
Doordewijkers
In de loop van de drie jaar hebben 
zich al meer dan 150 wijkbewoners 
aangemeld als doordewijker.  Het lukt 
echter niet iedereen om aan het werk 
te gaan als doordewijker, omdat de 
stichting iets meer vraagt dan de wil 
om te helpen. Stichting  DoorDeWijks 
vraagt inzet, sociale vaardigheden en 
een goede dosis ondernemerschap. 
Doordewijkers werken namelijk 
als betaalbare wijkhulp bij wijkge
noten in de buurt en zij zoeken zelf 
– met hulp van de stichting – naar de 
klant(en), waar ze het beste bij pas
sen. Het uurtarief is €10,50, wat door 
de klant wordt betaald. Op dit mo
ment zijn er 30 doordewijkers actief 
in Rotterdam en omgeving

Klanten
De doordewijkers hebben in de 
afgelopen drie jaar al meer dan 400 
wijkbewoners geholpen met dage

lijkse bezigheden in en om het huis. 
Door de klant wordt vaak om een 
klusje gevraagd, en als de klik er is, 
wordt er al snel afgesproken voor 
de week daarop. Het zijn niet alleen 
klusjes waar om gevraagd wordt, 
maar soms ook een luisterend oor of 
is het gewoon gezelliger om dingen 
samen te doen. Door de inzet van 
doordewijkers heeft iedereen het net 

wat gemakkelijker en gezelliger thuis.

Met trots kijken wij terug op drie 
jaar DoorDeWijks en zijn we blij om 
bij te dragen aan het verbinden van 
mensen in de wijk.  Talenten worden 
ingezet, tijd wordt nuttig besteed, 
vriendschappen zijn gevormd en nie
mand hoeft meer om hulp verlegen 
te zitten. 

DoorDeWijks zet de eerste 
stappen buiten Rotterdam. 
Al langer zijn er doorde
wijkers buiten de gemeen
tegrenzen (Schiedam en 
Lansingerland), maar in 
Lansingerland ontstaan nu 
hele goede mogelijkheden. 
DoorDeWijks is door de 
gemeente gevraagd om per 
september 2014 de diensten 
van doordewijkers beschik
baar te stellen aan inwoners 
van Lansingerland met een 
hulpvraag.

Het team van DoorDeWijks 
bestaat uit vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat door
dewijkers betaald aan het 

werk kunnen en klanten 
gemakkelijk passende hulp 
op maat krijgen. In Lan
singerland zal nu gewerkt 
worden aan de bekendheid 
van  DoorDeWijks, zodat de 
stichting een plek krijgt in 
Lansingerland waar klanten 
en nieuwe doordewijkers 
zich kunnen melden voor 
hulp en aanbod.

Voor deze nieuwe stap zijn 
we op zoek naar enkele 
enthousiaste vrijwilligers uit 
Lansingerland die met ons 
aan deze uitdaging willen 
werken. Lees voor meer 
informatie hierover de vaca
ture op pagina 8.

Stichting DoorDeWijks bestaat in juni drie jaar en heeft met haar werk al heel wat wijkgenoten geholpen. Soms lijkt het lastig om twee verschillende 
 doelgroepen aan te spreken, maar we kunnen nu echt wel zeggen dat we een verschil maken in de wijk; in het leven van de doordewijkers en hun klanten.

Een gratis uitgave van Stichting DoorDeWijks  |  Juni/juli 2014

Het         Doordewijkertje
Een 
opgeruimde 
boekenworm 

Pagina 4 >>

Doordewijkers
stellen zich 
voor

pagina 3 >>

Wil je 
doordewijker 
worden?

pagina 7 >>

Column 
Nils
Berndsen

pagina 2 >>

Topsport in 
het RRR

Pagina 10 >>

Stichting DoorDeWijks   |   email: info@doordewijks.nl   |   telefoonnummer:  06 10 86 72 25 

facebook.com/DoorDeWijks   twitter.com/DoorDeWijks    linkedin/groups/DoorDeWijks-3757076

Betaalbare sociale wijkhulp              Nr. 10

Verbinden van (hulp)vraag en -aanbod

Van 15 tm 28 mei was de 
tentoonstelling van de 
‘Gouden Rotterdammers’ 
te zien in het Stadhuis 
van Rotterdam. Het was 
een mooie expositie 
op een unieke locatie. 
Met bijgaande foto werd 
 DoorDeWijks op de ten
toonstelling gerepresen
teerd. 

Vier communicatie
studenten van de Hoge
school Rotterdam hebben 
in samenwerking met Yes 
We Care de tentoonstel
ling bedacht en georga
niseerd. Zij hebben op 
deze manier aan de Rot
terdamse burgers laten 
zien wat er Rotterdam 
aan burgerkracht gedaan 

wordt, zodat andere 
burgers geïnspireerd en 
gestimuleerd worden om 
hetzelfde te doen voor 
hun wijk.  

Dit resulteerde in een 
prachtige tentoonstelling 
vol met bijzondere en ver
schillende projecten uit 
heel Rotterdam. 

De Gouden Rotterdammers
Fototentoonstelling

Groei
Nu DoorDeWijks steeds meer 
bekendheid krijgt, hopen we 
nog sneller te gaan groeien in 
meer wijken in Rotterdam en 
 Lansingerland. Ben je sociaal 
 vaardig, heb je een talent dat je 
wilt inzetten, heb je tijd beschik
baar en kijk je er niet tegenop 
om actief te werven, neem dan 
contact met ons op. Op deze 
manier zijn er heel wat getalen
teerde doordewijkers beschik
baar voor de  stijgende groep 
van klanten met een hulpvraag. 
Neem ook gerust contact met 
ons op als u op zoek bent naar 
sociaal contact / vriend aan huis 
waar u op terug kunt vallen in 
moeilijke tijden. De klant is de 
opdrachtgever en houdt de eigen 
regie en zo hoort het.

De groep doordewijkers groeit gestaag

vlnr: Willem, Marielle, Suzanne, Nona

Advertentie
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De crisis is dood, 
leve de crisis. 

Afgelopen weken heeft 
u vrijwel overal kunnen 
lezen dat de economische 
crisis in Nederland voor
bij is. Misschien iets te 
optimistisch. De wereld
economie is nog wel een 
beetje verkouden name
lijk. Maar het diepste punt 
ligt achter ons. Zo lijkt het 
tenminste.

De crisis heeft aan het 
licht gebracht dat we 
zaken op een fundamen
teel andere manier moe
ten gaan aanpakken en 
organiseren. In Europa, 
in Nederland en in Rot
terdam. Niet alleen met 
andere verdienmodellen, 
maar ook (sociaal) duur
zamer. En dat kan! Maar 
durven we dat ook?

Er komt nog een hoop 
op ons af in Rotterdam 
de komende jaren. Zoals 
de decentralisaties van 
jeugd, zorg en participatie. 
Taken die het Rijk aan de 
gemeenten laat, maar met 

minder geld. Op deze ter
reinen zijn er inmiddels al 
talloze goede initiatieven 
in onze stad. Bijvoorbeeld 
Mi Refugio in de Prove
nierswijk, de Viltmannen 
in de Agniesebuurt en de 
Leeszaal in West. Dit soort 
initiatieven wordt bedacht 
door mensen met lef, 
mensen die voor de troe
pen uit durven te lopen en 
niet bang zijn hun hoofd 
te stoten. Ik geloof erin 
dat deze Rotterdammers 
alle ruimte en vertrouwen 
moeten krijgen. Zeker van 
de gemeente.

Durven experimenteren 
zorgt ervoor dat onze stad 
weer voorop kan lopen. 
Dat komt uiteindelijk ten 
goede aan ons allemaal. 
Het betekent ook dat er 
wel eens iets mis kan 
gaan. Voor ons politici is 
het moeilijk dat te ac
cepteren. Maar we zullen 
wel moeten. Direct het 
probleem oplossen, leren 
van de gemaakte fouten 
en vertrouwen houden, is 
het devies. 

Ik wens u alle inspiratie, 
lef en doorzettingsvermo
gen toe om de komende 
jaren de meest fantasti
sche initiatieven te ont
plooien. 

Mijn vertrouwen heeft u!

Nils Berndsen
Gemeenteraadslid 
Rotterdam
Woordvoerder Wonen, Vast-
goed, RO, Buitenruimte en 
Duurzaamheid

Column 
Nils Berndsen

Pniël
Oudedijk 15
3062 AB Rotterdam
(010) 272 64 44
 
De Burcht
Van Moorselplaats 1
3067 SH Rotterdam
(010) 207 35 35

Onze behandelaren geven desgewenst 
behandeling en therapie bij u aan huis.

• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Diëtist
• Psycholoog
 
U bent uiteraard ook van harte welkom 
in onze goed ingerichte behandelruim-
tes. Onze afdeling behandeling bereikt 
u op 2 locaties. Wilt u graag advies 
ontvangen over de mogelijkheden van 
behandeling? Neemt u dan telefonisch 
contact met ons op of loop eens binnen.

Wilt u graag 
langer thuis 
blijven wonen?

Zorg 
   voor elkaar 

In Rotterdam is altijd wat te beleven, zeker 
in deze periode van het jaar. Veel van de 
activiteiten kosten niets, dus zijn ideaal voor 
Rotterdammers met een kleine beurs.

Zo hebben we al kunnen genieten van het 
Skûtsjesilen op de Kralingse Plas, kon er 
een kijkje worden genomen in de Markt
hal tijdens de Dag van de Bouw en is er 
regelmatig een Swan Market in het Mu
seumpark. Allemaal gezellige uitjes, die 
gratis en voor niks te bezoeken zijn. 

Ook de komende weken staan er allerlei 
evenementen op stapel zoals de Zomer
zondagen in het Park bij de Euromast, 
De Nieuwe Binnenweg … Leeft (28 juni)  
een levende beeldenfestival  en het 
Drakenbootfestival op de Kralingse Plas  
 (5 en 6 juli).

Fietsend onderweg naar een evenement 
geniet ik van de stad. Een favoriete plek 
voor mij is de Maas waar in het weekend 
regelmatig een cruiseboot aanlegt. En 
waar het heel gezellig is om op een van de 
mooie terrassen te genieten van de boten 
en watertaxi’s die langskomen. Ook is het 
een unieke plek om te fotograferen en de 
Rotterdamse sfeer vast te leggen. Steeds 
meer toeristen van buiten de stad weten 
Rotterdam dan ook te vinden. Ik geniet er 
gewoon van om toerist in eigen stad te 
zijn.

Op mijn blog   
rotterdamthroughmylens.blogspot.nl en 
via twitter @jolanlelieveld doe ik regelma
tig verslag van de bijzondere dingen die 
in de stad gebeuren. Wie weet, komen we 
elkaar deze zomer ergens tegen. 

Toerist in eigen stad

Advertenties

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

Foto en tekst: Jolanda Lelieveld
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Mijn naam is Hanneke Breuker 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mijn kennis wil delen en 
anderen een handje help. Ik teken en schilder (professioneel) 
en lees graag voor. Ik help graag met boodschappen, opruimen, 
tuinieren en kan een lekkere maaltijd maken. In een museum 
kan ik uitleg geven over de werken. Ik ga graag naar concert of 
theater of maak een wandeling in het Arboretum. Als doordewij-
ker hoop ik veel voor anderen te kunnen betekenen.
Mijn wijk is: Rotterdam Centrum, rond postcode 3013.
Tel.: 06 52 07 31 16, e-mail: johanna.breuker@telfort.nl

Mijn naam is Tom Booij

Ik ben doordewijker omdat ik graag een sociale bijdrage aan de 
wijk lever. Ik teken en schilder (professioneel) en doe aan yoga 
en meditatie. Ik bied graag gezelschap, pak de klusjes in en rond 
het huis op, houd van koken, geef begeleiding bij ontspannings-
oefeningen en ik kan helpen met het uitzoeken van papierwerk. 
Maandag, woensdag en donderdag werk ik als doordewijker, in 
overleg ook in het weekend.
Mijn wijk is: Schiebroek, rond postcode 3052.
Tel.: 06 36 14 34 78, e-mail: info@artom.nl

Mijn naam is Pier van der Haag

Ik ben doordewijker omdat ik graag iets nuttigs doe voor een 
ander en om iets te verdienen. Ik help graag mensen, kan goed 
luisteren en ben praktisch ingesteld: Voor veel problemen weet 
ik een oplossing. Ik ben van veel markten thuis, klusjes in en om 
het huis (heb veel gereedschap), tuinwerk, papierwerk, organi-
satie in huis, hulp bij computer. Maar ook kan ik bijles geven in 
exacte vakken en economie. 
Mijn wijk is: Noord, rond postcode 3039. Tel.: 010 78 66 299
mobiel: 06 45 79 56 85, Email: p.vanderhaag@live.nl

Mijn naam is Christina Koster

Ik ben doordewijker omdat ik graag iets beteken voor anderen. 
Ik ben ontwerper en maak tassen van leer. Ik fotografeer, wandel 
graag, bezoek tentoonstellingen en houd van kokkerellen. Ik help 
u graag met licht huishoudelijk werk, verzorgen van kinderen/
dieren, inrichten binnenshuis, gezelschap, op pad gaan of bezor-
gen van maaltijden. Neem vrijblijvend contact op om te kijken 
welke hulp ik kan bieden. Ook in weekenden ben ik beschikbaar.
Mijn wijk is: Noord, rond postcode 3039.
Tel.: 06 26 77 63 55, Email: mail@christinakoster.nl

Doordewijkers stellen zich voor

Advertenties

Door: redactie

Kijk wat voor huisje er ineens te vinden is in de 
Azaleastraat in het Kleiwegkwartier. Een leuk ont
worpen en in elkaar getimmerd huisje, waar boeken 
achter een glazen deur prijken. Aan de titel te zien 
zijn deze boeken vrij te leen. Na wat googlen blijkt 
het te gaan om het eerste huisje in de serie. 

Het idee is van Marijke Lammers en de huisjes zijn 
ontworpen en gemaakt door Annemarie van Veelen 
en Anita Barendregt, vrijwilligers van Hip & Duur
zaam op de Peppelweg. Mijn complimenten dames! 
Laat de kinderen maar lekker lezen.

BoekenHuisProject

Tijdens een onverwacht bezoek van burgemeester 
Aboutaleb aan stichting DoorDeWijks heeft de bur
gemeester kennis gemaakt met doordewijker Jans 
en haar klant mevrouw Jansen. Tijdens deze kennis
making heeft de burgemeester beide dames als ere
gast uitgenodigd voor de start van de Marathon. 

De dames, die elkaar nu al meer dan twee jaar 
kennen via DoorDeWijks, werden door een geblin
deerde auto met chauffeur opgehaald en reden op 
deze drukke dag door alle wegversperringen in het 
centrum van Rotterdam heen. Zij voelden zich nog 
belangrijker dan de burgemeester zelf! Nadat de 
renners vertrokken waren, zijn er nog mooie foto’s 
gemaakt, die nu in een lijstje prijken bij mevrouw 
Jansen. Zo denkt mevrouw Jansen nog vaak aan 
deze speciale dag.

Jans en de burgermeester

Voor de (5) profielen van de doordewijkers in Kralingen/Crooswijk, zie pag 9.

vlnr Jans, Mevr Jansen en Burgemeester
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“Ken je die verhalen van Enid Blyton? 
Van ‘de 5’? Heerlijke verhalen waar 
ik als klein meisje helemaal door 
werd meegenomen. Daar is het lezen 
voor mij begonnen. Een goed verhaal 
raakt me en het zorgt ervoor dat ik 
het totaal meebeleef.”

Ik spreek doordewijker Gretha 
Vonk die 2 jaar doordewijker is in 
Hillegersberg/Schiebroek. Ze ver
telt met enthousiasme over haar 
‘baan’ als doordewijker.
“Ik ben ook oprecht geïnteres
seerd in de verhalen van mensen. 
Iedereen heeft zijn eigen verhaal 
over zijn of haar gezin, beroep of 
historie. Oudere mensen hebben 
soms verrassende verhalen over 
de Tweede Wereldoorlog. Je hoort 
echt verhalen over hoe men om
ging met  bijvoorbeeld  de voed
selbonnen, uit eerste hand. 
Dat is toch bijzonder?”

Toen Gretha dan ook via de His op 
DoorDeWijks stuitte, wist ze dat 
dit de baan voor haar was. Goed 
te combineren met haar gezin en 
ze kan haar passie om mensen te 
helpen en verhalen te ‘beleven’ er 
helemaal in kwijt. 

Als echte boekenworm neemt ze 
dan ook soms luisterboeken mee, 
voor de mensen die zelf niet meer 
een boek kunnen lezen, maar nog 
wel kunnen luisteren. “Die verhaal
ervaring gun ik anderen natuurlijk 
ook!”

Maar als administratief medewerk
ster met een natuurlijk opgeruimd 
karakter, weet ze uiteraard ook het 
een en ander van archiveren en 
opruimen. “Opruimen is niet alleen 
maar dingen sorteren natuurlijk. 
Je moet ook zorgen dat het per
manent een plekje krijgt, dat je de 

middelen hebt om het op te ber
gen. Kasten, dozen en speciale bak
jes moet je daarvoor creëren. Daar 
help ik graag bij. Het kan enorm 
moeilijk zijn om jezelf ertoe te zet
ten om ‘dat nou eindelijk eens op 
te ruimen’. En met een bakje koffie 
of thee erbij en wat aanspraak, 
wordt het nog gezellig ook!” 

Gretha heeft momenteel ruimte 
om haar klantenkring uit te brei
den in de wijk Hillegersberg/Schie
broek, rond postcode 3053.

Ze biedt de volgende diensten: 
administratie, lichthuishoudelijke 
klusjes, opruimen en opruimcoach. 
Ze werkt het liefst ‘s ochtends.

Haar gegevens zijn: 
Email: grethavonk@hetnet.nl 
tel: 06 22 35 59 88.

Een opgeruimde boekenworm

Na maanden voorbereiding is in april 
2014 de Bio Vegan Bistro “Gare du Nord” 
geopend. Hans Kerveze en Pinar Coskun, 
reeds bekend van kookstudio Kook Met 
Mij Mee, zijn de initiatiefnemers. Met een 
100% biologische en veganistische missie 
zijn zij dit restaurant gestart in een oude 
tramwagon op het voormalige Palace 
terrein in het Zomerhofkwartier in Rotter
dam Noord.

Hiervoor werd een buffet tramwagon 
uit de DDR naar Rotterdam gebracht. 
Na plaatsing op de rails is het originele 
interieur van de trein gestript om leidin
gen voor elektriciteit, water, gas en ver
warming aan te leggen. Daarna werd de 
wagon compleet heringericht en werd ook 
de buitenkant in originele staat terug

gebracht. De wagon biedt nu plaats aan 
3040 personen en is voorzien van een 
professionele keuken, bar en terras. 
De bezoekers van het restaurant worden 
verleid met zuiver plantaardig eten en 
drinken: dus geen enkel dierlijk product 
komt het restaurant binnen. Op het groe
ne terrein voor Gare du Nord worden bio
logische groenten en kruiden verbouwd 
en zijn talloze fruitbomen geplant. 

Gare du Nord is iedere dag geopend van 
12 tot 22 uur. De belangstelling is groot en 
het is aan te raden om je lunch of diner 
van tevoren te reserveren (010 2657236). 

Voor een prachtig fotoverslag van de rea
lisatie van dit restaurant, kijk op:
noord010inbeeld.blogspot.nl

Gare du Nord

Door: Simone Dijkman

Doordewijker Gretha

Leukste uitje van Zuid Holland 

Recent is Plaswijckpark 
door het Land van ANWB 
benoemd tot het leukste 
uitje van Zuid Holland. 
Naast o.a. de havenspeel
tuin, dierentuin, volledig 
vernieuwde verkeers
tuin en de gezellige 
picknickweide, beschikt 
Plaswijckpark over het 
grootste speelhuis van 
Nederland met bijna 
2.000 m2 binnenpret. 
Trampoline springen op 
de bedden in de slaap
kamer. Met badschuim 
spuiten in de badkamer. 
Klauteren door geheime 
tunnels en gangen. Of
tewel, binnen lekker de 
beest uithangen. Het kan 
nu allemaal in familie
park Plaswijckpark. 

Het park heeft alles in huis 
voor het leukste dagje uit. 
Denk eens aan de moge
lijkheden van een onverge
telijk kinderfeestje.

Prijzen 2014:
264 jaar € 11,20
65+ € 7,40

Openingstijden 2014: 
Januari t/m oktober: dage
lijks van 10.00 – 19.00 uur

Adres:
Ringdijk 20 
3053 KS Rotterdam
www.plaswijckpark.nl

Contact:
Tel.: 010 – 418 18 36
Email: 
info@plaswijckpark.nl 

Familiepark Plaswijckpark

Interieur van de buffet wagon in ere hersteld (Foto door: Johannes Odé)
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Mooie campagne van de RET

Rotterdamse vakantie in Italië

In april hadden wij het voorrecht om 
als eerste gasten de culinaire reis van 
La Cucina della Nonna in Le Marche 
in Italië mee te mogen maken. Deze 
reis wordt door Itske Goeting uit 
Rotterdam georganiseerd om haar 
passie voor de Italiaanse cultuur, het 
eten en het landschap te delen met 

anderen. Een uitgebreid programma 
stond voor ons klaar om ons te infor
meren, amuseren en van de Italiaanse 
keuken te laten genieten.

In de reis inbegrepen zaten een 
drietal workshops van chefkok Mario 
Campisano, een geboren Italiaan met 

een Rotterdams hart. Voor de work
shop werd gebruik gemaakt van de 
professionele keuken van het hotel, 
waar wij als gasten verbleven. Voor 
iedere workshop lag een uitgewerkt 
receptenboek klaar en werden wij 
stap voor stap begeleid om deze bij
zondere gerechten te bereiden en na
tuurlijk met de groep te nuttigen. En 
zo maakten wij o.a. zoete en hartige 
ravioli’s, gefrituurde sardines, venkel
salade, lange vingers, artisjokken en 
in pistachio’s gerolde zwaardvis steak. 
We voelden als professionele koks.

De dagen dat we niet zelf kookten, 
was er een lunch of diner geregeld 
bij lokale en bijzondere restaurants. 
Vraag een Italiaan niet om slechts 
enkele lekkere hapjes aan zijn gasten 
voor te zetten, want dan duurt de 
avond lang. Zo leer je wat een anti

pasta is, een primo, een secundi en ga 
zo maar door. Tussen alle maaltijden 
in was er ruim de tijd om te genieten 
van dorpjes, stranden, markten en 
proeverijen (wijn èn olijfolie).

Het programma was professioneel en 
met liefde in elkaar gezet. Aan aan
dacht geen gebrek. Voor mijn man 
en ik was dit onze eerste reis zon
der kinderen en we hebben kunnen 
genieten van elkaar, het mooie weer, 
de gastvrijheid van de begeleiding en 
de Italiaans keuken. Een aanrader dus 
voor iedereen die er eens een weekje 
tussenuit wil en wat nieuws in de 
keuken wil proberen.

De volgende reis vindt plaats op 22 
september 2014. 
Meer informatie kunt u vinden op 
  www.lacucinadellanonna.nl en pag. 11

De RET heeft voor het vierde jaar op 
rij veel energie, tijd en geld gesto-
ken in de campagne van De Aardig 
Onderweg Award. Het is de manier 
van de RET om nadruk te leggen op 
de grote betrokkenheid met de stad. 
Naar mijn idee een zeer geslaagde 
campagne!

De Aardig Onderweg Award is een 
prijs van €10.000 voor mensen die 
iets bijzonders doen, ontwikkelen 
of betekenen in Rotterdam en die 
hiermee al aardig onderweg zijn, 
maar nog wel een steuntje in de 

rug kunnen gebruiken. Na aan
melding maakt een jury de eerste 
selectie en volgt er een campagne 
in de bussen, trams en op TV 
Rijnmond. De grote afsluiter vond 
plaats in het Nieuwe Luxor met 
de uitreiking van de awards. Alle 
bezoekers waren genodigden van 
de RET, geen officiële gastenlijsten, 
maar merendeel gebruikers van 
het RET vervoer. Het type publiek, 
samen met de opentop Rotter
damse show, maakte deze avond 
zeer bijzonder. Denk hierbij aan 
gasten als Adlicious, Ntjam Rosie, 

Joke Bruijs, de Kik, Connie Jansen 
Danst en Anita Meijer, met als pre
sentator Jan Kooijman. Veel Rotter
damser dan dit, lukt je niet. 

Met de Award en het geldbedrag 
worden de winnaars gestimu
leerd om hun doel te bereiken. 
Burgemeester Aboutaleb mocht 
de publieksprijs overhandigen. “Er 
wordt vaak over Rotterdam ge
zegd dat er een mentaliteit heerst 
van Ikke, ikke, ikke en de rest kan 
stikken. Maar dat is hartstikke niet 
waar. De stad bruist van het talent 

en passie, dat wordt ingezet om 
het leven voor de ander in de stad 
te verbeteren. We mogen erg trots 
zijn dat dit zo leeft in onze stad.”

Het was een mooie avond als af
sluiting van een geweldige cam
pagne. De RET heeft zichzelf goed 
in het zonnetje gezet. 

Hopelijk is de prijs van €10.000 ge
noeg voor de (5) winnaars om hun 
idealen te verwezenlijken, want de 
ideeën zijn groot en een dergelijk 
bedrag is toch zo uitgegeven. 

De Aardig Onderweg Award

Door: Suzanne Rietveld

Doordewijker Gretha

Chefkok Mario kijkt toe tijdens de workshop

Staande ovatie in het Nieuwe Luxor
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“Ik help graag mensen en bedrijven 
gezonder te worden. Van huis uit 
ben ik namelijk sportmarketeer.” 

Aan het woord is Perry Bakker, een 
spiksplinternieuwe doordewijker uit 
Blijdorp. Hij ziet er inderdaad spor
tief uit... houdt dat dan ook in dat 
hij als doel heeft iedereen de ma
rathon te laten lopen? “Nee, zeker 
niet! Weet je, het is echt al snel goed 
hoor. Leg die drempel niet te hoog. 
Je merkt al zoveel effect in je leven 
als je gewoon al jezelf ertoe kunt 
zetten om eens een rondje rond het 
Vroesenpark te lopen bijvoorbeeld.”

Hoe ben je als sportmarketeer ver-
zeild geraakt bij DoorDeWijks?

“Ik las Het Doordewijkertje en 
dacht: “Dit is wat voor mij”. Ik had 

al langer het gevoel iets van vrij
willigerswerk te willen doen, of 
iets wat daarop lijkt. Mijn vader is 
onlangs overleden en ik heb hem, 
samen met mijn familie, tijdens 
zijn laatste jaren bijgestaan. Dat is 
een intense belevenis uiteraard en 
het heeft ervoor gezorgd dat ik ook 
graag wat ‘voor de samenleving’ 
wil doen. Aandacht en verzorging 
zijn zo belangrijk voor mensen. En 
ik heb gemerkt dat dat juist punten 
zijn waar nu op bezuinigd wordt in 
de zorg.” 

Perry heeft al twee klanten: een 
mevrouw waar hij de tuin voor 
verzorgt en een mevrouw waar hij 
boodschappen voor doet en andere 
kleine klusjes. “ Ach, zo leuk. Ze is 
erg blij als de tuin er weer mooi bij 
ligt. Dat kan ze zelf niet meer, maar 

ze houdt enorm van haar tuin. Mijn 
andere klant is ook een fijne, opti
mistische mevrouw, ondanks dat 
haar man redelijk permanent in een 
revalidatiehuis zit en ze elkaar al 
een jaar niet gezien hebben. Ja, dat 
is wel schrijnend ja. Ik vind het dan 
ook fijn om voor hen voor postbode 
‘te spelen’, breng ik ze berichtjes 
over. Dat doe ik samen met een 
andere doordewijker, Christine. Mis
schien dat we ze toch binnenkort 
voor de Skype zetten hoor, ook al 
is er wat digitale koudwatervrees. 
Kunnen ze elkaar weer even zien.”

Perry heeft nog ruimte voor nieu-
we klanten in zijn wijk Blijdorp

De gegevens van Perry Bakker zijn: 
Tel.: 06 50 49 94 5, 
Email: perry@epicsb.nl

Sportieve doordewijker Perry

Advertentie

Door: Simone Dijkman

Aan de wandel
Perry heeft ook een idee 
waar iedereen aan mee kan 
doen die wel wat beweging 
kan gebruiken:

“Meld je bij mij aan om een 
gezamenlijke wandel of fiet
stocht te maken. Dat is te
gen het doordewijkerstarief 
van €10,50 per uur en dat 
wordt natuurlijk voordeliger, 
naarmate er meer mensen 
zich aanmelden. 

We gaan dan een route 
lopen of fietsen, afhankelijk 
van wat mensen kunnen. 
Je leert weer wat mensen 
kennen in je omgeving en je 
hebt een gezamenlijke bele
venis waar je het over kunt 
hebben en het is natuurlijk 
gezond voor je. Bij voldoende 
deelname wil ik dat bijvoor
beeld 1 keer per week of per 
2 weken organiseren.”

Doordewijker Perry

Stichting DoorDeWijks werd in juni 2011 opgericht 

en breidde snel uit na een start in Hillegersberg/

Schiebroek. Op dinsdag en donderdag is 

DoorDeWijks bereikbaar op de Kleiweg 199b 

(Buurtwerkplek) van 9 tot 2 uur.

Wist u dat u DoorDeWijks ook kunt volgen op 

social media? Handig voor de laatste nieuwtjes 

en oproepjes. Like ons op Facebook, volg ons op 

twitter (@DoorDeWijks) en wordt lid van de groep 

op LinkedIn.

In de maand mei hebben we 5 nieuwe 

doordewijkers welkom geheten: Carl van 

Steenbergen en Tom Booij (Hillegersberg

Schiebroek), Hanneke Breuker en Cyril Rijnders 

(Delfshaven) en Marian Veldhuis (Overschie).

Wilt u niets missen over stichting DoorDeWijks? 

Als donateur ontvangt u als eerste Het 

Doordewijkertje op uw deurmat. Voor €20 pj 

steunt u de stichting en blijft u helemaal op de 

hoogte. Mail ‘donateur’ naar info@doordewijks.nl.

Het team van DoorDeWijks bestaat uit vrijwilligers. 
Bestuurders, coördinatoren en organisatie zetten hun 
tijd en talent vrijwillig in om doordewijkers betaald 
aan het werk te zetten. We kunnen altijd versterking 

gebruiken. Interesse, meld je dan aan bij  
info@doordewijks.nl

In de maand juni hebben we 3 nieuwe 

doordewijkers welkom geheten: Renata Top 

(Overschie), Perry Bakker (Noord) en Yvonne Baay 

(Prins Alexander). Meld je ook aan om in je eigen 

wijk actief aan het werk te gaan als doordewijker.
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Door: Vera Hoogstad

Gedicht
Rob HilzDoorDeWijks staat voor betaalbare sociale wijkhulp en wil 

mensen in de wijk met elkaar verbinden door elkaar diensten 
aan te bieden en elkaar zo beter te leren kennen en ondersteu-
nen.

Doordewijkers moeten:
•  Betrokken zijn bij de wijk en de wijkgenoten
•  Sociaal vaardig zijn en goed kunnen luisteren
•  Extra inkomen zien als bijverdienste
•  Zelfstandig kunnen werken en en

thousiasme tonen

Hoe word je doordewijker?
Heb jij wat nodig is om doordewijker 
te worden? Kom naar een van onze 
informatieochtenden of schrijf je in 
via de website. www.doordewijks.nl, 
tab doordewijkers, keuze ‘aanmelden 
doordewijker’. 

Doordewijkers bijdrage
Je betaalt de stichting een doorde
wijkers bijdrage. Deze is sinds kort 
verlaagd naar €10, per maand. Voor deze 
bijdrage krijg je een eigen ‘bedrijfje’ met 
veel materialen, een eigen profielpagina 
op de website, begeleiding vanuit de stichting, bijeenkom
sten waar je ervaringen kan delen en interpersoonlijke 
vaardigheden zult leren en bovendien krijg je heel veel 
leuke collega doordewijkers.

Aan de slag!
Met de materialen, waaronder flyers en dit krantje, maak 
je reclame voor jezelf. Ook zijn er klanten die zich via de 
coördinator melden. 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 
€10,50. Je krijgt een eigen bonnenboekje waarmee je re
keningen uitschrijft. De klant betaalt de rekening recht
streeks aan jou.

Voor en door de wijk
De doordewijker en 
de klant wonen in 
dezelfde wijk, waar
door mensen in de 
wijk zich meer ver
bonden met elkaar 
gaan voelen.

Maatjeswerk
Het contact tussen 
klant en doordewij
ker is van belangrijke 
waarde. De diensten 
die worden aangebo
den zijn zeer gevari
eerd en worden op 
maat geleverd.

Gelijkwaardigheid
Diensten worden 
aangeboden voor een 
kleine vergoeding 
die ervoor zorgt dat 
klanten niet ‘hulp
vraagverlegen’ of 
afhankelijk worden. 
Het draagt bij aan 
een gelijkwaardige 
relatie tussen klant 
en doordewijker.

Neem contact op met 
DoorDeWijks en ga 
deze maand nog aan 
de slag als doordewij-
ker. DoorDeWijks is zo-
veel meer dan betaal-
bare sociale wijkhulp.

Actiever in de wijk? Dat kan! 
Word doordewijker…

WAAROM ROTTERDAM?

omdat historie je niet hindert

dat je nieuw en veranderlijk bent

pril en onvolwassen 

dat je lekker letterlijk bent 

dat je stroomt

dat je in beweging bent 

dat je lelijk en mooi 

dat je niet gesetteld bent

dat je gekleurd bent

dat die kleur potentie kent

dat je zeeman, hoer, student of Surinamer bent

dat je ze allemaal ook kent

dat je wijf bent en ook vent

dat je zilte lucht vaak in je straten brengt

dat je verbonden bent

met Singapore, Shanghai

met Seattle en New York

met Moermansk, met Istanbul

ken dat gevoel?

dat echte

soms dat slechte

daarom dus!

Hallo, ik ben Vera  Hoog stad, 
ik ben 14 jaar en zit in 2 
Havo. Ik heb de afgelopen 
weken een maatschap
pelijke stage gelopen bij 

 DoorDeWijks. Ik moest een 
stage lopen voor school van 
15 uur. Ik ben uiteindelijk bij 
DoorDeWijks terecht geko
men. Toen ik  DoorDeWijks 
zag dacht ik dat dit een hele 
goede plek zou zijn om een 
stage te lopen.

Na veel geregel en overleg 
kon ik beginnen met het 
rondbrengen van Het Door
dewijkertje. Daarna heb ik 
een bijeenkomst bijgewoond 
met 15 doordewijkers, dat 
was voor mij niet heel inte
ressant omdat ik natuurlijk 
geen echte doordewijker 
ben. Als je dat wel bent is 
het zeker leuk en leerzaam! 
Na een paar dagen overleg

gen ben ik een dagje (5 uur) 
mee gegaan met doorde
wijker Edwin. Dat was heel 
leuk om te doen, omdat je 
nieuwe mensen leert ken
nen en het is natuurlijk 
weer eens iets anders dan 
normaal. We hebben meer
dere klusjes gedaan zoals 
een muurtje geverfd en een 
lamp buiten verplaatst. Ik 
heb het die dag heel leuk 
en druk gehad. Ik merkte 
dat ik na die dag veel mak
kelijker met ‘onbekende’ 
mensen kon praten. Ik ben 
niet meer zo stil bij andere 
mensen, dus ik heb zeker 
ook wat geleerd van die dag! 
Als laatste dag ben ik mee 
gegaan naar de Hippiemarkt 

in Blijdorp. We hebben daar 
gestaan met een kraam 
over DoorDeWijks. Ik ben 
aan de slag gegaan met 
flyeren. Daarna heb ik bij de 
kraam gestaan en mensen 
uitgelegd wat DoorDeWijks 

is, dat was heel leuk om te 
doen! Dit was mijn stage 
in het kort, ik heb het heel 
leuk gehad, heb veel geleerd 
en ik zou het zeker aanra
den om te gaan werken bij 
 DoorDeWijks! 

Over mijn maatschappelijke stage

Hippiemarkt Blijdorp



8 Juni / juli 2014Het         Doordewijkertje

Vergoedingen door alle zorgverzekeraars
Altijd gratis en vrijblijvend advies
Reparatieservice binnen één dag
(na telefonisch overleg ook in het weekend)

Vacature vrijwillige 
 medewerker DoorDeWijks
 
Werkzaamheden
Voor de ondersteuning van de activiteiten van 
DoorDeWijks in Lansingerland zoeken we vrijwil-
lige medewerkers. 
Deze gaan zich bezig houden met één of meer 
van deze taken:
- promotie van DoorDeWijks
- geven van informatie aan belangstellenden
- intake en inschrijven van doordewijkers
- klanten helpen die telefonisch contact zoeken
- op verzoek ‘matchen’ van hulpvraag en –aanbod

Werktijden
in overleg

Locatie / plaats
Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs

Soort werk
Administratief, Begeleiding individueel, Informatie/ 
advies, Organiseren/ coördineren, PR/ Communi-
catie

Wil jij ons ook helpen bij onze activiteiten in jouw 
wijk, zoals verwelkomen van nieuwe doorde-
wijkers, te woord staan van klanten, werken aan 
promotie van DoorDeWijks, schrijven voor Het 
Doordewijkertje etc., dan nodigen we je van harte 
uit om te solliciteren. Je komt te werken in een 
leuk team met veel ruimte voor je eigen initiatie-
ven en ideeën.

Voor sollicitaties en vragen over vrijwilligersvaca-
tures: neem contact op met Jan Enzlin, vrijwilliger 
personeelszaken. Email: personeel@doordewijks.
nl. We zullen je van harte welkom heten in ons 
team van vrijwilligers, met zijn allen helpen wij 
steeds meer doordewijkers betaald aan het werk.

Advertentie

Advertentie

In 2014 verplaatste De Burcht haar afdeling 
Dagbehandeling naar appartementencom
plex De Helga. Sindsdien komen hier tien
tallen wijkbewoners voor gezelligheid en 
structuur in hun dag. Zij komen hier één of 
meerdere vaste dagen per week voor een 
dagprogramma met zorg, therapie en activi
teiten.

Langer thuis blijven wonen
Coby vertelt: “Door onze dagbehandeling 
kunnen mensen langer thuis blijven wo
nen. Iemand die nog herstellende is van een 
operatie begeleiden we weer naar zelfstan
digheid door de juiste therapie en zorg. Maar 
ook als iemand behoefte heeft aan meer 
structuur in de dag, geeft ons programma op 

de dagbehandeling houvast. Verder heeft de 
mantelzorg de handen vrij wanneer hun fa
milielid of kennis zelf de dag op deze manier 
invult.”

Er zijn op de dagbehandeling verschillende 
mogelijkheden voor therapie en behandeling. 
Het vaste team met de 3 deskundige mede
werksters Daphne, Esther en Coby wordt 
hiervoor aangevuld met bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Gevarieerd dagprogramma
Coby: “s Morgens wordt iedereen met de 
Burchtbus opgehaald en ‘s middags brengen 
we iedereen weer naar huis. We starten 
de ochtend hier door met elkaar een bakje 
koffie of thee te drinken. Mensen kunnen 
de krant lezen of gezellig met elkaar praten. 
Ook eten we samen. In de ochtend en mid

dag organiseren we activiteiten die bij de be
zoekers passen. Gymnastiek bijvoorbeeld of 
geheugentraining, bloemschikken, een spel, 
schilderen of samen koken. Het programma 
verschilt van dag tot dag en van week tot 
week.”

Op dit moment is er voldoende ruimte voor 
nieuwe bezoekers van de dagbehandeling. 
Heeft u interesse, dan bent u van harte 
welkom op maan tot vrijdag van 10.00 tot 
15.00 uur in De Helga, appartement 23 aan de 
de Hendrick Staetsweg in Rotterdam. Heeft 
u vervoer nodig? Dan kunt u gebruik maken 
van de Burchtbus, neemt u hiervoor tele
fonisch contact op met de dagbehandeling 
(010) 2200440. Om gebruik te kunnen maken 
van de dagbehandeling is een indicatie no
dig, u krijgt hulp bij de aanvraag hiervan.

Dagopvang in De Helga

“Gymnastiek bijvoorbeeld of geheugentraining, bloem-
schikken, een spel, schilderen of samen koken. Het 

programma verschilt van dag tot dag en van week tot 
week”

Coby en Esther, verzorgende op de dagopvang
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Sinds enige tijd is DoorDeWijks actief in Kralingen-Crooswijk. DoorDeWijks 
biedt betaalbare hulp door en voor wijkbewoners. De doordewijkers hebben 
allemaal een verklaring omtrent gedrag (VOG) en zetten zich enkele uren in 
de week in voor wijkgenoten. Het zijn geen vrijwilligers en geen professionals, 
maar mensen die hun betrokkenheid en handigheid willen inzetten voor ande-
ren. Denk daarbij aan het leren omgaan met een computer, het opruimen van 
uw tuin, samen boodschappen doen, u helpen bij de administratie of gewoon 
gezelschap houden. Er zijn nu al vijf doordewijkers in Kralingen-Crooswijk.

Heleen Westerman
Heleen is sinds mei actief en 
gaat al op bezoek bij twee klan
ten. Ze vindt het fijn om een 
combinatie van hulp en gezel
schap te zijn voor hen die ze 
ondersteunt. 

heleen.westerman@yahoo.com
Tel.: 06 37 04 69 22

Beer Pijpker
Beer is net begonnen als doorde
wijker en hoopt dat hij mensen 
kan helpen door een klein klusje 
te doen. Vanuit het vertrouwen 
dat ontstaat, komen misschien 
andere klusjes voort of een goed 
gesprek. Hij vindt écht contact 
belangrijk. 

beerpijpker@gmail.com
Tel.: 06 40 10 05 24

Estrella van Holsteijn
Estrella hoopt dat zij mensen 
blij kan maken door voor hen 
te koken, boodschappen te doen 
of er samen op uit te gaan voor 

een wandeling of bezoek aan 
een museum. Zij heeft ondertus
sen al een keer iemand geholpen 
met het op orde brengen van de 
administratie. 

estrellavanholsteijn@gmail.com 
Tel.: 06 41 42 60 58

Steven Teenstra
Steven heeft als ZZP’er door de 
crisis meer tijd over dan hem lief 
is en wil deze graag nuttig beste
den. Hij steekt graag de handen 
uit mouwen. 

steven@teenstra.com 
Tel.: 06 26 65 85 42

Sophie Knottenbelt
Sophie is ondertussen al ruim 
een half jaar actief als doorde
wijker. Zij helpt graag in de tuin, 
begeleidt oudere mensen naar 
het ziekenhuis en biedt haar 
gezelschap aan. 

sophieknottenbelt@gmail.com, 
Tel.: 06 33 63 99 07

Team Kralingen-Crooswijk

Advertentie

vlnr doordewijkers Heleen, Beer, Estrella, Steven, Sophie

In de aankomende periode zal het team KralingenCrooswijk zich nog va
ker van zich laten horen, krantjes in de wijk gaan bezorgen en misschien 
zelfs actief zijn op een evenement in de buurt. Neem gerust contact op 
met een van hen.
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Van 3 t/m 13 juni zijn op de velden van 
Hockey Club Klein Zwitserland in Den 
Haag de Grand Masters World Cup voor 
spelers boven de 60 jaar georganiseerd. 
De voorbereidingen voor het Nederlands 
elftal 70+ vonden plaats in het RRR, waar 
topsport een dagelijkse bezigheid is.
 
In het centrum voor Reuma en Revalida
tie Rotterdam (RRR) revalideren vele ou
deren op hoog niveau. En dat gaat niet 
vanzelf, daar is discipline en doorzet
tingsvermogen voor nodig. Eigenlijk het
zelfde dat bij topsport gevraagd wordt. 
Hans Elshof, coach van het Nederlands 
elftal 70+: “Wij noemen dat high per
formance, op zoek naar de ingrediën
ten om met elkaar te kunnen (blijven) 

presteren”. Evert Beumer, manager van 
het team: “Dat revalideren topsport is, is 
voor ons geen verrassing. Wij zijn ervan 
overtuigd dat het belangrijk is om te 
blijven bewegen, ook als je ouder wordt 
en wat mankeert, zodat je snel de draad 
kunt oppakken en weer meedoet in de 
maatschappij. Het is goed om te zien 
dat je dat kunt bereiken in het RRR, hét 
revalidatiecentrum voor ouderen.”
 
Elshof: “Wij vinden het een eer dat wij 
ons in het RRR hebben mogen en kun
nen voorbereiden voor dit toernooi. Pa
tiënten kunnen zien dat ook op hogere 
leeftijd (top)sport mogelijk is. Hiermee 
geven wij een goed voorbeeld.”

Topsport in het RRR
Advertenties

Er wordt regelmatig een gezellige avond 
georganiseerd door de bewonerscom
missie van de Berlagehof. In april was 
dat een bloemschikavond, waar zo’n 20 
gegadigden aan deelnamen. Na twee en 
een haf uur stonden de bloemstukken 
te prijken op de tafels. Alle bewoners 
hadden hun uiterste best gedaan om 

tijdens de Paasdagen een mooi stukje in 
huis te hebben. Op bijgaande foto ziet 
u twee van de vele mooie creaties. De 
attributen werden verzorgd door “Guus 
Bloemenhuis” te Maassluis. Het mag 
een zeer geslaagd evenement genoemd 
worden.

In de Berlagehof

Nederlands elftal 70+ in actie

Om te groeien is het optimaal om in iedere wijk 

een team van drie vrijwilligers te hebben. Heb je 

interesse om ons team te komen steunen? 

Meld je dan aan bij info@doordewijks.nl.

Nederlands hockey elftal 70+

Door: Joop Flemminks
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Colofon
Het Doordewijkertje is een uitgave 
van Stichting DoorDeWijks met 
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Stichting DoorDeWijks
Email (voorkeur): 
info@doordewijks.nl

Tel.: 06 10 86 72 25 
Di en do van 09.30 - 14.00 uur

DoorDeWijks Kalender
 
Donderdag 19 juni, 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Buurtwerkplek
Intervisie avond voor doordewijkers. Kom en deel je er-
varingen met je collega’s. Samen praten over praktische 
zaken. Thema: Communicatie en interactie.

Donderdag 3 juli, 10.00 – 11.30 uur
Informatieochtend op Buurtwerkplek
Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden informa-
tie inwinnen om doordewijker te worden. 

Donderdag 3 juli, 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Buurtwerkplek
Intervisie avond voor doordewijkers. Kom en deel je er-
varingen met je collega’s. Samen praten over praktische 
zaken. Thema: Communicatie en interactie

Donderdag 7 augustus, 10.00 – 11.30 uur
Informatieochtend op Buurtwerkplek
Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden informa-
tie inwinnen om doordewijker te worden. 

Donderdag 4 september, 10.00 – 11.30 uur
Informatieochtend op Buurtwerkplek
Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden informa-
tie inwinnen om doordewijker te worden. 

Locatie Buurtwerkplek: Kleiweg 199b te Rotterdam Hil-
legersberg

Graag van tevoren aanmelden bij coördinator Linda 
Kruithof via email: linda.doordewijks@gmail.com of tel. 
06 10 86 72 25 (dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 
14.00 uur)

Stichting DoorDeWijks 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

Reclame op de rotondes

Makelaar Joris van Oosten houdt niet 
van gewoon adverteren. Maar net als 
het verkopen van huizen, weet hij maar 
al te goed zijn naam te verkopen. Joris 
van Oosten Makelaardij ontwikkelde 
namelijk reclameborden in hun eigen 
opvallende oranje met blauwe huisstijl 
voor drie rotondes in Rotterdam. 

Zo ging ik op een zonnige ochtend een 
kijkje nemen hoe het resultaat gewor
den was. Op de rotonde bij het einde 
van (de bijna beroemde) Tramlijn 4 op 
de Molenlaan staan inderdaad drie bor
den te pronken. Van mij hadden ze een 
maatje groter gemogen om iets meer 
op te vallen, maar de teksten en kleuren 
spreken voor zich. Makelaar van Oosten 

weet hoe hij een huis moet verkopen, 
is het niet linksom, dan wel rechtsom. 
Nu heb ik zelf enkele jaren in Engeland 
gereden, waar de rotondes linksom 
genomen worden. Dat zal niet de bedoe
ling zijn, maar een leuke woordspeling 
is het wel. 

Dus als u twijfelt met welke makelaar 
in zee te gaan, denk dan aan de naam, 
die staat te pronken op drie rotondes in 
Rotterdam. Het kantoor van Joris van 
Oosten vindt u in het gebouw bij Kitsch 
en Kunst aan de Bergse Rechter Rotte
kade 1. Als u contact met hen opneemt, 
geef dan even door dat u dit artikel in 
Het Doordewijkertje heeft gelezen, dat 
stellen ze zeker op prijs.

Advertenties

De Burgemeester en 
Gemeentesecretaris 
brachten in april een 
onverwacht bezoek 
aan DoorDeWijks, 
spraken op Buurt
werkplek met enkele 
doordewijkers en 
brachten met een 
doordewijker een be
zoek aan een klant.

Burgemeester op bezoek
Officieel bericht

Burgemeester en gemeentesecretaris met doordewijkers Edwin en Patrica en 

toenmalig voorzitter Kees Bos
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