
Vanaf januari was Juliette 
als vrijwilliger werkzaam 
bij DoorDeWijks, dit heeft 
haar veel gebracht, zowel 
op persoonlijk vlak als op 
werkgebied. Haar taak was 
het organiseren van evene-
menten. Door de contacten 
die zij tijdens dit vrijwil-
ligerswerk heeft opgedaan, 
heeft zij nu haar eerste 
opdracht gekregen. Juliette 
heeft nu haar eigen bedrijf 
opgericht: “Juliette Events”.

Juliette: ‘DoorDeWijks 
is meer dan een werk-
plek waar ik ervaring 
kon opdoen. Het is een 
gezellige groep mensen, 
zowel  doordewijkers als 

vrijwilligers, waar ware 
vriendschappen ontstaan. 
Ook tijdens de ziekte van 
mijn vader hebben ze mij 
de ruimte en tijd gegeven 
om het proces te verwer-
ken. Dat ging vooral door 
veel te werken voor deze 
geweldige, drukke maar 
vooral sociale stichting!’

Wil jij ook een kans krijgen 
om je als vrijwilliger in te 
zetten, neem dan contact 
op met  personeel@doorde-
wijks.nl. De stichting kan 
weer een aantal nieuwe 
vrijwilligers gebruiken. Je 
weet maar nooit waar het 
toe leidt.
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De oplossing is dichterbij dan je denkt

Stichting DoorDeWijks biedt 
een oplossing om deze ver-
schillende groepen samen 
te brengen door  het koppe-
len van ‘doordewijkers’ aan 
wijkgenoten die wel wat 
hulp kunnen gebruiken. De 
doordewijkers verdienen 
hierdoor een centje bij, ter-
wijl het voor de klant een 
betaalbare optie biedt. Beta-
ling van €9,50 per uur gaat 
rechtstreeks van de  klant 
naar de  doordewijker. 

Doordewijkers zijn in te 
zetten voor verschillende 
dagelijkse bezigheden in- 

en om het huis en dat 
met een belangrijk soci-
aal aspect. Boodschappen 
kunnen worden verzorgd, 
tuintje bijgehouden, pa-
pierwerk gesorteerd, licht 
huishoudelijk werk wordt 
verricht terwijl de band 
tussen  doordewijker en 
klant steeds groter wordt. 
Bij DoorDeWijks is het 
sociale aspect dan ook erg 
belangrijk. Het tarief ligt 
precies tussen dat van een 
vrijwilliger en een professi-
onal in. De diensten kunnen 
worden ingekocht zonder 
aanvraag van medische 

indicatie. Klanten vinden 
hiermee een oplossing om 
langer thuis te blijven, rus-
tig te herstellen van ziekte, 
of door een moeilijke 
periode heen te komen. En 
 DoorDeWijks richt zich niet 
alleen op ouderen. Heeft u 

een druk huishouden met 
misschien jonge kinderen 
en heeft u een extra handje 
nodig? Neem contact op 
met  DoorDeWijks, want de 
oplossing is echt dichterbij 
dan je denkt. 

Advertenties

HAARLIEFDE  
AL 11 JAAR 

DE AVONDKAPPER 
VAN ROTTERDAM

NU RESERVEREN IS 10% KORTING 

RESERVEER ONLINE: WWW.HAARLIEFDE.NL
WWW.FACEBOOK.COM/HAARLIEFDE/APP

Haar Liefde

Veel mensen ondervinden problemen door handicap, eenzaamheid, (hoge) leeftijd of gezinssituatie. Het lukt vaak niet (meer) om de noodzakelijke werkzaam-
heden en activiteiten uit te voeren voor een prettig bestaan in eigen huis of wijk. Tegelijkertijd zijn er nog steeds genoeg mensen die wel wat voor een ander 
willen doen. 

Het officiële moment is aangebroken. Om 
‘erkend’ doordewijker  te zijn, wordt een 
samenwerkingscontract getekend. Edwin 
Schlichter (Hillegersberg-Schiebroek) en 
Marja Brand (Prins Alexander) waren de 
eerste  doordewijkers die zich meldden. 

Suzanne Rietveld, voorzitter van stich-
ting DoorDeWijks, wenste hen na onder-
tekening de beste wensen toe. Met heel 
veel leuke  klanten en gezellige uren als 
doordewijker. Met de door hun getoonde 
inzet, gaat dat vast lukken.

Vrijwilligerswerk
ook voor jou?
Elk evenement van DoorDeWijks heeft zijn eigen verhaal. 
Hierdoor heeft Juliette veel mooie, emotionele en vooral 
hoopvolle verhalen gehoord. Het regelen was een plezier, 
maar het luisteren naar de reacties van de mensen dreef 
haar om door te gaan.

Daar tekenen we voor
De eerste erkende doordewijkers

Suzanne Rietveld,
Oprichter DoorDeWijks
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De overtreffende trap

DoorDeWijks is een 
geweldig initiatief met 
een fantastische naam, 
want ‘dóór de wijk’ is de 
overtreffende trap van ‘vóór 
de wijk’. Het betekent dat je 
in actie komt en zo ontdekt 
waar je goed in bent. 

Als je die passie, die 
kwaliteiten, weet in te 
zetten voor anderen, 
voeg je iets toe aan de 
wijk. Dan máák je een 
wijk. Met elkaar! Want 
het werkt ook andersom. 
Als je openstaat voor 
anderen, bied je ook hen 
de kans om te doen waar 
zij goed in zijn. Zo help je 
mee om de dromen van 
jezelf én van anderen te 
verwezenlijken.
We merken dat steeds 
meer Rotterdammers 
ook deze kant op willen: 
iets doen voor een ander 
en zo de stad vooruit 

helpen. Kijken waar je 
kracht ligt en die kracht 
inzetten en benutten 
om anderen vooruit te 
helpen. Het is goed als 
Rotterdam die kant op 
gaat en daarom steunen 
we dat, als stadsbestuur, 
zo veel als we kunnen. 
Want ‘door de stad’ is de 
overtreffende trap van 
‘voor de stad!’ 

Neem bijvoorbeeld Annie 
Verdoold uit Spangen. Ze 
houdt van koken en kan 
ook lekker koken. Vijf jaar 
geleden is ze begonnen 
met koken voor de buren 
en dat liep uit op koken 
voor de buurt. Het is een 
geweldig initiatief en het 
laat zien dat passie en 
doorzettingsvermogen 
de beste ingrediënten 
zijn voor een leefbare 
wijk. Want mensen eten 
niet alleen samen, ze 
ontmoeten elkaar ook, 
raken aan de praat en 
vormen zo een netwerk 
van wijkbewoners. 

Op een gevel aan de 
nieuwe Binnenweg staat 
een prachtige uitspraak 
van Jules Deelder, onze 
nachtburgemeester. Er 
staat: “De omgeving van 
de mens is de medemens.” 
En zo is het maar net!

Marco Florijn, Wethouder 
Rotterdam Werk, 
Inkomen, Zorg en Bestuur

Column 
Marco Florijn

Uitkomst voor bijzondere familie

Christies schoonzoon Eric 
opent de deur en gaat mij 
voor naar de woonkamer. 
Daar tref ik Patricia. Ze zit 
dicht bij haar cliënt die in 
een rolstoel zit. Christie 
is een jong ogende vrouw 
met een ketting met grote 
gele kralen om en een 
plaid over haar benen. Wat 
opvalt is de serene rust die 
ze uitstraalt. De doorde-
wijker voert haar stukjes 
fruit, waarbij ze liefdevol 
tegen haar praat. Christie 
neemt de hapjes aan maar 
reageert nauwelijks; ze is 
in een laat stadium van 
alzheimer.

Patricia vertelt hoe ze over 
de stichting DoorDeWijks 
hoorde en zich daarna 
direct aanmeldde. Om niet 
veel later op weg te gaan 
naar haar eerste klant, een 
97-jarige vrouw in Hille-
gersberg. Sindsdien bezoekt 
ze haar eens in de twee 
weken, waarbij ze vooral 
praten: over muziek, tv-pro-
gramma’s, sociale contacten 
of het gebrek daaraan, maar 
ook over zwaardere kwes-
ties als de dood. Mevrouw 
vertelt Patricia na afloop 
vaak hoeveel opgewekter ze 

zich voelt.
Christie heeft meer hulp 
nodig en daarom komt de 
doordewijker tweemaal per 
week hand-en-spandiensten 
bij haar verrichten. Ze 
strijkt, geeft haar cliënt 
eten, vergezelt haar naar 
het toilet, en ze leest voor. 
‘Ik creëer warmte en veilig-
heid,’ zo benoemt ze het 
zelf. 

Ze vertelt dat Christie en-
kele maanden geleden door 
haar dochter en schoon-
zoon uit het verpleeghuis 
werd gehaald. Dat de schok-
kerige en onrustige vrouw 
die leed aan ondervoeding 
en die een chronische 
blaasontsteking had, niet 
meer te herkennen is. ‘Ze 
is nu heel rustig, eet goed 
en is gezond,’ verklaart ze. 
 Patricia doet haar werk met 
veel plezier. ‘Ik vind het ge-
weldig om hier deel van uit 
te maken,’ zegt ze. ‘Soms 
fiets ik helemaal verlicht 
naar huis en denk ik: wat 
heb ik nu helemaal gedaan? 
Toch niet veel.’
 
‘In het verpleeghuis werd 
veel gepureerd,’ valt 
schoonzoon Eric haar bij. 

Hier krijgt ze vezelrijk 
voedsel en veel noten. Geen 
wit brood zonder korstjes, 
maar bruin brood. En geen 
zout en vet eten, maar 
gezonde maaltijden, soms 
pittig, dat vindt ze lekker. 
Eric vertelt hoe hij zijn baan 
opgaf om full-time voor zijn 
schoonmoeder te zorgen. 
En hoeveel voldoening hem 
dat geeft. Maar vooral ook 
hoe blij hij is met de hulp 
die hij van Patricia krijgt.

Ik neem afscheid met het 
gevoel dat ik zojuist deel 
heb mogen nemen aan een 
aantal bijzondere levensver-
halen die zich met elkaar 
vervlochten hebben. 

Mocht u hulp kunnen 
gebruiken bij de verzorging 
van uw naaste? Neem dan 
contact op met stichting 
DoorDeWijks. Er zijn ver-
schillende doordewijkers 
die verlichting van de man-
telzorg kunnen bieden.

Door: Anna Penta

Omdat het in deze tijd 
moeilijk is om aan betaald 
werk te komen, zocht ze 
vrijwilligerswerk dat bij haar 
paste. En dat heeft ze snel 
gevonden. Want net op dat 
moment zocht DoorDeWijks 
een enthousiaste medewer-
ker om het werk van de 
stichting naar Deelgemeente 
Noord uit te breiden. In 
Hillegersberg-Schiebroek 
is het goed van de grond 
gekomen, en nu moet deze 
unieke manier van elkaar 
helpen zich over de hele 

stad gaan uitbreiden. Voor 
Susan is het een uitstekende 
manier om, na dertien jaar 
Nijmegen, haar nieuwe stad 
te leren kennen. 

Als “Coördinator Noord” is 
Susan nu dus aan de slag 
voor DoorDeWijks. Ze legt 
contacten in dit deel van de 
stad met de Deelgemeente, 
met de verschillende orga-
nisaties zoals Humanitas en 
Wilskracht Werkt, en met de 
verschillende buurthuizen. 
En natuurlijk probeert ze om 
zoveel mogelijk doordewij-
kers en klanten te werven! 
Een klus die heel goed bij 
haar past.

In Oss werkte ze als project-
leider bij Stichting Vluch-
telingenwerk, maar door 
noodzakelijke bezuinigingen 
werd haar contract niet 
verlengd. Na meer dan een 
jaar fulltime gesolliciteerd 
te hebben, wat op den duur 
toch wel heel frustrerend 
en ontmoedigend is, zocht 
ze een manier om, naast die 
noodzakelijke sollicitaties, 
de moed er in te houden. 
“Je straalt!” zei haar vriend, 
toen Susan na haar eerste 
werkdag bij DoorDeWijks 
thuiskwam. Wat doet bevre-
digend werk en waardering 
toch veel voor een mens.
Susan heeft Bestuurskunde 

gestudeerd en na haar ba-
chelor en vrijwilligerswerk 
in Thailand, is ze verder 
gegaan met International 
Development Studies (Ont-
wikkelingswerk dus). En 
hoewel ze met hart en ziel 
in Thailand en Cambodja 
heeft gewerkt is ze toch niet 
van plan om langdurig naar 
het buitenland te gaan. Om 
dat te doen moet je hier wel 
heel veel opgeven.

Bij Stichting Vluchtelin-
genwerk heeft Susan veel 
ervaring opgedaan, ook in 
het begeleiden van men-
sen. Naast haar werk als 
projectleider heeft ze een 
coachingsopleiding gevolgd: 
de “ZelfKennisMethode”. Dit 
is een heel concrete manier 
van werken, waarbij ze 

iemand in vijf gesprekken 
helpt om over barrières en 
drempels heen te stappen 
en verder te gaan. Als coach 
zou ze hiermee in Rotter-
dam graag verder willen, 
met een eigen praktijk. 
Ook daar wordt hard aan 
gewerkt. En deze ervaring 
als coach kan ze weer goed 
inzetten bij het begeleiden 
van doordewijkers, die soms 
moeite hebben om reclame 
te maken voor zichzelf. Maar 
ook de hulpvragers moeten 
vaak over een drempel heen 
stappen.
 
Kortom, Rotterdam Noord is 
een zeer actieve en enthou-
siaste bewoonster rijker, en 
stichting DoorDe Wijks is 
ook heel blij met deze dame.

Door: Emmie Drexhage

Ik bel aan bij een woning in het Kleiwegkwartier. In mijn tas 
zit een schrijfmap voor het interview dat ik ga hebben met 
doordewijker Patricia de Wolf (56). Patricia is op dat moment 
aan het werk bij haar cliënt Christie (64), een zogenaamde 
jong dementerende.

Er zijn allerlei manieren om als nieuwe Rotterdammer in te 
burgeren in onze stad, maar de manier van Susan Cornelissen 
is wel heel effectief.

Kwartier maken in Noord
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Mijn naam is Brigit Hageman

Ik ben doordewijker omdat ik een brede interesse heb in cultu-
ren en mensen. Ik onderneem graag activiteiten. Ik schilder en 
houd van een avondje naar de film of het theater. Koken, voorle-
zen, spelletjes doen, handwerken, opmaken en nagels lakken vind 
ik leuk om samen te doen. Neem contact met mij op voor hulp 
en gezelligheid.

Mijn wijk is Schiebroek, rondom postcode 3052 
Email: iuku78ik@kpnmail.nl  Tel: 010 – 466 64 64

Mijn naam is Despina Claassen

Ik ben doordewijker omdat ik van mensen helpen houd. Zowel 
gezinnen als ouderen bied ik graag een helpende hand, bij licht 
huishoudelijk werk of een boodschap. Ik houd van gezelligheid 
en ben sociaal. Ik ben jong, open en heb tijd beschikbaar. Wordt 
het allemaal een beetje teveel, dan kom ik graag helpen.

Mijn wijk is Kralingen-Crooswijk, rondom postcode 3031
Tel: 06 29 37 72 05

Mijn naam is Karen Blom

Ik ben doordewijker omdat ik graag help en van gezelligheid 
hou. Ik wil graag helpen met dagelijkse dingen zoals licht huis-
houdelijk werk en kleine klusjes. Ik kijk er naar uit om samen 
een wandeling te maken of een boodschap doen. Met aandacht, 
gezelligheid en een goed humeur wil ik graag mijn wijkgenoten 
helpen. 

Mijn wijk is Hillegersberg, rondom postcode 3055
Email: karenblom@gmail.com  Tel.: 06 15 48 57 82

Doordewijker in Ommoord

Fotografie: Paul Kampman
Advertenties

Marja Brand (51) heeft een 
bedrijfje in taartdecoratie, 
Arta la Tarta geheten. Ter 
aanvulling op de dagen dat 
ze taarten decoreert in op-
dracht en workshops geeft, 
wil ze graag aan de slag als 
doordewijker. Ik interview 
haar in de tuin van haar ate-
lier in de Schietbaanstraat.

Het is een van de koude 
dagen die het einde van 
mei 2013 kenmerken. Toch 
is het zonnetje onver-
wacht gaan schijnen en 
wordt het zelfs warm. Tus-
sen ons in staan een pot 
muntthee en een schaaltje 
koekjes. Marja vertelt dat 
ze in haar bedrijfje soms 
een collega mist en graag 
een band met mensen 
zou opbouwen door in de 
zorg aan de slag te gaan. 
Ze ging op onderzoek uit 
en stuitte op stichting 
DoorDeWijks. Al snel nadat 
ze zich had ingeschreven 
kreeg ze een klant die ze 
naar het oogziekenhuis 
begeleidde. Dat gaf haar 
veel voldoening en ze zou 
haar bezigheden voor de 
stichting graag uitbreiden. 
Hoe ze daartoe te werk 
moet gaan, is iets wat haar 
momenteel bezighoudt.

‘Ik heb geflyerd, en ben 
apotheken en bejaarden-
tehuizen langsgegaan,’ 
zegt Marja. ‘Maar het is 
belangrijk dat je gesprekjes 
met mensen aangaat, en je 
verhaal goed onder woor-
den kunt brengen. Daar 
heb ik nog niet genoeg aan 
gedaan.’ Peinzend voegt ze 
eraan toe: ‘In mijn wijk, 
Ommoord, wonen toch 
genoeg mensen op leeftijd. 
En ook zijn er veel gezin-

nen met jonge kinderen. 
Ik zou meer persoonlijke 
afspraken bij zorginstellin-
gen en dergelijke moeten 
maken, om bekendheid te 
geven aan het project.’

Marja geeft aan dat ze 
het fijn vindt voor een 
degelijke organisatie te 
werken. De contacten met 
de coördinatoren zijn heel 
persoonlijk en alles zit 
goed in elkaar. Nadat ze 
zich net had aangemeld 
werd er een avond georga-
niseerd waarop de doorde-
wijkers leerden goed naar 
zichzelf te kijken, naar wat 
ze konden en wilden. Ze 
kregen de opdracht een 
bedrijfsplan te schrijven, 
om hun eigen specifieke 
talenten en motivatie te 
achterhalen.

Inmiddels weet Marja goed 
wat ze te bieden heeft. Ze 
zou graag mensen naar de 
dokter of het ziekenhuis 
begeleiden, waarvoor ze 
een auto ter beschikking 
heeft. Ook zou ze het leuk 
vinden als ze gevraagd 
werd voor een uitstapje, 
zoals een museum of de 
dierentuin, of voor een 
wandeling in de natuur. 
Daarbij is ze bereid hand-
en-spandiensten in en om 
het huis te verrichten, of 
mensen in huis gezelschap 
te houden door te praten, 
te luisteren of voor te 
lezen.

Marja Brand werkt in de 
wijken met postcode 3067 
en 3068. Ze is voor € 9,50 
per uur in te huren voor 
voornoemde klusjes. Ze is 
te bereiken op 
tel.: 06-14 39 41 89.

Door: Anna Penta

Doordewijkers stellen zich voor

Laat wat doen aan dat gezoemmm
horren voor ramen en deuren                                                                                                                                          

• nu gratis inmeten
• gratis plaatsen  
• vraag vrijblijvende offerte

IJzerhandel Wessel
Kleiweg 100b
3051GW Rotterdam
010-4187331   

info@ijzerhandelwessel.nl                
www.ijzerhandelwessel.nl   

Mijn naam is Marja Brand

Ik ben doordewijker omdat ik het liefst met en voor mensen 
werk op een persoonlijk niveau. Ik ga graag mee op (culturele) 
uitstapjes, vind het heerlijk om buiten een stuk te wandelen en 
vind het fijn om creatief aan de slag te gaan. Ik houd van tuinie-
ren. Als doordewijker hoop ik steun en gezelligheid te brengen.

Mijn wijk is Ommoord, rondom postcode 3067-3069
Email: marjabrand@zonnet.nl  Tel.: 06 14 39 41 89
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Er was een klik en  telefoonnummers 
werden uitgewisseld. Een paar 
weken later zorgde Edwin voor een 
werkende computer en hielp hij 
haar met het aanvragen van een 
 DigiD en elektronisch bankieren. Ook 
hebben ze samen een Facebook- en 
Skype account gemaakt. Nu komt 
hij ongeveer één keer in de week bij 
Frieda over de vloer om te helpen. 

‘Gelukkig heeft Edwin veel geduld. 
Als digibeet ging het met de compu-
ter allemaal niet zo vlug,’ zo vertelt 
Frieda tijdens de koffie. ‘Sindsdien 
komt hij voor allerlei klusjes. Als er 
een lamp vervangen moet worden 
bijvoorbeeld.’ Omdat Frieda slecht 
ter been is,  was het vooral in de af-
gelopen koude en natte winter heel 
fijn als Edwin even een boodschap 
voor haar deed. Eigenlijk moet de 
deur in de woonkamer ook nog eens 

een keertje geverfd worden.

Ook in de tuin kan Frieda op deze 
druilerige zaterdag genoeg hulp 
gebruiken. Edwin zorgde voor een 
goed ingedeelde, onkruidvrije tuin, 
hing onlangs een vogelhuisje op, 
en vult het vogelvoer aan voor de 
koolmezen, spechten en kauwen die 
regelmatig neerstrijken. We tref-
fen Edwin in regenjas met een veeg 
aarde op zijn gezicht. Hij verpot de 
bloemen die ze net samen hebben 
aangeschaft en Frieda dirigeert waar 
alles moet komen. Als ik vraag of hij 
nog niet verregend is, is hij gelukkig 
‘niet van marsepein gemaakt.’ 
‘Het is fijn om bij Frieda veelzijdig 
werk te doen, zowel binnen als 
buiten’, vertelt Edwin. ‘Voor mij is 
het ook een soort rustpuntje. Daarbij 
leer ik ook een hoop nieuwe planten 
kennen en kan ik haar tips toepas-

sen in mijn eigen tuintje. Onze klik is 
iets wonderlijks, dat weet je niet van 
tevoren. Je leert elkaar steeds beter 
kennen, onze band wordt hechter en 
we vertrouwen elkaar.’ 

‘Vertrouwen is inderdaad belangrijk’, 
zegt Frieda. ‘Ik heb recht op thuis-
zorg, maar het nadeel is dat je dan 
iemand toegewezen krijgt.’ 

Frieda heeft op zich voldoende men-
sen in haar omgeving die even een 

helpende hand kunnen bieden.  Voor 
de iets grotere klussen is het fijn dat 
ze iemand kan kiezen van stichting 
DoorDeWijks. Inmiddels is de relatie 
tussen Frieda en Edwin gebaseerd op 
vriendschap en vertrouwen.

Kunt u ook wel zo’n vriend-aan-huis 
gebruiken voor klusjes en gezellig-
heid? Neem dan rechtstreeks contact 
op met doordewijker Edwin op 
Tel.: 06 51 21 56 41.

Een kwestie van vertrouwen
Door: Ben Roelofs

Funderingsprobematiek 
gebundeld

LOF wil funderingspro-
blematiek en de gevolgen 
hiervan onder de aandacht 
brengen van o.a. de poli-
tiek. Het is sinds 1 januari 
2013 een stuk lastiger om 
een lening te krijgen voor 
funderingsherstel. Eigena-
ren van een compleet pand 
hebben al snel € 80.000,- 
nodig voor het noodzake-
lijke herstel. De overheid 
zou haar verantwoordelijk-
heid moeten nemen, zodat 
het voor iedereen mogelijk 
is om dit noodzakelijke 
herstel te doen. Wonen is 
immers een eerste le-

vensbehoefte. De wet- en 
regelgeving hieromtrent 
zou dus aangepast moeten 
worden. Maar ook naar de 
rol van bijvoorbeeld make-
laars wordt gekeken.

LOF is op zoek naar enkele 
betrokken Rotterdammers 
die belangeloos willen hel-
pen om de organisatie ver-
der vorm te geven. Heeft u 
een politieke, juridische of 
journalistieke achtergrond 
en heeft u een paar uur 
per maand beschikbaar? 
Wij horen graag van u via 
info@paalrot.info.

LOF is online te volgen via 
www.paalrot.info en www.
twitter.com/paalrot_info

Tennisjeugd 3x kampioen

De jeugd van tennis-
vereniging TC Schiebroek 
heeft in het voorjaar 
uitstekend gepresteerd. 
Maar liefst drie van de elf 
teams werden kampioen 
in hun competitie: het 
meisjesteam tot en met 10 
jaar, het mixteam tot en met 
13 jaar en de jongens in de 
leeftijdscategorie tot en met 
17 jaar. 

De kampioenen werden 
zondag 2 juni gehuldigd op 
de slotdag van de compe-
titie. Het was een zonover-
goten dag, die werd afge-
sloten met een heerlijke 
en feestelijke barbecue op 
het compleet vernieuwde 
park van TC Schiebroek. 
Meer dan honderd mensen, 
jeugd en ouders, kwamen 
hier op af.

De tennisvereniging aan 
de Van Enckevoirtlaan 
in Schiebroek werd afge-
lopen winter compleet 
gerenoveerd. Dankzij de 
aanleg van twaalf nieuwe 
all-weather banen kan er 
bij TC Schiebroek nu het 
hele jaar door worden 
getennist. Daarnaast is 

het clubhuis vergroot en 
opgeknapt. Het park werd 
volledig vernieuwd met de 
aanleg van nieuwe bestra-
ting en het plaatsen van 
nieuw hekwerk.

Contributie jeugdleden 
verlaagd
Evengoed handhaaft de 
vereniging haar scherp 
geprijsde lidmaatschap. 
De contributie voor jeugd-
leden is zelfs verlaagd! De 
jeugdcommissie is boven-
dien uitgebreid met een 

evenementencommissie 
waardoor er in de toe-
komst nog meer sportieve 
en gezellige evenementen 
zullen plaatsvinden op de 
tennisclub.

Bijdrage van TC Schiebroek

www.belowenemylines.nl  |  info@belowenemylines.nl  |  06 385 00 265

Advertentie

In oktober 2012 raakte Oud lerares Frieda Kulche aan de praat met 
doordewijker Edwin Schlichter tijdens de Markt van de Duurzaamheid op 
het Rotterdamse Eudokiaplein. Frieda was aan het kijken bij een kraam over 
vegetarisch koken en min of meer toevallig viel haar oog op de stand van 
DoorDeWijks. Met de computerproblemen van Frieda, kwam het hulpaanbod 
van Edwin als geroepen.

Enkele funderingsgedupeerden uit het Rotterdamse Klei-
wegkwartier hebben recentelijk hun krachten gebundeld 
en de Landelijke Organisatie Funderingsgedupeerden (LOF) 
opgericht. De oprichters hebben zelf te maken met fun-
deringsproblemen en weten daardoor uit ervaring wat er 
allemaal op je af komt.

Op de foto staan alle kampioenen: (vlnr) Britney van der Molen, 
Joost Noordam, Moncho prol Pato, Thijs Nivard, Tim Karman, Aymen 
Smaal, Claudine Kouwenhoven, Isabel van Luin, Mirthe Gerestein, Mi-
lou van der Klooster (niet op de foto: Laura Smit en Roland de Groot).
Fotocredit: Judith van der Graaf
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Wie wil er nu niet een mooi 
bedrag erven? Maar wat als je 
zelf voldoende hebt? Waarom 
zou je dan eigenlijk moeten 
erven?

Als ik deze vraag aan mijn 
cliënten stel, kijken ze me 
soms verdrietig aan. Je ziet 
ze denken: “Is mijn notaris 
gek geworden, of zit hij mij 
nu te dollen?” Maar als ik 
dit soort vragen stel, ben 
ik bloedserieus. Soms is het 
verstandig om “nee” te zeg-
gen.

Ik geef een voorbeeld. Stelt 
u voor: de familie Jansen. 
We hebben opa Jansen, die 
een zoon (Wim) heeft. Wim 
is getrouwd met Ivonne. 
Wim en Ivonne hebben 
twee kinderen: Alexander en 
Heidi. Wim heeft een vermo-
gen van dik  €800.000. Opa 
Jansen heeft een vermogen 
van €120.000. Stelt u zich nu 
voor dat opa Jansen over-
lijdt.

Als opa Jansen overlijdt, 
betaalt zoon Wim €10.046 
aan erfbelasting. Als Wim 
vervolgens overlijdt en het 
van zijn vader geërfde be-
drag van €110.000 (€120.000 
-/- €10.046) aan zijn twee 
kinderen vererft, zal over dat 
bedrag per kind €11.000 aan 
erfbelasting betaald moeten 
worden. U ziet in dit voor-
beeld dat er in totaal €32.046 
naar de fiscus onder de noe-

mer van erfbelasting gaat.

“Nee” zeggen
Stel nu dat Wim de nalaten-
schap van zijn vader ver-
werpt. De wet bepaalt dan 
dat Wim’s kinderen zullen 
erven. Heidi en Alexander 
erven dan ieder €60.000 
per persoon en zijn ieder 
€7.283 verschuldigd; samen 
is dat €14.566. Dit is ruim 
3.000 euro meer dan werd 
betaald als Wim in eerste 
instantie zou erven. Maar als 
we het overlijden van Wim 
vervolgens in dit voorbeeld 
betrekken, dan zien wij dat 
er een belastingbesparing 
van een kleine 16.000 euro 
heeft plaatsgevonden. Snel 
verdiend dus.

De moraal van het verhaal 
is dat ‘nee’ zeggen, geld kan 
opleveren.

Advertentie

Erven, waarom zou je?
Door: Aniel Autar, notaris, Kooijman Lambert Notarissen

Door: Ben Roelofs

Burgemeester Ahmed 
Aboutaleb en wethouder 
Korrie Louwes hebben de 
uitslag van de Stadsinitia-
tief verkiezing op 1 juni j.l. 
tijdens het Stadsfeest in 
Corso Rotterdam bekend 
gemaakt. Verantwoordelijk 
wethouder Korrie Louwes 
is blij met de uitslag: ‘We 
zijn deze ronde begonnen 
met 120 ingediende plan-
nen. Daarvan bleven zeven 
winnaars over. Dit jaar is er 
weer een intensieve cam-

pagne gevoerd voor deze 
prachtige initiatieven. Rot-
terdam heeft gekozen voor 
een project waarmee de 
stad wordt verrijkt’.

Winnaar: Schaatsbaan 
Rotterdam
Vanaf eind december dit 
jaar kunnen schaatslief-
hebbers zich uitleven op 
een vierhonderd meter 
overdekte kunstijsbaan 
en een funschaatsbaan op 
sportpark Toepad. Van jong 

tot oud, van beginner tot 
gevorderde. In de maanden 
december, januari en febru-
ari kunnen zij hier terecht 
met hun noren, ijshockey- 
of kunstschaatsen voor 
€3,50.
 
Een gezellig koek- en zo-
pieplein mag daarbij niet 
ontbreken.

Het Stadsinitiatief 
De overige finalisten: 2. Ur-
ban Hotspring, 3. De Groene 
Marathon, 4. Popkantoor, 5. 
Ravottuh 6. Work at School 
en 7. Rotterdam World 
Wide, worden nog verder 
begeleid. 

De board, (bestaande uit 
Marianne van den Anker 
– voorzitter, Rudy Stroink, 
Dick van Well, Henk de 
Bruijn, Stef Fleischeuer en Ai 
Ming Oei), die deze selectie 
heeft gemaakt, gaat met de 
overgebleven finalisten om 
de tafel. Er wordt gekeken 
op welke wijze, bijvoorbeeld 
met andere partners uit de 
stad, ook hun plan verwe-
zenlijkt kan worden.

Rotterdammers kiezen Schaatsbaan
39.737 stemmen uitgebracht

Rotterdammers hebben Schaatsbaan Rotterdam gekozen tot winnaar van Stadsinitiatief 2013 
met 9073 stemmen. Dit betekent dat dit initiatief daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het was een 
nek aan nek race met de nummer twee, Urban Hotspring. Het scheelde 699 stemmen. Voor het 
winnend initiatief was dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar. De kosten voor de uitvoering van 
Schaatsbaan Rotterdam zijn begroot op 2 miljoen euro.

Advertentie

André’s Tapijthuis is al 23 jaar een begrip in Rotter-
dam, voor alle bekende merken tapijt, vinyl en alle 
types raamdecoratie.

Op de drukke Kleiweg in Hillegersberg is André’s Ta-
pijthuis bij binnenkomst een oase van rust. In de serre 
 achterin in de winkel genieten Yvonne en ik onder het ge-
not van een kop koffie van de voorjaarszon. De huiselijke 
sfeer en de vriendelijke ontvangst zetten meteen de toon 
waar André´s Tapijthuis zo groot mee geworden is.

´We nemen graag de tijd voor de klant. Sommige men-
sen weten precies wat ze willen, anderen niet. Het is 
voor mij dan geen probleem de klant te helpen om 
de juiste keuzes te maken. We merken nog steeds dat 
klanten behoefte hebben aan persoonlijke aandacht, 
iets wat er bij de grotere handelaren nog wel eens aan 
schort. Ze willen zich rustig in de winkel oriënteren 
en de stoffen aanraken. Daarom beschikken we ook 
over honderden stalen gordijnstoffen. Bovendien heb-
ben we een divers aanbod en  voor iedere portemon-
nee iets goeds. Voor kleine en grote budgetten in alle 
bekende merken. We zijn een kleine winkel die alles 
heeft.’ 

Ik maak even kennis met Jan, de partner van Yvonne. 
Hij is op doorreis naar een klus. Altijd druk, want hij 
legt al het tapijt bij de mensen thuis. Soms alleen en 
bij grotere klussen samen met een vertrouwd net-
werk van bekwame freelancers. ‘Hij heeft al 40 jaar 
ervaring. Mensen vinden Jan een echte vakman’, aldus 
Yvonne. Jan vertelt dat hij een dankbaar beroep heeft. 
‘Als we tapijt hebben gelegd komen klanten 9 van de 
10 keer nog even terug om te vertellen hoe blij ze zijn 
met de service en dat alles zo goed gelegd is. Onze 
combinatie van vakmanschap en goede, persoonlijke 
service, zorgt dat we ‘de grote jongens’ prima kunnen 
bijbenen!     

André’s Tapijthuis adverteert met regelmaat in deze 
krant. Wilt u ook adverteren in Het Doordewijkertje? 
Neem contact op adverteren@doordewijks.nl

André’s Tapijthuis
Altijd aandacht voor de klant 
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Het gezegde “voor elk wat 
wils” is hier absoluut van 
toepassing. Een enorme 
diversiteit aan (h)eerlijke 
streekproducten is wat de 
Rotterdamse Oogstmarkt 
inmiddels tot een groot 
succes heeft gemaakt. En 
elke keer zijn er, naast de 
oudgedienden, weer nieuwe 
kraamhouders die je ver-
rassen met hun bijzondere, 
lekkere en vernieuwende 
producten die uitnodigen 
voor een gezellig praatje en 
natuurlijk ook om hun waar 
te proeven. 

Dát is dus de kracht van de 
Rotterdamse Oogstmarkt: 
De producten komen alle-
maal uit eigen huis of tuin, 
dus zonder tussenhandel, 
waardoor je voor een goede 

prijs lekker(s) kunt inslaan. 
En de keuze van al dat 
lekkers was ook deze keer 

weer enorm. Genoeg te vin-
den voor jezelf of, prachtig 
en met liefde verpakt, als 
origineel cadeau. 

Al zittend aan een van de 
vele tafeltjes waar je de hele 
markt kunt bewonderen, 
live muziek op de achter-
grond, genietend van een 
biologisch patatje met dito 
mayonaise en kijkend naar 
mijn dochter die de lamme-
tjes aan het voeren is, vraag 
ik mij af wat deze markt 

nou nog meer zo bijzonder 
maakt? 

Het antwoord is snel 
gevonden. De Oogstmarkt 
is waar Noord voor staat: 
Verbondenheid met elkaar. 
De passie voor het vak, 
het gezellige praatje, de 
verhalen over het product 
en vooral de saamhorig-

heid tussen de winkeliers/ 
kraamhouders. Je vindt dit 
allemaal terug in Noord én 
op de Oogstmarkt. Zoals de 
Slager op de Zwart Janstraat 
zijn lamsvlees haalt bij de 
Turkse Supermarkt op de 
Jacob Catsstraat, zo zorgt de 
“chutneymaker” ervoor dat 
de biologische patatjes op 
de markt voorzien worden 
van zijn heerlijk ingemaakte 
piccalilly. Heeft de ene 
kraamhouder deze keer zijn 
pittige mosterdkaas niet 

meegenomen? Geen pro-
bleem! Hij verwijst je graag 
naar zijn collega elders op 
de markt die de kaas wel 
voor je heeft. “En dan koop 
je er gelijk die heerlijke au-
gurken van zijn buurvrouw 
bij, dat is een écht een lek-
kere combi”.

Die verbondenheid zorgt 
ervoor dat je altijd met 
plezier en een glimlach de 
markt weer verlaat. Natuur-
lijk met een tas vol lekkers 
en de gedachte “volgende 
maand ben ik er weer bij!”.

Maar niet voordat dochter-
lief nog even gepowerbun-
geed heeft (bungeejumpen 
op een trampoline), want 
ook voor kinderen is het al-
tijd feest op deze bijzondere 
markt.

De Rotterdamse Oogstmarkt 
vindt elke 1e zaterdag van 
de maand, m.u.v. van januari 
en augustus, plaats op het 
prachtige Noordplein.

Dé kracht van de Rotterdamse Oogstmarkt: 
De maker verkoopt zijn eigen product!

Het was, ondanks het uitblijven van het beloofde zonne-
tje, weer een gezellige en drukke boel op de inmiddels 5e 
editie van de Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein. 
De heerlijke geuren die ons tegemoet kwamen toen we het 
Noordplein bereikten, nodigden dan ook wederom uit tot 
het proeven van al het lekkers dat de ruim 40 kramen ons te 
bieden hadden.

Door: Vanessa Brautigam

Advertentie

bijzondere zuivel, zoals 
tientallen kazen vervaar-
digd met kruiden, boeren-/
geiten- en sojamelk uit o.a. 
Streefkerk en de Hoekse 
Waard

•
potjes chutney, sausen en 
mosterd, bereid met ingre-
diënten uit De Haaglanden 
en Goudswaard

•
zelfgemaakte Rotterdamse 
worsten, gemaakt van 
rundvlees uit de Krimpe-
nerwaard

•
 biologische wijnen gegist 
uit Nederlands druiven-
sap, in flessen met eigen 
huislabels

•
olijfolie uit eigen Spaanse 
tuin maar in Rotterdamse 
keuken gemaakt

•
 kruidenzakjes om je eigen 
vensterbank of balkonne-
tje om te toveren in een 
minikwekerij

•
seizoensproducten zoals 
asperges, kropsla, andijvie, 
aardbeien en appeltjes uit 
eigen (volks)tuin 

•
 overheerlijke buitenlandse 
gerechten die bereid 
worden met oer Hollandse 
ingrediënten

•
koffie van de beste bonen 
uit diverse landen, maar 
gebrand in eigen keuken 
en ter plaatse gemalen

•
broden (o.a. meergranen, 
zuurdesem, speltdesem), 
ovenverse koekjes en muf-
fins 

Wat is er te vinden?

Volgens de Noordleus: “Mét en voor 
elkaar doen we dat hier!”
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Gedicht
Els Domhoff

Praatpaal

Laatst werd ik aangeschoten

door een praatpaal op de weg

die zei mij onverdroten

ik weet hier heg noch steg

‘t is dat ik een nummer heb

en wel weet wie ik ben

maar mooi dat ik hier verlep

en helaas nog niemand ken

en als er dan steeds niets gebeurt

dan sta je maar te staan

door niemand wordt je opgefleurd

en niemand kijkt je aan

alles vliegt maar langs je heen

het maakt me vaak gestoord

ik voel me zo verdraaid alleen

niemand zegt een woord

en als dit zo door blijft gaan

mooi, dat ik het dan verdom

ze zien me hier toch niet staan

de mensen zijn zo stom

Wil je doordewijker worden?
DoorDeWijks is een sociaal alternatief tussen vrijwilligerswerk en professionele dienst verlening. 
Als doordewijker bied je betaalde hulp aan wijkgenoten. 
Doordewijkers zijn mannen en vrouwen van 18 tot 88 
jaar die 4-24 uur in de week willen werken bij een 
wijkgenoot. De aard van de werkzaamheden 
kan uiteenlopen, maar heeft altijd een sociaal 
karakter. Je zult geen medische handelingen 
verrichten. 

Doordewijkers moeten:
• Sociaal vaardig zijn
• Goed kunnen luisteren
• Zelfstandig kunnen werken
• Klantgericht zijn
• Enthousiasme tonen 

Hoe word je doordewijker?
Neem contact met ons op en maak een 
afspraak voor een intake-gesprek. We be-
kijken wat je werk-wensen en je talenten 
zijn. Zo kun je aan de juiste klanten gekop-
peld worden. Ben je enthousiast geworden? 
Schrijf je dan ineens in. Dit kost €50,- per kwar-
taal, onafhankelijk van het aantal klanten dat 
je hebt.

Wat krijg je daar allemaal voor?
Eigenlijk krijg je een eigen bedrijfje voor 
jezelf met veel materialen, begeleiding, 
bijeenkomsten en een Verklaring Om-
trent Gedrag.

Wie zijn je klanten?
We kunnen je niet altijd meteen aan een klant koppe-
len. Je zult hier, met onze ondersteuning, ook zelf aan 
moeten werken. DoorDeWijks zorgt voor naamsbe-
kendheid en je krijgt veel promotiemateriaal om ie-
dereen te vertellen dat jij een doordewijker bent. Met 
behulp van persoonlijke flyers, visitekaartjes en ons krantje ‘Het Doordewijkertje’ kun je 
in je eigen wijk, vereniging, school, kerk of club reclame maken voor jezelf. 

Aan de slag!
Tijdens het eerste bezoek bij de klant is het belangrijk om goede afspraken te maken 
over de werkzaamheden. De klant is dan al op de hoogte van de service die hij/zij van 
een doordewijker kan verwachten. Iedere doordewijker werkt voor het vaste uurtarief 
van € 9,50. Je krijgt een eigen bonnenboekje waarmee je rekeningen uitschrijft. De klant 
betaalt de rekening rechtstreeks aan jou.

Neem contact op met DoorDeWijks en ga vandaag nog aan de slag als doordewijker!
DoorDeWijks is zoveel meer dan betaalbare sociale wijkhulp.

Advertenties

PROGRAMMA JULI/AUGUSTUS

RAAF ROUND TOWN

ZA 20 JUL MELANGE À TROIS 3

DO 1 AUG TALK OF THE TOWN

VR 26 JUL INGE’S WIJSJE

DO 11 jul Jazz meets Suriname

Live Muziek & High Tea

Live Jazz Night in RAAF

Muzikale Ontdekkingsreis

VR 12 jul Talk of the North Sea ‘Round Town’
ZA 13 jul Fusion Soulpower Sessions

WWW.RAAFROTTERDAM.NL

De Woon-up WERKPLAATS 
stimuleert om anders te 
kijken en ZELF te DOEN.
In de Woon-up WERKPLAATS 
ga je ervaren HOE je dat aan 
kunt pakken.

WAAR
In Capelle Schollevaar, in 
Rotterdam Nieuwe Westen 
of maatwerk bij jou op 
bezoek. 
Groepen van 3 tot 10 p. 

WANNEER
Juni en Juli elke maandag 
avond van 20.00 to 22.00 
uur. €15,-€15,- Incl ko�e en thee!

MELD JE AAN!   info@woon-up.nl    
         010-4588183      

WERKPLAATS
Waar gewerkt wordt aan jouw IDEE om je keuken te verbeteren! 
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Doel van het PrachtHuis
Het PrachtHuis is een ‘so-
ciale supermarkt’ waar 
verschillende organisaties, 
zowel non-profit als com-
mercieel, hun diensten en 
producten aanbieden aan 
alle bewoners van Overschie. 
Het PrachtHuis ondersteunt 
het sociale-, culturele- en het 
economisch leven in de wij-
ken van Overschie en heeft 
hierin een regisserende en 
stimulerende rol. 

Meer dan een ontmoetings-
plek
Het PrachtHuis is dé plek 
waar de bewoners van 
Overschie elkaar èn de in de 
wijken actieve organisaties in 
een ontspannen sfeer kunnen 
ontmoeten. Het is een plek 
waar informatie wordt gege-
ven die het leven in de wij-
ken aangenamer maakt en 
waar bewoners vragen kun-
nen stellen over bijvoorbeeld 

wonen, werken, welzijn, 
gezondheid, opleiding, opvoe-
ding en antwoorden krijgen. 
In het PrachtHuis zijn altijd 
professionele medewerkers 
aanwezig die de bewoners 
kunnen helpen de weg te 
vinden in het landschap van 
regels, overheidsinstanties, 
subsidies en hulpverlening.

Ruimte huren 
Ook particuliere organisa-
ties, bedrijven, startende on-
dernemers of ZZPers kunnen 
in het PrachtHuis werk- of 
vergaderruimte huren, zowel 
overdag als ‘s avonds. In het 
PrachtHuis zijn professioneel 
en comfortabel ingerichte 
ruimtes waar men terecht 
kan voor flexibele werkplek-
ken, vergaderruimtes of 
spreekkamers.

Het PrachtHuis is een her-
kenbare en goed bereik-
bare locatie, waar iedereen, 

ongeacht leeftijd, afkomst of 
opleidingsniveau, van harte 
welkom is. Alle noodzakelij-
ke voorzieningen zoals snelle 
draadloze internetverbinding 
(WiFi) en professionele pre-
sentatievoorzieningen zijn 
aanwezig. Er is gratis koffie 
en thee beschikbaar. Tevens 
is er een pinautomaat en 
een OV-oplaadpunt. 

Het PrachtHuis
Abtsweg 2
3042 GD Rotterdam

Iedere werkdag geopend 
van 09.00-17.00 uur
Voor vragen of contact: 
Barbra Hendriks
010- 415 05 14, 
0633 - 32 33 41

Email: 
b.hendriks@hetprachthuis.nl

Het Prachthuis Overschie
Ontmoetingsplek & Sociale Supermarkt

De havenmeester houdt perma-
nent toezicht en legt de maatjes 
vooraf aan de vaartocht ook 
alles uit over de regels op het 
water. Het is vanzelfsprekend 
dat de kinderen bij het insche-
pen een reddingsvest aankrijgen.
De havenmeester bepaalt de 
capaciteit van een boot. De Kids 
Marina Experience duurt 20 
minuten waarvan 5 minuten 
inschepen en uitleg door de 
havenmeester. In de bootjes kun 
je met maximaal 4 passagiers de 
haven verkennen. Wie heeft de 
beste zeebenen? Kies je beman-
ning en stap aan boord met je 
vriendjes, ouders of opa en oma. 

Kids Marina is het ultieme uitje 
voor zeelui en waterratten. Ga 
ook van wal en reserveer nu een 
tocht door de haven. Ben je al 
helemaal aangestoken door het 
havenvirus? Bekijk dan ook de 
verschillende combitickets en 
laat je verrassen door maritiem 
Rotterdam.

Locatie
De Kids Marina Rotterdam is 
gevestigd in het centrum van 
Rotterdam aan het Grote Kerk-
plein. Dit ligt voor de Laurens-
kerk en tussen de winkelstraten 
Hoogstraat en Meent. De entree 
bevindt zich direct naast het 
stadspodium.

Kijk op www.kidsmarina.nl voor 
een uitgebreide routebeschrij-
ving. 

Openingstijden
Kids Marina is open van april 
t/m oktober op:
woensdag 13.00 - 17.00 uur
zaterdag 12.00 - 17.00 uur
zondag 13.00 - 17.00 uur

Tijdens de schoolvakanties is 
Kids Marina geopend van dins-
dag t/m zondag tussen 12.00 en 
17.00 uur.
 
Prijs
De bootprijs bedraagt € 12,50 
voor (maximaal) 4 personen.

De Kids Marina Rotterdam

Kids Marina is de leukste waterattractie van Rotterdam. In deze miniatuurhaven midden in de stad voelt 
elk kind zich de kapitein. Kinderen staan zelf aan het roer van een stoere politieboot, brandweerboot, 
rondvaartboot, containerschip of een gaaf havendienstvaartuig. Wie aan boord stapt, ontdekt varender-
wijs van alles over de haven. 

De leukste waterattractie van Rotterdam

De wijk Kleinpolder in Overschie is ooit door minister Vogelaar aangewe-
zen als Prachtwijk. Kleinpolder heeft een diverse bevolkingssamenstelling 
en heeft vergeleken met andere wijken grotere sociale problemen, die om 
een antwoord vragen. Deze wijk verdiende een PrachtHuis!

Dinnerservice 
Hillegersberg

Heeft u af en toe geen zin of tijd om te 
koken? In Hillegersberg-Schiebroek bestaat 
sinds enkele maanden de mogelijkheid om 
van maandag t/m donderdag een lekkere, 
dagverse, gezonde maaltijd te bestellen.
 
Voor u wordt een verantwoorde maaltijd 
bereid met weinig zout en vet en als u 
wilt, komen ze nog bezorgen ook. Er staat 
van alles op het menu: van lasagne of coq 
au vin tot stoofschotel vis of een maal-
tijdsalade met couscous. Iedere dag één 
gerecht op het menu. U kunt de maal-
tijden eenvoudig thuis opwarmen in de 
oven, magnetron of op het fornuis en dat 
in slechts 20 minuten.

Nieuwsgierig naar de gerechten van 
Dinnerservice Hillegersberg? 
U kunt telefonisch of per email bestellen, 
uiterlijk op de dag zelf vóór 10:00 uur.

Dinnerservice Hillegersberg
Straatweg 106
Tel.: 06 38 33 22 01
Email: info@dinnerservicehillegersberg.nl
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Het is dinsdag 28 mei 2013. Mijn naam is Rob Hilz, 
49 jaar, architect/eigenaar van LAB-DA Architecten, 
wijkdichter Schiebroek Hillegersberg en bestuurs-
lid van Ondernemersvereniging (OV) Kleiwegkwar-
tier. Ik ben Schiebroeker, maar mijn hart ligt in het 
Kleiwegkwartier. Ik neem je mee vandaag.

Ochtend
Ik zit met koffie op mijn werkplek en denk 
aan vorige week: de Avond van het Idee. Daar 
heb ik Rob Beek ontmoet van parochie ‘de Vier 
Evangelisten’. De Christus Koningkerk aan de 
Statenlaan is een van die leegstaande kerken 
die wacht op hergebruik. Afgelopen zaterdag 
mocht ik samen met Rob binnen kijken en diep 
onder de indruk van de gigantische binnen-
ruimte. Foto’s gemaakt en gelijk aanspraak met 
buurtbewoners. Ze zeiden: “Hier gebeurt niets, 
als het parkeren niet opgelost wordt”. Duide-
lijke taal!

Terwijl ik zit te schetsen, krijg ik een idee over 
auto’s, heel simpel eigenlijk, al heb ik nog geen 
precieze tekeningen, maar dit lost alles op! Dat 
nog niemand dit bedacht heeft? En goed voor 
de buurt. Helemaal blij maak ik een concept-
tekening waarbij de ruimtelijke kwaliteit van 
de kerk gehandhaafd blijft, nieuwe functies 
eenvoudig een plek vinden en het parkeren is 
opgelost; ik stuur een mail naar Rob Beek met 
de vraag: iets afspreken....?

Middag
Ik pak de fiets naar VSO De Hoge Brug aan de 
Hillegondastraat. De directeuren leiden ons 
rond in deze school voor kinderen met een 
geestelijke en soms lichamelijke beperking. 
Het is prachtig om te zien hoe de waarde van 
deze kinderen maximaal ontwikkeld wordt. De 
praktische inslag spreekt me erg aan. Met de 
OV Kleiweg gaan we bekijken of er een onder-
houdsprogramma voor de bloembakken op de 
Kleiweg te bedenken is. 

Vervolgens lopen we een blok verder naar de 
oude RET Remise aan de Kootsekade, vol met 
oude trams, opgeknapt door vrijwilligers. Nu 
het gebouw nog, want het lekt hier en daar, 
en de elektra is aan vervanging toe. Stichting 
Romeo vertelt over hun toekomstplannen en 
dreigementen. Mijn conclusie is simpel. Crea-
tiviteit loslaten over de exploitatie; de tram-
remise is een juweeltje, daar moet veel meer 
aandacht naartoe. Haal schoolkinderen op uit 
de stad met een historische tram en rijdt ze de 
remise in. Een idee? Nog even terug naar huis. 
De Algemene Ledenvergadering vanavond moet 
nog voorbereid. Twee verhalen: de realisatie 
van de flowerbaskets op de Kleiweg en het 
versterken van de onderlinge relatie tussen de 
Ceintuurbaan en de Kleiweg. 

Een vriend belt op. Hij is jarig. Of ik nog even 
een wijntje kom drinken bij Facet? Wat erg, ik 
heb maar een half uur. Later goed maken. Wel 
even gezellig. 

Avond
De Algemene Ledenvergadering van de OV Klei-
weg wordt dit keer gehouden bij Academ, één 
van onze leden. Het is een Centrum voor Inner-
lijk Welzijn. Warm ontvangst, mooie inrichting, 
rust daalt over me heen. Aan het eind van de 
ALV worden we geprezen voor onze inzet.

Aansluitend is een bijeenkomst, geleid door 
Harry te Riele, van leden en niet-leden over de 
gezamenlijke inkoop van energie en vuilophaal 
met mogelijk flinke besparingen voor de onder-
nemers. Bevlogen als hij is, begint hij te vertel-
len over de transitie van de samenleving en 
de sterkte van het collectief. De conclusie over 
energie en afval is simpel: wie meedoet, doet 
mee! Als we een paar winkeliers aan het woord 
laten over de winst, volgt de rest vanzelf. 

Thuis aangekomen denk ik: VERBINDEN, VER-
BINDEN, VERBINDEN. In deze tijd van terug-
trekkende overheden is dit de enige optie 
voor ondernemer en bewoner. Wij moeten ons 
opnieuw uitvinden, organiseren en zelfredzaam 
maken voor de toekomst, want alleen samen 
staan we sterk.

Ik check mijn mail voor het slapen gaan. Rob 
Beek: de kerk wil praten over mijn ideeën. 
Mooi, de eerste stap is genomen! Geen tijd voor 
een gedicht vandaag, morgen misschien.

www.lab-da.nl
www.facebook.com/KleiwegKwartier
www.facebook.com/Wijkdichter.Schiebroek.Hil-
legersberg

Een dag in het Kleiwegkwartier met... Rob Hilz
Dagboek van een architect, wijkdichter en ondernemer

‘Vrouwen die  met  hoofd en hart 
ui tvaarten begeleiden’

06 -  103 693 06          www.sereenuitvaartverzorging.nl

Wij zijn vrouwen die met hoofd en hart uitvaarten 
begeleiden in Rotterdam en omstreken. 

We hebben een informele, persoonlijke stijl van 
werken, waarin het maken van tijd en ruimte voor 
het afscheid, essentieel is. De uitvaartzorg die wij 
bieden is geen kant en klaar pakket of een zakelijke 
transactie, maar een persoonlijke uitvaart, verzorgd 
tot in de puntjes. 

Vanaf het moment van kennismaken tot en met 
de dag van de uitvaart treft u steeds dezelfde 
uitvaartbegeleidster.

Ook bieden wij u de mogelijkheid om geheel 
vrijblijvend een voorbespreking te hebben en 
is het mogelijk dat u uw wensen vastlegt in een 
wensenformulier.
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U wilt uw eigen leven leiden, 
op een manier die bij u past 
en in uw eigen omgeving. 
Mogelijk heeft u hierbij 
anderen nodig. Aafje is graag 
die ander. Aafje helpt u thuis, 
bij Aafje kunt u wonen en 
bij Aafje kunt u ook logeren. 
Aafje is altijd in de buurt. 
Met thuiszorg, huizen en 
zorghotels. 

Bij Aafje zijn wij ervan 
overtuigd dat mensen 
langer gezond en vitaal 
blijven als ze de baas 
zijn over hun eigen 
dagritme en als ze zich 
op hun gemak voe-
len. Thuis. Toegewijde 
vakmensen die begrij-
pen waar u behoefte 
aan heeft, brengen die 
gedachte elke dag in 
de praktijk. Omdat ze 
u kennen en u merkt dat u 
gekend wordt. 

Wijkzorg Hillegersberg-
Schiebroek, professionele 
verzorging en verpleging
U blijft het liefst zo lang 
mogelijk thuis wonen, 
ook als u zorg nodig heeft. 
Aafje biedt verzorging en 
verpleging aan bij u thuis. 
Ook ’s nachts als dat nodig 
is. Wij bieden u sinds kort, 
zorg aan huis door kleine 
wijkteams. Dit noemen we 
Aafje wijkzorg. Een team 
van Aafje wijkzorg bestaat 

uit maximaal twaalf ver-
zorgenden en verpleeg-
kundigen. Daardoor ziet u 
dezelfde vertrouwde ge-
zichten die uw persoonlijke 
situatie goed kennen.
Het team levert thuiszorg 
en zorgt ervoor dat al uw 
zorg goed op elkaar is afge-
stemd en dat deze aansluit 
op uw wensen. U heeft te 

maken met een vast team 
dat nog sneller in staat is 
de zorg voor u te organise-
ren. Heeft u vragen/ ver-
zoeken geef dit gerust aan, 
zodat er in overleg met u 
naar de (on)mogelijkheden 
kan worden gekeken. Bij-
voorbeeld ondersteuning in 
de thuissituatie, inzet van 
een vrijwilliger, dagbehan-
deling regelen etc..

Buren voor Buren, een 
vrijwilliger als maatje
Sommige wijkbewoners 
hebben behoefte aan 

contact, ondersteuning bij 
klusjes of begeleiding naar 
activiteiten. Anderen willen 
graag die hulp vrijwillig 
bieden, bijvoorbeeld door 
af en toe samen koffie te 
drinken of mee te gaan 
naar een bingo. Buren voor 
Buren brengt wijkbewo-
ners met elkaar in contact, 
zodat zij iets voor elkaar 

kunnen betekenen. 
Belangrijke voor-
waarde om vrijwil-
liger te zijn: u dient 
te beschikken over 
goede communica-
tieve vaardigheden en 
u kunt goed contact 
onderhouden met de 
buurtbewoner waar u 
maatje van wordt.

Wilt u zich aanmel-
den als vrijwilliger of 

heeft u juist behoefte aan 
contact; neem dan contact 
op met Elly Kamperman; zij 
is coördinator Buren voor 
Buren. Zij is te bereiken via 
onderstaande contactinfo.

Contactinfo
Aafje wijkzorg 
Hillegersberg-Schiebroek 
Hamakerstraat 77 
3052 JA Rotterdam
Tel.: 06 4664 2500

Emailadres: 
wijkzorgschiebroek@aafje.nl

Aafje, thuiszorg - huizen - zorghotels
Informatief

Door: Emmie Drexhage

En dus zitten we op 
één van de weinige 
mooie meidagen van 
dit jaar binnen, met 
een geluidsapparaatje 
tussen ons in. Gelukkig 
kon Jan wel op de fiets 
naar mij toe komen, want 
fietsen doet hij graag. Op 
een grote fiets, want hij 
is een grote man.

Sinds januari is Jan En-
zlin, door de welbekende 
reorganisaties en bezui-
nigingen, zijn baan als 
P&O-adviseur kwijt. Om 
de tijd die overblijft naast 
het solliciteren zinvol te 
besteden, heeft hij zich 
als vrijwilliger aangemeld 
bij DoorDeWijks. 
Daar moest hij overigens 
wel even toestemming 
voor vragen aan het 
UWV, vanwege de sollici-
tatieplicht voor de WW. 
Maar omdat hij nu ge-
woon bezig kan blijven in 
zijn vak is dit een prima 
overbrugging naar -hope-
lijk-  een nieuwe betaalde 
baan.

DoorDeWijks heeft nu 
voor minstens twee da-
gen per week een eigen 
P&O-adviseur om te hel-
pen bij de steeds groter 
wordende organisatie. 
Het personeel bestaat 
dan wel vrijwel geheel 
uit vrijwilligers, voor de 
organisatie maakt dat 
niet echt uit. Er blijft van 
alles te regelen rond de 
mensen die er deel van 

uitmaken. En wat Jan als 
echte Rotterdammer zo 
aanspreekt bij deze Stich-
ting is de sfeer: gewoon 
gaan dóen, “geen woor-
den, maar daden!”

Zo is hij nu bezig met 
de gespreksrondes die 
gevoerd worden met 
mensen die zich hebben 
aangemeld als nieuw 
bestuurslid. Want in een 
groeiende organisatie is 
het ook belangrijk om 
een wat breder bestuur 
te hebben. Een bestuur 
met ervaring en contac-
ten in verschillende sec-
toren van de Rotterdamse 
samenleving.

Voor andere functies bin-
nen DoorDeWijks melden 
zich soms ook meerdere 
kandidaten. Dan worden 
er gewoon sollicitatiege-
sprekken gehouden. Voor 
de functie van coördina-
tor Noord waren er bij-
voorbeeld wel vier goede 
kandidaten (maar Susan 
was de beste!).

Ja, veel mensen zijn en-
thousiast om zich in te 
zetten voor DoorDeWijks 
en dat enthousiasme le-
vert een erg goede werk-
sfeer op, waar Jan zich 
ook snel in thuis voelde.

Geen woorden 
maar daden

Toen Suzanne Rietveld 
aan Jan Enzlin vroeg of 
hij een interview zou 
willen geven voor Het 
Doordewijkertje, stond 
hij niet te juichen. Voor 
hem hoefde het niet zo. 
Maar ja, voor DoorDe-
Wijks een goed woordje 
doen… oké.

Aandacht vragen voor Alzheimer 
De tandemtocht is een initiatief van Gerda 
van Ginneken en John van Dongen, beiden 
ervaringsdeskundigen als het gaat om de 
ziekte van Alzheimer. 

Gerda van Ginneken: “Mensen met de-
mentie raken figuurlijk het stuur kwijt 
over hun leven. Patiënten kunnen vaak 
niet meer zelf vertellen hoe het is om te 
leven met dementie. Tandem rijden is ook 
een zaak van goed afstemmen met elkaar, 
dat is ook nodig in de familie waar de-
mentie speelt.” 

John van Dongen: “We willen sportiviteit 
combineren met het inzamelen van geld 
voor onderzoek want alleen met onder-
zoek kunnen we deze ingrijpende ziekte 

voor de patiënt en zijn omgeving bestrij-
den. Om mee te fietsen hoef je zelf geen 
Alzheimerpatiënt te zijn, en is alleen een 
goede conditie belangrijk. Via de organisa-
tie zijn goede sporttandems te huren.” 

Inschrijving kan nog tot 30 juni
Enthousiast geworden? Aanmelden van 
teams kan nog tot 30 juni. Een team 
moet bestaan uit 5 tot 7 personen, in-
clusief chauffeur die steeds zorgt dat de 
fietsduo’s elkaar kunnen afwisselen. Let 
er op dat het team zich goed zal moeten 
voorbereiden. Oefenen in tandem rijden, 
navigeren, snelheid bepalen etc. De hele 
voorbereiding is erg leuk als teambuilding.

Informatie over deze sponsortocht is te 
vinden op www.2bike4alzheimer.nl

14 en 15 september 2013

Tot 30 juni kunnen teams zich opgeven voor deze tandemtocht van ongeveer 400 kilometer 
door Nederland. Er wordt op zaterdag 14 september 2013 gestart in Alkmaar en via Leiden, 
Dordrecht, Den Bosch, Arnhem, Zwolle en Ermelo wordt op zondag 15 september tussen 12.00 
en 14.00 uur in Amersfoort de finish bereikt. In de eerste editie van de sponsortocht in 2012 
was de opbrengst ruim €46.000, geheel bestemd voor onderzoek naar Alzheimer. 

2Bike4Alzheimer sponsortocht
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DoorDeWijks Kalender

Donderdag 20 juni 2013, 16.00 – 18.00 uur
Kennismakingsmarkt, Het Prachthuis, Overschie 
Tijdens deze markt is ons team aanwezig om 
geïnteresseerden te informeren over DoorDeWijks. 
Kom langs met vragen als je interesse hebt om 
doordewijker te worden of als u wel wat hulp 
kunt gebruiken.

Donderdag 4 juli, 10.00 – 12.00 uur 
Buurtwerkplek, Kleiweg 199b, Rotterdam
Informatieochtend; tijdens deze ochtend kunnen 
geïnteresseerden informatie inwinnen en zich 
eventueel inschrijven als doordewijker. 

Donderdag 11 juli, 19.00 – 21.30 uur 
Buurtwerkplek, Kleiweg 199b, Rotterdam
Workshop ‘Wat, als de dood ter sprake komt?’ on-
der leiding van Corinne Stoffels, uitvaartbegeleider.
Deze workshop wordt gegeven aan onze doorde-
wijkers en andere geïnteresseerden.

Zaterdag 20 juli 2013, 13.00 – 20.00 uur
Kralingen op Straat, lifestyle markt, Oostzeedijk, Kralingen 
Ons team zal die dag aanwezig zijn met een kraam 
om voorlichting en informatie te geven over de 
hulp die doordewijkers bieden.  

Informatie/aanmelden voor alle evenementen:
suzanne@doordewijks.nl

Advertenties

DoorDeWijks Workshop

Lifestyle markt van Kralingen

De meeste mensen zijn weleens bij een uit-
vaart geweest. Iedereen ervaart dit anders, op 
zijn eigen manier, met zijn eigen gevoel. De 
naaste familie beleeft een uitvaart van heel 
dichtbij en moet voorafgaand aan de uit-
vaart veel keuzes maken. In reclames hoort u 
steeds vaker dat het belangrijk is om uw wen-
sen voor uw eigen uitvaart kenbaar te maken 
bij uw naasten. Maar hoe doet u dit en wat 
kan er allemaal of wat wilt u juist niet?

Om antwoord te geven op deze vragen, 
verzorgt stichting DoorDeWijks samen 
met Corinne Stoffels, uitvaartbegeleider 
een workshop. Corinne kan helpen om 
weer te geven wat er rondom een uitvaart 
allemaal mogelijk is. Welke keuzes moeten 
er gemaakt worden voordat de uitvaart 
georganiseerd kan worden?

Door in een kleine kring bijeen te komen, 
kunt u op een veilige manier uw vragen 
stellen. Corinne zal in grote lijnen de 
verschillende aspecten van de uitvaart 
belichten. Zo kunt u antwoorden krijgen 
op vragen die wellicht lastig zijn om aan 
uw naasten te stellen, omdat u liever niet 
over dit onderwerp spreekt of liever niet 
zelf over de dood begint.

Als uitvaartbegeleider heeft Corinne ruime 
ervaring in het vak. Zij werkt voor meer-

dere uitvaartondernemers en kan daar-
door de uitvaart vanuit een brede invals-
hoek bekijken.

Als u het fijn vindt om over dit onderwerp 
meer te weten te komen, meldt u  zich 
dan aan voor de workshop “Wat, als de 
dood ter sprake komt?” Op donderdag 11 
juli om 19.30 uur zal deze workshop in 
Buurtwerkplek, Kleiweg 199b te Rotterdam 
plaatsvinden. U kunt zich voor de avond 
aanmelden door contact op te nemen met 
suzanne@doordewijks.nl. Zoals gezegd 
houden we de groep klein. 

Wat, als de dood ter sprake komt?

Na de tweede succesvolle editie van Kra-
lingen op Straat (Lusthofstraat) volgt een 
derde op 20 juli a.s. Deze keer zal de life-
style markt van Kralingen, vol met muziek, 
kunst eten en drinken, gehouden worden 
op de pittoreske Oostzeedijk, beneden 
vanaf het kerkje tot aan café Hoekzicht.

Dit evenement is bedoeld voor alle leeftij-
den, een plek om elkaar te ontmoeten en 
mooie, leuke, creatieve dingen te zien, te 
horen en te proeven. 

Datum:    zaterdag 20 juli 2013
Tijd:      13.00 – 20.00 uur
Waar:      Oostzeedijk te Rotterdam

Contact:
Mirjam Mellegers 
06 22 79 68 65 
info@futureculture.nl

Wij zien u graag op zaterdag 20 juli. Heeft 
u een leuk product? Voor informatie of 
reservering kraam of deelname zie www.
futureculture.nl of bezoek ons op onze 
Facebookpagina van Kralingen op Straat.

Kralingen op Straat
Kralingen op straat is een initiatief van de stichting Future Culture in samenwerking met de 
deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Het is een lifestyle markt waarin lokale, maar ook onder-
nemers van buiten het gebied, hun producten kunnen verkopen.
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