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Inleiding 
  

Voor u ligt de sociale kaart van Rucphen. Een sociale kaart is een overzicht van instellingen, 

voorzieningen, hulpverleners en activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk, zorg en 

welzijn. Er staan gegevens in zoals de naam van instellingen, de doelgroep, het adres en 

telefoonnummer, website en e-mailadres.  

De sociale kaart is gemaakt om overzicht te krijgen in de hulpverlenings- en 

vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn in de gemeente Rucphen.  
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Inkomen en schuldhulpverlening 
Naam organisatie:  Gemeente Rucphen 

Contactgegevens:  
Binnentuin 1 (let op: navigatie)  
4715 RW Rucphen  
t. 0165-349500 

e. gemeente@rucphen.nl Roosendaal 
ma t/m do 08.00 - 12.00 uur 
woensdag 08.00 - 20.00 uur 
ma t/m do 08.00 - 12.00 uur 
woensdag 08.00 - 20.00 uur 
 

Website: https://www.rucphen.nl 
 

Contactpersoon: Via algemeen telefoonnummer.  

 
 

  

Doelgroep: Voor mensen uit de gemeente Rucphen met voornamelijk financiële 
problemen.  
 

Activiteiten: Aanvraag schuldhulpverlening 

Bron: website.  

 

Naam organisatie:  Werkplein Hart van West-Brabant ( Sociale Dienst) 

Contactgegevens: Vestiging Etten-Leur: Roosendaalseweg 4 
Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 12.00 uur 
(Melden voor uitkering: tot 10.30 uur) 

 
Postadres 
Postbus 59,  
4870 AB Etten-Leur 

 
076 750 35 00 
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 10.30 uur 
 

Website: https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/  

Contactpersoon: Is afhankelijk van het klantcontact 

Doelgroep: Voor inwoners uit de gemeente Rucphen  voor alles rondom de 
participatiewet, zoals aanvragen van een bijstandsuitkering, 
bijzondere bijstand en sociale voorzieningen.   
Bijdrage voor onverwachte kosten (bijzondere bijstand) 

Heeft men onverwachte kosten waarvoor men geen geld opzij heeft 

kunnen zetten? Dan kan men mogelijk bijzondere bijstand 
ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die zelf 
niet kunnen worden betaald. Een bijstandsuitkering hebben om 
bijzondere bijstand te kunnen ontvangen is niet noodzakelijk. Ook 
met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt 
u soms bijzondere bijstand krijgen.   

Via https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzonderebijstand kan 
men een PDF downloaden met daarop alle mogelijke doelen voor 
Bijzondere Bijstand (41 pagina’s)  
 
  

Activiteiten: Zie doelgroep 

Bron: website 

 

Naam organisatie:  UWV 

Contactgegevens:  Chasséveld 17, 4811 DH Breda 

https://www.rucphen.nl/Adres-en-openingstijden#nav
mailto:gemeente@rucphen.nl
https://www.rucphen.nl/
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/bijzonderebijstand
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0900 9294 
 

Website: https://www.uwv.nl/particulieren.nl 

 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? 
Via de website  vindt u daarover belangrijke informatie. Ook een 
handig hulpmiddel bij uw WW-aanvraag is het Stappenplan WW. 
Hierin staat wat u voor uw WW-aanvraag moet regelen en wanneer 

u dit moet doen.  U kunt ook de Wegwijzer WW app downloaden op 
uw mobiele telefoon. Via de app krijgt u voor een aantal zaken die u 
moet regelen, meldingen op uw telefoon. 

 

Activiteiten: o.a. verstrekken uitkeringen  

Bron: website 

 
Naam organisatie:  Belastingsamenwerking West Brabant 

Contactgegevens: Postadres:       Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur 
Bezoekadres:   Bredaseweg 211, 4872 LA Etten-Leur 
Tel:                 076  529 83 00 

Website: www.bwbrabant.nl  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alles over de gemeentelijke belastingen en dan met name 
Kwijtscheldingen. 

Om te bepalen of men in aanmerking komt voor kwijtschelding 
wordt er eerst gekeken of men vermogen heeft. Als men geen 
vermogen heeft, wordt er een berekening van het inkomen en een 
aantal uitgaven gemaakt. Als het inkomen na de berekening op of 
onder de bijstandsnorm ligt, kan kwijtschelding worden verleend.  

https://www.bwbrabant.nl/index.php/bwb/als-u-niet-kunt-betalen  

Activiteiten: Gemeentelijke belastingen (o.a. kwijtscheldingen) 

Bron: website 

 

Naam organisatie:  Kredietbank West-Brabant 

Contactgegevens: Stadskantoor Breda 
Claudius Prinsenlaan 10 
4811 DJ  Breda 
 
Correspondentieadres 

Postbus 1149 
4801 BC  Breda 
Telefoon: 14 076 

E-mail kredietbank@breda.nl 

Website: www.kredietbankwestbrabant.nl  

Contactpersoon: nvt 

Doelgroep: Voor inwoners van de gemeente Rucphen die financiële problemen 
hebben.  

Activiteiten: Schuldhulpverlening 

De Kredietbank West-Brabant heeft een integrale samenwerking met 
de gemeente Rucphen en WijZijn Traverse Groep. De Kredietbank is 
verantwoordelijk voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor 
een minnelijk traject en regelt de zaken die nodig zijn voor een 
eventuele WSNP.  
Budgetbeheer 
De Kredietbank West-Brabant biedt ook Budgetbeheer aan voor 

inwoners van de gemeente Rucphen. Er zijn twee soorten 
Budgetbeheer aan te vragen namelijk: Budgetbeheer Totaal en 

Budgetbeheer Basis. Met de budgetbeheerders hebben wij dagelijks 
contact t.b.v. onze cliënten die in Budgetbeheer zitten. De 
Kredietbank voert het Budgetbeheer uit. De maatschappelijk werker 

https://www.uwv.nl/particulieren.nl
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/campagne-handige-hulpmiddelen/index.aspx
http://www.bwbrabant.nl/
https://www.bwbrabant.nl/index.php/bwb/als-u-niet-kunt-betalen
http://www.kredietbankwestbrabant.nl/
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van WijZijn Traverse Groep voert de begeleiding uit en werkt aan 
gedragsverandering.  

Bron: website 

 

 

Naam organisatie:  WijZijn Traverse Groep (organisatie waar ik werkzaam ben) 

Contactgegevens: Kozijnenhoek 80 

4715 RG Rucphen 

 

T: 0164 – 23 70 56 

E: teamrucphen@wijzijntraversegroep.nl 

 

Website: www.wijzijnrucphen.nl  

Contactpersoon: Marga Bogers 

Ellen Mey – Werneri 

Marleen Kwaadgras 

 

Doelgroep: Alle inwoners woonachtig in de gemeente Rucphen. Ze zijn met 

name gericht op kwetsbare groepen in de samenleving. Het doel is 

dat mensen weer grip krijgen op hun leven, hun eigen kracht 

ontdekken en meedoen in de maatschappij. 

Activiteiten: De maatschappelijk werkers van WijZijn Rucphen helpen mensen uit 
de gemeente Rucphen die een oplossing zoeken als ze vastlopen in 
hun leven en daar zelf niet aan uitkomen. Bijvoorbeeld met 

geldzaken, hun relatie, werk school, gezin of bij huiselijk geweld. 
Door samen zaken op een rij te zetten werken ze in haalbare 
stappen aan een oplossing. Deze hulp is gratis en kan zonder 
verwijzing.  
 

Bij het maatschappelijk werk kunnen terecht voor: 

 informatie en advies 

 praktische begeleiding 

 bemiddeling en belangenbehartiging 

 budgetbegeleiding 

 schuldhulpverlening 

 cursussen voor bijv. financiën, assertiviteit, sociale 

vaardigheid 

 bemiddeling 

 begeleiding bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling 

 ondersteuning bij uw sociale netwerk 

 rouwverwerking 

 veranderings- en competentiegerichte begeleiding 

 

Iedere maandag, woensdag en donderdag heeft WijZijn Rucphen 
inloopspreekuren, waar mensen terecht kunnen met vragen of om 
zich aan te melden.  
Maandag  09.00 - 10.00 uur  De Trapkes te Sprundel 
Woensdag  09.00 - 10.00 uur  Gemeentehuis te Rucphen 
Donderdag  09.00 - 10.00 uur  De Lanteern te St. Willebrord 
 

Mensen kunnen zich iedere werkdag aanmelden tussen 09.00 en 
12.00 u via 0164 – 707 508.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.wijzijnrucphen.nl  
 

Bron: website.  

 

Naam organisatie:  Beschermingsbewindvoerders 

mailto:teamrucphen@wijzijntraversegroep.nl
http://www.wijzijnrucphen.nl/
http://www.wijzijnrucphen.nl/
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Contactgegevens: In de regio Rucphen zijn diverse beschermingsbewindvoerders 
actief. Enkele die waar wij regelmatig contact mee hebben zijn: 
 

Helder Bewindvoeringen 
Bezoekadres: 
Gagelboslaan 4 

4601 ZA Bergen op Zoom 
 
Correspondentieadres: 
Postbus 18029 
4601 ZA Bergen op Zoom 
088 909 6909 (ma t/m do 09:00 – 11:30 uur) 

info@helderbewindvoeringen.nl  
www.helderbewindvoeringen.nl 
 
Kubus Bewindvoering 
Postbus 4716 
4803 ES Breda 

088 0223999 (ma t/m vr 09.30 – 12.00 uur) 

Info@kubus-bewindvoering.nl 
www.kubus-bewindvoering.nl 

 
Dichtbij bewindvoering 
Postbus 1050 
4801 BB Breda 

06 28363522 
info@dichtbijbewindvoering.nl 
www.dichtbijbewindvoering.nl 

 
Delphi Bewindvoering BV 

Anne Frankplein 12 
5122 CB Rijen 
088 0181000 (ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur) 

info@delphibewind.nl 
https://delphibewindnl.com 
 
 

 
 

Website: Zie hierboven 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Mensen die niet leerbaar zijn en/of vanwege o.a. psychische 
problematiek en/of schulden niet in staat zijn om zelf hun financiën 
te beheren of leren te beheren verwijzen wij door naar een 
beschermingsbewindvoerder.  

Activiteiten: Een beschermingsbewindvoerder beheert de financiën van mensen 
die niet in staat zijn om zelf hun financiën te beheren. Dit is enkel 
mogelijk na uitspraak van de rechter.  

Bron: website.  

 

Zorg en Welzijn 
Naam organisatie:  GGZ WNB 

Contactgegevens: Hoofdlocatie bezoekadres:  
Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren 
Postbus 371, 4600 AJ Halsteren 
(0164) 28 91 00 
(0164) 24 00 46  
info@ggzwnb.nl 

 
Hebben ook activiteiten in Rucphen 

Website: www.ggzwnb.nl 

Contactpersoon: Algemeen telefoonnummer. Zij werken met verschillende afdelingen.  

Doelgroep: Voor mensen van 0 jaar tot 65+ bij het voorkomen, behandelen of 
draaglijk maken van psychische klachten. Dit met de doelstelling dat 

mailto:info@helderbewindvoeringen.nl
http://www.helderbewindvoeringen.nl/
mailto:Info@kubus-bewindvoering.nl
http://www.kubus-bewindvoering.nl/
mailto:info@dichtbijbewindvoering.nl
http://www.dichtbijbewindvoering.nl/
mailto:info@delphibewind.nl
https://delphibewindnl.com/
mailto:info@ggzwnb.nl
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zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de 
samenleving. 

Activiteiten: Individuele hulpverlening, groepswerk, opnames en ambulante 

ondersteuning.  

GGZWNB is ondersteunend aan cliënten in trajecten 
schuldhulpverlening door hen te ondersteunen bij hun psychische 
problematiek.  

Bron: Website 

 

Naam organisatie:  Huisartsenpraktijk L.J. Dronkers 

Contactgegevens: Hertogstraat 15 
4717 BW Sprundel 
 
T: 0165 – 382 322 

Spoed: 0165 – 388 896 
 

Website:  

Contactpersoon: Huisarts: 
Dr. L.J. Dronkers 
 

Doelgroep: Alle inwoners van Sprundel. 

Activiteiten: Eerstelijnswerk 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Huisartsenpraktijk de Gagel 

Contactgegevens: Gagelrijzen 6 
4711 PA Sint Willebrord 
 
T: 0165 – 38 22 49 
Spoed: 0165 – 38 22 49 (1) 

Website: degagel.hethuisartsenteam.nl/home 

Contactpersoon: Huisarts: 

Dhr. L. Yurtsever 
Dhr. A. Edel (waarnemer) 
 
POH-GGZ: 
Dhr. P. Smeekens 
 

Doelgroep: Alle inwoners van Sint Willebrord 

Activiteiten: Eerstelijnswerk 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Huisartsenteam Rucphen 

Contactgegevens: Zundertseweg 3 A 

4715 CH Rucphen 

 
T: 0165 – 342 053 
E: rucphen@huisartsenteam.nl 
 

Website: https://rucphen.hethuisartsenteam.nl/ 
 

Contactpersoon: Huisarts: 
Dhr. M.P.J.M. Kraanen 
Mevr. K.A.M.M. Schugard  
 
POH GGZ:  

Mevr. S Helmons, psychologe 

Doelgroep: Alle inwoners van Rucphen.  

Activiteiten: Eerstelijnswerk  

Bron:  

 

Naam organisatie:  Huisartsenteam Sint Willebrord  

mailto:rucphen@huisartsenteam.nl
https://rucphen.hethuisartsenteam.nl/
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Contactgegevens: Pastoor Bastiaansensingel 17B 
4711 EC St. Willebrord 
T: 0165 – 38 29 51 

Spoed: 0165 – 38 38 66  
 

Website: https://willebrord.hethuisartsenteam.nl/ 
 

Contactpersoon: Huisartsen: 
M. van der Veen 
T. van Gurp  

E. van der Borst  
 
POH-GGZ: 
Mevr. K. Madej 
 

Doelgroep: Patiënten die ingeschreven zijn bij de praktijk. 

Activiteiten: Eerstelijnswerk 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Huisartsenteam Midzomerplein 

Contactgegevens: De huisartsen van Midzomerplein houden dagelijks spreekuur 

in Zegge bij de Mariavaart aan de Jacob van Lennepstraat 25. 

U kunt hier terecht van 8.00 tot 11.30 uur. In de middag 

houdt de praktijkondersteuner spreekuur.  T: 0165 – 312 753  

Spoed: 0165 – 312 753 (kies optie 1 voor spoed) 

Website: www.hethuisartsenteam.nl  
 

Contactpersoon: Huisarts: 
Dr. Y. Coehorst 
Dr. F. Sturm  
Assistentes: L. Vonk, C. Koevoets, N. Afkir 

Praktijkondersteuners: E. de Jong, S. van den Beemt-Verweij.  

 
 

Doelgroep: Alle inwoners van Zegge.  

Activiteiten: Eerstelijnswerk.  
 
Beltijden: 
 
Tussen 8:00 en 10:00 uur bellen voor een afspraak of aanvraag van 
een visite voor diezelfde dag.  
Tussen 11:00 en 12:00 uur voor het opvragen van uitslagen.  

Tussen 12:30 en 13:00 uur is de praktijk enkel bereikbaar voor 
spoedgevallen. 
Dagelijks spreekuur van 08:00 tot en met 12:00 uur.  
In de middag houdt de praktijkondersteuner spreekuur, en zal er een 
uitgiftepunt van de apotheek openen -> Service Apotheek 

Dependance Mariavaart (telefoonnummer is 0165 – 50 48 40). 
Iedere werkdag van 16:30 tot en met 17:30 uur kunt u medicijnen 

ophalen.  
Medicijnen bezorgen is ook mogelijk. Bezorgen tussen 15:30 – 
16:30 uur.  
 

Bron:  

 

 

 

Naam organisatie:  Jeugdprofessionals Rucphen 

Contactgegevens: Gemeentehuis Rucphen 

Binnentuin 1 

4715 RW  Rucphen 

 

T: 0165 – 34 99 00  

https://willebrord.hethuisartsenteam.nl/
http://www.hethuisartsenteam.nl/
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E: jeugd@rucphen.nl  

Website: www.rucphen.nl  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Ouders/verzorgers, jongeren en professionals die vragen hebben 

over opvoeden en opgroeien vanaf -9 mnd. tot 18 jaar in de 

gemeente Rucphen 

Activiteiten: Aanmelden van 9.00 – 13.00 uur op tel. nr. 0165 – 34 99 00. 

 

Inloopspreekuren op alle basisscholen in de  gemeente Rucphen 

informatie en advies geven.  

 

- Signalering 

- Toeleiding naar hulp 

- Bieden van  licht pedagogische hulp 

- Coördinatie van zorg 

- Diverse cursussen, activiteiten voor jongeren, ouders en 

professionals op het gebied van positief opvoeden. 

 

Bron: website. 

 
 
 
 

Naam organisatie:  Novadic Kentron 

Contactgegevens: Laan van Brabant 22,  
4701 AV Roosendaal 
Tel: 0165 597 300 
 
Geopend dagelijks van 08.30 uur tot 17.00 uur 

Website: www.novadic-kentron.nl  

Contactpersoon: Via algemeen telefoonnummer. Cliënten hebben vaste 
contactpersonen.  

Doelgroep: Voor mensen met verslavingsproblematiek.  

Activiteiten: Vanuit het kantoor in Roosendaal werkt de ambulante 
verslavingszorg. Voor meer intensieve zorg nodig, wordt verwezen 
naar een van de andere locaties in Noord-Brabant.  

Bron: Persoonlijke contacten en website.  

 
 
 

 
 
 

Naam organisatie:  SDW 

Contactgegevens: Bezoekadres: 

Bovendonk 9 
4707 ZH Roosendaal 

 
Postadres: 
Postbus 33 
4700 AA Roosendaal 
 
088-259 3000  
info@sdwzorg.nl  

Website: www.sdw.nl  

Contactpersoon: Via algemene gegevens of cliënten hebben een eigen 
contactpersoon. 

Doelgroep: Voor mensen met een verstandelijke beperking in alle 
leeftijdsgroepen welke ondersteuning nodig hebben op verschillende 

leefgebieden.  

Activiteiten: SDW biedt ambulante begeleiding, maar heeft ook dagbesteding en 
woonvormen.  

mailto:jeugd@rucphen.nl
http://www.rucphen.nl/
http://www.novadic-kentron.nl/
mailto:info@sdwzorg.nl
http://www.sdw.nl/
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SDW ondersteunt mensen ook bij financiële problemen, waardoor wij 
regelmatig met SDW samenwerken in gezamenlijke casussen.  

Bron: Persoonlijke contacten en website.  

 

Naam organisatie:  Zorgloket Rucphen 

Contactgegevens: Zorgloket Rucphen 

Binnenplein 1 

4715 RW Rucphen 

t. 0165-349990 (op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur) 

e. zorgloket@rucphen.nl 

Website: https://www.rucphen.nl 

 

Contactpersoon:  

Doelgroep: inwoners gemeente Rucphen 

Activiteiten: Heeft u ondersteuning, hulpmiddelen of woningaanpassingen om 

langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Of zoekt u activiteiten voor 

een zinvolle invulling van uw dag? De gemeente kan u hierbij 

ondersteunen. Dat doen we op grond van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Dit doen we door het keukentafelgesprek met 

u aan te gaan.  

Bron: website 

 

Naam organisatie:  St. Mee 

Contactgegevens: MEE West-Brabant  

 
 
 

Website: Hoofdvestiging Breda 

Heerbaan 100 | 4817 NL Breda 

Postbus 3207 | 4800 DE Breda 
T 076 522 30 90 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle mensen die een beetje steun kunnen gebruiken, bijvoorbeeld 

mensen met lichte psychische problemen (waaronder ex-
verslaafden), maar ook mensen met een verstandelijke beperking. 

Activiteiten: - Dagbesteding op de zorgboerderij, een biologisch melkbedrijf 
- Indien gewenst: psychische ondersteuning 
- Indien gewenst: ondersteuning bij administratie en 

binnengekomen post 

Indien gewenst: woonbegeleiding 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Mantelzorg Steunpunt Rucphen 

Contactgegevens: Bovendonk 29 

4707 ZH Roosendaal 

 

T: 088 – 557 48 90  

E: info@mantelzorgrucphen.nl 

 

 

Website: www.mantelzorgrucphen.nl 

https://www.facebook.com/MantelzorgRucphen  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle mantelzorgers die wonen en/of zorgen in de gemeente Rucphen. 

Activiteiten: Spreekuur in het gezondheidscentrum op de Kozijnenhoek 80 in 
Rucphen: 

- Elke maandag: 09.00 – 12.00 uur 
- Elke donderdag: 13.30 – 16.30 uur 

mailto:zorgloket@rucphen.nl
https://www.rucphen.nl/
mailto:info@mantelzorgrucphen.nl
http://www.mantelzorgrucphen.nl/
https://www.facebook.com/MantelzorgRucphen
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZg9bo9ObZAhVL3qQKHYmQAskQjRwIBg&url=https://twitter.com/meewestbrabant&psig=AOvVaw36yBRlmWCHqAJYvwgy-w4c&ust=1520948493222088
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-    Informatie café voor personen die mantelzorgtaken verrichten 

- Mantelzorg café voor informatie en ontmoetingen 
 

- Begeleiding 

- Noodpas voor mantelzorgers 

- Respijtzorg 

- Informatie/advies 

- Educatie 

- Ondersteuning en informatie omtrent mantelzorg 

Praktische ondersteuning 

Bron: website 

 

Naam organisatie:  Stichting Steunpunten Rucphen 

Contactgegevens: WMO BV  St. Groenhuysen 
 

Steunpunten en dagbestedingen gemeente Rucphen: 

- Schuitvaart Rucphen 
- Antonius Hof Schijf 
- St. Janshof Sprundel 
- Mariavaart Zegge 
- Rozemarijn St. Willebrord 

 

Kantoor en postadres:  
St. Janshof 2      
4714 EV Sprundel  
 
T: 0165-389587 
T: 088-5573480 
M: 06-22387571 

 

Bereikbaar : ma-di-wo-vr  8.00-17.00 uur 
Donderdag afwezig. 

Website:  

Contactpersoon:  
 

Doelgroep: 55 + Ontmoetingspunt  
Steunpunt voor ouderen 

 

Activiteiten: Dagbesteding met  WMO indicatie.  
Op alle steunpunten 3 á 4 dagen per week. 

 
- Dagelijks eetpunt (warme maaltijd) 12.00 - 13.00 uur 

- Uitleen van zorgartikelen via Kruiswerk gemeente Rucphen 
(loopkrukken en rollator) 

- Welzijnsactiviteiten: bingo, rad van fortuin, kaarten, 

biljarten, kaarten maken, Meer Bewegen Voor Ouderen, 
Handwerken, koersbal, kookavonden alleenstaanden  enz. 

- Studiekring in Sprundel 1x per 14 dagen 
- Prikposten SHL en Bravis in Zegge en Sprundel 

- Huisartsenpraktijk in Mariavaart Zegge  
 

 

Bron:  

 

 

Naam organisatie:  Scouting St. Jan Sprundel 

Contactgegevens: Bezoekadres: Scoutinggebouw ‘De Molenberg’  

Sprundelseweg 34F in Rucphen 
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Iedere vrijdagavond in schoolweken van 19.00-20.30 uur voor de 

leeftijd 7-18 jaar. 

Iedere zaterdagochtend in schoolweken van 10.00-11.30 uur voor 

de leeftijd 5-7 jaar. 

 

Secretariaat: I. van Oorschot,  

Noordveld 11, 4714HV Sprundel 

E: info@scoutingsprundel.nl 

 

Website: www.scoutingsprundel.nl  

 

Contactpersoon: Scouting 

 

 

Doelgroep: Kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar. 

 

Activiteiten: Het verzorgen van een actieve vrijetijdsbesteding voor jeugd. Dit 

d.m.v. wekelijkse clubavonden en een zomerkamp. 

 

Bron:  

 

 

Naam organisatie:  Stichting Agora 

Contactgegevens:  
St. Martinusstraat 2 c 
4715 AH Rucphen 

 

Rucphense Vaartkant 2 b, 4715 AV Rucphen 
 
T: 0165 – 341908 
E: beheer@agorarucphen.nl 
 

Website: www.agorarucphen.nl 
 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle inwoners van het kerkdorp Rucphen 

Activiteiten: - Organiseert activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen op het 

gebied van sociaal cultureel werk (voornamelijk jeugdwerk) 
- Ondersteuning van diverse werkgroepen die onder St. Agora 

vallen: Maandelijkse Activiteiten, Kindervakantiewerk, 
Rondinella, Jeugddisco, Knutselclub, volwassenenwerk 

- Ondersteunt vrijwilligers(groepen) 
- Activiteiten ontwikkelen in het kader van leefbaarheid 

- Coördinatie van het Netwerk Ouderen Rucphen 
- Het bestuur is werkgever van de agoog 

 

Bron:  

 

 

Naam organisatie:  SKW Sint Willebrord 

Gemeenschapshuis De Lanteern 
Contactgegevens: Dorpsstraat 119 

4711 EG Sint Willebrord 

 

T: 0165-382345 

E: Info@skw-willebrord.nl  

http://www.scoutingsprundel.nl/
mailto:beheer@agorarucphen.nl
http://www.agorarucphen.nl/
mailto:Info@skw-willebrord.nl
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Openingstijden:  
ma t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur,  13.00 – 17.00 uur en 18:00 – 

00:00 uur 

Website: www.skw-willebrord.nl  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle inwoners woonachtig in Sint Willebrord 
Kinder-, jeugd-, volwassenen- en seniorenwerk 

Activiteiten: - Gemeenschapshuis “De Lanteern” 
- Beheer jongerencentrum “Ut Honk” 

- Bredeschool activiteiten 
- Kinderwerk 
- Jeugd- en jongerenwerk 
- Volwassenwerk 
- Seniorenwerk 

Bron:  

 

 

Naam organisatie:  SKW Schijf 
Gemeenschapshuis d’n Hoge Dries 

Contactgegevens: Zoeksestraat 5a 
4721 AC Schijf 

 
T: 0165-342649 
E: skwschijf@home.nl 
 

Website:  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle inwoners van het kerkdorp Schijf 
 

Activiteiten: - Organiseert activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen op het 

gebied van sociaal cultureel werk  
- Ondersteunt vrijwilligers(groepen) 
- Beheert Gemeenschapshuis D’n Hoge Dries 
- Activiteiten ontwikkelen in het kader van leefbaarheid 
- Activiteiten op het gebied van de Brede school 
- Coördinatie van het Netwerk Ouderen Schijf 

- Het bestuur is werkgever van 1 werknemer (conciërge) 

Bron:  

 

 

 

Naam organisatie:  Dorpswerk Sprundel 

Contactgegevens: Dorpswerk Sprundel 

Kloosterplein 3 

4714 CN Sprundel 

 

T: 0165-382889 

E: info@dorpswerksprundel.nl  

 

Website: www.dorpswerksprundel.nl  

www.facebook.com/DorpshuisdeTrapkes 

 

Contactpersoon:  

 

Doelgroep: Alle inwoners van Sprundel 

 

http://www.skw-willebrord.nl/
mailto:skwschijf@home.nl
mailto:info@dorpswerksprundel.nl
http://www.dorpswerksprundel.nl/
http://www.facebook.com/DorpshuisdeTrapkes
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Activiteiten: - Kinder- en jeugdwerk 

- Volwassenenwerk 

- Ouderenwerk 

- Cursuswerk 

- Jeugdraad 

- Verenigingsraad 

- Zorgnetwerk 

- Wijkenoverleg 

- Buurtpreventie 

- Leefbaarheid 

- Signalering en advisering 

- Vrijwilligerswerk 

- Opbouwwerk 
 
 

Bron:  

 

 

 

 

Naam organisatie:  SKW Zegge 

Contactgegevens: Bezoekadres: De Nieuwenbergh 

Hoefstraat 4 

4735 TA Zegge 

 

T: 0165-541309 

E: denieuwenbergh@home.nl 

 

Website:  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle inwoners van het kerkdorp Zegge 

 

Activiteiten: - Organiseert activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen op het 

gebied van sociaal cultureel werk. Voornamelijk jeugdwerk 

(speelinstuif, disco, chillruimte) 

- Ondersteunt vrijwilligers(groepen) 

- Beheert Dorpshuis de Nieuwenbergh 

- Activiteiten ontwikkelen in het kader van leefbaarheid, Idop 

- Het bestuur is werkgever van 2 medewerkers (beheer) 

 

 

 

Bron:  

 

 

Naam organisatie:  TWB: Thuiszorg met Aandacht Regio Rucphen 

Contactgegevens: Belder 2-4 
4704 RK Roosendaal 
 
Postadres: 

Postbus  1116 

4700 BC Roosendaal 
 
T: 088 – 5602000 
E: info@twb.nl 

mailto:denieuwenbergh@home.nl
mailto:info@twb.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUxcP2387JAhUIKA4KHcAmBhAQjRwIBw&url=https://www.twb.nl/&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNFJL5aKzfRxbof4ZYKuTx7UCFHJmw&ust=1449749507888735
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Website: www.twb.nl 

Contactpersoon: - Casemanager Dementie 

- VP en VV  teams gemeente Rucphen 
- Team Thuisbegeleiding 
- JGZ 
- Hospice Thuis 
- Topklinisch m 

Doelgroep: Alle inwoners woonachtig in de gemeente Rucphen 

Activiteiten: Zorg aan huis: 
- HBH                                            
- Ven V teams 
- Hospice thuis 
- Gespecialiseerde  verpleegkundige zorg 

- Casemanager dementie 
 
Kind&Jeugd: 
- JGZ  consultatiebureau 

 
- Dieetadvisering           
- Cursus aanbod 

- Personen alarmering met professionele opvolging 
- Maaltijdenservice 
- Thuisbegeleiding 
- Topklinisch team 
 
Hulpmiddelen: 
- Medipoint l TWB                      

Bron:  

 
 

 

Naam organisatie:  Zorgboerderij de Bontekoe 

Contactgegevens: Postadres: 
Groenstraat 8a 
4714SK Sprundel 
 
Bezoekadres: 

Groenstraat 8a  
4714SK Sprundel  
 
T: 06 – 10 21 61 38 
E: bontekoe@kpnplanet.nl 
 
Openingstijden: 

maandag  09:00-15:30 

woensdag  09:00-15:30 

donderdag 09:00-15.30 

vrijdag  09:00-15:30 
 

Website: https://www.facebook.com/boerderijdebontekoe/ 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Alle mensen die een beetje steun kunnen gebruiken, bijvoorbeeld 
mensen met lichte psychische problemen (waaronder ex-
verslaafden), maar ook mensen met een verstandelijke beperking. 

Activiteiten: - Dagbesteding op de zorgboerderij, een biologisch melkbedrijf 
- Indien gewenst: psychische ondersteuning 
- Indien gewenst: ondersteuning bij administratie en 

binnengekomen post 
- Indien gewenst: woonbegeleiding 

Bron:  

 

 
 

http://www.twb.nl/
mailto:bontekoe@kpnplanet.nl
https://www.facebook.com/boerderijdebontekoe/
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Naam organisatie:  Thuisvester 

Contactgegevens: Bezoekadres:  

Binnentuin 1 

4715 RW Rucphen  
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag 08.00 
tot 12.00 uur 
 
Postadres:  

Postbus 75, 4900 AB Oosterhout 

 

 

T: 085 20 20 777 (klantenservice) 

T: 0162 – 49 11 00 (voor professionals) 

E: info@thuisvester.nl 

 

Website: www.thuisvester.nl 

 

Contactpersoon:   

Doelgroep: woningzoekenden met lagere en middeninkomens 

Activiteiten: 
Thuisvester is een Brabantse woningcorporatie met zo’n 13.500 

huurwoningen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, 

Rucphen en Zundert.  

Thuisvester biedt een betaalbaar thuis aan mensen met lagere en 

middeninkomens.  

Thuisvester draagt bij aan een leefbare omgeving 

zodat huurders actief deel kunnen nemen aan de samenleving. 

 

Bron: website 

 

 
 

Naam organisatie:  J.O.E.K 

Contactgegevens: Hilsondisstraat 2 

4714 AM Sprundel 
 
Tel. 06 44430936 
Email joek.sprundel@gmail.com 
 

Website:  

 

Contactpersoon:  
 

Doelgroep: Jongeren (18-23 jaar) bij wie begeleiding vanuit 

pleegzorg/jeugdzorg gaat stoppen i.v.m. hun leeftijd en die in staat 
zijn om zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding.  
 

Activiteiten: Wij bieden een ruime jongerenwoning voor 4 personen, waarin 
zelfstandigheid gecombineerd wordt met ambulante begeleiding.  

Er wordt uitgegaan van de krachten in de jongere zelf en er wordt 

zorg op maat geboden, bijvoorbeeld bij het leren koken, runnen van 
het huishouden en/of het omgaan met financiën. 

mailto:info@thuisvester.nl
http://www.thuisvester.nl/
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De huur is schappelijk en de begeleiding wordt betaald via bijv. 
WMO-gelden.  
 
J.O.E.K. valt onder de paraplu van Gezinshuis 2getR (Kozijnenhoek 
13 te Rucphen). In het gezinshuis wonen kinderen  (tot ongeveer 18 

jaar) die door omstandigheden niet kunnen opgroeien bij hun eigen 
ouders. Het gaat in een gezinshuis om ‘De kracht van het gewone 
leven’,  inclusief professionele hulp en gespecialiseerde begeleiding. 
De jongeren van J.O.E.K. (18-23 jaar) wonen in een andere woning 
waar ambulante begeleiding wordt geboden.  
 

Bron:  

 

 

Taal en taalontwikkeling 
Naam organisatie:  Bibliotheek VANnU, vestiging Rucphen 

Contactgegevens: Binnentuin 3 

4715 RW  Rucphen 
0165-341789 
rucphen@bibliotheekvannu.nl 
info@bibliotheekvannu.nl  
 
 

Website: www.bibliotheekvannu.nl 
 
 

Contactpersoon:  
 

Doelgroep: 0 – 100 jaar waarbij de meeste aandacht uitgaat naar jeugd en 
laagopgeleide mensen 
 
 

Activiteiten: Ter preventie van laaggeletterdheid: BoekStart voor baby’s/peuters 

en leesbevorderingsaanbod  voor  het onderwijs. 
 
Laagopgeleiden en laaggeletterden stimuleren om hun kennis van de 
Nederlandse Taal te vergroten om zelfredzaamheid en deelname aan 
de maatschappij te bevorderen d.m.v. digitale cursussen internet, 
cursussen werkmap.nl en taaloefengroepen. 
 

 

 

Bron:  

 

 
 
 
 
 

Naam organisatie:  Voedselbank Etten - Leur 

Contactgegevens: Uitgifte:  
Florijnstraat 8B 
4879 AH Etten-Leur 
 
Correspondentie adres: 

Lange Brugstraat 36 
4871 CR  Etten-Leur 
Telefoon:  06-13688902 
 

  

mailto:rucphen@bibliotheekvannu.nl
mailto:info@bibliotheekvannu.nl
http://www.bibliotheekvannu.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-96yN4M7JAhWBgg8KHecIDbQQjRwIBw&url=http://voedselbanketten-leur.nl/&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNGO74SXCbZVT4oSCup4q8JQGm06JQ&ust=1449749555574106
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E: aanmelden@voedselbanketten-leur.nl 
 

Website: http://voedselbanketten-leur.nl/ 
 

Stichting Voedselbank Etten-Leur 
 

Contactpersoon:  
Doelgroep: Voedselpakketten zijn bedoeld als steuntje in de rug voor mensen 

die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen 
komen. Bij toekenning van voedselpakketten wordt uitgegaan van 
het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor 

voeding, kleding e.d. Dus nadat de vaste lasten zoals huur, GWL en 
verzekeringen zijn betaald.  
 

Wij verwachten wel wat terug van onze cliënten. Zo is het verplicht om 
elke drie maanden inzicht te geven in de financiële situatie. Op die 
manier kunnen wij de actuele financiële situatie toetsen en ook 
beoordelen of ze nog in aanmerking komen voor een voedselpakket. 
Ook wordt er gekeken of onze cliënten zich aan de afgesproken 
afspraken houden. Een voedselpakket is noodhulp en mag eigenlijk 
nooit langdurig zijn. Als klanten niet hun goede wil laten zien, stoppen 
wij de verstrekking van een voedselpakket. 

Activiteiten: U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
aanmelden@voedselbanketten-leur.nl of te bellen met 06 – 13 68 89 
02. Wij helpen u dan graag verder. 

Uitgifte: 

 
 

Uitgifte van voedselpakketten iedere donderdagmiddag van 13.00 

tot 14.30 uur. 

 

Naam organisatie:  Stichting Het Warme Hart 

Contactgegevens: Stichting Het Warme Hart 
Puinbroekstraat 10 

4714 RK Sprundel 
 
T: 06 – 10 05 90 91 
E: info@stichtinghetwarmehart.nl 

  

Website: www.stichtinghetwarmehart.nl 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Stichting Het Warme Hart zet zich in de gemeente Rucphen in om de 
wereld een beetje mooier te maken voor mensen met een kleine 
beurs. 

Activiteiten: De stichting heeft een eigen voedselbank opgezet waarmee elke 
week 22 gezinnen ondersteund kunnen worden dankzij de hulp van 
een 5 tal vrijwilligers 

Ieder jaar biedt Stichting Het Warme Hart een groep mensen de 

gelegenheid om zorgeloos een dag uit te gaan. Wij helpen u met uw 
rommel, zodat u een opgeruimd gevoel overhoudt. Zie onze agenda 
voor de rommelmarkt. Graag zetten wij ons extra in voor kinderen. 
De stichting biedt praktische ondersteuning aan mensen die een 
opleiding volgen zodat ze in aanmerking komen voor een betere 
baan. 

Bron:  

 
 

Naam organisatie:  Kringloopwinkels 

Contactgegevens: Stichting De Kringloper 
Kroonstraat 12 
4879 AV Etten-Leur 
www.kringloper.nl/vestiging/etten-leur 

 
 

 
Kringloop Roosendaal 

mailto:aanmelden@voedselbanketten-leur.nl
http://voedselbanketten-leur.nl/
mailto:aanmelden@voedselbanketten-leur.nl
mailto:info@stichtinghetwarmehart.nl?subject=contactformulier
http://www.stichtinghetwarmehart.nl/
http://www.kringloper.nl/vestiging/etten-leur
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Rijksweg-Noord 28,  
4735 TX Zegge 
Tel: 06 24612106 

http://kringloop-roosendaal.nl  
 
 

Website: Zie hierboven 

Contactpersoon: Algemene gegevens 

Doelgroep: Wij verwijzen cliënten die o.a. meubelen, bedden, witgoed, kleding, 

boeken en huishoudelijk kleingoed kunnen gebruiken.  

Activiteiten: De Kringloopwinkels verzamelen de hierboven genoemde goederen 
en stellen deze tegen een kleine prijs beschikbaar aan anderen.  

Bron: Website 

 
 

Naam organisatie:  Stichting Leergeld 

Contactgegevens: Stichting Leergeld Noord-West Brabant 
Postbus 86 
4870 AB Etten-Leur 
076-50 30 300. 
info@leergeldnoordwestbrabant.nl 

Website:  
www.leergeldnoordwestbrabant.nl 
 
 

Contactpersoon: Algemene contactgegevens 

Doelgroep: Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op 

bijstandsniveau opgroeien. Zij die dreigen sociaal geïsoleerd te raken 
omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een 
sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. 
Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met kinderen financieel op 
gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn.  

Activiteiten: Stichting Leergeld voert intakegesprekken met ouders van kinderen 

en beslist op basis van verstrekte gegevens of zij gezinnen financieel 
kunnen ondersteunen.  

Bron: Persoonlijke ervaring en website 

 

 

Naam organisatie:  Zonnebloem afdeling Rucphen 

Contactgegevens: Zonnebloem Afdeling Rucphen 
Van Glymesstraat 9 
4715 AW Rucphen 

 

Website: www.zonnebloem.nl  

Contactpersoon: 0165 - 343041 

Doelgroep: Mensen met een fysieke beperking door ziekte of ouderdom, die in 

een sociaal isolement dreigen te komen 

Activiteiten: Bezoeken van de doelgroep 
Organiseren van dagtochten en vakanties voor de doelgroep 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Zonnebloem afdeling Schijf 

Contactgegevens: Zonnebloem Afdeling Schijf 
Adrie Niemantsverdriet (secretaris) 
Pastoor van Ettenstraat 7 

4721 AP Schijf 
 
T: 0165 – 342 393 
E: niemberk@kpnmail.nl 

 

Website: www.zonnebloem.nl  

Contactpersoon:  

http://kringloop-roosendaal.nl/
mailto:info@leergeldnoordwestbrabant.nl
http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/
http://www.leergeldnoordwestbrabant.nl/
http://www.zonnebloem.nl/
http://www.zonnebloem.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0eim4M7JAhWFdg8KHbIcC4kQjRwIBw&url=http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/3803517/stichting-de-zonnebloem-start-koffieochtend-in-filmwijk.aspx&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNEYU6SyfV_ubZox5Pd9nLkIzR-3uQ&ust=1449749603922878
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0eim4M7JAhWFdg8KHbIcC4kQjRwIBw&url=http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/3803517/stichting-de-zonnebloem-start-koffieochtend-in-filmwijk.aspx&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNEYU6SyfV_ubZox5Pd9nLkIzR-3uQ&ust=1449749603922878
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Doelgroep: Mensen met een fysieke beperking door ziekte of ouderdom, die in 
een sociaal isolement dreigen te komen 

Activiteiten: Bezoeken van de doelgroep 

Organiseren van dagtochten en vakanties voor de doelgroep 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Zonnebloem afdeling Sprundel 

Contactgegevens: Zonnebloem Afdeling Sprundel 

Bredasebaan 86 
4721 AT Schijf 
 
 

Website: www.zonnebloem.nl  

Contactpersoon: 0165 – 38 38 89  

Doelgroep: Mensen met een fysieke beperking door ziekte of ouderdom, die in 

een sociaal isolement dreigen te komen 

Activiteiten: Bezoeken van de doelgroep 

Organiseren van dagtochten en vakanties voor de doelgroep 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Zonnebloem afdeling Sint Willebrord 

Contactgegevens: Zonnebloem Afdeling Sint Willebrord 
Vijverstraat 44b 
4711 GN Sint Willebrord 
 
 

Website: www.zonnebloem.nl  

Contactpersoon:  

Doelgroep: Mensen met een fysieke beperking door ziekte of ouderdom, die in 
een sociaal isolement dreigen te komen 

Activiteiten: Bezoeken van de doelgroep 
Organiseren van dagtochten en vakanties voor de doelgroep 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Zonnebloem afdeling Zegge 

Contactgegevens: Zonnebloem Afdeling Zegge 
Jongeneelenstraat 7 
4735 CG Zegge 
 
 

Website: Geen eigen website 

Contactpersoon:  

Doelgroep: Mensen met een fysieke beperking door ziekte of ouderdom, die in 
een sociaal isolement dreigen te komen 

Activiteiten: Bezoeken van de doelgroep 
Organiseren van dagtochten en vakanties voor de doelgroep 

Bron:  

 
 

Handhaving 
Naam organisatie:  Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

Contactgegevens: Gemeentehuis Rucphen 

Binnentuin 1 

4715 RW Rucphen 

 

http://www.zonnebloem.nl/
http://www.zonnebloem.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0eim4M7JAhWFdg8KHbIcC4kQjRwIBw&url=http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/3803517/stichting-de-zonnebloem-start-koffieochtend-in-filmwijk.aspx&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNEYU6SyfV_ubZox5Pd9nLkIzR-3uQ&ust=1449749603922878
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0eim4M7JAhWFdg8KHbIcC4kQjRwIBw&url=http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/3803517/stichting-de-zonnebloem-start-koffieochtend-in-filmwijk.aspx&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNEYU6SyfV_ubZox5Pd9nLkIzR-3uQ&ust=1449749603922878
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0eim4M7JAhWFdg8KHbIcC4kQjRwIBw&url=http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/3803517/stichting-de-zonnebloem-start-koffieochtend-in-filmwijk.aspx&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNEYU6SyfV_ubZox5Pd9nLkIzR-3uQ&ust=1449749603922878
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T: 0165-349500  

 

Website: www.politie.nl 

 

Contactpersoon:  

Doelgroep:  

Activiteiten:  

- Houdt toezicht op straat 

- Houdt toezicht op drugs en alcohol op straat 

- Lost parkeerproblemen op 

- Hondenoverlast 

 

Bron:  

 

Naam organisatie:  Politie - Wijkagenten 

Contactgegevens: Gemeentehuis Rucphen 

Binnentuin 1 

4715 RW Rucphen 

 

T: 0900 - 8844 

Website: www.politie.nl 

Contactpersoon: Wilfred Verheijen (St. Willebrord) 

Fred van Opstal (St. Willebrord) 

Tommy Koevoets (Rucphen) 

Linda Mensen (Sprundel/Schijfl) 

Doelgroep:  

 

 

Activiteiten:  

- Aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen) 

- Toezicht op de verkeersveiligheid 

- Jeugdproblematiek 

- Surveillance in de wijk  

- Handhaven van de openbare orde 

- Houdt contact met bewoners, verenigingen en gemeente 

 

Bron:  

 

 

Naam organisatie:  Stichting Vluchtelingenwerk Rucphen 

Contactgegevens:  
Vluchtelingenwerk gemeente Rucphen 
Binnentuin 6 
4715 RW Rucphen 
Spreekuur op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur 
vlwrucphen@hetnet.nl 
 

Website: geen 

Contactpersoon: n.v.t. 

Doelgroep: Statushouders in de gemeente Rucphen. 

Activiteiten: Statushouders die in de gemeente Rucphen komen wonen worden 
vanaf dag 1 bijgestaan in hun nieuwe woonplaats. Vrijwilligers helpen 
de statushouders met alle praktische regelzaken. Denk bijvoorbeeld 
aan het  afsluiten van verzekeringen, het zoeken van artsen, 
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tandartsen en scholen voor de kinderen. Maar de begeleiding gaat 
verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk 
begeleider vindt de vluchteling de weg in zijn nieuwe woonplaats en 
in de Nederlandse samenleving. Ook wordt veel aandacht besteed aan 
het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de 
statushouder, zodat zij sneller zelfstandig kunnen werken aan hun 
nieuwe toekomst.  
 

Bron: van organisatie zelf 
 

 


