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Advertentie

Het concept om doordewijkers te 
koppelen aan wijkgenoten die wel 
wat hulp kunnen gebruiken, is een 
gouden greep gebleken. Ondanks de 
terugloop van het budget aan zorg, 
is de vraag niet minder geworden. 
Stichting DoorDeWijks heeft hier 
op ingespeeld waarbij vooral het 
sociale aspect van belang is. Dat 
is toch waar het in het werkelijke 
leven om gaat! De doordewijkers 
verdienen wat bij, terwijl de hulp 

die geboden wordt voor de klant 
een betaalbare optie is. De betaling 
van €9,50 per uur gaat rechtstreeks 
van de klant naar de doordewijker. 

Door de toenemende (hulp)vraag 
– ook buiten de regio – is het van 
belang om de organisatie beter te 
stroomlijnen. Belangrijk is dat die 
omslag naar een professionele orga-
nisatie niet ten koste gaat van het 
enthousiasme van de medewerkers, 

want dat is nu juist de kracht van 
Stichting DoorDeWijks. Als voor-
malig directeur van Humanitas 
denkt Kees een positieve invulling 
te kunnen geven aan zijn rol als 
voorzitter. “Natuurlijk zonder de 
visie van oprichter Suzanne Riet-
veld uit het oog te verliezen. Zij 
zal hoe dan ook het boegbeeld van 
DoorDeWijks blijven.”

Lees verder op bladzijde 4

Lansingerland bestaat uit 
drie dorpskernen. Berkel 
en Rodenrijs, Bergschen-
hoek en Bleiswijk. Er zijn al 
veel vrijwilligers actief in 
verschillende welzijnsorga-
nisaties. Stichting Welzijn 
Lansingerland levert vele 
diensten op het gebied van 
welzijn. Stichting DoorDe-
Wijks zal een aanvulling 
op de bestaande diensten 
gaan leveren in de vorm 
van de in Rotterdam reeds 
bekende betaalbare sociale 
wijkhulp. De diensten wor-
den uitgevoerd door door-
dewijkers. De hulpvrager 
krijgt hierdoor een nieuwe 
keuze bij het  invullen van 
de hulpvraag. 

Door samen te werken 
met de reeds bestaande 
welzijnsorganisaties in 

Lansingerland, kunnen 
zowel klanten als vrijwil-
ligers naar elkaar worden 
doorverwezen. Er kunnen 
samen voorlichtingsavon-
den en activiteiten worden 
georganiseerd en mogelijk 
kan er in de toekomst ge-
bruik gemaakt worden van 
dezelfde locatie. Natuurlijk 
zal DoorDeWijks zijn eigen 
identiteit behouden.

Lees verder op bladzijde 5

Juist de uitdagingen maken het leuk!

DoorDeWijks start 
in Lansingerland 

Ervaren bestuurder Kees Bos werd gegrepen door het concept van Stichting DoorDeWijks en het enthousiasme van de 
‘doordewijkers’. Nadat hij zag dat de klanten al net zo positief waren over het idee, besloot hij in te gaan op de vacature 
van voorzitter. Samen met de andere bestuursleden heeft Kees Bos als doel de organisatie verder te professionaliseren.

Stichting DoorDeWijks is enkele maanden geleden benaderd 
door gemeente Lansingerland, met de vraag of DoorDeWijks 
haar activiteiten kan uitbreiden naar deze gemeente. 

Nadat Suzanne Rietveld 
twee jaar geleden de naam 
DoorDeWijks voor de eer-
ste maal gebruikte, heeft 
het bestuur recent beslo-
ten om de naam 
en het logo van 
 DoorDeWijks te 
registreren. 

De naam 
 DoorDeWijks 
is hiermee nu 
beschermd. De 
stichting heeft 
nu de exclusieve 

gebruiksrechten en een 
juridische basis om op 
te treden tegen inbreuk 
door concurrenten. 

In deze tijd van opko-
mende organisaties die 
zich inzetten op het ge-
bied van hulp en zorg, 
leek dit een goede zet. 

Nog steeds hoopt 
Suzanne dat het 
woord “doordewij-
ker” over een tijd 
in de Dikke van 
Dale zal staan als 
algemeen geaccep-
teerde optie tussen 
een ‘vrijwilliger’ en 
een ‘ professional’.

Door: Bertie Vandenbooren

Nu is het officieel

DoorDeWijks geregistreerd merk

Kom, GRATIS, te kleine kinderkleding 
 ruilen tegen passende kinderkleding in 
onze ruilwinkel. Ruilen is voor iedereen, 
er is geen inkomensgrens. Ruilkleding 
moet schoon en heel zijn.

Wilt u niet ruilen, maar heeft u wel 
kleding voor ons? Ook daar zijn we 
erg blij mee.

Openingstijden: 
Dinsdag en donderdag  
9.30u-12.00u en 13.00u-15.00u
Zaterdag van 13.00u – 16.00u.

Hemingwayplaats 304 
3068 WV Rotterdam.

Meer informatie vindt u op: 
www.kinderkleding-ruilen.nl

Stichting kinderkleding ruilen

Betaalbare sociale wijkhulp

Voorzitter stichting DoorDeWijks, Kees Bos
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Door de burgers

Wat een spannende 
initiatieven zie ik om 
me heen! Hier een 
buurtmoestuin, daar 
mensen met een beperking 
die in een restaurant 
werken: betaalbaar en 
sociaal. Rotterdammers 
lijken steeds meer goede, 
slimme en lieve dingen voor 
elkaar te verzinnen. Zo is 
DoorDeWijks ook echt een 
succes aan het worden, 
mede dankzij de nodige 
steun van overheid en 
andere organisaties.

Mensen weten zelf vaak 
heel goed wat er nodig is 
in hun buurt. Bewoners 
zien of andere mensen 
eenzaam zijn, of een 
helpende hand kunnen 
gebruiken. Heel veel 
burgers zie je dan ook 
regelmatig iets voor een 
ander doen. 

Maar burgers kunnen 
niet alles alleen. Ik vind 
het een goede zaak als de 
overheid hen ondersteunt. 
Als de (deel)gemeente de 
ideeën van de bewoners 
helpt uitvoeren. Zoals 
plannenmakers die (gratis) 
een beroep kunnen 
doen op professionele 

instanties. En ik heb nog 
wel een goed idee. Als 
iemand die werkloos is, 
werk gaat doen tegen 
een kleine vergoeding, 
kan je dat toch beter 
aanmoedigen dan straffen 
met een inhouding op zijn 
uitkering en toeslagen?

Een paar jaar geleden was 
ik deelraadswethouder in 
de deelgemeente Noord. 
We probeerden toen ook 
al om de bewoners zoveel 
mogelijk te betrekken bij 
alle belangrijke zaken. 
Vaak sociale dingen 
zoals kinderopvang of 
biljarten voor ouderen. 
Ik was verantwoordelijk 
voor de buitenruimte, 
en ook daar konden we 
vaak aansluiten bij de 
ideeën van de bewoners. 
Zoals een singel waar 
veel mensen met groene 
vingers woonden. Zij 
stelden voor om zelf het 
groen en de struiken te 
gaan onderhouden. Wij 
gaven de groep bewoners 
een budget en ze gingen 
samen aan de slag. En 
ze zorgden ook voor 
verlichting en een bankje! 
Dat is echte democratie, 
vind ik. Mensen komen 
met een goed idee, en de 
overheid helpt het uit te 
voeren. 

DoorDeWijks is ook zo’n 
burgerinitiatief, dat bij 
de Rotterdammers zelf 
is begonnen en met 
professionele begeleiding 
en een terechte bijdrage 
van diverse fondsen tot 
bloei komt. Dat houdt de 
moed erin. 
Zoals de poster van Loesje 
op mijn kamer zegt: 

Het gaat goed – we zijn al 
met z’n tweeën.

Column 
Elske Schreuder

frisse nieuwe site?
maandelijkse videocolumn?

content management systeem?
onderhoud bestaande site?

koffie? ;-)

www.fairmedia.tv
Webvideo - Websites - WordPress

Iedereen krijgt op een zeker moment 
in zijn of haar leven wel te maken met 
eenzaamheid. Het idee dat je met nie-
mand echt verbonden bent en een hol 
gevoel van binnen. Je kunt je zo ongeluk-
kig voelen dat je het verward met depres-
siviteit. Eenzaamheid is 
niet perse een gebrek 
aan menselijk contact, 
maar is iets wat van 
binnen uit komt. Er zijn 
verschillende oorzaken 
van eenzaamheid, maar 
de voornaamste reden 
is wel dat er ergens iets 
scheef loopt in de le-
vensinvulling. Iedereen 
wil in essentie nuttig 
zijn en doen wat hij of 
zij echt leuk vindt. Als 
dit op de één of an-
dere manier niet 
(meer) gebeurt, 
ontstaat dat 
knagende, onge-
lukkige gevoel.

Mevrouw Cal-
vis heeft allebei 
haar kinderen 
en haar man 
verloren. Ze zit 
alleen op een 
flatje en is van het type ‘Ik wil niemand 
tot last zijn’. Een paar jaar geleden is ze 
opgenomen geweest in de Bavo omdat ze 
niet meer wilde leven. Via de Bavo heeft 
ze nu allerlei clubjes waar ze het erg naar 
haar zin heeft. Ik kom eens per week 
bij haar. Eigenlijk om schoon te maken, 
maar ook om gezellig te kletsen. Het is 
een ontzettende lieverd en ze kan over 

heel veel dingen heel leuk vertellen. Een 
echt gezelligheidsdier. Als ik binnenkom, 
merk ik vaak dat ze te lang niemand heeft 
gesproken, dan is ze een timide muisje. Als 
ik wegga, zie ik vaak echt dat ze weer een 
beetje is opgeleefd. Ze lacht weer en heeft 

meer kleur in haar gezicht. 
Vaak hebben we dan alleen 
maar samen een kast opge-
ruimd. Het is mooi en wrang 
tegelijk om te zien wat een 
beetje gezellig contact met 
haar doet.

Eenzaamheid bestrijden kan 
niemand anders doen dan de 
eenzame persoon zelf. Vaak 
is het echter wel fijn als een 
ander daarbij een steuntje in 
de rug is. Samen kun je dan 
op zoek gaan naar wat je kan 

en wat je echt wilt. 
Deel uitmaken van 
een club of vereniging 
kan helpen, omdat 
je mensen treft met 
dezelfde interesses. Of 
mensen in de buurt 
zoeken die dezelfde 
dingen leuk vinden. En 
dan nog een tip voor 
iedereen die wel eens 
een oudere tegenkomt 

die misschien een beetje tegen je aan gaat 
kletsen, ga eens gewoon een gesprekje aan 
met zo iemand. Het kost je misschien een 
paar minuutjes extra van je tijd, maar het 
kan voor die ander het enige contact zijn 
dat ze in dagen hebben. Iedereen heeft 
uiteindelijk de behoefte om gezien en ge-
hoord te worden. En het kan zomaar een 
heel bijzonder gesprek zijn!

Niemand zou eenzaam moeten zijn

Als de oude mevrouw Calvis haar deur opendoet is ze afwezig en heeft ze vaak haar ochtend-
jas nog aan. In een donkere keuken gaat ze mompelend thee zetten voor haarzelf en mij. Als 
de thee op is en de week is doorgenomen, zie ik haar langzaam wat bijkomen. Ze heeft het 
hele weekend niemand gezien en is ook niet buiten geweest. ‘Ik ben maar weer in bed gaan 
liggen, tot de dag voorbij was.’

Door: Lotte Hofsteenge

Advertentie

Eenzaamheid bestrijden kan 
niemand anders doen dan de 
eenzame persoon zelf. Vaak is 
het echter wel fijn als een an-
der daarbij een steuntje in de 

rug is

Dame (84 jaar) zoekt per direct een 
doordewijker die 4xpw hond(je) kan 
uitlaten in de ochtend. Omgeving post-
code 3051. Teckel ‘Brutus’ heeft last van 
een Hernia en moet de trap af worden 
gedragen voor een klein wandelingetje.

Plaats hier voor €15 een advertentie 
met uw vraag aan de lezers van Het 
Doordewijkertje. Max 40 woorden per 
advertentie. Groot bereik in Rotterdam 
Noord, want het wijkkrantje wordt in 
een oplage van 15000 stuks uitgegeven.

Doordewijkers bieden aanvulling op 
thuiszorg, verlichting van mantelzorg 
en verlenging van kraamzorg. Want 
ook jonge gezinnen kunnen hulp 
gebruiken. Promoot jouw werk bij 
 vereniging, via de kerk of school. 

Wijkbewoner (46) gaat door een peri-
ode van overspannenheid en doet het 
rustig aan. Er moeten thuis wel wat 
zaken gebeuren, waar zij hulp bij kan 
gebruiken. Licht huishoudelijk, tuin-
werk, strijk etc. 2xpw 3uur pd.

We zoeken doordewijkers die graag hun 
talent met andere delen. Ben je creatief, 
ben je een goede kok, heb je groene vin-
gers en houd je van gezelligheid? Geef je 
op als doordewijker en help je buur voor 
€9,50 per uur.

Wist u dat u DoorDeWijks ook kunt 
volgen op twitter? Handig voor de laat-
ste nieuwtjes en oproepjes. We hebben 
al meer dan 700 volgers. Volg ons ook 
en blijf bij de tijd. Twitter.com/DoorDe-
Wijks of gewoon @DoorDeWijks
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Mijn naam is Sarah Leeflang 

Ik ben behulpzaam, zachtaardig, sterk, betrouwbaar, flexibel en 
verantwoordelijk. Ik hou van mensen, koken, lezen, muziek, mu-
sea en natuur. En ik heb ervaring als moeder, peuterjuf, dienst-
verlener en pedagogisch begeleider in de 24-uurszorg. Ik geloof 
in de kracht van de gemeenschap en draag daar graag aan bij. 
Tijdens de schooltijden van mijn kinderen ben ik beschikbaar als 
doordewijker. 
Mijn wijk is: Hillegersberg/Schiebroek, rond postcode 3053
Email: sarah@romanos.nl, tel: 06 43 04 94 04

Mijn naam is Edwin Schlichter

Ik ben doordewijker omdat het mij veel voldoening geeft om 
mensen te helpen en omgekeerd als de klus is geklaard. Ik heb 
ervaring met en/of ben goed in computeren, fotograferen, tim-
meren, schilderen, tuinieren, opruimen, chauffeuren en nog 
meer. De kans om doordewijker te zijn helpt mij om zelfstandig 
te zijn, mijn talenten uit te buiten en op die manier in mijn 
eigen levensonderhoud te voorzien.

Mijn wijk is: Hillegersberg-Schiebroek, rond postcode 3051 
tel.: 06 51 21 56 41  Email: edwin@ekatra.nl

Mijn naam is Fenneke Bouma

Ik kom u graag helpen. Met werk en ontspanning. Wilt u de kas-
ten uitzoeken? Of sorteren voor of na een verhuizing? Misschien 
vertelt u me ondertussen wel hoe uw leven er uitziet. Ik ben 
spontaan en geïnteresseerd. Ik kan goed (op)schrijven en regelen, 
verricht licht administratieve zaken, artsbezoek of schrijf uw 
verhaal op papier. Ik hou van buiten zijn, (voor)lezen, winkelen, 
musea. 
Mijn wijk is Rotterdam Noord en Blijdorp, rond postcode 3038 
Email: fennekeb@yahoo.com, tel: 06 17 39 83 68 

Fotografie: Paul Kampman

Doordewijkers stellen zich voor

Mijn naam is Gretha Vonk.

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help zodat ze er 
niet alleen voor staan; bijvoorbeeld hulp met de administratie, 
helpen in huis met de licht huishoudelijke klusjes. Ik kan helpen 
met opruimen. Iedereen kan opruimen, maar het is veel pretti-
ger als men er niet alleen voor staat. Als doordewijker hoop ik te 
bereiken om mensen te helpen die hulp zeer op prijs stellen.

Mijn wijk is Hillegersberg/Schiebroek , rond postcode 3053
Email: grethavonk@hetnet.nl Tel: 06 22 35 59 88

Tegenwoordig is een computer 
niet meer weg te denken in 
ons dagelijkse leven. Voor veel 
mensen is het echter ongrijp-
baar en soms zelfs een verve-
lend ding om mee om te gaan.

Het PrachtHuis heeft inmid-
dels al een aantal gratis in-
troductielessen gegeven om 
mensen meer vertrouwd te 
laten raken met de compu-
ter en te laten zien hoe leuk 
het eigenlijk is. Deze 3 intro-
ductielessen, die zeer laag-
drempelig zijn en aansluiten 
bij de specifieke wensen van 
een persoon, starten binnen-
kort weer.
Naast deze gratis lessen 
zal het PrachtHuis ook een 

betaalde en daarmee veel 
uitgebreidere computercur-
sus aanbieden. Deze betaalde 
cursus duurt 8 weken en 
kost €7,50 per les, met als 
voorwaarde dat men wel de 
gehele cursus volbrengt!

Voor meer informatie over 
de gratis en betaalde com-
putercursus kunt u zich 
melden bij de balie van het 
PrachtHuis aan de Abstweg 2 
te Overschie.

Computerlessen

Advertenties

Bent u 55 jaar of ouder 
en ondervindt u wel eens 
belemmeringen in het 
dagelijks leven? Dan is 
poliklinische revalidatie in 
het centrum voor Reuma 
en Revalidatie Rotterdam 
misschien iets voor u. 

Sinds 2009 heeft het RRR, 
naast de kliniek revalida-
tie, ook een polikliniek 
revalidatie. De polikliniek 
richt zich speciaal op 
ouderen (55+) die belem-
meringen ondervinden 
bij het dagelijks functio-
neren, zoals problemen 
bij het lopen, evenwicht, 
conditie, pijn, slapen, 
communicatie, emotie, 
geheugen of huishouden. 

Sonia Angulo, de nieuwe 
revalidatiearts in het 
RRR: “Poliklinisch bete-
kent dat u gemiddeld 
twee tot drie keer per 
week een dagdeel voor 
behandeling naar het 
RRR komt.” Door een 
traject in de polikliniek 
van het RRR, zou het 
kunnen dat een opname 
in een ziekenhuis kan 
worden voorkomen, kunt 
u na het klinische revali-
datietraject sneller naar 
huis dankzij een inten-
sief vervolgprogramma 
met uitgebreide nazorg, 
òf kunt u fit een operatie 
ondergaan. 

Op de achterpagina van 
Het Doordewijkertje 
vindt u meer informatie 
over Polikliniek RRR

Polikliniek RRR
Behandeling, training, educatie en groepsgesprekken
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 vanaf € 2450,-

Uw keuken, niet ZOMAAR een keuken - Beter maken wat u hebt! www.woon-up.nl

info@woon-up.nl

T. 010-4588183

 vanaf € 1175,-    vanaf € 1175,-    vanaf € 2250,-

geldig tot 31-12-2013

De voorbeelden zijn van toepassing op woningen met een Bruynzeel standaardkeuken. De prijs is inclusief 
leveren, monteren en aansluiten van de extra kasten en apparatuur. Bel voor een vrijblijvend bezoek bij u thuis.

De komende tijd is er volop 
werk aan de winkel, maar 
juist de uitdagingen maken 
het leuk! De uitbreiding 
buiten Rotterdam moet 
in goede banen worden 
geleid. Er moeten heldere 
methodieken worden op-
gesteld. Het bestuur gaat 
op zoek naar een financiële 
man of vrouw en de veel-
heid aan goede, creatieve 
gedachtes moeten meer 
gestructureerd worden. 

Daarnaast wil het bestuur 
onder leiding van Kees Bos 
het contact met zorginstel-
lingen en de samenwerking 
tussen de doordewijkers en 
de klanten zo goed moge-
lijk onderhouden. Duidelijk-
heid voor alle partijen is 
hierbij van betekenis. 

Het bestuur wordt ge-
vormd door vrijwilligers. 
Kees Bos: “Ik ben blij met 
hun inspanningen en heb 

veel respect voor de tijd en 
kennis die zij in Stichting 
DoorDeWijks stoppen.“

‘Ik heb vier jaar lang voor 
een grote thuiszorgorga-
nisatie gewerkt,’ vertelt 
ze, ‘altijd met veel plezier. 
Maar begin dit jaar is 
de gemeente sterk gaan 
bezuinigen. Waar ik eerst 
veel ruimte had voor per-
soonlijk contact, mocht 
ik ineens alleen nog maar 
schoonmaakwerkzaamhe-
den doen.’ Fenneke kreeg 

het steeds minder naar 
haar zin. ‘De thuiszorgor-
ganisatie waar ik werkte, 
stond altijd bekend om 
de vrijheid die je had,’ 
licht ze toe. Vroeg een 
cliënt je even een lampje 
in te draaien, dan deed je 
dat. Net als boodschap-
pen doen of helpen met 
de ontvangen post. Dat 
maakte het werk leuk en 
afwisselend en dat miste 
ik.’ Ze besloot haar vaste 
aanstelling op te zeggen.

Toen Fenneke op Het 
Doordewijkertje stuitte 
en het krantje las, wist ze 
dat ze doordewijker wilde 
worden. Omdat ze een 

van de weinige doordewij-
kers in Noord was, kreeg 
ze al snel twee klanten, 
bij wie ze vanaf juli ge-
regeld komt. ‘Mijn eerste 
klant is een vrouw van 
83 jaar, die een carrière 
in de reclassering ach-
ter de rug heeft en daar 
boeiend over kan vertel-
len,’ zegt ze. ‘Ze woont 
nu nog thuis maar gaat 
in de toekomst naar een 
verzorgingstehuis. Ik help 
haar met het schoonma-
ken van haar huis. Maar 
als ze gaat verhuizen help 
ik ook met het uitzoeken 
van spullen die mee mo-
gen.’ Dit is iets dat Fenne-
ke leuk vindt om te doen. 

‘Kinderen van ouderen 
hebben vaak niet veel tijd, 
waardoor de bezittingen 
van hun vader of moeder 
gewoon in dozen worden 
gestopt. Dat is zonde, 
want daardoor verdwij-
nen de verhalen erachter. 
Ik vind het interessant 
daarover te horen. Ik zou 
bijvoorbeeld graag samen 
voor de kast gaan zitten 
om spullen uit te zoeken 
en over hun geschiedenis 
te horen.’

Fennekes tweede klant 
is een 72-jarige dame die 
door lichamelijke klach-
ten buitenshuis in een 
rolstoel zit. Samen doen 
ze boodschappen en gaan 
ze bijvoorbeeld naar het 
deelgemeentekantoor 
voor een nieuw paspoort. 
Ook doet ze het strijk-
werk terwijl haar klant af-

wast, ondertussen gezellig 
kletsend. Ze vindt het fijn 
en waardevol te horen dat 
deze dame uitkijkt naar 
haar bezoekjes. Dat geeft 
haar veel voldoening.

Fenneke heeft momenteel 
ruimte om haar klanten-
kring uit te breiden, en wel 
in de wijken Noord, Blij-
dorp en Schiebroek. Samen-
gevat biedt doordewijker 
Fenneke de volgende dien-
sten: hulp bij het opruimen 
van het huis of de kasten, 
gezelligheid bieden (thuis 
of buitenshuis), begeleiding 
naar arts of ziekenhuis, 
boodschappen doen, (admi-
nistratief) regelwerk. 

Zij is te bereiken op 
telefoonnummer 
06 17 39 83 68 
of via mailadres 
fennekebouma@gmail.com

Juist de uitdagingen maken het leuk!

Meer dan een luisterend oor

Ervaren bestuurder Kees Bos werd gegrepen door het concept 
van Stichting DoorDeWijks en het enthousiasme van de ‘door-
dewijkers’. Nadat hij zag dat de klanten al net zo positief 
waren over het idee, besloot hij in te gaan op de vacature van 
voorzitter. Samen met de andere bestuursleden heeft  Kees 
Bos als doel de organisatie verder te professionaliseren. 
We zijn in gesprek met de nieuwe voorzitter van DoorDe-
Wijks, nadat hij zich een maand heeft kunnen inwerken.

Fenneke Bouma (38) ontvangt me in haar lichte jarendertigwo-
ning in Rotterdam Noord. Ze komt op me over als een betrok-
ken, sociaalvoelend mens, en al snel blijkt dat beeld te kloppen. 
Fenneke, is sinds een paar maanden doordewijker en haalt veel 
voldoening uit het bieden van hulp aan haar eerste klanten.

Vervolg voorpagina PrachtHuis Overschie

Door: Anna Penta

Woonup

De Nederlandse taal is 
moeilijk, zowel voor de 
Nederlander als de niet-
Nederlander. Veel mensen 
kampen met een taalach-
terstand. 

Door de steeds groter groei-
ende behoefte aan betaal-
bare cursussen Nederlands 
heeft het PrachtHuis iets 
unieks in huis gehaald; een 
zeer betaalbare cursus Ne-
derlands (NT2 taalniveau). 

Deze cursus heeft een 
duur van 26 weken met 3 
lessen per week. Het ini-
tiatief voor deze taalles-
sen komt van “Overschie 
voor elkaar”. In septem-
ber start er een verkorte 
cursus van 3 maanden 
met 3 lessen per week.

Voor meer informatie 
over deze cursus of voor 
het inschrijven kunt u 
zich melden bij de balie 
van het PrachtHuis aan 
de Abstweg 2 in Over-
schie. 

Nieuwe groepen gaan 
van start wanneer er 
voldoende aanmeldingen 
zijn. 

Nederlandse Taallessen

Voorzitter Kees Bos

Doordewijker Fenneke
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Nieuw dossier van Thuiszorg Rotterdam 
biedt alle ruimte voor het invullen van de 
nodige hulp. 

Behalve thuiszorg en mantel zorg is er ook 
de mogelijkheid om een betrouwbare door-
dewijker in te schakelen.

Thuiszorg Rotterdam werkt sinds kort met een 
nieuw zorgdossier: het zorgleefplan (ZLP). Eind 
augustus overhandigde Ton Lijten, directeur 
van Thuiszorg Rotterdam het eerste zorgleef-
plan aan mevrouw Vugt (84), die erg positief is: 
“Het ziet er keurig en verzorgd uit. Nog over-
zichtelijker dan de vorige map.” Mevrouw Vugt 
ontvangt al zo’n tien jaar naar volle tevreden-
heid zorg van Thuiszorg Rotterdam.

Vraaggerichte zorg
Per heden worden alle oude dossiers vervangen 
door het nieuwe zorgleefplan. “Net als in het 
huidige zorgdossier noteren we in het zorgleef-
plan welke (vaste) zorg en hulp de cliënt ont-
vangt van mantelzorg en andere zorgverleners”, 
vertelt directeur Ton Lijten. Het zorgleefplan is 
een hulpmiddel om vraaggerichte zorgverlening 
te kunnen bieden aan cliënten. De zorgprofes-
sionals van Thuiszorg Rotterdam vullen het 
zorgleefplan samen met de cliënt in en stem-
men het af op de persoonlijke situatie. “Ik vind 
het fijn om het zorgleefplan samen met mijn 
zorgcoördinator in te vullen”, zegt mevrouw 
van Vugt. 

Leefdomeinen
Naast de vaste zorgaf-
spraken, rapportages 
en evaluaties, brengt de 
zorgprofessional samen 
met de cliënt voortaan 
vier leefdomeinen in kaart, 
die bepalend zijn voor de 
kwaliteit van leven van de 
cliënt. De leefdomeinen 
hebben betrekking op de woon- en leefomstan-
digheden van de cliënt, de sociale redzaamheid, 
het geestelijk welbevinden en de lichamelijke 
gezondheid. 

Kenmerkend voor het zorgleefplan is dat de 
wensen en behoeftes van de cliënt het uit-
gangspunt vormen. Door het invullen van het 
zorgleefplan wordt duidelijk wat nodig is, 
welke zorg opgepakt kan worden door mantel-
zorg (naasten, familie, kennissen) en welke zorg 
Thuiszorg Rotterdam hierbij kan bieden. “Met 
elkaar doen we alles wat nodig is om ervoor te 
zorgen dat de cliënt de ondersteuning krijgt die 
nodig is om zo zelfstandig mogelijk en prettig 
thuis te wonen”, aldus Ton Lijten.

Het nieuwe Zorgleefplan van Thuiszorg Rotterdam

Trots toont mevrouw Vugt haar vernieuwde zorgleefplan 

Vervolg voorpagina

Stichting Welzijn Lansin-
gerland ontwikkelt reeds 
diensten voor verschil-
lende doelgroepen, zoals 
praktische ondersteuning 
voor senioren. Steunpunt 
mantelzorg, Ouderenadvies 
en VIP Lansingerland zijn 
onderdelen van Stichting 
Welzijn Lansingerland. Er 
wordt veelvuldig samenge-
werkt met andere (wel-
zijns)organisaties zoals 
Humanitas, 3B Wonen, de 
3Bbus en de Klussendienst. 

De stimulerende gesprek-
ken die gevoerd zijn met 
de Gemeente Lansinger-
land en met Stichting Wel-
zijn Lansingerland hebben 
geleid naar een start van 
DoorDeWijks in Lansinger-
land.

Bertie Vandenbooren is 
als vrijwilliger gestart met 
DoorDeWijks Lansinger-
land. Zij zal contact zoeken 
met een aantal vrijwilli-
gersorganisaties in Lansin-
gerland, die gericht zijn op 
samenwerking. Daarnaast 
zal zij activiteiten ontwik-
kelen die er op gericht zijn 
om naamsbekendheid te 
krijgen. Bertie heeft inmid-
dels een aantal vrijwilligers 
gevonden die enthousiast 

mee willen helpen bij het 
opzetten van DoorDeWijks 
in Lansingerland. De eerste 
hulpvrager en de eerste 
doordewijker hebben zich 
al gemeld.

De gemeente Lansingerland 
is vanwege de jongste ont-
wikkelingen in de zorg, en 
de bezuinigingen binnen de 
gemeente naarstig op zoek 
naar nieuwe en betaalbare 
oplossingen in de dienst-
verlening. Bertie ziet het als 
een uitdaging om DoorDe-
Wijks in haar gemeente te 
introduceren en hiermee 
het aanbod van dienstverle-
ning uit te breiden.

U kunt contact op nemen 
met DoorDeWijks Lansin-
gerland: lansingerland@
doordewijks.nl

DoorDeWijks start in Lansingerland 

Stichting DoorDeWijks is enkele maanden geleden benaderd 
door de gemeente Lansingerland, met de vraag of DoorDe-
Wijks haar activiteiten zou kunnen uitbreiden naar deze 
gemeente. 

Rubbish Design

Herkent u de vaas in deze foto? Fo-
tograaf Susan Hol noemt deze foto: 
Stilleven van de Omovaas. Geef ook uw 
wasmiddelfles een tweede leven. Gooi 
ze niet weg. Ankie Wessels van Rub-
bish Design, www.rubbishdesign.nl, kan 
ze goed gebruiken. Ankie ontwerpt en 
produceert interieur accessoires. Bij-

zonder daaraan is dat ze de producten 
maakt van restmaterialen. 

Neem contact op met Ankie om af te 
spreken waar de materialen worden 
verzameld. De foto is gemaakt door 
Susan Hol en kan worden besteld, zie 
http://susanhol.werkaandemuur.nl.

Stilleven van de Omovaas

Advertentie

Vrijwilliger Bertie
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Het is al weer een tijdje geleden dat ik 
een afspraak had met een 97 jarige dame 
in Rotterdam. Een leuk eigentijds inge-
richt huis heet mij hartelijk welkom. Ik 
neem een warme zit, schuin tegenover een 
 geemancipeerde vriendelijke vrouw. 

Zij had op een gegeven moment in het 
lokale krantje een bericht gelezen over 
DoorDeWijks en contact opgenomen met 
de stichting voor een hulpvraag. “Het 
was eigenlijk al snel in kannen en krui-
ken”, zegt zij. Doordewijker Patricia is 
op dat moment ook aanwezig om haar 
te helpen met verschillende dingen, die 
voor haar klant wat moeilijker worden. 
Patricia helpt haar o.a. met strijken, met 
naaien en samen zijn zij graag creatief 
bezig en doen een noodzakelijk bood-
schapje.

“Ik ben heel erg tevreden over 
 DoorDeWijks en blij met Patricia, zij 
is een fijne behulpzame en een nette 
vrouw. We hebben het gewoon gezellig 
met elkaar”, vertrouwt ze mij toe. Geluk-
kig kan deze dame nog heel veel zelf, 
zoals: koken, stoffen en opruimen. Ik, als 
interviewer, vind 
het best bijzonder 
dat zij, gezien haar 
leeftijd, zelfstan-
dig woont en nog 
met veel genoegen 
deelneemt aan het 
leven. 

Deze dame heeft 
altijd een actief leven geleid. Als achttien 
jarig meisje is zij begonnen als kinder-
verzorger en later is zij 33 jaar voorzitter 
geweest van NCVB (Nederlandse Chris-
telijke Vrouwenbond). “Ik heb dat met 
mijn hart gedaan en ik heb ook mijn 
steentje mogen bijdragen aan het eman-
cipatieproces van andere leden van de 
bond.”

Mevrouw vindt het heel prettig dat zij 
met doordewijker Patricia over van alles 
en nog wat kan praten, ook als het echt 
ergens over gaat. Ik schat hen beiden 

dames van niveau en ik vind het prach-
tig dat op deze manier de sociale cohesie 
binnen de wijk Hillegersberg er toch een 
beetje steviger van wordt. De één kan 

wel wat hulp 
gebruiken, en 
de ander, door-
dewijker Patri-
cia, biedt hulp 
op maat en 
verdient daar-
mee een kleine 
bijverdienste. 

Deze dame op leeftijd heeft geen medi-
sche indicatie en zo kan zij met hulp van 
doordewijker Patricia gelukkig nog in 
haar eigen appartement blijven wonen. 
Ze is vol lof over DoorDeWijks en over 
Patricia. 

We praten gedrieënlijk nog wat verder 
en na twee kopjes koffie neem ik af-
scheid van een vriendelijke en gastvrije 
vrouw van bijna honderd jaar oud, van 
wie er zeker geen twaalf in een dozijn te 
vinden zijn. 

Een beetje op leeftijd
Door: Robert van Beek

“Ik ben heel erg tevreden over 
DoorDeWijks en blij met Patricia, 
zij is een fijne behulpzame en een 

nette vrouw.

Nadat Joost van den Driest 
vele jaren in Amsterdam had 
gewerkt en in Amstelveen 
had gewoond, bracht zijn 
grote liefde, waarmee hij 
begin volgend jaar hoopt te 
trouwen, hem naar Schie-
broek. Nadat zijn werk als 
projectmanager bij ING - de 
laatste jaren vooral gericht 
op de verwerking van con-
tant geld - ophield en omdat 
hij de 60 al gepasseerd is, 
mocht hij stoppen. 

De laatste paar jaar zat 
Joost wel heel erg veel in 
de auto en in de file om 
vanuit zijn woonplaats Am-
stelveen naar Rotterdam te 
rijden. De keuze om naar 
Schiebroek te verhuizen, 
was dus gauw gemaakt. 
Maar als je dan in zo’n 
nieuwe woonomgeving zit 
en je nieuwe mensen wilt 
leren kennen, moet je daar 
wel wat voor doen. Dus 
ging hij op zoek naar vrij-
willigerswerk. Via het CVD 
was dit snel gevonden.

Joost is sinds juli 2013 se-
cretaris van het vernieuw-
de bestuur van stichting 
DoorDeWijks. Zo zet hij 
zijn talenten en tijd in voor 
de goede zaak en leert hij 
gelijk zijn nieuwe stad en 
wijk goed kennen.

DoorDeWijks was toe 
aan een groter bestuur, 
met heldere taakverde-
ling, omdat de organisatie 
steeds meer groeit en een 
gestructureerde manier 
van werken dan noodza-
kelijk is. In deelgemeente 
Noord en Alexander komen 
de zaken ook al van de 
grond. En zelfs gemeentes 
en instanties van buiten 
Rotterdam zijn geïnte-

resseerd in deze nieuwe 
manier van elkaar helpen. 
Suzanne Rietveld doet nu 
vooral de promotie en is 
en blijft natuurlijk altijd 
het enthousiaste gezicht 
van DoorDeWijks, maar het 
nieuwe bestuur neemt veel 
van haar werk over.

En ja, ook bij Joost moet 
het nog even wennen, het 
idee dat je een doordewij-
ker kan vragen om dingen 
voor je te doen. Het was 
nog niet bij hem opgeko-
men om iemand te vragen 
om de hond uit te laten. 
Maar ook voor zulke zaken 
zijn er doordewijkers te 
vinden! Zo kan hij in het 
nieuwe golfseizoen mis-
schien toch wat gemak-
kelijker zijn grote hobby 
uitoefenen.

Met het vernieuwde 
enthousiaste bestuur is 
 DoorDeWijks klaar om 
verder te groeien. En als 
vrijwilliger groei je zelf ook 
nog eens mee. Een win-win 
situatie noemen we dat.

Via DoorDeWijks je wijk leren kennen
Door: Emmie Drexhage

Doordewijker Patricia

Secretaris Joost van den Driest
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Gedicht
Rob Hilz

Mijn zoete leugen

betrouwbaar als je bent

en altijd 

op het juist’ moment

als vrijheid beklemmend wordt

de werkelijkheid 

te hard naar binnen komt

sta jij daar 

direct, geruisloos

fluisterend in mijn oor

dat alles veel mooier is

van harmonie en rust

leugen, ik lieg je graag

ik hou je stil

alleen voor mij

niemand

nee

niemand

die het weet

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.

Initiatiefnemer voor het herbestemmen 
van brugwachtershuisjes in heel Neder-
land is Stichting Brugwachtershuisjes. 
Zij beheren dit huisje voor de Gemeente 
Rotterdam en geven hiermee een derde 
brugwachtershuisje in Rotterdam een 
nieuwe functie. De opening werd verricht 
door portefeuillehouders Kunst & Cultuur 
van deelgemeentes Kralingen-Crooswijk en 
Rotterdam Noord. Het huisje ligt immers 
op de grens van beide deelgemeentes!

De Witte Slagerij 
De Witte Slagerij is een fris en open kunst-
podium in een oude Rotterdamse volkswijk. 
Door de rauwe schoonheid is deze voorma-
lige slagerij een eigentijdse galerie gewor-

den. De Witte Slagerij biedt ruimte voor 11 
exposities / evenementen per jaar, die elk 
drie weken duren. De Witte Slagerij biedt de 
kunstenaar een uniek podium voor het expo-
seren en verkopen van werk. In slagerstaal: 
elke maand vers vlees op het blok! 

Stichting Brugwachtershuisjes 
Stichting Brugwachtershuisjes heeft tot 
doel om in heel Nederland op te treden 
als katalysator voor het herbestemmen en 
hergebruik van brugwachtershuisjes die hun 
oorspronkelijke functie verloren hebben. Dit 
doet zij door kansrijke concepten voor her-
bestemming uit te werken, initiatiefnemers 
in contact te brengen met eigenaren en ken-
nis en ervaring uit te wisselen. 

Expositie in Brugwachtershuisje

Advertenties

Expositieruimte ‘Vleesch noch Vis’ werd op zondag 15 september geopend in het oude brug-
wachtershuisje aan de Zaagmolenbrug in Rotterdam met een expositie van Denise Collig-
non & Aniek Meeldijk. ‘Vleesch noch Vis’ is een initiatief van kunstpodium De Witte Slagerij. 
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Advertentie

Doordewijkers zijn geen werksters, 
maar komen graag helpen bij dage-
lijkse bezigheden, bieden gezelschap 
en maken het leven van de klanten 
wat aangenamer. Het sociale karak-
ter is dan ook erg belangrijk.  Ieder-
een kan een doordewijker inhuren, 
onafhankelijk van leeftijd of indica-
tie. 

Eerst dacht ik dat ik zelf altijd te 
druk was om een doordewijker 
in te huren. Maar gelukkig was 
ik slim genoeg om in de eerste 
de beste week dat ik ziek van het 
werk thuis bleef een doordewijker 
heb gevraagd om me te komen 
helpen. Dat bleek een schot in de 
roos. Doordewijker Nona kon al 
direct komen. Voor haar was het 
de eerste keer dat ze bij een klant 
kwam en dan is het best span-
nend om bij de oprichtster van de 

stichting aan het werk te gaan. 
Door een langere tijd van over-
spannenheid was er al een tijdje 
niet gestoft bij mij thuis. Wat er in 
mijn eentje nooit van was geko-
men, lukte met zijn tweeën wel! 
Nadat de huiskamer er binnen drie 
kwartier al een stuk netter uitzag 
en we gezellig hadden gekletst 
over ditjes en datjes, hebben we 
samen een kopje koffie in de tuin 
gedronken. Nona vertelde me dat 
ze me best kon masseren om mijn 
stress wat te verlichten. 

Nou, u zult het begrijpen. Sinsdien 
komt Nona twee keer per week 2-3 
uur bij mij thuis en helpt met stof-
fen en strijken en geeft af en toe 
een massage. We hebben boven-
dien samen al het onkruid tussen 
de tegels weggehaald. Ook was 
het erg handig dat het vertrouwen 

al zo groot was dat Nona tijdens 
mijn vakantie de plantjes kwam 
water geven. Ik hoefde dit dus niet 
aan iemand anders te vragen. 

Ik ben erg blij dat ik niet mijn 
parttime baan heb opgezegd en 
dat ik de mogelijkheid had om – 
net als vele andere tevreden klan-
ten van DoorDeWijks – de hulp van 
een doordewijker in te schakelen.  
Behalve mijn huiskamer, ziet ook 
mijn toekomst er een stuk roos-
kleuriger uit. Met de hulp die ik 
nu krijg, zie ik het weer zitten om 
al mijn werkzaamheden weer met 
plezier uit te gaan voeren. 

Doordewijker Nona is vanaf ok-
tober beschikbaar voor nieuwe 
klanten in de wijk Ommoord en is 
te bereiken op 06 81 01 58 33 of per 
email nonachka.64@hotmail.com.

Voor als het iets teveel wordt

Aan de Overschiese Dorpstraat was ooit een 
klein snoepwinkeltje gevestigd met de naam 
‘Hoop doet leven’. Dit was in januari 1988 de 
naamgever van het Museum Oud Overschie. 
De museumstichting zelf werd al in 1973 op-
gericht als vereniging Oud Overschie. Zij hield 
zich bezig met het organiseren van verschil-
lende evenementen en tentoonstellingen.

Het Museum Oud Overschie en Het Buitenmu-
seum zijn iedere zondag geopend van 14.00 tot 
17.00 uur. 

De tabakswinkel in het museum is nog inge-
richt net als vroeger. Daarnaast kun je er nu 
ook prenten en boeken over Overschie kopen. 
Kom eens langs!

Door: Suzanne Rietveld

Expositie

Museum Oud-Overschie
Vanaf 14 september is de expositie “Bedrijvigheid in Overschie” te bezichtigen in Museum Oud Overschie. 
De jaarlijkse publieksmanifestatie was dit jaar extra feestelijk vanwege het 25-jarig bestaan. De jubileum-
expositie laat de geschiedenis van bedrijven in Overschie zien. De expositie zal lopen tot begin januari 2014.

Bij Loopgroep de Funrunners kan je vrij-
blijvend en gratis 3 proeftrainingen komen 
volgen. Sfeer proeven en ervaren hoe speciaal 
deze loopgroep is. En dat allemaal in de wijk 
Schiebroek/Hillegersberg

Om aan te geven dat wij op een ontspan-
nende en energiegevende manier bezig 
willen zijn met hardlopen, hebben wij ons 
de Funrunners genoemd. In diverse nive-
augroepen (van beginner tot marathonlo-
per), beoefenen wij allemaal met veel Fun 
onze loopsport. Zowel de ambitieuze als 
de recreatieve loper kan bij ons terecht 

voor een training met aandacht voor 
aanvullende krachtoefeningen, een goede 
looptechniek en blessurepreventie. 

Funrunners van de 5 km, de 10 km en de 
Lange Afstand-groep doen regelmatig mee 
aan prestatielopen. Maar er is ook een 
Trimmersgroep waar sommigen af en toe 
aan een loopje deelnemen, maar waar het 
vooral gaat om fit te blijven en een lekker 
stukje te lopen.

“Open” trainingen bij loopgroep De Funrunners

De trainingen worden begeleid door via 
de Atletiekunie gecertificeerde ervaren 
looptrainers. Naast advies en begeleiding 
tijdens de training is er met iedere cursist 
persoonlijk contact via e-mails met trai-
nings-evaluatie, tips en oefeningen.

Voor opgeven voor de 3 proeflessen stuur 
een mail naar funrunnerssho@gmail.com. 
Voor verdere info: 
www.funrunners1.blogspot.nl

Doordewijker Nona
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Korting op tentoonstelling

RondjesHIS: wandel- en hardlooproutes in Hillegersberg-Schiebroek

Op zaterdag 24 augustus wisten mensen zich 
prima te vermaken met muziek, workshops 
voor de kinderen en culinaire verwennerij 
uit de wijk. Het weer was op bepaalde tijden 
de enige factor die roet in het eten gooide. 
Voor het optreden van Bettie Serveert trot-
seerden veel mensen de regen om de show 
mee te maken. De Rotterdamse formatie 
Broederliefde zorgde voor enthousiast ge-
juich. Verrassend was ook het optreden van 
Bollebof. Het was namelijk nog even onzeker 
of hij zou komen. Door een ongeluk op het 
voetbalveld kwam de zanger direct uit het 
ziekenhuis, op krukken, het podium op. De 
keuze voor Waylon als afsluiter van Noord 
Bruist zorgde voor veel publiek. Hele fami-

lies uit de regio Rotterdam en ver daarbui-
ten kwamen naar deze artiest van formaat 
kijken.

Op vrijdag trokken de bandwedstrijd Rich-
ting Noordplein en de headliner Rats on 
Rafts, die samen met De Kift optrad, een 
gezellig vol plein. De organisatie kijkt terug 
op een geslaagde editie: “We hebben laten 
zien dat Noord talent in huis heeft. Iedereen 
genoot zichtbaar van de optredens en de 
workshops. Een editie om trots op te zijn.”

Het Noord Bruist Festival wordt georgani-
seerd door DUCOS Productions in opdracht 
van Stichting Noord Bruist.

Noord Bruist Festival was genieten

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
wil door het uitzetten van wandel- en hard-
looproutes meer mensen uit de deelgemeen-
ten en omgeving kennis laten maken met de 
prachtige groene plekken in de wijk. Er is een 
plan ontwikkeld voor twee groene wandel- en 
hardlooprondjes van elk ruim 10 kilometer: 
de rondjesHIS. 

De rondjesHIS bestaan uit een route voor 
wandelaars en één voor hardlopers, elk 
van zo’n 10 kilometer. Deze rondjes zijn op 
ieder punt in de route in te korten. 
De looprondjes die op een kaart staan 
aangegeven, voeren zoveel mogelijk langs 
de groene plekken in de wijk. Ook is reke-
ning gehouden met de mogelijkheid om te 
starten vanuit station Rotterdam Noord of 

een station van de Randstadrail. Op www.
rondjeshis.nl is de route te downloaden.

Tot 30 september kunnen bewoners sug-
gesties en tips insturen om de routes van 
de rondjesHIS te verbeteren. In het najaar 
zullen de definitieve rondjes worden uitge-
zet met markering en bewegwijzering. Na-
drukkelijk worden actieve wandelaars en 
hardlopers uitgenodigd om de rondjesHIS 
de komende weken te gaan lopen en hun 
ervaringen te delen op Facebook, Twitter 
en BUURbook. 

Voor meer informatie: 
www.rondjeshis.nl 
tips@rondjeshis.nl 
en www.facebook.com/rondjeshis

Mooie routes door de wijk

Twee dagen lang was het Noordplein een ware attractie voor Rotterdam. Met in totaal 8000 
bezoekers was Noord Bruist Festival een succes. “Iedereen genoot zichtbaar van de optredens 
en de workshops. “Een editie om trots op te zijn”, aldus Judith van der Heijden, coördinator 
van het Noord Bruist Festival.

Knip advertenties

Op vertoon van de onderstaande advertentie kunt u 
Het Nieuwe Instituut bezoeken voor €3 (ipv €6,50). 

Deze actie is geldig t/m 15 november voor max twee 
personen. Niet geldig in combinatie met andere 
 acties.

biodesign
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Advertentie

Artrosegroep Hillegersberg
Artrosegroep groot succes, start avondsessie!

Sinds 2012 is de artrosegroep Hillegersberg gestart. Inmiddels hebben al vele mensen met 
artrose het programma succesvol doorlopen. Een programma van 12 weken onder leiding van 
een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste, apotheker, orthopeed en arts. Een multidiscipli-
naire samenwerking met verschillende gespecialiseerde zorgverleners voor mensen met een 
bewegingsbeperking zoals artrose. Door krachten te bundelen wordt getracht dat mensen 
met een bewegingsbeperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Bijeenkomsten
In september en oktober starten weer 
twee groepen: een ochtend en een avond-
groep, op woensdagochtend van 11.00 tot 
12.00 uur en woensdagavond van 18.00 tot 
19.00 uur. Het programma bestaat uit 12 
bijeenkomsten van één uur. Tijdens de bij-
eenkomsten gaat men trainen en oefenen 
en krijgt men voorlichting en adviezen in 
groepsverband met maximaal 10 personen. 
Mevrouw Meijer, een van de deelnemers, 
is erg enthousiast: “Je leert ontzettend 
veel. Mijn grootste angst is om niet meer 
zelfstandig thuis te kunnen wonen, maar 
dit programma geeft je een enorme hou-
vast om het zelfstandig wonen zo lang 
mogelijk vol te houden. De fysiotherapeu-
ten, apotheker, de diëtiste, orthopeed en 
ergotherapeut zijn zeer deskundige en 
prettige mensen. Ik had niet gedacht dat 
ik op mijn 85e nog op een bewegingsappa-
raat zou zitten, maar zelfs dat heb ik met 
veel plezier gedaan!”

Samenwerking
Het centrum voor Reuma en Revalidatie 
Rotterdam (RRR), Bodde en Zuiderent 
Fysiotherapie, Focus Diëtistenpraktijk, Apo-
theek Beethoven, Fysical Hillegersberg en 
het Sint Franciscus Gasthuis hebben de ar-
men ineen geslagen. Paul Jansen, apothe-
ker: “Bij de behandeling van artrose zijn 
veel zorgaanbieders betrokken. Hierdoor 
is de zorg vaak versnipperd en de commu-
nicatie tussen zorgaanbieders lastig. Door 
dit gezamenlijke initiatief wordt mensen 
met artrose een handvat aangereikt om 
hier een weg in te vinden.”

De bijeenkomsten vinden één keer per 
week plaats op de Rotterdamsche Cricket 
& Voetbal Vereeniging VOC, Fysical Hille-
gersberg of in het RRR. Voor meer infor-
matie en inschrijven kijk op de website 
www.zorggroephillegersberg.nl. De kosten 
zijn € 85,- voor 12 bijeenkomsten. Er is nog 
plek! Schrijf u nu in!

Veel mensen vragen zich af 
hoe hun oude dag er uit zal 
zien en wie zich straks écht 
om hen zal bekommeren. 
Kunnen zij eigenlijk wel (blij-
ven) bouwen op de overheid, 
hun kinderen of hun vertrou-
welingen? 

AWBZ – huis opeten?
Morgen is alles anders. 
Maar moet u daar blij mee 
zijn? Wat zal de toekomst u 
brengen? Het is een simpele 
vraag die op een veelheid 
van zaken kan slaan. Bin-
nenkort is het Prinsjesdag. 
Het kabinet zal dan haar 
plannen voor 2014 officieel 
bekend maken. In de af-
gelopen weken heeft het 
kabinet een aantal proef-
ballonnetjes opgelaten en 
is een aantal voornemens 
uitgelekt. Zo liet staats-

secretaris Martin van Rijn 
(Volksgezondheid) op 10 
september jongstleden aan 
de Tweede Kamer weten 
dat hij de gevolgen van de 
hogere AWBZ bijdrage wil 
verzachten. “Wat een goed 
nieuws”, zult u waarschijn-
lijk denken, maar is dat wel 
zo? Weet u wat de nieuwe 
AWBZ-regeling precies gaat 
inhouden en wat de finan-
ciële gevolgen van deze wet 
straks voor u zijn? Veel Ne-
derlanders vrezen nu al dat 
zij straks ‘hun huis moeten 
opeten’. 

Wilsonbekwaamheid – wie 
heeft de regie?
Met de vergrijzing neemt 
ook het aantal wilsonbe-
kwame mensen toe. Staat 
u wel eens stil bij de vraag 
wie zich straks om u zal 
bekommeren als u niet 
meer in staat bent zelf uw 
belangen te behartigen? Ik 
weet dat veel mensen niet 
over deze vraag willen na-
denken, maar als u het niet 
doet, is de vraag hoe het 
straks met u verder moet. 
Naar schatting worden 
tussen de 40.000-50.000 
mensen slachtoffer van 

financieel misbruik; vaak 
zijn de daders de eigen kin-
deren of andere naasten. 
Met een levenstestament 
kunt u het heft in handen 
nemen en niets aan het 
toeval overlaten. Zo kunt u 
bijvoorbeeld in uw levens-
testament iemand aanwij-
zen die namens u in actie 
kan komen als de nieuwe 
veranderingen in de AWBZ 
naar uw oordeel niet meer 
redelijk zijn

Voorlichtingsbijeenkomst – 
de gevaren én oplossingen
Op 24 september aanstaan-
de organiseert Kooijman 
Lambert Notarissen Advi-
seurs & Juristen in samen-
werking met onder andere 
Het Doordewijkertje en het 
Erasmus MC Vriendenfonds 
een voorlichtingsavond. 
Tijdens die avond zal ik u 
in begrijpelijk Nederlands 
en op een luchtige manier 
informeren over de stand 
van zaken met betrek-
king tot AWBZ en over het 
levenstestament. Deelname 
aan deze voorlichtings-
avond is kosteloos; u dient 
zich wel aan te melden via 
www.kooijmanlambert.nl

Je geld of je leven!
Door: Aniel Autar, notaris, Kooijman Lambert Notarissen

Vrijwilligers Vacature
Stichting DoorDeWijks bevordert werkgelegenheid en 
betaalbare hulp in de wijk. DoorDeWijks brengt wijk-
bewoners bij elkaar: de doordewijkers die tegen een 
uurtarief sociale hulp verlenen in de wijk èn de wijkge-
noten die wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

Het bestuur van stichting DoorDeWijks is samengesteld 
uit zeven personen, die zich richten op de ontwikkeling 
van de organisatie en op externe contacten die kun-
nen bijdragen aan de groei. Daarnaast wordt toezicht 
gehouden op de bedrijfsmatige gang van zaken, ieder 
bestuurslid met een eigen onderwerpen-portefeuille. 

De activiteiten worden aangestuurd door de coördina-
tor die de link tussen het bestuur en de medewerkers 
vormt.

Voor ons team van vrijwilligers zijn we op zoek naar en-
thousiaste wijkbewoners die zich in willen zetten voor 
onze Stichting. Wil jij ons helpen bij onderstaande acti-
viteiten, dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. 
Je werkt in een leuk team en er is genoeg ruimte voor 
je eigen initiatief. 

Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

•  Evenementenorganisatie 
Organiseer met ons dagen als “Burendag”, kennis-
markten om de wijk te informeren en workshops om 
de doordewijkers te trainen. Een leuke vacature om je 
organisatietalent in te laten stralen.

•  Verkoper advertentieruimte.  
Ga voor ons op pad om Het Doordewijkertje kos-
tendekkend te krijgen. Leg en houdt contact met de 
adverteerders. Het krantje komt nu 1 x per 2 maanden 
uit, maar we zien meer kansen voor dit krantje. Denk 
jij met ons mee?

•  Publicist 
Dompel je onder in de ins en outs van DoorDeWijks 
en zorg dat de naamsbekendheid van DoorDeWijks 
wordt vergroot. Schrijf nieuwsartikelen, nieuwsbrie-
ven, stukken voor de website etc. 

•  Wijkteams (Overschie, Hillegersberg-Schiebroek, 
Noord, Centrum, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk). 
In iedere wijk zoeken we een team van vrijwilligers 
om daar DoorDeWijks te organiseren. Drie enthousi-
aste wijkbewoners die invulling geven aan:

-  Coördinator Doordewijkers - aanspreekpunt voor de 
Doordewijkers en zorgt dat voor hen alles goed gere-
geld is Klantencontactpersoon - aanspreekpunt voor 
klanten, zoekt eventueel een doordewijker bij de hulp-
vraag, houdt de tevredenheid van klanten in de gaten

-  Promotor - gaat het DoorDeWijks-verhaal uitdragen 
bij verwijzende partijen zoals huisartsen, apothekers, 
fysiotherapeuten en verloskundigen in jouw wijk

Voor sollicitaties en vragen naar en over deze vrijwil-
ligersvacatures, neem contact op met Jan Enzlin, onze 
vrijwilliger personeelszaken, email  personeel@doorde-
wijks.nl. Alle vacatures staan ook op de website 
www.doordewijks.nl, ga naar de tab: Vacatures. 

We heten je van harte welkom in ons team van vrijwilli-
gers. Met zijn allen zetten wij doordewijkers betaald aan 
het werk.
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DoorDeWijks Kalender
Donderdag 10 oktober, 19.00 – 21.30 uur 
Workshop ‘Hoe organiseer ik een evenement/ 
activiteit?’
Onder leiding van het team van DoorDeWijks in 
samenwerking met Opzoomer Mee. Deze workshop 
wordt gegeven aan doordewijkers en andere geïnteres-
seerden.

Donderdag 17 oktober, 10.00 – 12.00 uur
Informatieochtend
Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden infor-
matie inwinnen om zich later mogelijk in te schrijven 
als doordewijker. 

Locatie beide activiteiten: Buurtwerkplek, Kleiweg 
199b, Rotterdam 

28 oktober t/m 3 november 
Lief en Leed week. 
Doordewijkers en andere wijkgenoten zetten hun bu-
ren in het zonnetje in samenwerking met Opzoomer 
Mee.

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

Vanaf 23 september start het Centrum 
Voor Dienstverlening met de trainingen 
Talentrijk en Talentrijk Plus. Beide trai-
ningen bestaan uit wekelijkse 
groepsbijeenkomsten van twee 
dagdelen, met een duur van 
twaalf weken. Ook individuele 
coaching maakt deel uit van 
de programma’s. De trainingen 
zijn bedoeld voor enthousiaste 
vrouwen die in Rotterdam wonen. Deel-
name is gratis. 

De trainingen vinden plaats op 3 locaties:
•   Buurtcentrum Schiemond,  

Dempostraat 143 in Rotterdam Delfsha-
ven (maandag en dinsdag) 

•   Het Centrum Voor Dienstverlening, 
Glashaven 42 in Rotterdam Centrum 
(maandag en dinsdag)

•    Pit010, Plein 1953 in Rotterdam Zuid 
(woensdag en donderdag) 

Talentrijk
Talentrijk is een training voor vrouwen 
die graag actiever in de maatschappij 
willen staan. De deelneemsters gaan aan 

het werk met het samenstellen van een 
portfolio, een persoonlijk ontwikkelplan, 
sollicitaties en het ontwikkelen van 

kwaliteiten. Om je drijfveren 
te ontdekken staan de vragen: 
‘Wie ben ik?, Wat wil ik? en 
Wat kan ik?’ centraal in deze 
training. Vervolgens wordt er 
begeleiding gegeven naar (vrij-
willigers)werk, stage, cursus of 

een leerwerktraject. 

Talentrijk Plus
Talentrijk Plus is voor vrouwen die al 
vrijwilligerswerk verrichten en daarbij 
ondersteuning willen. Deze training be-
handelt thema’s zoals: samenwerken met 
collega’s, omgaan met kritiek, inzicht in 
persoonlijk functioneren, presenteren en 
netwerken.

Heeft u interesse om mee te doen? 
Neem dan contact op met 
Rachida  Taheri, rtaheri@cvd.nl, 
Rabia Bouchtaoui, rbouchtaoui@cvd.nl of 
Sandra van der Sluis, svandersluis@cvd.nl 

Telefoonnummer 010-2438100.

Van 28 oktober t/m 3 
november organiseert 
Opzoomer Mee de Lief en 
Leedweek. 

Echt iets voor de doorde-
wijkers in de wijk. Kies de 
groep in jouw straat of 
buurt die je extra aandacht 
wil geven en organiseer 
voor hen een activiteit. 

Als voorbereiding op deze 
week, biedt DoorDeWijks 
op 10 oktober 2013 een 
workshop aan doorde-
wijkers en kandidaat-
doordewijkers. Omdat 
wijkbewoners met het 
inschrijfformulier van 
Opzoomer Mee een budget 
kunnen aanvragen voor 
hun eigen buurtactiviteit 
leek een workshop over 
‘hoe organiseer ik een eve-
nement’ een goede keus.

We houden de groep klein 
en gaan samen doornemen 
hoe je een idee voorbereidt, 
voor wie je het doet, wat 
een goed thema is, hoe je 
uitnodigingen verzorgt en 
je je doelgroep een leuke 
tijd samen kan bieden. 

Geef je op bij Angelique 
den Boer, coördinator van 
 DoorDeWijks op email:
HiS@doordewijks.nl

Actiever in de maatschappij?

De Lief en Leed week

Trainingen voor vrouwen

Workshop  

Advertenties

Stichting DoorDeWijks weet dat maar al te goed; Ze wonen 
in elke straat, Rotterdammers die wat extra aandacht of 
waardering verdienen. Ouderen en zieken bijvoorbeeld. Maar 
ook bewoners die altijd voor anderen klaarstaan, vereenza-
men of iets bijzonders hebben meegemaakt. 

Stichting DoorDeWijks wordt 
mede mogelijk gemaakt door:
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revalidatie polikliniek revalidatie kliniek verpleeghuis

P R O G R A M M A
Na verwijzing door uw huisarts of 

specialist wordt u in het RRR 

beoordeeld door de revalidatiearts. 

Na een positieve beoordeling 

wordt u gezien door verschillende 

behandelaren.  Op basis van een 

op maat gemaakt revalidatieplan 

krijgt u individuele en groeps-

therapieën bij verschillende 

disciplines, zoals ergotherapie, 

fysiotherapie, logopedie, maat -

schappelijk werk en diëtetiek. 

De training vindt plaats in onze 

fi tnessruimte met moderne appa-

ratuur. Een fysiotherapeut of 

bewegingsagoog begeleidt u bij uw 

trainingsprogramma. De groeps-

behandelingen vinden plaats met 

maximaal vijf patiënten. Uw zelf-

standigheid neemt toe en de 

ervaren belemmeringen in het 

dagelijks leven zullen afnemen. 

Door fi t te worden en te blijven, 

kunt u zo lang mogelijk zelfstandig 

functioneren.   

A A N M E L D E N  E N  I N F O R M AT I E
Poliklinische revalidatie in het RRR 

wordt volledig betaald door de 

zorgverzekeraar. 

Kijk op www.rrr.nl of neem contact 

op met de polikliniek via 

telefoonnummer 010 - 278 12 30.

O V E R  H E T  R R R
U kent ons misschien als ‘verpleeg-

huis’ maar wij richten ons al bijna 

20 jaar op revalidatie. Sinds 2007 

zijn wij offi  cieel erkend als 

revalidatiecentrum. Wij hebben 

jarenlange ervaring met het behan-

delen van ouderen. Wij bewijzen dat 

gerichte behandeling en training ook 

op hogere leeftijd resultaat heeft. 

Behalve poliklinische revalidatie 

hebben wij ook klinische revalidatie-

bedden en verpleeghuis bedden 

beschikbaar.

Heeft problemen bij het lopen, uw evenwicht of uw conditie? 
Heeft u vaak pijn, slaapt u slecht, wordt communiceren steeds 
lastiger? Zijn uw emoties u soms te baas, laat uw geheugen u 
in de steek, is het huishouden een opgave of kunt u uw hobby 
niet meer goed uitvoeren? Herkent u dit? 

Dan kan poliklinische revalidatie ook iets voor u zijn. 

Bent u 55 jaar of ouder en ondervindt u wel eens belemmeringen 
in het dagelijks leven? Dan is poliklinische revalidatie in het 
centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) misschien 
iets voor u. Een combinatie van behandeling en training, 
educatie en groepsgesprekken. Individueel en in groepsverband. 
Maximaal 12 weken, twee tot drie dagdelen per week. Vervoer 
kan voor u (tegen een kleine bijdrage) geregeld worden. 

Een combinatie van 
behandeling, training 
en educatie. 
Maximaal 12 weken, 
2 tot 3 dagdelen per 
week, individueel en 
in groepsverband. 
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