
In september was er een infor-
matieochtend voor kandidaat-
doordewijkers uit Lansingerland. 

Na een voorpagina artikel in de 
Heraut over de start van stichting 
 DoorDeWijks in Lansingerland had-
den 12 wijkgenoten zich gemeld 
met interesse om “doordewijker” 
te worden in Lansingerland. “Door-
dewijkers” verlenen betaalbare 
sociale wijkhulp binnen de wijk. 
Voor deze service wordt €10,50 per 
uur betaald.

De bijeenkomst was in de eerste 
plaats bedoeld om de spelregels 
uit te leggen en vragen te beant-
woorden. En niet om de bezoekers 
enthousiast voor het project te 
maken. Want dat bleken ze bij 
binnenkomst al te zijn. “Leuk, om 
mensen zo enthousiast te zien 
reageren, “ merkte Lansingerland-
coördinator Marlène de Kievith op. 

En toen moest de bijeenkomst nog 
beginnen…

Cobie Zantman wil zich inzetten, 
daar waar dat nodig is. Black Blekx-
toon geeft het intermenselijke con-
tact op als belangrijkste reden om 
doordewijker te worden. En Valerie 
Zijlstra vindt het een leuk initiatief: 
“Omdat het aansluit bij mijn idee 
hoe we met z´n allen mensen kun-
nen helpen.”

Vragen over onder meer de PGB 
regels, (bij)verdiensten en de fiscus, 
de werkrelatie tussen doordewijker 
en klant en het overbrengen van 
specifieke talenten in het eigen 
profiel werden vervolgens duidelijk 
en tot ieders tevredenheid beant-
woord door Marlène en vrijwilliger 

Jan Enzlin. 

Voor de aspirant doordewijkers was 
het inspirerend om initiatiefneem-
ster Suzanne Rietveld te horen ver-
tellen hoe en waarom de stichting 
was opgericht. “Het moest gemak-
kelijker worden voor wijkbewoners 
om betaald aan het werk te gaan 
in de wijk. Met je eigen talenten 
gewoon aan het werk bij de buren.” 
vertelde Suzanne.

Samen met elf kandidaat-doorde-
wijkers uit Lansingerland bezoch-
ten Cobie Zantman, Black Blekxtoon 
en Valerie Zijlstra de informatie-
bijeenkomst in Buurtwerkplek aan 
de Rotterdamse Kleiweg. Uitein-
delijk besloten zeven van hen om 
doordewijker te worden.

Vanaf 1 januari 2015 is Lan-
singerland zelf verantwoor-
delijk voor het totale sociale 
pakket (Jeugdzorg, WMO en 
Participatie) binnen de ge-
meente. Om de inwoners zo 
goed mogelijk over één en 
ander te kunnen informe-
ren, verschijnt elke maand 
de nieuwsbrief ‘Goed voor 
elkaar Nieuws’. 

Op die manier worden de 
bewoners van Bergschen-
hoek, Bleiswijk en Berkel 

en Rodenrijs op de hoogte 
gehouden over de laatste 
ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer mo-
biliteit, zelfstandig wonen, 
hulp voor kinderen en hun 
ouders en hulp bij het vin-
den van werk en inkomens-
ondersteuning.

Op www.lansingerland.nl/
gemeentenieuwsbrief vindt 
u alle informatie die u 
nodig heeft om zich op deze 
nieuwsbrief te abonneren. 
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Suzanne Rietveld, oprichtster

Fotografie: Paul Kampman

Op 1 augustus werd in het 
bijzijn van partners, door-
dewijkers en geïnteresseer-
den de eerste versie van 
Het Doordewijkertje, editie 
Lansingerland gepresen-
teerd. Dank aan wethouder 
Simon Fortuyn voor het 
schrijven van de column 
en het verzorgen van de 

officiële presentatie van de 
krant. Het was voor Door-
DeWijks een mooi moment 
om door middel van deze 
eerste publicatie een start 
te maken in gemeente Lan-
singerland. Na uitgave van 
de krant hebben zich al 
veel doordewijkers aange-
meld. 

www.hulpinlansingerland.nl

Op woensdag 24 september heeft in Lansingerland wet-
houder Sociale Zaken en Welzijn, Ankie van Tatenhove, de 
website www.hulpinlansingerland.nl officieel gelanceerd. 
DoorDeWijks heeft hierin samengewerkt met de organi-
saties Superburen.com en HulpinjeBuurt.nl van Welzijn 
Lansingerland.

De portal HulpinLansingerland.nl maakt om hulp vragen 
of hulp aanbieden op lokaal niveau mogelijk. Via deze site 
kunnen de inwoners zelf een passende match maken. 
Vraag en aanbod worden digitaal aan elkaar gekoppeld.
Het is een marktplaats voor onderlinge hulp voor elkaar.

Lansingerland Editie
Met wethouder Fortuyn

Fotografie: Martin Hokke
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Geen vakantie voor 
mantelzorgers. 
De zomer is voorbij. Voor 
de meeste mensen toch wel 
een tijd van vakantie, even 
lekker bijtanken. Maar dit 
gaat voor mantelzorg(ers) 
vaak niet op, want zorgen 
voor en zorgen maken over 
je zieke naaste gaan dag 
en nacht door. Misschien 
in vakantietijd wel meer, 
omdat vaste (betaalde / 
professionele) zorgverleners 
op vakantie gaan en de zorg 
des te meer op de schou-
ders van mantelzorgers 
terecht komt.

Mantelzorg, een term die 
staat voor zorg, die mensen 
uit de directe omgeving 
(familie, vrienden, buren) 
geven aan mensen die zorg 
nodig hebben. Vaak noemen 
zij zichzelf geen mantelzor-
ger, want in eerste instantie 
zijn ze partner van, dochter 
van, vriend van…. en vinden 
ze het ‘gewoon’ om naar 
hun naaste om te zien en 
voor hen te zorgen. Mantel-
zorg overkomt je, daar kies 
je niet voor.

Die schouders hebben 
al veel te dragen. Wist u 
bijvoorbeeld dat 80% van 
alle zorg aan mensen thuis 
in Nederland door man-
telzorgers en vrijwilligers 
gegeven wordt? En wist u 
dat 2,6 miljoen Nederlan-
ders langdurig (langer dan 3 
maanden) of intensief (meer 
dan 8 uur per week) voor 
een naaste zorgen? En dat 
450.000 mantelzorgers in 
Nederland zwaar- of overbe-
last zijn?

Vandaar dat respijtzorg (de 
zorg tijdelijk van de man-
telzorger overnemen) zo 
belangrijk is! Er zijn veel 
vormen van respijtzorg, zo-
als dagopvang, logeermoge-
lijkheden, vrijwilligerszorg, 
maar ook doordewijkers 
kunnen hier een belangrijke 
bijdrage leveren. Even de 
zorg aan anderen overlaten, 
betekent voor de mantel-
zorger een moment voor 
zichzelf, de accu opladen, 
andere dingen kunnen doen.

Net als rondom het wereld-
nieuws is er ook in man-
telzorgland van een kom-
kommertijd geen sprake dit 
jaar. De nieuwe Wmo (Wet 

maatschappelijke onder-
steuning) gaat op 1 januari 
2015 in. Het uitgangspunt is 
dat mensen meer op eigen 
kracht gaan doen en als 
men dat niet kan, eerst hulp 
uit eigen omgeving gezocht 
wordt. Veel taken die nu 
nog door professionals ge-
daan worden, moeten straks 
in het sociale netwerk opge-
vangen worden. 

Gemeenten zijn verant-
woordelijk voor het maken 
van beleid en het voeren 
van regie op de uitvoering 
van de Wmo. Dit betekent 
voor gemeenten dat zij nog 
4 maanden de tijd hebben 
om zich voor te bereiden. 
Als het gaat om mantel-
zorgbeleid zijn herkennen, 
erkennen, bereiken, waar-
deren en ondersteunen van 
mantelzorgers belangrijke 
punten. 

Wat hebben mantelzorgers 
nodig om de zorg voor hun 
naaste vol te houden en 
daarnaast ook nog te kun-
nen werken, ontspannen, 
een gezin te runnen? Erken-
ning, waardering en steun 
vanuit de gemeente, de 
gemeenschap en van profes-
sionele zorgverleners en af 
en toe even vrij van zorg.

Mezzo, de landelijke ver-
eniging voor mantelzorg 
en vrijwilligerszorg zet zich 
hiervoor in.

Heeft u vragen of wilt u 
lid of donateur worden? 
Kijk op www.mezzo.nl of 
bel met de mantelzorglijn 
0900-2020496 (op werkda-
gen 9.00-13.00 uur).

Jeanet Moerings
Regioadviseur  
Zuid-Holland bij Mezzo

Landelijke vereniging  
voor mantelzorgers en  
vrijwilligerszorg
www.mezzo.nl 
j.moerings@mezzo.nl
06 57 88 46 76

Column 
Jeanet Moerings

Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland: 
 In– én uitpakken van uw bezittingen 
 (De)montage van grote meubels 
 Ophangen van lampen, klokken en schilderijen  
 Af- en aansluiten van uw apparaten 
 Stoffeer- en schilderwerk 
 
Correcte woningontruiming van uw oude 
woning na uw verhuizing of na een overlijden: 
 Gehele woning zorgvuldig en geheel leeggeruimd  

volgens de verwachtingen van verhuurder of koper 
 Bruikbare spullen hergebruikt via stichtingen 
 Niet-bruikbare goederen afgevoerd volgens de  

officiële kanalen 
 Een eindschoonmaak voor een frisse indruk bij de  

verhuurder of potentiële kopers 
 Waardevolle bezittingen eventueel geveild bij  

erkende veilinghuizen 

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15 
Bel ons voor een uitgebreide brochure of meer informatie 

Het eerste weekend van september is tradi-
tioneel het weekend van de Wereldhavenda-
gen in Rotterdam, het laatste grote festival 
van de zomer.

De hele stad ademt ‘haven’ en overal zijn 
leuke activiteiten voor alle leeftijden. Je kunt 
op excursie in de haven, op allerlei manieren 
het water op, bezoekjes brengen aan haven-
bedrijven maar natuurlijk ook gewoon langs 
de Maas genieten van alles wat daarop te 
zien is. En dat was weer genoeg dit jaar!
 
Een van de grote publiekstrekkers was de 
Karel Doorman, het nieuwe marineschip 
waarop je een kijkje kon nemen. De rijen 
waren lang dus heb ik maar genoten van dit 
mooie plaatje in het zonnetje op de kade.

Voor de kinderen was er veel te doen op de 
Wilhelminapier. Bij de Erasmusbrug stond 
Summerlabb, een duurzaam paviljoen dat als 
een rondreizende Stad van de Toekomst door 

Nederland gaat. Kinderen konden proefjes 
doen en op een speelse manier kennismaken 
met een duurzame manier van leven. Voor 
Hotel New York was een speciaal kinderplein 
waar ze lekker konden spelen. 

De demonstraties van de Koninklijke Marine 
en het Havenbedrijf zijn altijd spectaculair. 
Vanaf de tribunes was er een mooi uitzicht 
op de blusboten die op muziek een waterbal-
let lieten zien. Bijzonder waren ook de nage-
speelde operaties van de Koninklijke Marine: 
hoe worden piraten overmeesterd op zee en 
een drugsvangst. Helikopters, snelle boten en 
acteurs maakten er een prachtige show van.

Geen tijd gehad om te gaan? Kijk op mijn 
blog: rotterdamthroughmylens.blogspot.nl 
waar ik de Wereldhavendagen door mijn lens 
laat zien. Ook via twitter: @jolanlelieveld 
plaats ik regelmatig foto’s van verschillende 
Rotterdamse evenementen.

Kleurrijke Wereldhavendagen

Advertentie

Foto en tekst door: Jolanda Lelieveld
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De troonrede is weer uitgesproken. 
Het laatste jaar was al duidelijker 
geworden dat eigen initiatief bij 
zorg steeds belangrijker wordt. Waar 
mogelijk anticiperen op wat je zelf 
kunt doen, maar ook goed kijken 
welke mensen je kunnen helpen. 
Door zelf regie te nemen kun je de 
zaken (meer) regelen zoals je het zelf 
zou willen hebben. Het leven zoveel 
mogelijk blijven leiden als je het zelf 
wil. 

Daarvoor is alweer enkele jaren 
geleden DoorDeWijks ontstaan. Een 
aantal enthousiaste Rotterdammers 
die de handen uit de mouwen wil-
len steken. Die groep is inmiddels 
gegroeid tot meer dan 40 mensen 
in Rotterdam - en nu ook in Lansin-

gerland - die klaar staan om wijkbe-
woners te helpen. De doordewijkers 
hebben sinds het ontstaan al meer 
dan 400 wijkbewoners geholpen 
met dagelijkse bezigheden in en om 
het huis. Het zijn niet alleen klusjes 
waar om gevraagd wordt, maar ook 
een goed gesprek of gezellig samen 
dingen doen. Doordewijkers maken 
het leven net wat aangenamer. Dat is 
ook goed te horen aan de veelal blije 
verhalen die de klanten vertellen over 
hun doordewijker.

Met trots kijk ik naar wat de door-
dewijkers doen in het verbinden van 
mensen in de wijk. Door hen wordt 
enthousiasme en initiatief van men-
sen ingezet voor leuke contacten en 
niemand hoeft meer om hulp verle-

gen te zitten. 

We zijn er nog lang niet. De komende 
tijd is er volop werk aan de win-
kel om meer burgers in de stad ten 
dienste te kunnen staan. Daarvoor 
hebben we nog meer doordewijkers 
nodig. Van een doordewijker vragen 
we inzet en een gezonde dosis on-
dernemerschap. Er is ruimte om je 
werkzaamheden naar eigen inzicht in 
te richten.

De uitbreidingen vragen nog de 
nodige aandacht, samenwerking met 
alle relevante partijen en niet in de 
laatste plaats hoe we met klanten, 
doordewijkers en vrijwilligers de 
stichting DoorDeWijks nog beter kun-
nen maken.

Het Rode Kruis 
opent giro 6868

Voorzitter aan het woord

Coördinator Rotterdam

Advertenties

Vanuit Buurtwerkplek, Kleiweg 199

Het Rode Kruis heeft het unieke besluit genomen om één 
gironummer te openen voor hulp in conflictgebieden we-
reldwijd. Er is volgens Het Rode Kruis dringend behoefte aan 
extra geld om in de enorme behoefte aan hulp in landen als 
Syrië, Zuid-Soedan, Centraal Afrikaanse Republiek en Irak te 
kunnen voorzien. Honderden miljoenen euro’s zijn nodig om 
de zwaarst getroffenen voedsel, water en medische hulp te 
kunnen geven. 

Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis, is net terug uit 
Syrië, een van de grootste brandhaarden. ‘Deze reis heeft 
een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. De omvang van 
de verwoesting, het verlies en het verdriet, zal ik niet snel 
vergeten’, reageert de directeur over zijn eerste reis naar 
een crisisgebied sinds zijn aantreden in januari dit jaar. ‘Bij 
elk gesprek en elk bezoek kwam daarbij één ding overduide-
lijk naar voren: voedsel, voedsel, voedsel. Ik ben ontzettend 
trots op wat onze vrijwilligers in Syrië al voor elkaar hebben 
gekregen, maar er is nog zo veel meer nodig.’

Maar niet alleen in Syrië verslechtert de situatie met de dag; 
ook elders worstelen miljoenen mensen om te overleven in 
een omgeving van conflict en geweld. De Vries roept daarom 
alle Nederlanders met klem op om bij te dragen, om het 
leed van de slachtoffers in alle conflictsituaties te verzach-
ten. ‘Er is veel nodig, maar alle kleine beetjes helpen daarbij,’ 
aldus de Vries. 

Het IBAN nummer behorend bij giro 6868 is: 
NL83 INGB 000000 6868 (6 nullen), ten name van 
het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.

Eén gironummer voor ondersteuning aan de vele 
brandhaarden in de wereld

Door: Freek Heerema

Freek Heerema, voorzitter

Het hele team van DoorDeWijks bestaat uit 
vrijwilligers, die zich inzetten om het voor de  
doordewijkers mogelijk te maken om betaald 
aan het werk te gaan. Sinds 1 juni werkt 
Minnie Jones twee dagen in de week met 
veel plezier als coördinator van DoorDeWijks 
in Rotterdam. Zij is erg enthousiast over de 

fijne sfeer in het team van DoorDeWijks en 
de bijdrage die zij aan de stichting kan geven.

Als coördinator is zij contactpersoon voor al-
gemene informatie en aanmeldingen. Samen 
met collega’s Jan en Antonya zorgt Minnie 
dat deze procedure goed verloopt. Ook bij de 
workshopavonden is zij aanwezig. Op deze 
manier leert zij alle doordewijkers goed ken-
nen en kan zij zorgen voor een goede koppe-
ling tussen klant en doordewijker.
Als er een klantvraag is binnen Rotterdam, 
zorgt Minnie ervoor dat hier een passende 
doordewijker aan gekoppeld wordt. Zij legt 
contact met beide partijen en bemiddelt 
totdat er een match is.

Op dinsdag- en donderdagochtend werkt 
Minnie vanuit Buurtwerkplek op de Kleiweg. 
Daarnaast  is zij op werkdagen telefonisch en 
per e-mail bereikbaar. 

Tel.: 06 10 86 72 25 en 
Email: minnie.doordewijks@gmail.com

Minnie Jones, coördinator
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Over een kleurrijke stad in beweging

Boek over Tramlijn 4

Op 1 oktober wordt de majestueuze Markt-
hal geopend door koningin Maxima. Einde-
lijk…want iedereen is nieuwsgierig hoe het 
er uit gaat zien. Wat voor kramen komen er, 
kun je er gezellig wat drinken en gaat het 
de sfeer krijgen van de overdekte markten 
in de zuidelijke landen? Er komen honderd 
kramen met allerlei lekkernijen, vijftien 
winkels en acht restaurants.

Tijdens de bouw ben ik al eens een kijkje 
gaan nemen in de Markthal, ontworpen door 
architect Winy Maas van het Rotterdamse ar-
chitectenbureau MVRDV, en ik maakte toen 
deze foto. Het plafond, 2 voetbalvelden groot 
en ontworpen door kunstenaar Arno Coenen, 
is overweldigend. Het megagrote kunstwerk 
‘Hoorn des Overvloeds’ laat de producten 
zien die te koop zijn in de Markthal.

Laurensvertier
In de periode rondom de opening op 1 
oktober is er van alles te doen bij de Markt-
hal in het Laurenskwartier. Het marktplein 

is op woensdag 15 oktober het decor voor 
‘Laurensvertier’. Je kunt genieten van hapjes 
tot volledige maaltijden bij verschillende 
mobiele keukens. En er is theater, muziek en 
acrobatiek. 

Elke zaterdag t/m 11 oktober is er op het 
grasveld naast de Markthal het Open Atelier 
Martdag. De bezoeker kan raad en daad vra-
gen en aan de slag gaan bij een naaiatelier, 
kookatelier, schilderatelier en de plantenfluis-
teraars. Ook de dinsdagen zijn ‘martdagen’ 
en kan je t/m 14 oktober genieten van straat-
artiesten die op verschillende plekken op de 
markt opduiken en hun kunsten vertonen.

Foto’s op blog
Op rotterdamthroughmylens.blogspot.nl zijn 
meer foto’s van de bouw te zien. Natuurlijk 
ga ik de komende periode een kijkje nemen 
in de Markthal en bij alle festiviteiten. Met 
camera, maar hopelijk kom ik ook met veel 
lekkernijen thuis.

De Markthal opent zijn deuren

Lijn 4 is een lijn van naam en faam. Iedere Rot-
terdammer kent deze lijn die de stad dwars door-
kruist. Van het chique Hillegersberg, het Oude 
Noorden, het Centrum, het Oude Westen, het 
multiculturele Delfshaven richting het eindpunt 
aan het Marconiplein. 

Een uniek beeld schetsen van lijn 4, dat was het 
doel van tekstschrijver Lida Hoebeke, ‘regeltante’ 

Conny Rijken, journalist Remco Stunnenberg en 
fotograaf Martin Hogeboom. Zij trokken de stoute 
schoenen aan en gingen ruim een half jaar ‘op 
reis’ met lijn 4. 

Bijzonder, authentiek en kleurrijk
Afgezien van de verschillende ‘werelden’ die deze 
lijn passeert, ontdekten zij langs de route tal van 
bijzondere, authentieke en karakteristieke gebou-
wen en troffen zij een groot aantal eigentijdse 
en creatieve ondernemingen en ondernemers. 
En natuurlijk ook allerlei kleurrijke passanten en 
passagiers. Linda Zoon en Hans Hunefeld goten al 
het verzamelde materiaal in een prachtige vorm, 
Miguel Santos schreef de gedichten en Edwin 
Veekens van Veenman verzorgde de productie. 

Mevrouw Jansen is blij met haar doordewijker
Het resultaat? Een lezenswaardig, veelzijdig, 
kleurrijk en creatief boek over en door mensen, 
‘gevangen’ in een tramlijn met prachtige foto’s en 
aansprekende en ontroerende verhalen. Ook me-

vrouw Jansen (87) en doordewijker Jans Beijeman 
zijn geïnterviewd. Mevrouw Jansen: ‘Ze willen ons 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten zijn, we 
moeten steeds meer dingen zelf doen. Ik kan nu 
bijna niets meer. Dus ik ben erg blij met Jans.’

Dromen…
Een kleine greep uit het 164-pagina’s tellend boek: 
Dick Couvee, dominee/directeur van de Rotter-
damse Pauluskerk, pakt onze huidige Minister 
President Mark Rutte bij de kladden: ‘Ondertussen 
roept Rutte dat armoede niet bestaat in Neder-
land. Hoe durft hij?’. Weduwnaar meneer Van 
Dam: ‘Als je partner komt te overlijden, dan weet 
je pas wat “houden van” is en hoe dat voelt.’ En 
Mario van Hees, brouwer van het Hillegonda Bier, 
vertelt over zijn droom een eigen biermerk voor 
Hillegersberg te beginnen.

Het boek is vanaf 9 oktober te verkrijgen  
bij diverse boekhandels in Rotterdam,  
bij bol.com of via www.tramlijn4.nl.

Foto en tekst door: Jolanda Lelieveld

Advertenties
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Mijn naam is Ruslana Levchuk

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help en 
mijn positiviteit met veel plezier met anderen deel. 
Met liefde zorg ik voor kinderen en ik ben bevoegd om 
Engels en Duitse les te geven. De natuur trekt mij altijd 
voor een wandeling of werken in de tuin. Heeft u hulp 
nodig met de boodschappen of het huishouden? Ik sta 
open voor iedere hulpvraag. 

Mijn wijk is: Overschie
Tel.: 06 59 10 17 29, e-mail: rossana2005@yandex.ua

Mijn naam is Fenneke Bouma

Ik kom u graag helpen. Met werk en ontspanning. Wilt u 
de kasten uitzoeken? Of sorteren voor of na een verhui-
zing? Misschien vertelt u me ondertussen wel hoe uw le-
ven er uitziet. Ik ben spontaan en geïnteresseerd. Ik kan 
goed (op)schrijven en regelen, verricht licht administra-
tieve zaken, artsbezoek of schrijf uw verhaal op papier. 
Ik hou van buiten zijn, (voor)lezen, winkelen, musea.
 
Mijn wijk is Hillegersberg-Schiebroek
Tel.: 06 17 39 83 68 e-mail: fennekeb@yahoo.com

Maak kennis met twee doordewijkers

Verhaal
Rob Hilz

IK STA OP DE MAAN

en kijk naar de aarde, zie een blauwe planeet met 
allerlei krullige weersystemen. Tussen de wol-
ken is een prachtige stad zichtbaar, gebouwen, 
een rivier, een mooie brug. Aan de rand van die 
stad staat een huis. Daar zit een man te werken. 
Hij denkt na over zijn leven. Hij probeert mij te 
zijn, zo van boven in perspectief. Hij wil zichzelf 
zien tussen al die gebouwen, mensen, emoties, 
vreugde, verdriet. Even niet ertussen, niet te dicht 
er op.

Hij begint op te stijgen, het lukt zowaar. Hij zal 
de maan niet halen, zover is hij nog niet. Ik zie 
hem kijken naar zijn eigen stad, zijn huis, zijn 
mensen, zijn emoties. Verbaasd over zichzelf dat 
hij daar zweeft. Hij ziet nu net iets meer, waarom 
de dingen gaan zoals ze gaan. Dat mensen er iets 
van proberen te maken, maar vastgeketend aan 
hun eigen historie, liefde en leed, zitten ze vast 
aan hun eigen touwen, is de bewegingsruimte 
vaak te beperkt. Toch gebeurt er soms iets moois, 
heel moois. De touwen worden losser, er ontstaat 
vrijheid, het gevoel kan ineens losjes stromen.

Nu hij dit zo ziet van boven vindt hij het nog 
mooier, dat er ondanks alles iets moois is ont-
staan. Tegen de klippen op, zeg maar. Tegen alles 
in, een bloem tussen het asfalt. Of het nu werkt 
of niet lijkt ineens minder belangrijk. Het is er 
in welke vorm dan ook. Dan gaat hij weer terug, 
naar de stad, de gebouwen, loopt hij weer tussen 
de mensen, weer op de aarde. Zijn emoties zijn 
hetzelfde, maar wel iets losser en wat zachter, iets 
meer van de vrijheid is in hem gekomen. Dat is 
pure winst.

DoorDeWijks staat voor betaalbare sociale wijkhulp en wil 
mensen in de wijk met elkaar verbinden door elkaar dien-
sten aan te bieden en elkaar zo beter te leren kennen en 
ondersteunen.

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 enthousi-

asme tonen

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

Doordewijkers bijdrage
Je betaalt de stichting een doordewij-
kers bijdrage. Deze is sinds kort ver-
laagd 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, 
bijeenkomsten waar je ervaringen kan delen en interpersoon-
lijke 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 coör-
dinator melden. Tijdens het eerste bezoek bij de klant is het 
belangrijk om goede afspraken te maken over de werkzaam-
heden. De klant is dan al op de hoogte van de service die hij/
zij van een doordewijker kan verwachten. Iedere doordewij-
ker werkt voor het vaste uurtarief van €10,50. Je krijgt een 
eigen bonnenboekje waarmee je rekeningen uitschrijft. De 
klant betaalt de rekening rechtstreeks aan jou.

Voor en door de wijk
De doordewijker en 
de klant wonen in de-
zelfde wijk, waardoor 
mensen in de wijk 
zich meer verbon-
den 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 door-
dewijker.

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

Actiever in de wijk? Dat kan! 
Word doordewijker…

Advertentie
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Geboren en getogen Berkelaar, 
70 jaar jong en wonend in de 
Wilhelminastraat; vlakbij het 
centrum in de zogenaamde 

Oranjebuurt. Ik ben doorde-
wijer geworden omdat ik so-
ciaal ben ingesteld en mensen 
graag van dienst wil zijn.

Werkzaamheden
Daarom kan en wil ik mij 
inzetten voor onder meer het 
verrichten van klusjes in/om 
huis, vergezellen naar arts of 
ziekenhuis, gezelschap bieden 
of samen er op uit gaan naar 
theater of museum, bood-
schappen doen, enzovoort. In 
overleg met de klant zou ik 
diensten kunnen aanbieden 
op de maandag-, woensdag-, 
donderdag- en de vrijdagmid-

dag en zo nodig dinsdag de 
gehele dag. 

Talenten
Ik ben handig in diverse klus-
werkzaamheden, elektrawerk 
uitgezonderd. Daarnaast ben 
ik vriendelijk en zorgzaam 
ingesteld, taakgericht en een 
doener.

Contact
Ik ben telefonisch bereikbaar, 
zowel overdags als ‘s-avonds 
onder nummer 
06 12 04 33 23.
E-mail: 
gvanelderen@kpnplanet.nl

 Gert van Elderen

Als doordewijker wil ik mijn 
talenten gebruiken om u te 
helpen waar nodig. Als zelf-

standig ondernemer liggen 
mijn kwaliteiten vooral op 
coaching naar een gezonde 
leefstijl.  

Werkzaamheden
Ik help u graag bij diverse 
werkzaamheden in en om het 
huis. Zo kan ik ondersteuning 
bieden bij:
•  onderhoud van uw tuin
•  verzorging van huisdieren
• licht huishoudelijk werk
•  begeleiding afspraken hulp-

verleners

In al deze werkzaamheden 
heb ik ruime ervaring op pro-
fessioneel en persoonlijk vlak. 

Bovendien kan ik u, indien 
gewenst, begeleiden naar een 
gezonde leefstijl. Concreet 
betekent dit het geven van 
adviezen op het gebied van: 
voeding, beweging en ont-
spanning.  

Contact
Tel: 06 17 00 56 55
Email: info@tanoa.nl

Ik ben doordewijker omdat 
ik mij graag wil inzetten 
voor anderen en mijzelf 
nuttig wil maken. Ik help u 
graag met tuinieren, kleine 
klusjes in en om het huis, 
licht huishoudelijk werk, uw 
huis opruimen/organiseren 
of de kinderen van school 
halen. Ook vind ik het leuk 
om samen te bakken, hand-

werken of met/voor u bood-
schappen te doen. Ik ben de 
gehele week beschikbaar en 
sta open voor allerlei klusjes, 
neem gerust contact met mij 
op om te kijken wat ik voor 
u zou kunnen betekenen.

Tel.: 06 49 64 95 65
E-mail: 
valeriezijlstra@outlook.com, 

Waarom ben ik doordewij-
ker? Omdat mijn motto is: 

Samen komen we er altijd 
uit. Overal is een oplossing 
voor! Niemand kan altijd alle 
kleine en grotere problemen 
alleen oplossen. Dus is het 
als medemens je plicht om je 
naaste te helpen waar dat kan 
en natuurlijk zover je dat zelf 
kunt en wilt.

Werkzaamheden
Samen naar de dokter, zieken-
huis, boodschappen doen of 
liever nog gewoon iets gezel-
ligs doen. De boodschappen 

kan ik natuurlijk ook voor u 
halen. Een goed gesprek kan 
soms heel fijn werken en pro-
blemen bespreekbaar maken. 
Eindelijk weer eens iemand 
die gezellig op uw piano kan 
spelen. Doe ik graag. Mis-
schien wat voorbereiden voor 
een feestje dat u wilt organi-
seren?

Contact
Tel: 010-5112932
e-mail: 
zwartsteen@hetnet.nl

Sinds augustus is stich-
ting DoorDeWijks actief in 
Lansingerland. De introduc-
tie van het initiatief kreeg 
een verrassend vervolg. 
Na één informatieochtend 
meldden zich liefst negen 
doordewijkers aan. 

Marlène de Kievith, coördi-
nator voor Lansingerland: 
“Het is bijna griezelig, zo 
goed als het gaat. Ik heb 
eerder vrijwilligerswerk ge-
coördineerd. Ik kan me uit 
die tijd nog herinneren dat 
het met de aanmeldingen 
heel wat trager verliep.”

Inwoners van Lansinger-
land die interesse heb-
ben om doordewijker te 
worden, melden zich aan 
bij de stichting. Vervolgens 
vertelt Marlène telefo-
nisch wat de bedoeling is 
en wat er van hen wordt 
verwacht. Daarna volgen 
er 1 à 2 gesprekken bij de 
kandidaat thuis of op een 
plaats waar de kandidaat 
zich prettig voelt. De eerste 
is louter informatief en de 
tweede het invullen van 
de (profiel)formulieren, 
waaronder de aanvraag 
van de Verklaring Omtrent 
Gedrag. Na ontvangst van 
de VOG vindt het laatste 
gesprek op het kantoor van 
DoorDeWijks plaats. Dan 
krijgt de doordewijker een 
certificaat, visitekaartjes en 
flyers om uit te delen. 

“Zo´n bezoek aan huis is 
één van de vele leuke kan-
ten van mijn werk. Infor-
meel met zijn tweetjes aan 
de keukentafel, dan heb ik 
het hartstikke naar mijn 
zin. Over het algemeen 
ontmoet ik enthousiaste 
mensen, die warmte uit-
stralen. Ze vinden het leuk 
om andere mensen te hel-
pen en te ondersteunen. Ze 
zijn ruimdenkend en weten 
daardoor precies wat ze 

willen. Bij het invullen van 
de (profiel)formulieren 
komen wel eens de twij-
fels: wat kan ik nou precies 
en wat ga ik aanbieden? 
Samen kijken we dan naar 
de aanwezige kwaliteiten. 
En daar komen we meestal 
snel achter.” 

Een belangrijk verschil 
met de vrijwilliger is dat 
de doordewijker betaald 
wordt voor zijn diensten. 
Marlène: “De doordewij-
kers halen hun plezier ook 
door er iets aan te kun-
nen verdienen. Door hun 
“salaris” krijgen ze hun 
zelfrespect weer terug. Ik 
bedoel, heel veel mensen 
die thuis zitten voelen zich 
nutteloos. Als doordewijker 
kun je weer aan de slag. Je 
bent aan het werk, wordt 
gewaardeerd en daardoor 
ben je weer iemand. Dat 
waren ze natuurlijk al, 
begrijp me goed. Maar het 
voelde bij hen niet altijd 
zo.”

“Uit onderzoek is gebleken 
dat veel mensen “hulp-
vraagverlegen” zijn. Op 
de een of andere manier 
durven ze een hulpvraag 
niet te stellen. Ze willen 
de vrijwilliger of familielid 
niet tot last zijn. Dat een 
klant nu iemand kan bena-
deren die voor een kleine 
bijdrage die klus uitvoert, 
maakt het voor hen een 
stuk gemakkelijker. Want 
ze betalen er immers voor,” 
doelt de coördinator op 
het onderzoek van Evelien 
Tonkens, hoogleraar aan de 
Universiteit voor Humani-
teit.

Voor Marlène bestaat er 
geen verschil tussen aan-
bieder (doordewijker) en de 
klant: “Die zijn gelijkwaar-
dig aan elkaar. Dat vind ik 
ook het belangrijkste van 
alles. Aanbieders moeten in 
de regel zelf op zoek naar 
de klant. Aanvragen die via 
de portal “hulpinlansinger-
land.nl” bij ons binnenko-
men, stuur ik door naar 
de doordewijker wiens 
profiel het beste bij de op-
dracht past. Samenwerken, 
verbinden, signaleren en 
eventueel doorverwijzen is 
en wordt steeds belangrij-
ker in Lansingerland en de 
gehele maatschappij.

Goede start 
in Lansingerland
Door: Arie van Driel

Valerie Zijlstra

Black Blekxtoon, Berkel en Rodenrijs. 

Ido van der Meijden

Doordewijkers
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Als doordewijker zet ik me 
graag in voor anderen. Al 15 
jaar ben ik actief als vrijwil-
liger/maatje voor mensen met 
een psychiatrisch verleden of 

een lichamelijke beperking. Ik 
ben geboren in 1947. Ik woon 
in Bleiswijk waar ik voorzitter 
ben en zorg voor het tech-
nisch onderhoud van de VVE. 
Daarnaast ben ik Peter Hess 
gecertificeerd klankmasseur 
en (vipassana)meditatie-leraar

Werkzaamheden
Een goed gesprek? Een brief 
naar een instantie. Mee-
denken over het leven en/
of vraagstukken, spiegelen, 
lachen? De administratie op 
orde brengen? Een stekker 
aanzetten, een lamp vervan-
gen, snoer verlengen? 
Even lekker ontspannen? 

Een blokje om, rondrijden in 
Rotterdam, Delft, Den Haag? 
Met mijn auto er tussen 
uit? Met Metro, bus of tram 
naar de Maas kijken of uw 
oude woonwijk of buren? Als 
mantelzorger een uurtje los 
van de zorg omdat ik ‘oppas.’ 
Kleding kopen? Ik zoek mee 
en kijk of het past/staat. Een 
stukje schilderwerk doen? 
Plank of schilderij ophangen? 
Opruimen van een te volle 
kamer, kast of bureau?

Contact
Tel.: 06 10 13 73 05
Email: martinjj.delange@
gmail.com

De eerste doordewijker 
in Lansingerland en breed 
inzetbaar voor klusjes in en 
om het huis, diverse repara-
ties en chaufferen met eigen 
auto. Zie artikel op pagina 11.

Tel.: 010 – 4224259 of 
06 51 63 17 59

Email: wslagter@zonnet.nl

Ik wil mij inzetten als door-
dewijker omdat ik graag een 
sociale bijdrage wil leveren 
aan de mensen die dat nodig 

hebben. Ik kan me goed 
inleven in de persoon.  Luister 
graag naar de verhalen van de 
mensen. Heel bijzonder vind 
ik de verhalen van oudere 
mensen over hoe het vroeger 
was in hun tijd. 
Ik ben betrouwbaar, flexibel, 
geduldig en verantwoordelijk. 
Ik ben van mening  dat 
ik, gezien mijn motivatie, een 
steentje kan bijdragen om 
iets voor een ander te kunnen 
betekenen.

Werkzaamheden
Hulp bij de administratie, 

archiveren, opruimen en orde-
nen van papierwerk. Eenvou-
dige computerondersteuning 
in Excel en Word (o.a. wens-
kaarten maken , foto’s bewer-
ken, adressenlijst maken enz.) 
en Internet. Huishoudelijke 
klusjes, boodschappen doen 
en gezelschap bieden. Samen 
zoeken naar praktische oplos-
singen.

Contact
Tel.: 010 5212913  
of  06 24 59 31 39
Email: 
cobiezantman@hotmail.com

Ik ben doordewijker omdat 
ik graag wil klaarstaan voor 
de mensen die mijn hulp 
goed kunnen gebruiken. 
Naast mijn vaste baan kan 
ik dan ook voor mijn wijkge-
noten iets betekenen. Heeft 
u een chauffeur nodig voor 
nuttige bezoekjes of leuke 
uitjes, een handige Harry 
voor uw pc, iemand die 

bijles geeft aan uw kind of 
wilt u gewoon gezellig gezel-
schap? Neem dan contact op 
met mij. Ik werk als door-
dewijker in het weekend, ‘s 
avonds en op dinsdag.

Tel.: 06 49 64 95 65

E-mail: 
hilbertzijlstra@outlook.com

Kinderen moeten onbe-
zorgd kunnen rennen, fiet-
sen, spelen en sporten. Voor 
zo’n 20.000 kinderen in 
Nederland is dat niet van-
zelfsprekend, zij lijden aan 
een spierziekte. Stichting 
Spieren voor Spieren is een 
sportieve fondsenwervende 
organisatie voor kinderen 
met een spierziekte. 

Optisport Lansingerland BV 
wil samen met jou op za-
terdag 25 oktober van 20.00 
- 21.00 uur 1 uur bewegen 
voor Spieren voor Spieren 
in het Spectrum, Groene-
weg 49 te Bergschenhoek. 
Het doel is om zo veel mo-
gelijk geld op te halen voor 
de Stichting Spieren voor 
Spieren. 

In de avond van 25 oktober, 
wanneer ’s nachts de klok 
een uur teruggaat, gaan we 
om 20.00 uur met elkaar 

één uur sporten. Met elkaar 
kunnen we ‘Tijd winnen 
voor kinderen met een 
spierziekte’!

Kom met jouw vereniging, 
klas, familie, vrienden 
en vriendinnen naar het 
Spectrum om de Stichting 
Spieren voor Spieren te 
steunen. Als donatie vraagt 
Optisport €5 per deelnemer 
en dit bedrag zal geheel ten 
goede komen aan de Stich-
ting Spieren voor Spieren. 

Opgeven kan door een mail 
te sturen naar lansinger 
land@optisport.nl of telefo-
nisch (010) 511 07 63. 

Meer info vind je op 
www.optisport.nl/lansinger 
land/
Twitter: @OptisportLSL  
Facebook: Optisport Lansin-
gerland

Cobie Zantman

Hilbert Zijlstra

Martin de Lange, Bleiswijk

Willem Slagter, Berkel en Rodenrijs

Lansingerland

Te gek voor woorden
Schrijvers en dichters Lansingerland gebundeld

Het project Oostland 
Literair krijgt een ver-
volg. In de Boeken-
week, volgend jaar 
maart, presenteert 
het collectief van 
schrijvers en dichters 
uit Oostland zowel 
een verhalenbundel 
als een gedichtenbun-
del. De naam van het 
nieuwe project: Te 
gek voor woorden.

In samenwerking 
met de bibliotheek Oostland (met vestigingen in 
Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs) 
organiseert Oostland Literair een ge-dichtenwed-
strijd. De winnende gedichten worden opgenomen 
in de bundel. De winnaars worden in de Week van 
de Poezie, in januari, bekendgemaakt.
Feitelijk is Te gek voor woorden een logisch 
vervolg op de verhalenbundel. Het succes van dit 
boek vroeg er simpelweg om. Het leuke is dat 
schrijvers en dich-ters alles zelf doen; behalve het 
drukken van het boek. Onder meer de eindredac-
tie, promotie, distributie, fondsenwerving en de 
verkoop wordt door de mede-werkers zelf gedaan.

Aan deel 1 werkten tien schrijvers mee. Vijf van 
hen leveren ook een bijdrage aan Te gek voor 
woorden: Gerard van de Schootbrugge, Nick 
Steenkamp, Shirley-Ann van Wingerden, Sybren 
van Wayenburg, Arie van Driel en de stadsdichter 
van Lansingerland Mark Boninsegna. Nieuw zijn 
de auteurs Mar-guerite de Ruijter, Kimberly Tseng, 
Jennefer Zuninga-de Jong, Klaas de Vries, Theo Akse 
en de dichters Hans Cieremans, Willem de Vrede, 
Rianne van Dijk en Hans van Willigenburg.
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Ezeltjes geboren 
in Plaswijckpark

Onlangs startte voor de derde keer in Sta-
dion Woudestein het programma Talent-
ontwikkeling = Topsport. Dit programma 
komt voort uit samenwerking van Yes We 
Care, voetbalclub Excelsior en stichting 
Excelsior4All. 

Het programma is een 10-weekse Wo-
men Only training waarin jonge vrouwen 
werken aan hun sportieve, persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Iedere week 
komen zij samen in de bestuurskamer van 
de voetbalclub voor een workshop. Deze 
workshops worden verzorgd door profes-
sionals die vrijwillig hun kennis en exper-
tise met de deelnemers komen delen. De 
training staat dan ook bol van interessante 
onderwerpen zoals persoonlijk leiderschap, 
positieve psychologie, personal branding 
en meer.

Projectmanager Amanda Wams vertelt: 
‘Alle vrouwen die starten aan deze training 

hebben dromen over de toekomst maar 
zijn om wat voor reden dan ook verhin-
derd geraakt in het realiseren hiervan. Met 
onze training zorgen voor een deel voor 
empowerment, verrijken we de kennis en 
vaardigheden op persoonlijk en professi-
oneel gebied en zorgen we ervoor dat de 
deelnemers beter in hun vel gaan zitten’.

Elke middag wordt afgesloten met wis-
selende sporten zoals piloxing, voetbal, 
bootcamp of boksen onder leiding van een 
professionele sportcoach. De sporttraining 
richt zich op het zelfvertrouwen, doorzet-
tingsvermogen en discipline van de vrou-
wen. 

Meedoen als deelnemer of professional?
Mail dan naar support@yeswecare.nl

Meer weten? 
Kijk op www.sbvexcelsior.nl, 
talentontwikkeling-is-topsport.

Het is al weer bijna een jaar 
geleden dat Marielle van 
der Harst zich aanmeldde 
bij DoorDeWijks. Ze had al 
wel eerder gelezen over het 
bestaan van deze stichting, 
maar in die periode had ze 
het te druk, als dochter van 
een ernstig zieke moeder. 

Dat mantelzorgers het zwaar 
hebben, en best wat extra 
hulp kunnen gebruiken, 
bijvoorbeeld van een door-
dewijker, is haar toen wel 
duidelijk geworden. En ook 
dat een extra luisterend oor 
bij een gesprek met een arts 
zeer waardevol kan zijn. Als 
patiënt is het lastig om op 
zo’n moment alles te horen, 
te verwerken, en de juiste 
vragen te stellen.

Omdat Marielle ervaring 
heeft in de gezondheids-
sector, is dat extra luiste-
rend oor bieden één van 
haar sterke kanten. Extra 
ondersteuning geven bij 
gesprekken met artsen en 
andere hulpverleners. Niet 
om zaken over te nemen. 
Nee, respect en privacy staan 

altijd voorop. Maar vaak is 
de situatie ingewikkeld, de 
gebruikte taal te moeilijk, of 
de emoties die erbij komen 
werken vertroebelend…..en 
dan is het zeer waardevol als 
iemand als zij kan helpen.

Daarom meldde Marielle 
zich dus een jaar geleden bij 
Buurtwerkplek aan de Klei-
weg, om zich in te schrijven 
als doordewijker. Na een 
enthousiaste ontvangst en 
een gezellig kennismakings-
gesprek wist ze het zeker. 
Hiermee wilde ze doorgaan. 
Ze maakte al snel kennis 
met andere doordewijkers, 
en ging op pad met folder-
tjes en een klein stukje over 
haarzelf in Het Doordewij-
kertje en op de website. Het 
duurde al met al nog wel 
even voordat de eerste klant 
zich in maart aanmeldde.
Deze eerste aanmelding liep 
via de coördinator van Door-
DeWijks. De familie van een 
oudere zelfstandig wonende 
dame had contact gezocht. 
De vrouw om wie het ging 
had haar zus die bij haar 
woonde verloren en is nu al-

leen. De familie maakte zich 
zorgen. Nu gaat Marielle één 
keer per week naar haar toe 
om gezellig vis voor haar te 
koken. Iets wat haar zus zo 
lekker kon. En tijdens het ko-
ken en eten komen er in de 
gesprekken soms ook andere 
zaken naar boven waarbij ze 
kan helpen.

Zo’n hulpvraag is nog best 
moeilijk. Allereerst omdat 
men over een drempel moet 
om sowieso hulp te vragen. 
Maar dan ook om te beden-
ken in welke vorm je die 
hulp dan wilt. Maar met een 
goed gesprek, vaak ook met 
familieleden erbij, kom je er 
wel uit. Het is niet echt de 
bedoeling dat doordewijkers 
werk gaan doen dat eigenlijk 
thuishoort bij een huishou-
delijke hulp of de thuiszorg. 
Zo kan de vraag om de 
badkamer schoon te maken 
veranderen in een aanbod 
om te koken.

Op haar vraag of deze me-
vrouw het niet raar vindt 
om te betalen voor haar 
komst, antwoordde ze dat 

ze het prima vindt. Anders 
moet ze alleen ergens gaan 
eten, en dat is lang zo lekker 
niet en zeker niet zo gezellig!
 
Enige tijd later kwam er 
een nieuwe hulpvraag bin-
nen van een man wiens 
vrouw na een herseninfarct 
blind is geworden en ook 
haar kortetermijngeheugen 
helemaal kwijt is. Ze zit nu 
noodgedwongen met bejaar-
den op een gesloten afdeling 
. Absoluut niet ideaal, maar 
er is geen andere oplossing. 
Marielle gaat twee dagdelen 
per week naar haar toe, om 

haar gezelschap te houden 
en extra aandacht te geven. 
Het langetermijngeheugen 
is nog intact, en het is een 
ontwikkelde vrouw, dus Ma-
rielle kan goed gesprekken 
met haar voeren. Bovendien 
kan haar echtgenoot met 
deze hulp de mantelzorg 
beter volhouden.

Zo groei je dus eigenlijk als 
doordewijker in de persoon 
en in de familie en de man-
telzorgers er omheen. Als het 
contact goed is, is dit een 
zeer waardevolle en bevredi-
gende ervaring. 

Talentontwikkeling is topsport

Een extra luisterend oor
Door: Emmie Drexhage

Door: redactie

Sinds een maand of 4 heeft Plaswijckpark twee lieve ezels 
in dierenwijck rondlopen. De twee dames waren toen bei-
den al in blijde verwachting.

Op 23 augustus heeft één van de moeders in Plaswijck-
park haar kleintje ter wereld gebracht. Het is een prach-
tige meid, die luistert naar de naam Bibi. Op 31 augustus 
is het tweede ezeltje geboren. Zijn naam is Balou. Moe-
ders en kleintjes maken het goed. Kom snel eens kijken 
voordat Bibi en Balou groot zijn.

Plaswijckpark is dagelijks geopend van 10.00 en 19.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.plaswijckpark.nl of 
bel 010 – 418 18 36.

Stichting DoorDeWijks 
wordt mede mogelijk ge-
maakt door:
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Vallen is een veelvoorkomend probleem. 
Ouderen struikelen of vallen en breken iets. 
Om daar wat aan te doen, start in het RRR 
de cursus Valpreventie. Zes weken, één dag-
deel in de week trainen onder begeleiding 
de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergothe-
rapeut, bewegingsagoog en maatschappe-
lijk werker, zodat vallen tot het verleden 
behoort. 

Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rot-
terdam (RRR) heeft een specifieke module 
ontwikkeld voor ouderen met valproblema-
tiek. Hierbij worden alle aspecten die invloed 
hebben op het vallen, meegenomen. De 
patiënt oefent en wordt begeleid, getraind 
en geadviseerd door een team van specialis-
ten die dagelijks met valpreventie te maken 
hebben. De expertise van de orthopedisch 
schoenmaker kan ook worden ingezet. De 
behandeling wordt volledig vergoed door de 
zorgverzekeraar. 

Het aantal valincidenten onder ouderen in 
Nederland bedraagt circa 1,5 miljoen per jaar. 
Ongeveer 140.000 ouderen hebben daarna 

een medische behandeling nodig. Als ou-
deren bewuster zijn van de valgevaren en 
daadwerkelijk minder vallen, heeft dit een 
positief effect op de zorgkosten en de kwali-
teit van leven van deze ouderen. 

Het RRR bestaat 
uit drie bedrijven 
onder één dak: 
klinische revalida-
tie, poliklinische 
revalidatie en het 
verpleeghuis. Het 
RRR is het eer-
ste en nog steeds 
enige centrum in 
Nederland dat vol-
ledig gericht is op 
ouderenrevalidatie 
met de officiële 
revalidatie-erkenning. 

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam 
van Beethovenlaan 60, 3055 JD Rotterdam
www.RRR.nl

Valpreventie in het RRR

Doordewijkers op zoek naar naamsbekendheid

Zoveel mogelijk klanten bereiken
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Op 11 en 12 oktober is de kunstroute in 
Kralingen. Pniël (van Lelie Zorggroep) orga-
niseert hiervoor een actie met wildbreien. 
De breisels zullen rond het pand aan de 
Oudedijk worden gebruikt. Meld u/je aan en 
brei mee!

Breisels kunnen tot 6 oktober worden inge-
leverd. We hebben lapjes nodig van maxi-
maal 50 centimeter breed, de lengte mag 
u zelf bepalen. Ook oude niet-afgemaakte 

breiwerken kunnen gebruikt worden. Heeft 
u geen wol of breipennen in huis? Wij heb-
ben voldoende op voorraad. Bel even (010) 
272 64 40 en we zorgen dat het klaarligt bij 
de receptie van Pniël, Oudedijk 15.

Meld u aan via: 
wijkactiviteitenpniel@leliezorggroep.nl

Info over de Kunstroute: 
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

Breien voor kleurrijk Kralingen

‘Wilt u wel erfgenaam zijn?’ Als ik 
deze vraag aan kersverse erfgena-
men stel, word ik vaak aangekeken 
met een blik in de ogen van ‘onder 

welke steen heeft u zich de afge-
lopen jaren schuilgehouden?’ Het 
klinkt heel vreemd, maar toch is 
deze vraag in tijden van crisis een 
belangrijke vraag. Mijn tip: kom 
niet aan de bezittingen/het geld van 
de overledene zolang u die vraag 
niet bevestigend heeft beantwoord.

Het is zo herkenbaar: na de begrafe-
nis van moeder gaat u met uw broer 
en zuster een hapje eten. U betaalt 
met de pinpas van moeder. Een 
andere situatie: drie maanden na het 
overlijden van uw vader krijgt u een 
afrekening in verband met de PGB. 
Er moet € 64.000 terugbetaald wor-
den! Omdat de afrekening volgens 
u onjuist is, maakt u bezwaar tegen 
de factuur. Op het eerste gezicht 
lijken dit onschuldige handelingen, 
maar de gevolgen kunnen fataal zijn. 

Zonder dat u zich dat waarschijnlijk 
realiseert, heeft u – als u erfgenaam 
bent - de nalatenschap van uw 
ouder zuiver aanvaard. Het gevolg 
hiervan is dat u uit uw eigen zak 
moet bij betalen als de schulden van 
uw ouder niet uit de nalatenschap 
voldaan kunnen worden.

Zuiver aanvaarden kunt u uitdruk-
kelijk of stilzwijgend doen. U aan-
vaardt uitdrukkelijk als u dat (schrif-
telijk of mondeling) verklaart. Bij 
een stilzwijgende aanvaarding heeft 
u andere mensen de indruk gegeven 
dat u de nalatenschap zuiver aan-
vaardt. In de twee voorbeelden die 
ik hiervoor gaf, bepaalde de rechter 
dat de erfgenamen de nalatenschap 
zuiver hadden aanvaard. U zult be-
grijpen dat er een vervelende situa-
tie kan ontstaan als er sprake is van 

een forse negatieve nalatenschap, 
bijvoorbeeld omdat de hypotheek 
veel hoger is dan de waarde van de 
woning. 

Bent u erfgenaam en weet u niet 
zeker of de nalatenschap positief is, 
laat u dan goed voorlichten over de 
stappen die u kunt nemen. Blijf in 
ieder geval af van de bezittingen van 
de overledene. Als u straks (mis-
schien) een negatieve nalatenschap 
heeft, is het vaak verstandig om een 
testament te maken. U kunt dan ‘de 
schade’ voor uw erfgenamen beper-
ken.

Notaris Aniel Autar is mede-eigenaar 
van Kooijman Lambert Notarissen 
Adviseurs & Juristen. 

Volg hem via twitter: @anielautar

Eet nooit van een dode

Gaat u ook naar de “Appelflöte”?

Door: Aniel Autar, notaris

Mix van Karel Appel en W.A. Mozart

Vrijwilliger worden 
voor DoorDeWijks?
 
Werkzaamheden
Stichting DoorDeWijks is bij haar activiteiten volledig 
afhankelijk van de inzet van enthousiaste vrijwilligers 
die de DoorDeWijks-aanpak in de wijken uitdragen.

Promotie
Daarbij gaat het in de eerste plaats om promotie van 
DoorDeWijks, het geven van informatie aan belang-
stellenden en maatschappelijke- en wijkgerichte 
instellingen.

Organiseren
Ook het organiseren van het werken door doorde-
wijkers: intake en inschrijven van nieuwe doordewij-
kers, klanten helpen die telefonisch contact zoeken 
en op verzoek ‘matchen’ van hulpvraag en -aanbod, 
zijn taken die door vrijwilligers gebeuren.

Wil je je ook oriënteren op wat jij als vrijwilliger kunt 
bijdragen, eventueel in combinatie met het zijn van 
doordewijker of klant? Neem dan contact op met 
Jan Enzlin, vrijwilliger personeelszaken, om over de 
mogelijkheden te praten. Hij is bereikbaar via email 
personeel@doordewijks.nl.

Kunsthistorica Josée Claas-
sen van Toonkunst Apollo 
geeft binnenkort een bijzon-
dere lezing in het Zakken-
dragershuisje in Delfshaven. 
Deze lezing met muziek, 
gaat over de twee beroemde 
kunstenaars: Karel Appel en 
W.A. Mozart. 

Beide kunstenaars hebben 
elkaar nooit gekend, maar ze 
lijken op elkaar wat betreft 
de lichtheid van toets, de 
speelsheid en het enorme 
vakmanschap dat ze allebei 
met een ogenschijnlijk ge-
mak ten toon spreidden.

“Ik rotzooi maar wat an!”, 
zei Karel Appel, maar is dat 
wel zo?
Stierf Mozart arm en werd 
hij op een barre winterdag 
vanwege geldgebrek in een 
anoniem graf begraven, 
zoals de film ‘Amadeus’ 
ons toonde? Heette Mozart 
eigenlijk wel Amadeus? 

In haar lezing zal Josée 
Claassen ingaan op het leven 
en werk van beide kunste-
naars en in het bijzonder 
aandacht besteden aan de 
opera ‘De Zauberflöte’ van 

Mozart, waarvoor Karel 
Appel in 1995 de decors en 
kostuums ontworpen heeft. 
Behalve dat veel beeldmate-
riaal getoond wordt, zal zij 
ook muziek laten horen en 
fragmenten tonen van deze 
bijzondere uitvoering van de 
Zauberflöte.

Deze lezing wordt tweemaal 
gehouden. Kaarten kosten 
€ 15. 
U kunt kaarten kopen aan 
de zaal, maar als u zeker 
wilt zijn van een plaats 
wordt reserveren aangera-
den. Dat kan door een mail 

te sturen naar lezing@toon-
kunst.nl. Geef daarbij uw 
naam, het aantal kaarten en 
de datum waarop u naar de 
lezing wilt komen aan. Zie 
ook www.toonkunst.nl.

Data: Zondag 26 oktober en 
zondag 2 november
Aanvangsttijd 15.00 uur. 
Duur: twee uur inclusief 
pauze
Locatie: Zakkendragershuis-
je, Havenstraat 13-15, Rotter-
dam, Delfshaven

LEZING MET MUZIEK:

WOLFGANG AMADEUS MOZART

&
KAREL APPEL

Aniel Autar, Notaris
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Donderdag 9 oktober, 10.00 – 11.30 uur
Informatieochtend op Buurtwerkplek

Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden informatie 

inwinnen om doordewijker te worden. 

Maandag 13 oktober, 19.00 – 20.30 uur
Buurtwerkplek

Intervisie avond voor doordewijkers. Kom en deel je er-

varingen met je collega’s. Samen praten over praktische 

zaken. Thema: Roos van Leary, interpersoonlijke commu-

nicatie

Donderdag 30 oktober, 19.00 – 20.30 uur
Buurtwerkplek

Intervisie avond voor doordewijkers. Kom en deel je er-

varingen met je collega’s. Samen praten over praktische 

zaken. Thema: Werven van klanten (herhaling)

Donderdag 6 november, 19.00 – 20.30 uur
Buurtwerkplek

Intervisie avond voor doordewijkers. Kom en deel je er-

varingen met je collega’s. Samen praten over praktische 

zaken. Thema: Omgaan met Alzheimer

Donderdag 13 november, 10.00 – 11.30 uur
Informatieochtend op Buurtwerkplek

Tijdens deze ochtend kunnen geïnteresseerden informatie 

inwinnen om doordewijker te worden. 

Locatie Buurtwerkplek: Kleiweg 199b te Rotterdam Hil-

legersberg

Graag van tevoren aanmelden bij coördinator Minnie 

Jones via email: minnie.doordewijks@gmail.com of 

tel. 06 10 86 72 25

Beide buurvrouwen tevreden
Door: Arie van Driel

‘Een spontane, vakkundige 
en eerlijk man.’ Zo om-
schrijft Corry Smits Willem 
Slagter. De inwoonster van 
Berkel en Rodenrijs huurde 
de doordewijker uit haar 
woonplaats in voor een 
paar klusjes in haar appar-
tement. 

‘Naast dat hij spontaan op 
me overkwam, bleek hij ook 
een vakman te zijn,’ doelt ze 
op onder meer de reparatie 
van een kapotte kraan in de 
keuken. ‘Hij kroop met zijn 
hoofd in het keukenkastje en 
zei meteen dat het in orde 
zou komen. Daar zou hij 
voor zorgen.’ Niet veel later 
had Willem Slagter de kraan 
naar volle tevredenheid van 
mevrouw Smits gerepareerd.
Een andere klus bleek het 

vervangen van een wasta-
fel te zijn. ‘Omdat er in de 
vaste wastafel in de badka-
mer een scheur zit, wilde 
ik een nieuwe wastafel. Hij 
zou de wasbak niet vervan-
gen, zei hij. Want ik zou 
geen wastafel van dezelfde 
afmetingen kunnen vin-
den. Dat vond ik wel zo 
eerlijk van hem,’ aldus de 
Berkelse. ‘Volgens hem was 
er bovendien niemand die 
de scheur zag. Maar ik zie 
die scheur natuurlijk een 
aantal keren per dag. Dus 
wilde hij daarom best nog 
wel even voor me gaan 
kijken of hij ergens een 
nieuwe wastafel van de-

zelfde maat kon vinden.’

Mevrouw Smits kwam via 
een van haar buurvrouwen 
in contact met doordewijker 
Willem Slagter. Zij was op 
bezoek in een ziekenhuis in 
Rotterdam en zag daar een 
stapeltje kranten liggen. Het 
bleek de editie Lansingerland 
van Het Doordewijkertje te 
zijn. Eenmaal thuis, tijdens 
het doorbladeren van de 
krant, stuitte ze op het in-
terview met Willem Slagter: 
Top doordewijker in Lansin-
gerland.

Nou stond er in haar woon-
kamer een grote kast waar 
ze eigenlijk vanaf wilde. Dus 
besloot ze Willem Slagter 
te bellen. Corry Smits: ‘De 

buurvrouw vertelde dat er 
iemand kwam die haar kast 
zou komen weghalen. Toen 
ik haar vroeg wie dat was, 
gaf ze mij de krant met het 
artikel over de heer Slagter. 
Toen ik later van de buur-
vrouw hoorde dat hij het 
netjes had gedaan, besloot ik 
hem te bellen voor een paar 
klusjes in mijn huis.’

Al met al zijn beide buur-
vrouwen tevreden over de 
kennis van zaken en de inzet 
van de doe-het-zelver uit 
Berkel en Rodenrijs. Boven-
dien vindt mevrouw Smits 
het project DoorDeWijks een 
prima initiatief. Ze herkent 
zich ook zelf in het profiel 
van de doordewijker. ‘Ik 
werkte vroeger in de ge-
zinszorg. Ik deed wel eens 
dingen die niet tot mijn ta-
kenpakket behoorden. Maar 
dat deed ik voor die mensen, 
voor wie ik toen zorgde. Die 
konden wel wat extra hulp 
gebruiken. En ik wilde daar 
nooit ook maar één cent 
voor hebben.’ Aldus me-
vrouw Smits, die elke dag als 
vrijwilligster een stukje gaat 
wandelen met een van haar 
buurvrouwen. ‘Weer of geen 
weer, we maken samen een 
ommetje. Vrijwilligerswerk 
is mooi, maar niet vrijblij-
vend. Ik kan dus niet zeggen 
dat het té hard regent of dat 
ik vandaag even geen zin 
heb.’

Willem Slagter, 

doordewijker in Lansingerland

DoorDeWijks biedt een hele lijst van voordelen
Deze voordelen kwamen naar boven tijdens één van de workshops.

•  De service is betaalbaar voor veel klanten (uurtarief €10,50 per uur)
•  Het sociale aspect wordt gewaardeerd door de klanten en de doordewij-

kers
•  Alle hulp wordt lokaal geboden. Het is een manier dat wijkgenoten 

elkaar leren kennen
•  Talenten worden benut, ben jij goed in schilderen of muziek? Leer het 

anderen
•  Het is fijn om hulp te bieden, tijd wordt nuttig besteed
•  Als doordewijker weten klanten je te vinden, er is veel (reclame) materi-

aal beschikbaar
•  Het werken als doordewijker levert een leuke bijverdienste op van 

€10,50 per uur
•  Klussen die wel eens blijven liggen, worden nu opgepakt
•  Doordewijkers hebben de tijd om aandacht te geven aan de klant, je 

hoeft niet binnen bepaalde tijd weg
•  De klant houdt eigen regie, mag zelf bepalen wat er wordt gedaan
•  De hulp is voor iedereen beschikbaar, is laagdrempelig en er komt geen 

papierwerk bij kijken
•  De klant heeft geen medische indicatie nodig, dus iedereen kan vragen 

voor alle soorten hulp
•  Er is geen wachtlijst, hulp kan vaak dezelfde week nog geleverd worden
•  Doordewijkers zijn betrouwbaar, ze kunnen allemaal een Verklaring 

Omtrent Gedrag overhandigen
•  De hulp van een doordewijker biedt een goede aanvulling op bestaande 

thuiszorg of kraamzorg
•  Mantelzorg kan verlicht worden, doordat een doordewijker bepaalde 

taken kan overnemen
•  Er is altijd een coördinator bij de stichting waarop je kan terugvallen bij 

problemen
•  Dat iedereen onder dezelfde naam als ”doordewijker” werkt, voelt als 

het lid zijn van een vereniging
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Over Hulp In Lansingerland

Via Hulpinlansingerland.nl zorgen we ervoor dat 
buurt genoten elkaar kunnen helpen! Hulpinlan-
singerland.nl is een samenwerking van de hulpor-
ganisaties DoorDeWijks, www.hulpinjebuurt.nl en 
SuperBuren.com en mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Lansingerland. Hulpinlansingerland.nl is 
een website voor

Ga snel naar www.hulpinlansingerland.nl

inwoners van Lansingerland en (zorg)verwijzers, om 
te zien waar u hulp kunt verkrijgen, maar ook waar u 
uw hulp kunt aanbieden in Lansingerland. Heeft u 
gevonden met welke vraag u waar het beste terecht 
kunt, dan kunt u uw hulpvraag direct plaatsen of con-
tact opnemen met een van de hulporganisaties.

Zoekt u Hulp in Lansingerland?
Buurtgenoten helpen elkaar!

Wilt u meer weten over het onderwerp? Neemt u dan contact op met een van de hulporganisaties.

DoorDeWijks: info@doordewijks.nl  •  Hulp in je buurt: info@viplansingerland.nl  •  SuperBuren.com: info@superburen.com

Plaats uw hulpvraag op 
www.hulpinlansingerland.nl
Kies op onze website een van de rechtsstaande 
categorieën, beantwoord twee vragen en zie direct 
waar u het beste terecht kunt met uw hulpvraag.

U kunt vervolgens direct uw hulpvraag plaatsen of 
contact opnemen met de hulporganisatie naar uw 
keuze.

Administratie Dieren Gezelschap

Gezin Gezondheid Huis

Leren Tuin Vervoer

Onderdeel van 
Welzijn Lansingerland


