperking. KansPlus organiseert regelmatig lokale
activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast is in Zeeland de ledengroep Zeeland
actief waarbij meer dan 150 leden zijn aangesloten en ondersteunt KansPlus ook
cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak.
Omdat KansPlus zich niet alleen richt op de mensen met een verstandelijke beperking maar
ook op diens omgeving, worden alle onderdelen van het netwerk ondersteund en
meegenomen in de hulpverlening. Familieleden kunnen een natuurlijke rol blijven behouden
ten opzichte van hun familielid met een verstandelijke beperking. Verder is KansPlus zeer
actief in het creëren van netwerken met andere belangenorganisaties. Door deze
samenwerking kunnen de cliënten van de organisaties een betere kwaliteit van zorg ervaren.
Contactgegevens:
Bezoekadres:
De molen 83
3995 AW
Houten
Postadres
Postbus 408
3990 GE
Houten
E-mail:
Via website bij contactformulier
Via info@kansplus.nl
Telefoon:
030 236 37 44
Website:
www.kansplus.nl
www.kanspluszeeland.nl

Organisatie:
Leger des Heils - Korps Walcheren (Leger des Heils, 2017).
Doelstelling van de organisatie:
Het Leger des Heils is een professionele hulpverleningsorganisatie, maar op de eerste plaats
een protestants-christelijke geloofsgemeenschap. Zij bieden verschillende soorten
hulpverlening zoals hulp aan mensen zonder onderdak, beschermd of zelfstandig wonen,
hulp bij opvoeding, jeugdbescherming & reclassering, arbeidsre-integratie en
vrijetijdsbesteding vanuit een christelijke motivatie.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Het Korps Walcheren is een onderdeel van het Leger des Heils. Er worden binnen het korps
diverse activiteiten georganiseerd die te bezoeken zijn voor alle inwoners van Walcheren.
Hieronder enkele voorbeelden:
• Kledingwinkel Vlissingen: maandag van 13.30-15.30 uur, woensdag en vrijdag van
9.00-15.00 uur. Adres: Singel 254 (hoek Paul Krugerstraat).
• Samenkomst (kerkdienst): zondag om 10.00 uur, met kindernevendienst, oppas en
koffie/thee drinken na afloop.
• Coffeecorner (inloop): dinsdag 12:30-24:30 uur en donderdag van 9.30-12.30 uur.
• Budgetcoach Zeeland: voor gratis financieel advies, op de 1e en
3e donderdagochtend van de maand.
• Crea Café: creatieve werkvormen leren, of zo maar even gezellig samen koffie/thee
drinken, 2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur.
• Gitaarles: donderdag van 18.30-19.15 uur, volgens rooster.
• Lunch Time: in de oneven weken samen eten, voor wie altijd alleen eet. Vanaf 11.00
uur staat de koffie klaar en rond 12.00 uur eten we samen. Bijdrage: € 5,=
• Open koor: donderdag om 19.30 uur.
• Senioren-inloop: voor senioren van 55+, eens per maand op dinsdagmiddag van
14.00-16.00 uur.
Pastorale zorg en maatschappelijke dienstverlening: neem voor geestelijke en/of materiële
steun voor jezelf of een ander gerust contact op met de pastorale zorg. Alle bewoners van
Oost-Souburg kunnen gebruik maken van de activiteiten die het Korps Walcheren
organiseert. Hierdoor worden sociale contacten, samenhang en activiteiten ondernemen
gestimuleerd.
Contactgegevens:
Bezoekadres:
Het Zwin 1
4335 XT
Middelburg
E-mail:
korps.walcheren@legerdesheils.nl
Telefoon:
0118 – 614 877 of 06 – 10 18 89 73
Website:
www.legerdesheils.nl/korpswalcheren

Organisatie:
Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW, 2019).
Doelstelling van de organisatie:
Maatschappelijk Werk Walcheren is een divisie van Zorgstroom, een organisatie voor zorgen dienstverlening op Walcheren. Maatschappelijk Werk Walcheren biedt hulp voor
iedereen, deze hulp is gratis en zonder verwijzing. Zo kan je terecht bij Maatschappelijk
Werk Walcheren voor advies en ondersteuning bij vragen en problemen over bijvoorbeeld
het op orde krijgen van je administratie, wanneer je schulden hebt of als er sprake is van
ruzie of geweld. Maatschappelijk Werk Walcheren hebt je totdat je zelf weer kunt of de juiste
ondersteuning hebt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Maatschappelijk Werk Walcheren is werkzaam in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en
Veere. Zij bieden de volgende mogelijkheden aan:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: alle inwoners van Walcheren kunnen hier binnen
lopen om in gesprek te gaan met een maatschappelijk werker. Zij zitten in het
gebouw van Porthos in Middelburg en in De Combinatie in Vlissingen.
• Jeugd Interventie Team (JIT): JIT bestaat uit een maatschappelijk werker en de
jeugdagent, zij gaan bij jongeren op huisbezoek die overlast veroorzaken, ongewenst
gedrag vertonen of veel spijbelen. Zij gaan in gesprek met de jongere en de ouders
en kijken welke hulp hier nodig is.
• Wet tijdelijk huisverbod: soms moet er direct ingegrepen worden bij (dreigend)
huiselijk geweld. In die noodsituaties legt de officier van justitie (in opdracht van de
burgemeester) een huisverbod op. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij
kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Zodra er een melding van
huisverbod binnenkomt, gaat de medewerker van het crisisinterventieteam met de
melding aan de slag. Maatschappelijk werkers van Maatschappelijk Werk Walcheren
maken deel uit van dit team. De maatschappelijk werker stelt samen met betrokkenen
een veiligheidsplan op, wat binnen 10 werkdagen start.
• Schoolmaatschappelijk werk: de schoolmaatschappelijk werkers werken samen
met Maatschappelijk Werk Walcheren. op alle basisscholen op Walcheren en de
scholen voor het voortgezet onderwijs biedt Schoolmaatschappelijk Werk
ondersteuning. In nauwe samenwerking met de intern begeleider en de
jeugdgezondheidszorg maken ze deel uit van de zorgstructuur op scholen.
• Sociaal Raadsliedenwerk: richt zich op juridische zaken zoals helpen met
bemiddelen bij instanties, bezwaarschriften en belastingen.
• Formulierenbrigade: zij helpen mensen bij het invullen van formulieren zoals het
aanvragen van toeslagen of voorzieningen. De formulierenbrigade kijkt ook mee of
mensen in hun situatie optimaal gebruik maken van regelingen en voorzieningen.
• Schuldhulpverlening: Maatschappelijk Werk Walcheren biedt advies, informatie en
ondersteuning over schuldhulpverlening. Zij werken samen met Orionis Walcheren,
waarbij Orionis Walcheren de schuldhulpverlening uitvoert.
Maatschappelijk Werk Walcheren is van belang voor de bewoners van Oost-Souburg, omdat
zij verschillende vormen van hulp aanbieden aan alle inwoners van Walcheren. Bewoners
van Oost-Souburg kunnen hier terecht voor adviezen en doorverwijzing naar andere
organisaties en dit maakt Maatschappelijk Werk Walcheren ook van belang voor andere

organisaties. Tijden inloopspreekuur (in de Combinatie): Van maandag t/m vrijdag 9:00 uur 12:30 uur en 13:00 uur - 17:00 uur. Je kunt hier zonder afspraak terecht.
Contactgegevens:
Adres:
Gebouw Porthos
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL
Middelburg

Gebouw De Combinatie
Pablo Picassoplein 16
4382 KB
Vlissingen

E-mail:
info@mww.nl
Telefoon:
0118 – 448 844
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur - 17:00 uur.
Website:
www.mww.nl

Organisatie:
Manteling Walcheren (Manteling Walcheren, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Manteling helpt mantelzorgers, mensen met een ziekte/ beperking, mensen met psychische
problemen, mensen die eenzaam zijn, mensen met dementie en mensen in de laatste fase
van hun leven. De medewerkers van manteling ondersteunen de mantelzorgers en de
mensen die hulp vragen om zo de kwaliteit van leven te verbeteren. Mantelzorg is
langdurige, onbetaalde zorg voor hulpbehoevenden, die door naasten (zoals familie,
vrienden of buren) wordt gegeven.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Manteling biedt hulp aan de volgende groepen:
• Mantelzorgers: Mantelzorgers zijn de buren, vrienden of familie die een zieke,
hulpbehoevende naaste helpen bij bijvoorbeeld de algemene dagelijkse handelingen,
boodschappen doen en/ of helpen in het huishouden. Deze zorgvraag is meestal iets
wat ongevraagd op iemands pad komt en dit kan ervoor zorgen dat de zorg zich
opstapelt en moeilijk gedeeld kan worden. Dit kan leiden tot overbelasting van de
mantelzorger en hier biedt Manteling hulp met informatie en advies, hulp bij
aanvragen, een luisterend oor, bijeenkomsten met andere mantelzorgers, activiteiten
voor de mantelzorger en cursussen en praktische ondersteuning door middel van het
inzetten van vrijwilligers. Dit alles met als doel de mantelzorger te ontlasten.
• Vrijwilligers: Ze werden al even genoemd in het vorige stukje, Manteling werkt met
veel vrijwilligers om ook op deze manier de mantelzorger te ondersteunen. Manteling
onderhoud persoonlijk contact met de vrijwilligers en voor meer informatie kan je altijd
geheel vrijblijvend contact opnemen met Manteling.
• Hulpvragers: hulpvragers zijn de mensen die door een ziekte of beperking meer hulp
nodig hebben bij de verzorging, het huishouden of de dagelijkse bezigheden. Zij
kunnen bij Manteling terecht voor een vrijwilliger voor verschillende redenen. Dit kan
zijn voor de gezelligheid, praktische hulp, een luisterend oor, een steuntje in de rug of
gewoon iemand die er voor je is.
Manteling is van belang voor alle bewoners van Oost-Souburg die zelf mantelzorger zijn,
hulpvrager zijn of graag vrijwilliger willen worden om hulpvragers te helpen. Manteling geeft
advies, informatie en ondersteuning en je kunt hier geheel vrijblijvend naar vragen. Manteling
kan ook van de belang zijn voor andere organisaties, omdat zij in samenwerking wat kunnen
betekenen voor de mantelzorgers en de hulpvragers. Iedereen kan een beroep doen op
Manteling.

Contactgegevens:
Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL
Middelburg
E-mail:
info@mantelingwalcheren.nl
Telefoon:
0118 – 553 530
Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9:30 uur - 15:00 uur.
Website:
www.mantelingwalcheren.nl
Overig telefoonnummer:
Wanneer je een aanvraag wil doen voor vrijwillige palliatief terminale zorg thuis (dit is zorg in
de laatste levensfase) dan kan je bellen naar: 06 – 53 67 73 04.

Organisatie:
Mentorschap Zeeland (Mentorschap Zeeland, 2018).
Doelstelling van de organisatie:
Mentorschap Zeeland heeft als doel in de Provincie Zeeland een pool van vrijwilligers te
werven, te trainen en te begeleiden die als mentor willen optreden.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Mentorschap Zeeland werkt met mentoren die worden ingezet, wanneer mensen door ziekte
of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen. Voorbeelden
van ziekte en geestelijke aandoeningen waar binnen Mentorschap Zeeland mee gewerkt
wordt, zijn dementie, verstandelijke beperkingen, psychiatrische ziektebeelden of mensen
die in een coma liggen. De mentoren worden ingezet als er geen familie meer is die zorg
draagt voor deze mensen. Mentoren helpen deze doelgroep in het maken van beslissingen
met betrekking tot verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.
Daarnaast zijn er diverse projecten waar Mentorschap Zeeland aandacht aan besteed. Een
voorbeeld hiervan is dat Mentorschap Zeeland mentoren inzet in het voorkomen en
signaleren van ouderenmishandeling. Door een subsidie van het Ouderenfonds zijn er
mogelijkheden ontstaan tot het ontwikkelen van een training, waarbij vrijwilligers
vaardigheden krijgen aangeleerd met betrekking tot het voorkomen van
ouderenmishandeling.
Mentorschap Zeeland kan mensen in de wijk Oost-Souburg een mentor bieden, wanneer er
geen familie meer is die zorg draagt voor deze mensen en zij ook niet meer in staat zijn om
zelf beslissingen te kunnen nemen. De mentor kan deze mensen helpen in het maken van
beslissingen met betrekking tot verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.
Contactgegevens:
Adres:
Noordmonsterweg 1
4332 SC
Middelburg
Email:
info@mentorschapzeeland.nl
Telefoon:
06 – 12 58 15 61
Website:
www.mentorschapzeeland.nl

Organisatie:
MGB Vlissingen (MBG , 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De doelstelling van MGB Vlissingen is de cliënt helpen door samen met hen op weg te gaan
naar een zelfstandig, geestelijk en maatschappelijk leven. MGB staat zoveel mogelijk
mensen op Walcheren bij met woord en daad, omdat zij geloven dat met liefde van God alles
overwonnen kan worden.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
MGB (Met Gods Begeleiding) is een christelijke hulpverleningsorganisatie die ondersteuning
biedt om ervoor te zorgen dat mensen een geestelijk en maatschappelijk leven leiden. Hierbij
zijn zij gericht op drie kernonderdelen, namelijk maatschappelijk werk, woonbegeleiding en
dagbesteding.
Er kunnen namelijk diverse redenen zijn waarom zelfstandig wonen en/of functioneren (nog)
niet mogelijk is voor iemand, bijvoorbeeld door een gebrek aan praktische vaardigheden om
een huishouden te doen, mensen die een puinhoop gemaakt hebben van hun leven door
schulden en onvoldoende discipline, mensen die na het afkicken ondersteuning en
bescherming nodig hebben of mensen die door psychische klachten of een ingewikkeld
karakter belemmerd worden in het leiden van een stabiel en zelfstandig leven. In deze
gevallen kan MGB vaak iets betekenen.
De organisatie organiseert op woensdag- en zondagavonden een eetcafé. Daarnaast zijn er
ook mogelijkheden voor wonen in een kleinschalige woonvorm en het opstellen van doelen
met een persoonlijk mentor.
Mensen die hulp zoeken bij MGB hebben hiervoor een indicatie nodig. Deze indicaties
worden vrijwel altijd via de WMO verleent. Vaak speelt Porthos een leidende rol in het geven
van deze indicaties. De kosten voor de zorg die geboden wordt door MGB worden door de
WMO vergoed. Hierbij komt in sommige gevallen een eigen bijdrage kijken. MGB biedt deze
mensen onder andere ambulante hulp, maar ook activiteiten zoals houtbewerking,
schilderen, klussen, etc. Bij deze activiteiten kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale
contacten leggen.
De organisatie werkt samen met diverse andere instellingen: Coöperatie Kleinschalige zorg
Zeeland (CKZ), Sta op zorg, Gors, Emergis, diverse wooncorporaties zoals L’Escaut,
Orionis, Reclassering en Porthos.
Contactgegevens:
Adres:
Badhuisstraat 66
4381 LV Vlissingen
Email:
info@mgbvlissingen.nl
Telefoon:
0118 - 410 696 (ma t/m vrij van 9:00 - 12:00 uur.) Noodtelefoon: 06 - 42 50 94 71
Website:
www.mgbvlissingen.nl

Organisatie:
Porthos (Porthos, 2010-2019)
Doelstelling van de organisatie:
Porthos biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben, om weer te kunnen
participeren in de samenleving. Deze ondersteuning uit zich in het geven van advies en het
beantwoorden van vragen op het gebied van opvoeden, opgroeien, welzijn en zorg.
Daarnaast kan Porthos iemand doorverwijzen naar de juiste instantie voor de juiste hulp.
Porthos biedt dus zelf geen fysieke hulp aan, maar is een informatiepunt, toegankelijk voor
iedereen met vrije in- en uitloop.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Hieronder worden de onderdelen van Porthos weergegeven:
• Het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG): hierbij kan iedereen terecht voor
informatie, advies, ondersteuning en hulp met betrekking tot opvoeden en opgroeien.
• Gebiedsteam Vlissingen: in het Gebiedsteam werken professionals met
verschillende achtergronden; er zit altijd een welzijnswerker, enige maatschappelijk
werkers met ervaring uit verschillende domeinen en een medewerker van Intervence
(voorheen Bureau Jeugdzorg). In het Gebiedsteam werken deze professionals
samen aan de aanpak van het probleem. Er wordt ook een sleutelwerker
toegewezen, dit is de vaste contactpersoon van de cliënt. De sleutelwerker is een van
de leden van het Gebiedsteam.
• Zorg en Adviesteam (ZAT, ook wel MDO genoemd): dit is een team dat werkzaam
is op school en bestaat uit: de intern begeleider (IB-er), de orthopedagoog van de
schoolbegeleidingsdienst (SBD) en de Porthos medewerkers op locatie: de
schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.
Belangrijk is dat de genoemde onderwijs- en zorgprofessionals elkaar weten te
vinden en samen zorg en verantwoordelijkheid delen. Zij ondersteunen elkaar in het
delen van informatie en het geven van adviezen.
Porthos is van belang voor de bewoners van Oost-Souburg en voor andere organisaties,
omdat Porthos een belangrijk advies- en verwijspunt is. Hierdoor kunnen niet alleen
bewoners, maar ook professionals advies vragen bij Porthos. Je kunt zonder afspraak
binnenlopen.
Contactgegevens:
Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
43331 PL
Middelburg
E-mail:
info@porthos.nl
Telefoon:
088 – 75 14 000
Te bereiken op werkdagen
van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Bereikbaarheidsdienst Jongeren:
0411 – 650 680
Buiten kantoortijden en op feestdagen
bereikbaar voor dringende zaken en onveilige
situaties die niet tot morgen kunnen wachten.

Website:
www.porthos.nl
Openingstijden loket Porthos Middelburg:
Iedere dag geopend van 8:30 uur tot 17:00 uur.
Iedereen is welkom zonder afspraak.

Organisatie:
Reclassering Nederland (Reclassering Nederland, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van Reclassering Nederland is om bij te dragen aan een veiligere samenleving
doordat daders en verdachten begeleid worden vanaf hun arrestatie tot en met een volledige
invrijheidstelling. Hierbij worden er voorwaarden gesteld waardoor daders op het rechte pad
komen en blijven, worden daders en verdachten positief beïnvloed en risico’s beheerst
doordat zij gestimuleerd worden om hun gedrag te veranderen.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Reclassering Nederland adviseert, houdt toezicht, organiseert gedragstrainingen en ziet toe
op de uitvoering van werkstraffen. Doordat Reclassering Nederland risico’s inschat,
oplossingen aanreikt en ingrijpt wanneer nodig, zorgen zij ervoor dat daders en verdachten
weer positief deelnemen aan de samenleving. Hierbij wordt er gewerkt met methodes en
trainingen, goede begeleidingen en diagnoses. Om volledig toezicht te hebben op de
cliënten wordt er nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie, de politie en justitiële
instellingen. Daarnaast wordt er samengewerkt met gemeenten, psychiatrische instellingen,
verslavingszorg, woningbouwverenigingen en in sommige gevallen het bedrijfsleven.
Reclassering Nederland is gevestigd door het hele land. In Zeeland bevindt de kantoorlocatie
zich in Middelburg. Het werkgebied spreidt zich uit over de hele provincie en is er dus ook
voor Oost-Souburg.
Contactgegevens:
Adres:
Vrijlandstraat 33
4337 EA
Middelburg
Telefoon:
088 8041505
Website:
www.reclassering.nl

Organisatie:
Slachtofferhulp Nederland (Slachtofferhulp Nederland, 2018).
Doelstelling van de organisatie:
Slachtofferhulp Nederland zet zich in voor slachtoffers van misdrijven, calamiteiten en
verkeersongevallen. Daarnaast helpen zij ook nabestaanden, getuigen en andere
betrokkenen. Door de financiering van het ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten
en het Fonds Slachtofferhulp zijn er geen verdere kosten verbonden aan de hulp die
Slachtofferhulp biedt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Het doel van de organisatie is het ondersteunen van slachtoffers bij het verwerken van de
gebeurtenis en waar mogelijk, het herstellen en verlichten van materiële en immateriële
schade. Hierbij is de zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer het uitgangspunt.
De organisatie zet zich in voor de rechten van slachtoffers en het verbeteren van hun positie
en kennisontwikkeling op dit gebied wordt gestimuleerd. De politie neemt contact op met de
organisatie nadat er aangifte gedaan wordt. Er vindt dan over het algemeen eerst een
telefonisch gesprek plaats en indien nodig biedt de organisatie vervolghulp aan, zoals
praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies. Je kan ook zelf contact opnemen met
slachtofferhulp via mail, chat, telefoon of social media.
Slachtofferhulp Nederland heeft verschillende vestigingen in Nederland, met een locatie in
Middelburg. De organisatie biedt dus ook hulp aan de bewoners van Oost-Souburg en zij
kunnen hier terecht. Daarnaast biedt Slachtofferhulp diverse informatie voor professionals
via de website.
Contactgegevens:
Adres:
Park Veldzigt 75
4336 DX
Middelburg
E-mail:
Je kunt contact opnemen via de website bij Contact.
Telefoon:
0900 – 01 01
Website:
www.slachtofferhulp.nl

Organisatie:
Sta Op Zorg (De Hoop GGZ, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Sta Op Zorgt gelooft dat er voor iedereen hoop is. Voor elk individu is herstel en genezing
mogelijk. Ieder mens, ongeacht zijn of levensovertuiging wordt geholpen. Sta Op Zorg
verwacht wel dat de hulpvrager respect heeft voor haar christelijk visie.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Sta Op Zorg biedt volwassen GGZ en verslavingszorg. Dit houdt in: behandeling voor
angst/stemmingsklachten, trauma, persoonlijkheidsproblematiek en/of verslaving. Sta Op
Zorg biedt ambulante individuele gesprekken en groepsbehandeling. Tevens leidt Sta Op
Zorg toe naar opname in de kliniek en biedt nazorg. Sta Op Zorg biedt ouder- en
partnergesprekken. Daarnaast biedt de polikliniek diagnostiek op het gebied van o.a.:
borderline, ADHD, autisme en IQ.
De hulp van Sta Op Zorg wordt op maat gemaakt en is gericht om tot een goede genezing
en herstel te komen. Zij willen niet alleen problemen oplossen maar ze ook helpen
voorkomen. Er worden voorlichtingen aangeboden op o.a. scholen, kerken en organisaties.
Een ander onderdeel is het inloophuis en het straathoekwerk. In het inloophuis kunnen
gasten terecht voor koffie, thee, een gratis warme maaltijd en een luisterend oor. De
straathoekwerkers die ook werkzaam zijn in het inloophuis gaan een aantal keer per week de
straat op. Waar nodig zullen zij ondersteuning bieden en eventueel doorverwijzen naar
hulpverlening. Op woensdagavond vindt de Stay Cleanavond (zelfhulpgroep)
plaats.Bewoners uit Oost-Souburg kunnen zich aanmelden voor behandeling bij de
polikliniek in Vlissingen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van het inloophuis voor koffie,
thee, een gratis warme maaltijd en een luisterend oor. Organisaties kunnen cliënten waarbij
is van angst/stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma en/of verslaving
aanmelden voor behandeling. Daarnaast kunnen organisaties gebruik maken van de
voorlichtingen die Sta Op Zorg biedt.
Contactgegevens:
Adres:
Badhuisstraat 28
4381 LS
Vlissingen
Email:
info@staopzorg.nl
Telefoon:
0118 – 411 193
Website:
www.staopzorg.nl

Organisatie:
Stichting ROAT (Stichting ROAT, 2017)
Doelstelling van de organisatie:
Stichting ROAT biedt ondersteuning om het welzijn van bewoners te bevorderen en de
sociale veiligheid in wijken te versterken.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost- Souburg en andere organisaties:
Stichting ROAT biedt duurzame oplossingen voor hardnekkige overlastsituaties met risico
jongeren, stimuleert jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkelingskansen en betrekt de
directe sociale omgeving in dit proces. Stichting ROAT werkt nauw samen met onder andere
de Richard Krajicek Foundation (RKF). De RKF richt zich op het realiseren van sportpleinen
in de wijken in Nederland waar de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn.
Naast het jongerenwerk nemen (opbouw)werkers van stichting ROAT deel aan de
Gebiedsteams in Vlissingen. Het Gebiedsteam is een multidisciplinair team, dat werkt met
mensen in midden- en hoog risicosituaties.
Hedendaags Opbouwwerk wordt naast de Gebiedsteams ingezet voor:
* Het versterken van de sociale samenhang in aandachtwijken.
* Het bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers.
* Het versterken van onderlinge (informele) netwerken / verbanden om oplossingsgericht met
elkaar aan de slag te gaan vanuit een integrale benadering.
* Het bevorderen van de leefbaarheid in de aandachtwijken.
Hieronder worden de verschillende onderdelen van ROAT weergegeven:
• Klussendienst: is opgezet voor bewoners die zelf niet meer in staat zijn om kleine
klussen te verrichten en niet beschikken over familieleden of persoonlijk netwerk en op
of beneden bijstandsniveau moeten zien rond te komen. Deze klussendienst wordt
geheel gratis uitgevoerd met uitzondering van gebruiksmaterialen.
• MultiCulti: MultiCulti is een inloophuis voor jongeren uit Oost-Souburg en omstreken.
De jongeren hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de tafeltennistafel,
PlayStation of gezellig een potje te dammen of te kaarten. Daarnaast kunnen zij bij de
medewerkers terecht met hulpvragen. De medewerkers krijgen door gebruik te maken
van het clubhuis zicht op de jongeren en leren de jongeren op een persoonlijke manier
kennen.
• Voedseluitgiftepunt (VUP): richt zich op eenoudergezinnen, alleenstaanden, daklozen
en gezinnen die in financiële nood verkeren, om welke reden dan ook. VUP biedt
praktische tijdelijke noodhulp om in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Biedt
kwetsbare inwoners een luisterend oor, tips en adviezen. Iedere woensdag vindt er
tussen 10.00 tot 12.00 voedsel uitgifte plaats.
• Trainingen: Door de medewerkers van stichting ROAT worden diverse trainingen
gegeven zoals: sociale vaardigheidstraining, cognitieve vaardigheidstraining,
vriendentraining, training agressieregulatie, coaching en nazorg. Verder worden er
trainingen op maat verzorgt.
• Sport uitleen: is een vorm van dienstverlening specifiek voor bewonersinitiatieven,
sportaanbieders, scholen en stichtingen binnen de gemeente Vlissingen. Via de site
van stichting ROAT kunnen de sportartikelen besteld worden. Deze sportuitleen is
geheel gratis.
• Buurtpreventieteam: zie sociale kaart.

Contactgegevens:
Adres:
Westerzicht 64
4385 AM
Vlissingen
E-mail:
info@stichtingroat.com
Telefoon:
0118 – 468 158
Website:
www.stichtingroat.com

Organisatie:
Tafel Thuis - Dé Zeeuwse Keuken (Tafel Thuis, De Zeeuwse keuken, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Tafel thuis - Dé Zeeuwse Keuken is een grootkeuken die maaltijden bereiden tegen een
betaalbare prijs.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Er wordt binnen de organisatie gestreefd naar het gebruik van verse ingrediënten, een
gevarieerd aanbod en aandacht voor individuele wensen zoals bijvoorbeeld dieetmaaltijden
of aangepaste maaltijden aan geloofsovertuigingen. De organisatie levert aan mensen thuis,
bedrijven en instellingen op diverse Zeeuwse eilanden. Er wordt gewerkt met gezonde
seizoensgebonden producten uit de streek. Tafel Thuis - Dé Zeeuwse Keuken biedt de
mogelijkheid om iedere week zelf een menu samen te stellen vanuit een keuzemenu wat
door de organisatie wordt aangeboden. Deze menu’s bestaan uit een voor-, hoofd- en
nagerecht. Hierbij is het ook mogelijk om een een- of tweegangenmenu te bestellen. Indien
er speciale dieetwensen of allergieën zijn kan hier rekening mee gehouden worden. Dit geldt
ook voor vegetariërs.
Tafel Thuis - Dé Zeeuwse Keuken bezorgt de maaltijden twee keer per week thuis.
Daarnaast helpen de bezorgers met het invullen van de menukaart wanneer je hier hulp bij
nodig hebt en zijn ze er om je vragen te beantwoorden.
Bewoners van Oost-Souburg kunnen gebruik maken van Tafel Thuis -Dé Zeeuwse Keuken.
Zij zijn er voor iedereen die niet in de gelegenheid is om zelf te koken of geen zin heeft om
het zelf te doen.
Contactgegevens:
Bezoek- en postadres:
Diodeweg 8
4338 PW
Middelburg
E-mail:
info@tafel-thuis.nl
Telefoon:
0118 - 63 20 30
Website:
www.tafel-thuis.nl

Organisatie:
Veiligheidshuis Zeeland (Veiligheidshuis Zeeland, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Het veiligheidshuis koppelt de justitiële keten aan de zorg- en welzijns keten, met als doel
om op een zo effectief mogelijke manier criminaliteit, recidive (terugval in oud ongewenst
gedrag) en overlast tegen te gaan en daarmee de sociale veiligheid in Zeeland te vergroten.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Het Veiligheidshuis werkt met een persoonsgerichte aanpak, wat wil zeggen dat ze per
persoon de situatie bekijken en hier hun werkwijze op aanpassen. Daarnaast werkt het
Veiligheidshuis nauw samen met ketenpartners en wordt ook de nazorg van ex-gevangenen
verzorgd, met als doel om de terugkeer van Zeeuwse burgers uit de gevangenis in goede
banen te leiden. Uiteindelijke hebben alle interventies van het Veiligheidshuis tot doel om
integratie in de lokale samenleving te bevorderen en een maatschappelijk aanvaardbaar
bestaan te creëren.
Het Veiligheidshuis is een belangrijke ketenpartner voor andere organisaties en voor OostSouburg, omdat het Veiligheidshuis de veiligheid van de bewoners wil bewaken door
criminaliteit te verminderen maar ook de focus te leggen op het helpen en het verbeteren van
het leven van de bewoners. Hierdoor kunnen de medewerkers van het Veiligheidshuis
belangrijke informatie partners en doorverwijzers zijn voor andere organisaties.
Contactgegevens:
Adres:
Stadhuisplein 8A
4382 LG
Vlissingen
E-mail:
secretariaat@veiligheidshuiszeeland.nl
Telefoon:
0118 – 420 410
Website:
www.veiligheidshuiszeeland.nl

Fax:
0118 – 420 411

Organisatie:
Vluchtelingenwerk (Vluchtelingenwerk, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De doelstelling van vluchtelingenwerk is het belangen van vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse
samenleving.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het
opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Het is een onafhankelijke organisatie die
zich landelijk met 13.500 en op Walcheren rond de 45 vrijwilligers, inzet voor de
bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek
geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.
Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen vanaf het moment van binnenkomst tot en met
hun integratie in de Nederlandse samenleving. Op Walcheren verzorgen zij gedurende één
jaar maatschappelijke begeleiding vanaf het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben
gekregen. Hierbij worden deze mensen begeleid in het ondernemen van praktische stappen,
wat varieert van het afsluiten van een huurcontract en het aanvragen van een uitkering, naar
het helpen bij het inrichten van hun huis of het aanmelden van kinderen bij een school. Deze
begeleiding is gericht op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de
samenleving.Vluchtelingenwerk kan in Oost-Souburg van Vlissingen voor gedurende één
jaar maatschappelijke begeleiding verzorgen voor vluchtelingen. Dit kan verstrekt worden
vanaf het moment dat zij een verblijfsvergunning gekregen hebben.
Contactgegevens:
Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
4331 PL
Middelburg
Email:
walcheren@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon:
0118 – 633 500
Website:
www.vluchtelingenwerk.nl

Organisatie:
Voedselbank Walcheren (Voedselbanken , 2018)
Doelstelling van de organisatie:
De Voedselbank Walcheren heeft als doel het leveren van een bijdragen aan de
vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio
Walcheren.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Voedselbank Walcheren is een organisatie die producten inzamelt bij producenten,
distributeurs van levensmiddelen en particulieren. Deze producten worden wekelijks
verdeeld onder gezinnen en organisaties die voldoen aan de criteria die door de
Voedselbank zijn geformuleerd. Door het verlenen van voedselhulp, wordt ervoor gezorgd
dat de betrokken gezinnen minder dagelijkse zorgen ervaren, waardoor er meer ruimte
ontstaat om aan een structurele oplossing voor problemen te werken. Voedselhulp wordt in
eerste instantie voor drie maanden verstrekt. Dit kan verlengd worden tot maximaal drie jaar.
Hiervoor moeten tijdig nieuwe aanvragen gedaan worden en er wordt gewerkt met
periodieke toetsing.
De Voedselbank Walcheren is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De
gezamenlijke voedselbanken stellen de toekennings-criteria vast, waaraan ook de
Voedselbank Walcheren zich houdt. Mensen die in aanmerking willen komen voor
voedselhulp, kunnen alleen een aanvraag indienen via een van de onderstaande
hulpverlenende instanties. Alleen met deze (zogenaamde erkende) instanties zijn door de
Voedselbank Walcheren afspraken gemaakt over het indienen van aanvragen voor
voedselhulp. Aanvragen die rechtstreeks zijn ingediend of via een andere dan een van de
onderstaande instanties, worden niet in behandeling genomen.
Ondersteunende instanties zijn: Maatschappelijk Werk Walcheren, Porthos Middelburg,
Porthos Vlissingen, Vluchtelingenwerk, Emergis, Reclassering, Orionis Walcheren
(Budgetbeheer), Leger des Heils, stichting Sta op Zorg.
Contactgegevens:
Adres:
Kleverskerkseweg 57
4338 PM
Middelburg
Telefoon:
0118 – 627 379
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Website:
www.voedselbankwalcheren.nl

Organisatie:
Walchers Platform voor de Minima (Vrijwilligerspunt Vlissingen, 2018 )
Doelstelling van de organisatie:
De doelstelling van het Walchers Platform voor de Minima is het bieden van hulp aan
kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben, in een steeds complexere samenleving.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Het Walchers Platform voor de Minima geeft advies aan en overlegt met de Walcherse
gemeenten met betrekking tot het minimabeleid. Er wordt overlegd met aangesloten
organisaties en samen signaleren zij knelpunten.
Waar nodig wordt er ondersteuning geboden bij het invullen van formulieren voor onder
andere aanvragen kwijtschelding gemeentelijke/waterschap belastingen, aanvragen
toeslagen declaratiefonds, bijzondere bijstand, sportfonds en andere uitkeringsaanvragen.
Er wordt hiervoor tweemaal per week een sociaal spreekuur gehouden (Vincent van
Goghlaan 241a te Vlissingen). Het Walchers Platform voor de Minima is medevertegenwoordiger in de WMO-adviesraad Vlissingen en wordt gedragen door mensen die
zich op vrijwillige basis inzetten.
Het Walchers Platform voor de Minima kan hulp aanbieden aan de bewoners uit de wijk
Oost-Souburg, bij het helpen in het op orde stellen van hun leven. Bewoners kunnen zelf het
Walchers Platform voor de Minima benaderen, maar wanneer nodig kunnen andere
instanties een cliënt doorverwijzen naar deze vrijwilligersorganisatie, zodat de problemen
met de formulieren/instanties worden opgelost.
Contactgegevens:
Adres:
Stadhuis Vlissingen
Paul Krugerstraat 1
4382 MA Vlissingen
Email:
vrijwilligerspunt@vlissingen.nl
Telefoon:
14 – 0118
Website:
www.vacaturebank.vrijwilligerspuntvlissingen.nl/organisaties/walchers-platform-voor-deminima
Openingstijden:
Het sociale spreekuur is elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in het In- en
Uitloophuis te Vlissingen (Vincent van Goghlaan 241a in Vlissingen)

Organisatie:
WVO Zorg – Woonzorgcentrum de Gouwe Tuyn (WVO, 2014)
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van woonzorgcentrum de Gouwe Tuyn is het bieden van zelfstandige woningen in
een veilige omgeving aan ouderen.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
WVO zorg helpt en ondersteunt waar de mensen dat nodig hebben en is de zorg afhankelijk
van de persoonlijke situatie van de bewoner. Er is dagelijks een wijkverpleegkundige of
verpleegkundige aanwezig die alle zorg- en dienstverlening regelt dat nodig is. Hierbij vind
WVO zorg, dus ook het woonzorgcentrum de Gouwe Tuyn, het belangrijk dat er helderheid
is. Meepraten en meedenken over zaken die cliënten en medewerkers aan gaan net als
goede kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel.
Dit woonzorgcentrum biedt oudere mensen in de omgeving van Oost-Souburg een plek om
veilig te wonen zonder dat zij ver weg hoeven te gaan. Het gebouw heeft 76 kamers met
daar in een woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, douche, toilet met wastafel en een berging.
De woningen zijn van alle gemakken voorzien dus hoeven ouderen niks in te leveren qua
woonvoorzieningen wanneer ze besluiten hier te gaan wonen. Verder organiseert de Gouwe
Tuyn activiteiten van spelmiddagen tot muziekoptredens en kan er gebruik gemaakt worden
van de maaltijdservice aan huis mochten mensen niet mee willen eten in de recreatiezaal.
Contactgegevens:
Adres:
Gouwestraat 129
4388 RB
Oost-Souburg
E-mail:
info@wvozorg.nl
Telefoon:
0118 – 448 150
Website:
www.wvozorg.nl/onze-locaties/locatie:woonzorgcentrum-de-gouwe-tuyn

Organisatie:
WVO Zorg – Woonzorgcentrum Nieuw Bachtenpoorte (WVO, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van woonzorgcentrum Nieuw Bachtenpoorte is het bieden van zelfstandige
woningen in een veilige omgeving aan ouderen. WVO zorg helpt en ondersteunt waar de
mensen dat nodig hebben en is de zorg afhankelijk van de persoonlijke situatie van de
bewoner.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Er is dagelijks een wijkverpleegkundige of verpleegkundige aanwezig die alle zorg- en
dienstverlening regelt dat nodig is. Hierbij vind WVO zorg, dus ook het woonzorgcentrum
Nieuw Bachtenpoorte, het belangrijk dat er helderheid is. Meepraten en meedenken over
zaken die cliënten en medewerkers aan gaan net als goede kwaliteit van zorg staat hoog in
het vaandel.
Dit woonzorgcentrum biedt oudere mensen in de omgeving van Oost-Souburg een plek om
veilig te wonen zonder dat zij ver weg hoeven te gaan. Het gebouw heeft 73 appartementen
met daarin een woonkamer, keuken, 1 slaapkamer, badkamer, balkon of serre en een
berging. De meeste appartementen hebben daarnaast een hobby- of logeerkamer. De
woningen zijn van alle gemakken voorzien dus hoeven ouderen niks in te leveren qua
woonvoorzieningen wanneer ze besluiten hier te gaan wonen. Verder organiseert Nieuw
Bachtenpoorte activiteiten van bloemschikken tot gymnastiek. Er is ook een maaltijdservice
aanwezig wanneer mensen in de eigen woning willen eten. Daarnaast is er een recreatiezaal
waar gezamenlijk gegeten kan worden.
Contactgegevens:
Adres:
Oranjeplein 80
4388 AH
Oost-Souburg
E-mail:
info@wvozorg.nl
Telefoon:
0118 – 448 160
Website:
www.wvozorg.nl/onze-locaties/locatie:woonzorgcentrum-nieuw-bachtenpoorte

Organisatie:
Zeeuws Verlies (Zeeuws Verlies, 2018).
Doelstelling van de organisatie:
Zeeuws Verlies is er voor iedereen in Zeeland die informatie, advies of steun zoekt bij een
groot verlies.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Stichting Zeeuws Verlies is een kenniscentrum over de onderwerpen verlies en rouw en
biedt mensen ondersteuning bij deze aspecten. Zeeuws Verlies is bekend met beschikbare
rouwzorg die in Zeeland bestaat en kan hierover meer informatie verstrekken. Daarnaast kan
de organisatie verwijzen naar passende hulp in de omgeving. Zeeuws Verlies biedt mensen
ondersteuning in het leren omgaan met verlies. Niet alleen met betrekking tot rouw, maar
bijvoorbeeld ook in het leren omgaan met verlies van gezondheid, echtscheiding of verlies
van een baan. Rouwzorg betreft het hele terrein van zorg voor tijdens en na een overlijden.
Echter houdt Zeeuws Verlies zich vooral bezig met nazorg.
Hieronder staan diverse werkzaamheden van de stichting beschreven:
- Organiseren van openbare lezingen en trainingen, tevens voor stichtingen en
verenigingen.
- Bevorderen van kennis en deskundigheid van professionals en vrijwilligers die in
aanraking komen met rouw en verlies.
- Stimuleren van nieuwe initiatieven op het gebied van rouw en verlies.
- Uitwisselen van kennis en ervaring over rouwzorg ter bevordering van kwaliteit.
- Geven van presentaties over de activiteiten van Zeeuws verlies (op aanvraag)
- Behartigen van de belangen voor goede rouwzorg binnen de provincie.
- Verbinden, samenwerken en afstemmen met organisaties die hulp bieden met
betrekking tot verliesverwerking.
Zeeuws Verlies biedt steun aan alle inwoners van de provincie Zeeland. Er wordt niet alleen
ondersteuning geboden voor inwoners van de wijk Oost-Souburg, maar ook aan
professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, leerkrachten en andere
beroepsgroepen in Zeeland. Mensen kunnen hier terecht voor informatie, advies of steun bij
verlies.
Contactgegevens:
Adres:
Puccinilaan 20
4384 MK
Vlissingen
Email:
info@zeeuwsverlies.nl
Telefoon:
06 – 25 03 24 98
Website:
www.zeeuwsverlies.nl

Organisatie:
Zorgstroom (Zorgstroom, 2019)
Doelstelling van de organisatie:
De doelstelling van Zorgstroom is deskundige hulp die zo goed mogelijk wordt afgestemd op
uw dagelijkse, persoonlijke situatie, in samenwerking met de mensen om u heen. Een
liefdevolle zorg, waarbij men rekening houd met uw wensen, mogelijkheden en behoeften.
Samen zorgen we er voor dat u het leven kan leven zoals u dat wilt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Zorgstroom werkt vanuit drie kernwaarden:
Open: Openstaan voor de wens van de cliënt, open voor een goede dialoog en open voor
vernieuwing
Passie: De inzet van medewerkers om de gevraagde ondersteuning mogelijk te maken.
Creatief in het vinden van oplossingen en het doen van een stap extra.
Samen: Het samenwerken van professionals, netwerk en vrijwilligers.
Zorgstroom biedt vele vormen van zorg aan. Zoals zelfstandig wonen, leven met zorg en
ondersteuning van dichtbij. Hierbij is ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Zorgstroom
biedt zorg in heel Walcheren en is altijd in de buurt door de vele vestigingen. 24 uur per dag
en zeven dagen per week is Zorgstroom beschikbaar om zorg te verlenen. Deze zorg wordt
aangeboden door wijkteams, woonzorgcentra, zorghotels en hospices. Er wordt zorg
geboden voor de zorgvrager, maar ook voor de mantelzorger.
Zorgstroom biedt zorg aan alle inwoners van Walcheren, zo ook de inwoners van de wijk
Oost-Souburg. Mensen die hulpbehoevend zijn kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld
thuiszorg en huishoudelijke hulp die door Zorgstroom wordt verleend. De diëtiste van
Zorgstroom kan ook advies geven over gezonde voeding.
Contactgegevens:
Adres:
Breestraat 15
4331 TS
Middelburg
Email:
info@zorgstroom.nl
Telefoon:
0118 – 684 000
Website:
www.zorgstroom.nl

Gezondheidszorg
In dit hoofdstuk vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen.
Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra.

Organisatie:
Apotheek Oost- Souburg (Apotheek Souburg, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
De apotheek is een klantgerichte farmaceutische onderneming. De primaire taak is het
afleveren van geneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen. U kunt bij de apotheek
terecht voor advies, service en begeleiding van uw geneesmiddelengebruik. Zij doen er alles
aan om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij komt de zorg rondom het receptgeneesmiddel
natuurlijk op de eerste plaats, maar ook voor informatie over zelfzorgartikelen en medische
hulpmiddelen bent u bij de apotheek aan het juiste adres. Het team is gemotiveerd om de
patiënt zo prettig en efficiënt mogelijk te helpen. Alle leden van het team dragen
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de apotheek.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De apotheek is van belang bij het uitgeven van geneesmiddelen voor de mensen in OostSouburg, Bij de apotheek kan een ieder recepten van geneesmiddelen ophalen, aanvragen
van geneesmiddelen of zelfs een gesprek voeren. Het allergrootste belang van de apotheek
is dat de zorg rondom geneesmiddelen goed verloopt.
Contactgegevens:
Adres:
Cornelis van Perestraat 1
4388 CC
Oost-Souburg
E-mail:
vragen@apotheeksouburg.nl
Telefoon:
0118 – 461 593
Website:
www.apotheeksouburg.uwapothekeronline.nl
Openingstijden:
De apotheek is iedere maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17.30 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij:
Boots Paauwenburg
Dreesstraat 2a
4384 DC Vlissingen
0118 46 87 07
Apotheker:
Mevrouw M.M.G. Arkes

Organisatie:
Mondzorg Dogterom (mondzorg Dogterom, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Mondzorg Dogterom is de tandarts in Oost- Souburg voor uitstekende mondzorg. Goede
mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor de algehele gezondheid.
Kwaliteit en persoonlijk contact staat bij mondzorg Dogterom centraal. Iedereen is dan ook
van harte welkom.
Bij mondzorg Dogterom kunt u rekenen op deskundigheid en ervaring. Ieder lid van het team
is uitstekend geschoold en heeft zijn of haar eigen taken. Het team van mondzorg Dogterom
begeleid u in de vorm van informatie en uitleg over mondgezondheid- en verzorging. De
mondhygiënist/ preventie assistent helpt u het gebit schoon te houden. Ook kan hij/zij een
advies geven over goede preventie van gaatjes of andere problemen. Voorkomen is tenslotte
beter dan genezen.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
Mondzorg Dogterom is van belang in Oost-Souburg voor de gezondheid van de mensen. In
de doelstelling wordt al snel duidelijk waarom mondverzorging belangrijk is.
Contactgegevens:
Adres:
Kanaalstraat 40
4388 BN
Oost- Souburg
E-mail:
info@mondzorgdogteromoostsouburg.nl
Telefoon:
0118 – 461 347
Website:
www.mondzorgdogteromoostsouburg.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
08.00 - 17.00 uur
Dinsdag:
17.30 - 20.30 uur
Zaterdag:
08.00 - 13.30 uur
1x in de 2 weken geopend

Organisatie:
WVO de Zoute Viever (WVO Zorg, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
WVO zorg geeft u een veilige woonomgeving waarbij zorg in de buurt is. WVO de Zoute
Viever verleent zorg aan mensen met (beginnende) dementie en chronische lichamelijke
klachten. Hierbij woont u kleinschalig en heeft u een eigen appartement. Er kan gezamenlijk
gegeten geworden worden en meegedaan worden aan activiteiten. Bij WVO NieuwBachtenpoorte woont u zelfstandig maar kunt u een beroep doen op de thuiszorg van WVO.
In de woning beschikt u dan wel over een alarmeringssysteem, waardoor er wel zorg- en
dienstverlening op ieder gewenst moment opgeroepen kan worden.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
WVO zorg biedt verschillende mogelijkheden in zorg. Hierbij is het van belang voor de
bewoners van Oost- Souburg dat zij zich melden via het telefoonnummer of via de website
om te zoeken naar de gepaste zorg/begeleiding voor de persoon. Er zijn namelijk buiten
Oost- Souburg andere mogelijkheden van zorg.
Contactgegevens:
Adres:
Dongestraart
4288 VJ
Oost- Souburg
E-mail:
info@wvozorg.nl
Telefoon:
0118 – 448 678
Website:
www.wvozorg.nl/onze-locaties/locatie:zorgcentrum-de-zoute-viever

Religie
In dit hoofdstuk staan organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende
soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties.

Organisatie:
Molukse Kerk Beth-Cherem
(Hebreeuws voor ‘Huis van de Wijngaard)
Doelstelling van de organisatie:
Het doel van de Kerk Beth-Cherem is om religieuze bijeenkomsten houden van de
verschillende kerkgenootschappen. Activiteiten zijn er voor jong en oud: zangkoren,
zondagsschool, catechisatie (geloofsleer), vrouwenorganisaties. Op zondag vinden de
kerkdiensten daar plaats. Speciale diensten zijn er, bijvoorbeeld in verband met doop en
belijdenis, trouwerij, overlijdenis, het Heilig Avondmaal, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren
en Kerstfeest. Leden van de kerken worden pastoraal en diaconaal ondersteund.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De Molukse kerken maken deel uit van de Molukse gemeenschap in Oost-Souburg,
gemeente Vlissingen. De voormalige KNIL-soldaten (Koninklijk Nederlands Indisch Leger)
werden in 1951 vanuit Indonesië naar Nederland overgebracht. Ongeveer 13.000 mensen,
4000 soldaten met hun vrouwen en kinderen, werden met 12 schepen in 4 maanden tijd naar
Nederland gebracht. De meesten van hen waren Protestants-Christelijk. Een klein deel was
Katholiek en/of Moslim. Gehuisvest in Ambonezenkampen werden daar kerkdiensten
gehouden. Na de kampen werden “open woonwijken” gebouwd, waar men in stenen
woningen kwam te wonen. In 1961 was de Molukse wijk in Oost-Souburg klaar. Midden in de
wijk kwam het kerkgebouw te staan, waar nu de welzijnsstichting Mae-Uku actief is. In 1992
werd een nieuw kerkgebouw geplaatst, net buiten de Molukse wijk, aan de Burgemeester
Stemerdinglaan.
De saamhorigheid in de Molukse gemeenschap, waaronder de kerkgenootschappen, is
groot. De Molukse wijk, Molukse welzijnsstichting Mae-Uku en de kerk Beth-Cherem vormen
het centrum van de Molukse leefgemeenschap in de gemeente Vlissingen. De meeste
Molukse activiteiten (religieus en cultureel) vinden hier plaats. Men kent elkaar en weet bij
problemen elkaar hier te vinden. Velen zijn er als vrijwilliger actief. Niet-Molukse
mensen/organisaties zijn welkom om gebruik te maken van de voorzieningen.

Organisatie:
Evangeliegemeente de Wijngaard (De Wijngaard, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
De evangeliegemeente gelooft dat de mens een boodschap heeft voor een wereld die in
verwarring is, die zich steeds meer van God afkeert en steeds meer verhardt. Zij geloven in
Gods liefde voor de wereld en willen een aanbiddend leven leiden in navolging van Jezus
Christus waarbij discipelschap, dienstbaarheid en zorg voor elkaar belangrijk zijn.
Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties:
De Wijngaard biedt de mensen in Oost-Souburg een veilige omgeving waarin steun geboden
kan worden en waar een ieder terecht kan. Verder heeft de Wijngaard sinds maart 2010 een
project: RestoRank. RestoRank betekent dat elke 3e vrijdag in de maand (behalve juli en
augustus) een maaltijd wordt verzorgd die een ieder voor een klein bedrag (€2,50!!) kan
komen eten. Naast dit project zijn er ook inloopdagen voor jongeren en zijn er nog vele
andere activiteiten.
Contactgegevens:
Adres:
Kerkadres:
Kanaalstraat 8
Oost-Souburg
E-mail:
info@de-wijngaard.nl
Telefoon:
0118 – 465 132
Website:
www.de-wijngaard.nl

Postadres:
De Deckerestraat 12
4388 HW

Organisatie:
Protestantse Gemeente te Oost-Souburg (Protestantse Kerk, 2018)
Doelstelling van de organisatie:
Vanuit het overkoepelend Christelijk perspectief heeft de protestantse Kerk het doel om er
voor je naaste te zijn, dichtbij of ver weg. Dit betekend dat ook de Protestantse gemeente in
Oost-Souburg zijn deel bijdraagt in het onderhouden van de samenleving allemaal vanuit
een Christelijk oogpunt. De Protestantse gemeente wil dit bereiken door bijvoorbeeld
pastoraal contact te organiseren wat onder andere; huisbezoeken, ziekenhuisbezoeken,
contact via social media inhoudt. Verder worden er vele activiteiten georganiseerd door de
Protestantse gemeente in de vorm van; inloopmiddagen, handwerkmiddagen,
wereldmaaltijden, open kerk of een rommelmarkt.
Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties:
De Protestantse gemeente te Oost-Souburg is zeer actief in eigen gemeente maar ook ver
weg in het buitenland en zorgt voor verbintenis tussen de bewoners van Oost-Souburg en
andere plaatsen. Mensen in de gemeenschap hebben een plek om hun geloofsovertuiging te
uiten en kunnen mede door de vele activiteiten die georganiseerd worden, een netwerk
opbouwen en onderhouden.
Contactgegevens:
Adres:
Oranjeplein 2
4388 ZJ
Oost-Souburg
E-mail:
info@pgos.nl
Telefoon:
Predikant ds. Eeuwout Klootwijk: 0118 – 853 483
Kerkelijk werker Rianne Steenbeek: 0118 – 470 031
Tel: 0118 – 216 131
Mobiel: 06 – 23 74 19 86
Website:
www.pgos.nl

