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SDW Nieuws per post, e-mail of niet meer?

Ben jij cliënt bij SDW? 

Dan krijg je SDW Nieuws standaard per post in je brievenbus. 

Vanaf nu kun je echter kiezen hoe je SDW Nieuws wilt ontvangen.

Je hebt 3 keuzes:

• Per post. Hiervoor hoef je niets te doen. Je krijgt SDW Nieuws 

standaard per post opgestuurd.

• Per e-mail. Wil je SDW Nieuws via de e-mail ontvangen?  

Geef dat dan door aan je persoonlijk begeleider.

• Niet meer. Wil je SDW Nieuws helemaal niet meer krijgen? 

Geef dat dan door aan je persoonlijk begeleider.

Familie en vrienden van cliënten kunnen SDW Nieuws per e-mail 

ontvangen. Meld je hiervoor aan via www.sdw.nl/sdw-nieuws
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SDW start 8 maart met ABCDate

ABCDate is een veilige, landelijke website en app waar 

je nieuwe mensen kunt ontmoeten. 

ABCDate is voor mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking en je moet 18 jaar of ouder zijn.

Je kunt ABCDate alleen gebruiken als je cliënt bent van 

een organisatie die bij ABCDate is aangesloten.

Vanaf 8 maart is SDW bij ABCDate aangesloten.

Profiel maken

Ben jij op zoek naar een vriendschap of een maatje? 

Of wil je graag een relatie beginnnen? 

Vanaf 8 maart kan jouw persoonlijk begeleider jou 

aanmelden bij ABCDate.

Als je bent aangemeld, kun je jouw profiel gaan invullen.

In het profiel vertel je iets over jezelf.

Bijvoorbeeld hoe je heet en wat je hobby’s zijn. 

Daarna kun je andere profielen bekijken, chatten met 

andere mensen, een bericht plaatsen op het digitale prikbord of je 

inschrijven voor een ABCDate avond. 

Tijdens zo’n gezellige avond kun je andere mensen ontmoeten of 

beter leren kennen.

Startfeest 22 april 

Op 22 april geeft ABCDate een startfeest voor SDW in Roosendaal.

Wil jij ook ABCDate gaan gebruiken? Maar heb je nog vragen of 

twijfels? Tijdens het startfeest leggen we uit hoe het werkt.

Ook kun je een foto laten maken die je in je profiel kunt zetten.

Zo kun je na het startfeest meteen goed aan de slag gaan met 

ABCDate.

En natuurlijk maken we er die avond een gezellig feestje van.

Lees meer over het startfeest op www.sdw.nl/nieuws

www.abcdate.nl
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 Kadir krijgt ‘pluim’ van burgemeester

Burgemeester Frank Petter van Bergen op 

Zoom heeft Kadir een ‘Pluim van de Burger’ 

gegeven.

Een pluim is een compliment.

Kadir begon 2 jaar geleden met het schoon 

houden van de wijk Vijverberg in Bergen op 

Zoom.

Kadir krijgt ondersteuning thuis van SDW.

Bewust 

Kadir: ‘Het valt mij op dat er veel afval op 

straat wordt gegooid. Het stoort mij dat de 

wijk niet schoon wordt gehouden.

Ik ga zelf op pad om de wijk schoon te 

houden. Dat doe ik samen met nog een 

paar vrijwilligers.

En ik probeer mensen bewust te maken 

dat ze hun afval niet op straat moeten 

weggooien.’

Jeugd

Kadir probeert andere wijkbewoners bewust te maken wat het 

afval in de wijk met de natuur doet. 

Hij richt zich vooral op de jeugd. Zij zijn de toekomst. 

En Kadir denkt dat hun ouders nog wat van de jeugd kunnen leren.

Voorbeeld

Burgemeester Frank Petter bedankte Kadir voor zijn 

inzet. De burgemeester zei: 

‘Het is fantastisch wat je doet! Laat het een voorbeeld 

zijn voor vele anderen. 

De pluim is zeker verdiend.’

 Colweghe gaat verbouwen vanaf 11 april

Kadir houdt de 

wijk schoon.

De Pluim en oorkonde van de 

burgemeester.
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 Colweghe gaat verbouwen vanaf 11 april

Heb jij wel eens op dagcentrum de 

Colweghe in Halsteren gewerkt of geluncht?

Dan weet je ook dat daar veel ruimtes zijn. 

Het gebouw is niet zo handig ingedeeld.

Daarom gaan we verbouwen.

De verbouwing start op 11 april.

En duurt tot ongeveer 1 juli.

Na de verbouwing

Na de verbouwing is de Colweghe ruimer, overzichtelijker en 

gezelliger ingericht. 

Dat werkt prettiger voor cliënten en begeleiders.

Ook kunnen we meer activiteiten aan gaan bieden. Dat betekent 

dat er meer mogelijkheden komen om je talenten in te zetten.

Doordat de Colweghe opener is ingericht, kunnen bezoekers ook 

beter zien wat voor werk er allemaal gedaan wordt.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld meekijken met onze medewerkers in het 

zeepatelier of bij andere creatieve opdrachten. 

Daarnaast willen we creatieve workshops organiseren. 

Die worden dan natuurlijk gegeven door onze medewerkers.

Zo worden we ook zichtbaarder in Halsteren.

Tijdelijk verhuizen

Tijdens de verbouwing moeten we de Colweghe sluiten.

Voor de meeste medewerkers en begeleiders hebben we 

tijdelijk andere locaties gevonden. 

Zodat de dagbesteding en het werk gewoon doorgaan.

Enkele afdelingen gaan naar een gebouw in Lepelstraat. 

Met de Houtafdeling kunnen we terecht in een loods naast de 

kringloopwinkel in Halsteren. Voor een klein aantal medewerkers 

zoeken we nog naar een tijdelijke locatie.

Na de verbouwing 

kun je in de zomer 

weer lekker op het 

terras of binnen 

komen lunchen.

De Colweghe is 

na de verbouwing 

opener en 

overzichtelijker 

ingericht.
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Veranderingen in managementteam SDW

Het managementteam heeft de leiding over SDW.

In dat managementteam zijn wat veranderingen.

Nieuwe manager voor afdeling Mens & Organisatie

Op 1 maart is Rowena Spoormaker begonnen als de nieuwe 

manager van de afdeling Mens & Organisatie.

Deze afdeling houdt zich bezig met allerlei zaken rondom 

medewerkers van SDW. Bijvoorbeeld met de werkcontracten, 

het zoeken van nieuwe medewerkers, de werk-leertrajecten 

bij SDW en het adviseren van unitmanagers.

Rowena: ‘Samen met mijn man, onze 4 dochters en onze hond 

woon ik in Den Haag. Ik ga graag naar het strand om te wandelen 

of een stukje te rennen.

Ik werk al meer dan 20 jaar als manager Mens & Organisatie bij 

verschillende organisaties. Ik heb dus veel ervaring op dit gebied.

Ik kijk er naar uit om bij SDW te starten.

En nieuwe collega’s en cliënten te ontmoeten.’

Sectormanager Hilde Hulsen gaat weg

Op 31 maart heeft sectormanager Hilde Hulsen haar 

laatste werkdag bij SDW. 

Hilde heeft bijna 7 jaar bij SDW gewerkt.

Met haar collega’s heeft zij belangrijke veranderingen 

doorgevoerd voor cliënten, medewerkers en SDW.

Bedankt daarvoor, Hilde!

Het was voor haar een moeilijke beslissing om te stoppen 

bij SDW.

Hilde: ‘Ik heb met heel veel plezier bij SDW gewerkt.

Maar het is tijd voor een nieuwe stap. Wat die stap is, 

weet ik nog niet. Dat ga ik nu onderzoeken.’

SDW gaat nu op zoek naar een nieuwe sectormanager.

Rowena Spoormaker 

is de nieuwe 

manager Mens & 

Organisatie.

Sectormanager Hilde Hulsen 

vertrekt op 31 maart
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Nieuwe dingen testen en inzetten

SDW heeft nu een jaar innovatiecoaches aan het werk.

Innoveren betekent: vernieuwen, iets nieuws. 

Of verbeteren, iets anders doen.

Bijvoorbeeld een nieuw idee of een nieuw product inzetten.

Innovatiecoaches kijken waar cliënten en begeleiders van SDW 

tegenaan lopen. En welke oplossingen daarvoor zijn. 

Robotmaatje

De innovatiecoaches hebben al veel nieuwe dingen onderzocht.

Zoals het Robotmaatje. Dat is een robot die cliënten kan helpen.

Zo kan robotmaatje structuur geven aan een dag, een spelletje 

doen of vragen hoe het met je gaat. Gaat het dan even niet zo 

goed, dan laat robotmaatje dat weten aan je begeleider.

Slimme brillen: meekijken op afstand

Op woonlocatie de Zuidwal in Steenbergen oefenen we nu met 

slimme brillen. Met zo’n slimme bril kan er op afstand iemand 

meekijken. Bijvoorbeeld bij het doen van oefeningen.

Meekijken op afstand scheelt reistijd. 

Daardoor houden we meer tijd over voor cliënten!

Robot en knuffels om te slapen

Ook nieuw is de Somnox, dat is een slaaprobot. 

Die helpt om je rustig in slaap te laten vallen. Zodat je ook beter en 

langer slaapt. Ook zijn er speciale knuffels die helpen om in slaap 

te vallen en goed te kunnen blijven slapen.

Robotmaatje

Slaaprobot Somnox.

Wij zoeken nieuwe ervaringsdeskundigen!
Lijkt het jou leuk om de opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen? 

Kom naar de informatieavond op 19 april om 19.00 uur op Bovendonk.

Meer info: www.sdw.nl/opleiding-tot-ervaringsdeskundige
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Verkiezingen gemeenteraad: stem jij ook?

In de gemeenteraad zitten mensen van verschillende 

politieke partijen. Dit zijn de raadsleden.

1x in de 4 jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.

Dan kiezen inwoners van de gemeente welke mensen er in 

de gemeenteraad komen.

Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Iedereen vanaf 18 jaar mag stemmen in de eigen gemeente.  

Wat doet een gemeenteraad?

De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in de 

gemeente. De gemeenteraad beslist bijvoorbeeld over:

• dat er bushaltes, parkeerplekken en goede fietspaden zijn.

• het bouwen van nieuwe huizen of begeleiding bij wonen.

• parken en speeltuinen in de gemeente.

Waarom moet je stemmen?

Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. 

Daarom is het belangrijk dat jij stemt op een politieke partij die over 

veel dingen hetzelfde denkt als jij. 

Hoe meer stemmen een politieke partij krijgt, hoe meer mensen uit 

die partij in de gemeenteraad mogen.   

Hoe beslis je op wie je moet stemmen?

Eerst kies je de politieke partij. Elke partij vindt andere dingen 

belangrijk. Stem op een partij die bij jou past. 

Daarna bepaal je op welke persoon stemt. 

Op www.stemjijook.nl vind je tips hoe je beslist op wie je stemt.

Bijvoorbeeld:

• Vul op internet een stemhulp in. Sommige gemeentes hebben 

een stemhulp. Dat kun je zien op de website van de gemeente. 

En op www.stemwijzer.nl. 

‘Ik stem eigenlijk 
nooit. Door nu 

bezig te zijn 
met stemmen, 
word ik bewust 
hoe belangrijk 

stemmen is.’
Kevin
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Hoe moet je stemmen?

Op de website stemjijook.nl/hoe-moet-ik-stemmen staat handig 

uitgelegd hoe je moet stemmen. Waar moet je aan denken: 

• Neem je stempas (uitnodiging) mee + je rijbewijs, identiteitskaart 

of paspoort.

• Weet op wie je wilt stemmen.

• In het stemlokaal krijg je een stembiljet. Hierop staan alle politieke 

partijen en hun mensen die meedoen aan de verkiezingen. 

• Ga met je stembiljet naar een stemhokje. Kleur het rondje in dat 

staat voor de persoon op wie je wilt stemmen. Hiervoor ligt een 

rood potlood in het stemhokje. Je mag maar 1 rondje inkleuren!

Hulp van SDW op het stembureau 

Vind je het een beetje spannend om te gaan stemmen? 

Op een aantal stembureaus in West-Brabant vind je 

SDW-duo’s van cliënt en vrijwilliger. 

Zij mogen niet met jou mee in het stemhokje. 

Maar zij kunnen je wel op weg helpen of je vragen 

beantwoorden.

Ook als er geen SDW-duo is, mag je altijd om hulp vragen 

aan de mensen van het stembureau als je iets niet weet. 

In deze stembureaus zijn SDW-duo’s:

• Gemeente Woensdrecht: 14 maart, ’s ochtends, gemeentehuis.

• Gemeente Rucphen: 15 maart, 9.00-16.00 uur, stichting Agora. 

• Gemeente Zundert: 16 maart, 13.00-17.00 uur, sporthal Rijsbergen.

• Gemeente Steenbergen: 16 maart, hele dag, dorpshuis Kruisland.

• Gemeente Halderberge: 16 maart, vanaf 14.00 uur, ‘t Veerhuis in 

Oud Gastel.

Spot jij onze duo’s tijdens het stemmen? Plaats jouw selfie met hen 

op social media! Gebruik in de tekst #SDWstemtmee

Ramon (links) en 

Kevin (rechts) zijn als 

SDW-duo aanwezig 

in Oud Gastel.



10

Wedstrijd: slimme zorg-idee
Slimme zorg gaat over dingen anders doen op een 

slimme manier. 

Bijvoorbeeld met een hulpmiddel, zoals een app of robot.

We hadden een wedstrijd gemaakt met de vraag: 

wie heeft een idee waardoor je iets kunt verbeteren voor 

de cliënten, netwerken of medewerkers van SDW?

Cliënten, familie van cliënten, vrijiwilligers en medewerkers 

van SDW konden meedoen met de wedstrijd. De prijs was 

een bedrag waarmee de winnaar het idee uit gaat voeren.

We kregen mooie, leuke en goede ideeën toegestuurd.

Van 20 tot en met 23 februari kon je stemmen op wat jij het beste 

idee vond. Op 24 februari werd de winnaar bekend.

Alleen was deze SDW Nieuws toen al naar de drukker.

Wil je weten welk slimme zorg-idee heeft gewonnen?

Lees het op www.sdw.nl/nieuws

Co helpt mee op een stembureau

Op een aantal stembureaus in West-Brabant vind je 

SDW-duo’s van cliënt en vrijwilliger (zie ook artikel op 

pagina 8).

Co is 1 van die cliënten: hij helpt mee op het 

stembureau in Kruisland.

Co: ‘Ik verwelkom de mensen die komen stemmen. 

Ik vertel waar ze naartoe moeten en hoe het werkt. 

Als ik vragen heb, dan kan ik die dag bij Jodi terecht.

Zij is begeleider bij SDW en voorzitter van het 

stembureau in Kruisland.’

Jodi en Co gaan op de foto 

na een interview met de 

Steenbergse Bode.
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Interview met vrijwilliger Anne-Marie

‘Vorig jaar begon ik als vrijwilliger 

bij woonlocatie Aan de Zuidwal in 

Steenbergen. Op dinsdagavonden ga ik 

heerlijk wandelen met de cliënten van de 

woongroep beneden op de locatie. 

De bewoners zijn echte bikkels: ze gaan 

mee door weer en wind.’

Fanatiek

‘Donderdagavond is het spelletjesavond. 

Ik ga eerst naar de woongroep. 

Meestal leggen we mooie puzzels. 

Daarna ga ik naar de ontmoetingsruimte van de appartement 

bewoners. Daar doen we vaak een potje Rummikub. 

Ze zijn hartstikke fanatiek! Ook hier een gezellig praatje en af en 

toe een geintje of een goeie mop tussendoor.’

Keus snel gemaakt

‘Ik ben tijdens de coronatijd begonnen met vrijwilligerswerk. 

Ik zag dat mensen vereenzaamden en niet meer buiten kwamen. 

Dat ging me aan het hart. Ik besloot vrijwilligerswerk te gaan doen.

Mijn dochter is cliënt bij SDW. Zij heeft het erg naar haar zin op 

dagcentrum de Colweghe. De keus voor SDW was zo gemaakt!’

Niet meer missen

‘Ik vind het geweldig om te horen dat de bewoners het leuk vinden 

als ik kom. Ze zitten vaak al te wachten. 

Ik heb zelfs besloten om me om te laten scholen naar de zorg. 

Begin april ga ik bij SDW de opleiding persoonlijk begeleider in de 

gehandicaptenzorg volgen. 

Natuurlijk wil ik wel proberen om mijn vrijwilligerswerk bij Aan de 

Zuidwal te blijven doen, ik kan de bewoners echt niet meer missen!’

Op donderdagen 

helpt Anne-Marie 

mee met de 

spelletjesavond op 

Aan de Zuidwal. 

Dinsdagavonden 

gaat ze wandelen 

met bewoners.
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Nieuws van de Centrale Cliëntenraad (CCR)

Hoi allemaal, ik ben Frans van den Heuvel en ik ben nu 5 jaar bij de 

Centrale Cliëntenraad. Ik ben nu 2 jaar voorzitter van de CCR.

Ik vind het belangrijk dat de stem van de cliënt gehoord wordt 

door SDW. Daarom ben ik bij de CCR gegaan.

Sector-cliëntenraden

Vorig jaar hebben we hard gewerkt aan het uitvoeren van de 

nieuwe regeling medezeggenschap. 

Medezeggenschap betekent meepraten.

Het belangrijkste onderdeel van die regeling was de invoering van 

de 3 nieuwe sector-cliëntenraden. 

Die raden zijn zich nu nog aan het inwerken.

Binnenkort geven zij de eerste adviezen aan SDW.

Super gedaan allemaal!

Meepraten over besluiten

In de vorige SDW Nieuws vertelden we al over welke onderwerpen 

de CCR in 2021 heeft meegedacht. En advies over heeft gegeven.

We merken dat we door het bestuur steeds vaker op een vroeg 

tijdstip geïnformeerd worden over besluiten die genomen gaan 

worden. Daardoor kunnen we meepraten over zo’n besluit.

En kunnen we jouw stem als cliënt ook beter doorgeven.

Daar zijn we trots op. We houden je in de SDW Nieuws op de 

hoogte over de onderwerpen waar wij in 2022 over meedenken.

Vragen of tips?

Heb je vragen 

of tips voor de 

CCR? Dan horen 

wij dat graag via 

ccr@sdwzorg.nl

Ben jij cliënt bij SDW? Of ben jij een vertegenwoordiger van een cliënt? 

En wil je graag meepraten en meebeslissen over het beleid bij SDW? 

Er zijn nog enkele plekken vrij in de sector-cliëntenraden! 

Vooral de sector-cliëntenraad Wonen zoekt nog deelnemers.

Voor meer informatie of aanmelden: ga naar www.sdw.nl/sector-clientenraden

Frans is voorzitter 

van de CCR.

Leden gezocht voor sector-cliëntenraden
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Vertrouwenspersonen bij SDW cliëntenpanel

22 februari kwamen de 

vertrouwenspersonen 

Ine, Antje en Marcella 

bij het online SDW 

cliëntenpanel. 

Ze vertelden wat een 

vertrouwenspersoon 

doet. 

En wat ze voor de 

cliënten van SDW 

kunnen betekenen.

Vertrouwelijk gesprek

De vertrouwenspersonen vertellen over deze bijeenkomst:

‘We vonden het erg leuk om deel te kunnen nemen aan het 

cliëntenpanel!

Er is besproken dat cliënten contact met ons kunnen opnemen als 

ze ergens mee zitten. En als ze daar graag met iemand over willen 

praten die niets te maken heeft met SDW. 

Iemand aan wie alles vertrouwelijk kan worden besproken.

En het dus verder met niemand bespreekt.’

Tips voor de vertrouwenspersonen

‘Daarnaast hebben we tips gekregen over hoe wij ons beter 

bekend kunnen maken bij SDW. 

Zo gaan we ons richten op het kennismaken in de cliëntenraden 

en de sectorraden. Ook willen we locaties bezoeken. 

Onze gegevens staan op de website van SDW: 

www.sdw.nl/mijn-sdw/vertrouwenspersoon

En op de achterkant van SDW Nieuws.

Jullie mogen ons altijd vragen stellen.’

Het cliëntenpanel 

ging over 

vertrouwens- 

personen.
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Puzzel: verkiezingen gemeenteraad

09-02-2022 10:08 woordzoekermaken.nl

https://www.woordzoekermaken.nl/print.php?t=Verkiezingen gemeenteraad&w=15&h=15&p=D,J,C,H,A,L,M,R,W,I,Z,J,X,E,C,T,N,K,S,J,S,T,E,M,H,… 1/1

Verkiezingen gemeenteraad

Naam ______________________ Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

D J C H A L M R W I Z J X E C
T N K S J S T E M H O K J E O
N U B Q T J Z N V I U F C G W
S Y X O J E B Q U W X P N V H
H R U O M T M P I E M X P E L
T K V S V V V P C W G L N R C
I R I R K P J T A O G J H K V
R M O K E Q P L G S C R M I R
F G E M E E N T E R A A D E O
F P O T L O O D P R X P B Z O
P R W G H Y R K I E Z E N I D
X I V U I T S L A G G B J N E
K R E R A A D S L I D V B G J
U Z N A Z E T E L E G G T E A
C W B F V P P T E L L E N N O

GEMEENTERAAD KIEZEN POTLOOD

RAADSLID ROOD STEMHOKJE

STEMPAS TELLEN UITSLAG

VERKIEZINGEN ZETEL

Deze woordzoeker is uitgeprint op WoordzoekerMaken.nl

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?



15

Heel SDW kookt en bakt

Bewoners van woonlocatie de Lindenberg in Wouw maakten 

shakshuka. Het is een Oosters gerecht, vandaar de moeilijke naam. 

Het is een makkelijk, lekker én gezond recept.

• 3 eieren

• 2 paprika’s

• 1 ui

1. Snij de ui, knoflook en paprika’s klein en bak in grote koekenpan.

2. Voeg komijn en paprikapoeder toe.

3. Voeg de tomatenblokjes toe en laat 10 minuten pruttelen.

4. Breng de saus op smaak met peper en zout.

Je kunt shakshuka 

ook in kleinere 

pannetjes voor 

1 persoon maken.

• 2 teentjes knoflook

• 400 ml tomatenblokjes

• kruiden: komijn, paprikapoeder, peper, zout, peterselie

Ingrediënten:

(voor 3 personen)

5. Maak 3 kuiltjes in de 

saus. 

6. Breek de eieren en 

laat ze in de kuiltjes 

glijden.

7. Laat de eieren stollen.

8. Strooi er een beetje 

peterselie over.

9. Eet met brood of met 

een salade erbij.

Eet smakelijk!

Hoe je het maakt:



Belangrijke adressen
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