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We staan er zelf van te 
kijken: sinds de Stichting 
DoorDeWijks begon, zijn 
tien jaar verstreken. Er was 
bij de oprichting in 2011 veel 
gemeentelijke aandacht - we 
wonnen een jaarprijs als 
"beste sociale opstart" in 
Rotterdam. De aandachts-
boog van de gemeente ver-
slapte daarna snel. 

In de wijken waar we actief 
werden, raakten de doorde-
wijkers door de jaren heen 
bekend en gewaardeerd. 
Maar wij merkten dat het 
moeilijk is om terrein te 
winnen, om ook in andere 
wijken een begrip te worden. 
Door de ongewone opzet 
van DoorDeWijks, liepen po-
gingen om samenwerking te 
zoeken met de gemeente of 
met zorg- of welzijnsinstel-

lingen op niets uit. Juist wat 
door klanten en doordewij-
kers zo wordt gewaardeerd, 
vormde voor samenwerking 
een struikelblok. Namelijk: 
het verfrissende gebrek aan 
bemoeizucht en geregel, 
waarbij niet wij als stichting, 
maar de doordewijkers zelf 
afspraken maken met de 
klanten. Voor wie de heel 
eigen werkwijze van DoorDe-
Wijks nog niet kent: lees het 
artikel op pagina 2.

We werden, uit nood, fi-
nancieel onafhankelijk: de 
complimenten en aanbeve-
lingen van ambtenaren en 
politici 'hoe belangrijk ons 
initiatief is', zijn gemeend en 
terecht, maar brengen geen 
euro in de la. Noodgedwon-
gen opgeven van onze Groot 
Rotterdamse ambitie bracht 

lijn in de financiering van de 
Stichting. Noem het heilzaam 
isolement. We bestaan van 
een kleine maandelijkse bij-
drage van iedere doordewij-
ker. Door de jaren heen gaven 
gemiddeld steeds vijftig door-
dewijkers diensten en hulp, 
aan bij elkaar vele honderden 
klanten. Dat zorgt voor bin-
ding in onze wijken. In de 
loop van het decennium wa-
ren er doordewijkers die zelf 
klant werden. En een geliefde 
doordewijker die overleed, 
blijft ons postuum steunen. 
Naar onze wijkkrant, Het 
Doordewijkertje, dat twee 
maal per jaar verschijnt, 
wordt door velen uitgekeken.

Het afgelopen jaar heeft 
corona ons geraakt. Onze 
dienstverlening vindt veelal 
aan huis plaats. Terwijl door 

de quarantaine minder gehol-
pen kon worden, nam voor 
de klant urgentie en belang 
toe van de hulp die wel gege-
ven kon worden.
Het hart van de stichting 
wordt gevormd door de 

doordewijkers en door een 
groep van acht vrijwilligers, 
die de bestuurs- en stafposi-
ties vervullen.
Zij hebben reden om trots 
te zijn. Op naar de volgende 
tien jaren.

Advertenties
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goed nieuws 
voor
Kralingers

Van "wild 
paard" naar 
monnik

Stadskwekerij De Kas
Aan de Van Beuningenstraat 
nr 22 in Rotterdam (Blij-
dorp), ligt verscholen tussen 
de huizen een kassencom-
plex met omliggend terrein. 
Tot 2018 bevond zich hier 
een hoveniersbedrijf. Sinds 
dat jaar bouwde de hovenier 
zijn bedrijvigheid af en is 
Stichting Stadskwekerij De 
Kas dit terrein nieuw leven 
in gaan blazen. Zij vonden 
het zonde wanneer dit parel-
tje in de wijk met de grond 
gelijk gemaakt zou worden.

Zodra het hek open stond 

kwamen nieuwsgierigen bin-
nen lopen. Met hulp van vele 
(professionele) bewoners van 
Rotterdam worden hun dro-
men steeds meer werkelijk-
heid. Het is een bewonersini-
tiatief met een professioneel 
tintje. Dit is wat er gebeurt: 
het verzamelen van kennis 
en voorbeelden, mensen met 
ideeën op het gebied van 
groen en water. 

Met Stadskwekerij De Kas 
wordt een bijdrage geleverd 
aan de leefbaarheid van de 
stad door de ontwikkeling 

van ecologisch groen en 
kleinschalig waterbeheer te 
stimuleren. De Kas functi-
oneert niet alleen als ken-
niscentrum maar ook als 
ontmoetingsplek. Alle ideeën 
worden uitgewerkt met be-
woners en stakeholders in 
de stad, zodat het een breed 
gedragen project is. Leidende 
waarden zijn: biodiversiteit, 
verbinding en toegankelijk-
heid. Er wordt zo veel mo-
gelijk gewerkt met gesloten 
kringlopen, ecologische 
duurzaamheid is voor hen 
belangrijk.

lees verder op pagina 3

Door: Roel Schoffelen en Freek Heerema, bestuursleden DoorDeWijks
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Ons Doordewijkertje

Wat mij in Het Doordewij-
kertje opvalt is de directheid. 
Dat niet alles gratis is. Een 
sprong vooruit. Het belache-
lijke idee dat bij veel 70-plus-
sers nog leeft : de aanbiddng 
voor het woord gratis. Gratis. 
.Als je dat hemelse wonder-
woord gebruikt, stromen de 
senioren toe.
Het nieuwe bij de doordewij-
kers is dat zij zeggen : Ik kan 
veel voor u doen en ik wil 
daar iets mee verdienen. Wat 
eerlijk. Wat recht-door-zee. 
Wat een opluchtende deur 
gaat daar open. Wat een 
mooie mogelijkheden voor € 
12,- per uur.
Ik heb hier, in ons eigen Rot-
terdam, een paartje gekend 
dat zichzelf enorm tekort 
heeft gedaan. Zij trouw-

den niet. Maar elk had een 
mooi pensioen. Toch zaten 
zij te wachten tot iemand 
bitterballen had besteld. 
Vreselijk aardig kwamen zij 
daar dan bij zitten. Er waren 
dan twaalf bitterballen. Zij 
kregen er één voor niks. Dol-
gelukkig. Op de markt liepen 
zij langs de kaasboer. Daar 
lagen gratis blokjes. Dolge-
lukkig. En in de zaal moest je 
heet water uit de automaat 
betalen, maar de cacaozakjes 
lagen er zomaar naast. Dan 
namen zij er twee. Dolgeluk-
kig. Verheugd kwamen zij het 
mij vertellen als zij mosselen 
voor de halve prijs hadden 
gekocht. Ik ging dan expres 
niets kopen omdat de datum 
afliep. Ik ging dan met opzet 
de volgende dag. De volle 
prijs, maar wel vers uit zee. 
Op een dag werd hij ziek. 
Toen hij overleed was er een 
kartonnen doos met bank-
biljetten. Daarmee kunnen  
neef en nicht nu wel duizend 
keer verse mosselen kopen. 
En jarenlang bitterballen.
Oh, Caroline, je schreef het in 
een van de vorige nummers  
van Het Doordewijkertje: dat 
de huidige generatie ouderen 
er aan gaat wennen eerlijk 
te betalen als zij hulp nodig 
hebben. Wat een vooruit-
gang.

Column 
Anton de Man

Twee enorme dansende voeten staan sinds 
september vorig jaar op deze plaats in het 
centrum van Rotterdam. Velen vragen zich 
af waar dat nou voor nodig is, wat die din-
gen daar moeten. 
Dit kunstwerk van Ben Zegers is voor deze 
historische plek ontworpen naar aanleiding 
van vondsten die hier gedaan zijn. Toen 
namelijk de spoortunnel (die hier onder 
loopt) werd gebouwd werden hier de resten 
gevonden van de dam met sluis in de Rotte, 
uit 1270. Deze Rotte-dam die de oorsprong 
van de stad markeert, groeide uit tot de 
Hoogstraat (Hoog, want het was indertijd de 
dijk langs de Maas).
Enige verklaring over het beeld: de voeten 
horen duidelijk bij elkaar, verbinden zo de 
beide oevers van de Rotte en -als verwijzing 
naar de markt op de Binnenrotte- verbinding 

tussen klant en koopman. Ook herinneren 
ze aan de voetstappen van de eerste Rotter-
dammers die hier gezet zijn. De vorm van de 
voeten is ontleend aan het "Spaanse Danse-
resje" van Edgar Degas in Museum Boymans 
van Beuningen..
De titel voor het werk is: “Iedereen is dood 
behalve wij”. Sommige mensen vinden dit 
een wat morbide betiteling, maar volgens de 
kunstenaar is het een nuchtere, Rotterdamse 
constatering. In deze benaming worden 
heden, verleden en toekomst met elkaar ver-
bonden, en het ‘wij’ is een onophoudelijke 
oproep aan de stad en zijn bewoners om er 
te allen tijde samen iets van te maken.

Rotterdans

Foto en tekst: Jan Enzlin

op 18 januari 2021 overleed onze geliefde doordewijker

Carolien was een bevlogen doordewijker die met hart en 
ziel  klaar stond als doordewijker en voor de stichting. 
Steeds zette zij zich in om DoorDeWijks meer onder de 
aandacht te brengen.
Wij zijn Carolien dankbaar. Wij missen haar positieve 
kracht en haar betrokkenheid. Ook al blijft haar hulp voort-
duren, omdat zij en haar man Theo besloten DoorDeWijks 
te blijven steunen.

Freek Heerema, voorzitter stichting DoorDeWijks
namens bestuur en medewerkers

-in memoriam-

Carolien Kesselring-van Rijn

Eigenlijk gaat het om het idee van hulp 
op basis van gelijkwaardigheid. Veel 
mensen hebben regelmatig behoefte aan 
een helpende hand, bijvoorbeeld iemand 
die de boodschappen kan doen, die wil 
helpen met de tuin, even kan chauffeu-
ren, de mantelzorger kan ondersteunen, 
helpen met de pc, of af en toe gezond kan 
komen koken, dat soort dingen.

Niet iedereen vind het prettig om voor 
deze kleine klussen in en om het huis aan 
te kloppen bij een vrijwilligersorganisa-
tie. Het gaat toch om gewoon eenvoudig 
werk waarvoor je best een kleine vergoe-
ding aan de wijkgenoot wilt betalen? Dat 
is dus mogelijk via DoorDeWijks, zonder 
verwijzing of moeizame regeltjes. Door 
de gelijkwaardige verhouding ontstaan 
ook gezellige contacten, wat als prettige 
en bewuste bijwerking van DoorDeWijks 
wordt ervaren.

DoorDeWijks maakt het mogelijk om 
het contact te leggen, maar is niet een 
werkgever van de (nu circa 35) doordewij-
kers. Wie klusjes wil gaan doen kan zich 

aanmelden om gebruik te maken van het 
merk DoorDeWijks, wat betekent dat men 
(na overleggen van een Verklaring om-
trent het gedrag) in de krant-profielen en 
op de website meegenomen wordt. Wie 
een klus gedaan wil hebben, een klant 
of familielid, kan óf zelf rechtstreeks een 
doordewijker bellen óf contact opnemen 
met de coördinator, die dan een doorde-
wijker kan voorstellen.

Stichting DoorDeWijks hanteert een stan-
daardtarief van € 12,00. Bij de werkzaam-
heden is dat voor klanten het uurtarief, 
voor doordewijkers is dat de maandelijkse 
bijdrage voor de service door de stichting. 
Een doordewijker werkt dus één uur per 
maand ten behoeve van de stichting (die 
verder niet gesubsidieerd wordt en door 
vrijwilligers draaiend wordt gehouden!).
 
Wie nieuwsgierig is en meer informa-
tie wil, kan de coördinator bellen (06-
10867225) of mailen: coordinator@door-
dewijks.nl, of de website bekijken: www.
doordewijks.nl.

Zo werkt DoorDewijks
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Eindelijk hulp aan huis voor senioren bij alle financiële rompslomp

Advertorial

Ellen Smit is per 1 janu-
ari j.l. met een bijzondere 
dienst begonnen. Onder de 
naam Smit€ssist gaat zij 
senioren in Lansingerland 
en Hillegersberg helpen 
bij de steeds terugkerende 
(digitale) financiële en ad-
ministratieve rompslomp. 
Met advies, maar meer 
nog met daadwerkelijke 
hulp. 'Geen woorden maar 
daden' dus.
 
Hulp bij persoonlijke finan-
ciële administratie en jaar-
aangiftes. Hulp ook bij het 
internetbetalingsverkeer en 
het invullen van (digitale) 
formulieren en aanvragen. 
Nog mooier: waar banken 
en adviseurs steeds onper-

soonlijker worden en steeds 
verder weg lijken, komt Ellen 
aan huis. 
Ellen is in Hillegersberg en 
Lansingerland geen onbe-
kende. Ruim dertig jaar lang 
was ze in allerlei functies 
actief bij verschillende ABN-
AMRO-kantoren in de regio. 
Begonnen als baliemede-
werkster klom zij binnen de 
bank door haar leergierigheid 
en een hele reeks financiële 
cursussen al snel op tot  kan-
toordirecteur en uiteindelijk in 
de laatste jaren tot financieel 
adviseur ‘inkomen en vermo-
gen’. Binnen de bank staat 
zij bekend als behulpzaam, 
praktisch, zeer deskundig en 
betrouwbaar. 
Ze heeft ook de veranderin-

gen in de dienstverlening van 
banken meegemaakt. Het 
sluiten van kantoren, loket-
ten, betaalautomaten en de 
intrede van internet en het 
digitale betalingsverkeer. 
En wat dat betekende voor 
senioren die die veranderin-
gen niet konden volgen, of 
gewoon andere prioriteiten 
hadden.
 
Voor die senioren gaat ze 
haar kennis en ervaring nu 
inzetten met een concrete 
hulpdienst. Daarvoor komt ze 
zelfs naar haar klanten toe. 
Niet langer van het kastje 
naar de muur bij banken 
en organisaties, maar één 
persoonlijke hulp. Aan huis. 
En zij kijkt over de schouder 

mee. Wie wil dat nu niet? 
En wie gaat dat betalen? 
Ellen houdt geen kantoor 
aan en heeft geen personeel. 
Daardoor kan ze met redelij-
ke tarieven haar klanten hel-
pen. Ook gaat ze bepaalde 
periodieke werkzaamheden 
aanbieden op basis van een 
abonnement. 

Wie iets heeft meegekregen 
van wat de snelle verande-
ringen hebben betekend voor 
veel senioren, begrijpt dat 
deze dienst zeker een suc-
ces gaat worden. Voor meer 
informatie: 
Ellen Smit, Smit€ssist
email: eaamsmit@gmail.com 
of bel 06 30322914

Er worden diverse workshops 
georganiseerd. En er is de 
Groene Huiskamer (ma van 
10-12), het moment waarop je 
gewoon binnen mag lopen.
Het werk bij Stadskwekerij 
De Kas gebeurt door een 
team van vrijwilligers. Er is 
van licht tot zwaar vrijwil-
ligerswerk. De vaste vrijwil-
ligerswerkdag is donderdag. 
Ben je geïnteresseerd, dan 
kan je op die dag langs 
komen om te kijken of er 
voor jou ook wat te doen is. 
Verder zijn er (beginnende) 
werkgroepen voor specifiek 
de wateropgave, de aan-
passingen aan de kas, een 

biodiversiteitswerkgroep en 
sociaal- en kennisdelengroep. 
Hier sluiten professionals aan 
die bereid zijn hun kennis en 
netwerk of vaardigheden vrij-
willig in te zetten.
Verder worden er plantjes 
verkocht die door de Kas 
met liefde zijn gekweekt. 
De plantjes zijn te koop op 
maandag en donderdag van 
10-16 uur. Tijdens de afhaal-
momenten van het Recht-
streex distributiepunt is het 
terrein ook toegangkelijk om 
plantjes te kopen.
De ruimte kan worden ver-
huurd aan personen en orga-
nisaties met eenzelfde passie 

of waarden. De locatie is 
geschikt voor workshops en 
vergaderingen. En er zijn een 
aantal werkplekken
beschikbaar.
Kortom Stadskwekerij De Kas 
is een creatieve broed
plaats voor water en groen in 
de stad. 
Wil je op de hoogte blijven 
van de agenda en actuali-
teit; kijk dan op de website 
www.stadskwekerijdekas.nl, 
schrijf je in voor de nieuws-
brief en/of volg hen op face-
book.

Stadskwekerij De Kas
vervolg van pagina 1

Het aantal doordewijkers in Kralingen is de 
laatste tijd gestaag toegenomen.
Stuk voor stuk enthousiaste mensen met 
de nodige levenservaring, die als doorde-
wijker graag iets voor een ander willen 
betekenen.
Voor hun profielen: zie pagina's 4 en 5. Als 
u waar dan ook hulp bij kunt gebruiken, 
bel ze gerust. Of neem contact op met onze 
coördinator, tel. 06 10 86 72 25, e-mail: coor-
dinator@doordewijks.nl.

De gekozen doordewijker komt vrijblijvend 
en kosteloos kennismaken. Als hij of zij aan 
het werk gaat, is het vaste tarief (voor alle 
soorten werkzaamheden) € 12,- per uur. Zij 
willen alle buurtgenoten helpen die dat no-
dig hebben, leeftijdcontroles en indicaties 
zijn hier niet aan de orde. U zit nergens 
aan vast, kunt afspreken wanneer en hoe 
lang er gewerkt wordt, u kunt altijd weer 
stoppen. Wie aarzelt zou het eenvoudigweg 
eens kunnen proberen.

Van links naar rechts: Henna van Reekum, Jacqueline Jeursen, Félice Bors, Sophie Knottenbelt, 
Hugo Dolkens, Ineke Soeterik.

Goed nieuws voor Kralingers

De Waterlelie

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon 
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer . . . 

Frederik van Eeden

Tekening: Lucie Theodora

Zij maakt behalve 

bloemen ook portetten, 

vogels, dieren, landschap-

pen, gebouwen.

Zie: lucietheodora.com
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 Willem Stam 

Als doordewijker sta ik graag klaar om medemensen te helpen en 
bij te staan. Ik vind het belangrijk dat mijn werk bijdraagt aan 
goede sociale contacten in de samenleving. Ik kan u gezelschap 
houden, een praatje maken of erop uit gaan. Ook kan ik helpen 
met licht huishoudelijk werk, de boodschappen, wat klusjes of 
verzorgen van uw huisdier. Ik werk in alle wijken aan de noordkant 
van Rotterdam.

E-mail: 0322stam@gmail.com, Tel: 06 57 79 83 46

 Félice Bors 

Ik ben doordewijker omdat ik na mijn werkzame leven maatschap-
pelijk actief wil blijven. Me wil inzetten voor anderen met hoofd, 
hart en handen. Met werk waar ik plezier in heb. Ik ben beschik-
baar voor een goed gesprek, kleine huishoudelijke werkzaamheden, 
taalles geven, boodschappen doen, advies bij kleding kopen, 
huisdier verzorgen, koken en opruimen. Mijn wijken zijn: Kralin-
gen-crooswijk, Oude Noorden en Centrum.

Email: felicebors@gmail.com, Tel: 06 18 12 51 95

 Martha Soria 

Ik heb aangemeld bij DoorDeWijks omdat ik graag mensen help en 
het leuk vind om nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb filosofie 
gestudeerd en lang bij thuiszorg gewerkt, als freelance tolk Spaans 
gewerkt en Engelse les gegeven. Momenteel geef ik filosofieles aan 
kinderen op de basisschool. Ik ben een aanpakker, creatief, erg so-
ciaal en gek op dieren. Mocht u mijn hulp nodig hebben dan kunt 
u mij altijd bellen of mailen. Ik ben flexibel beschikbaar. Ik woon in 
het Liskwartier maar kom ook in omliggende wijken.

E-mail: marthazmk@hotmail.com, Tel: 010 236 78 56

 Gretha Vonk 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help zodat ze er niet 
alleen voorstaan. Bv. hulp met de administratie, helpen in huis met 
de licht huishoudelijke klusjes, bijhouden van de tuin, boodschap-
pen doen. Ik kan helpen met opruimen. Iedereen kan opruimen, 
maar het is veel prettiger als men er niet alleen voor staat. Als 
doordewijker hoop ik te bereiken mensen te helpen die hulp op 
prijs stellen. Mijn wijk is Hillegersberg/Schiebroek

E-mail: grethavonk@hetnet.nl, Tel: 06 22 35 59 88

 Mitzi Schreuder 

Naast student aan de kunstacademie ben ik ook doordewijker. De 
tijd die ik over heb wil ik graag besteden aan het helpen en leren 
kennen van mensen in mijn wijk. Helpen met bv.: licht huishoude-
lijk werk, verzorging huisdieren, pc hulp, boodschappen gezelschap 
houden, wandelen, museumbezoek. Veel in het weekend beschik-
baar, maar soms ook in de avond en doordeweeks.
Mijn wijk is Hillegersberg, Schiebroek, Blijdorp en Overschie.

E-mail: mitzischreuder@gmail.com, Tel: 06 25 36 60 74

 Liza Blom 

Als doordewijker wil ik graag mijn steentje bijdragen op maat-
schappelijk en sociaal gebied. Ik heb ervaring in de zorg als 
verpleegkundige. Ik ben variabel beschikbaar en breed inzetbaar. 
Ik sta open voor licht huishoudelijk werk, tuinieren, opruimen/
organiseren en hand- en voetverzorging. Mijn wijk is  Hillegersberg/ 
Schiebroek en evt. daarbuiten.

E-mail: lizablom752515@gmail.com, Tel: 06 34 98 12 91

 Miranda Blaauw 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help en ondersteun. Ik 
vind het fijn om op deze manier (meer) buurtbewoners te leren 
kennen en mijn hulp aan te bieden. Ik kan u helpen met licht 
huishoudelijk werk, koken, boodschappen doen, pc hulp, verzorging 
kinderen en huisdieren, gezelschap houden, en voor creatieve hulp. 
Ik kan snel voor u aan de slag. Mijn werkgebied is: Hillegersberg-
Schiebroek en Lansingerland.

Email: mirandablaauw@outlook.com, Tel: 06 37 45 44 31

 Henna van Reekum 

Ik ben doordewijker omdat ik graag iets doe voor een ander. Mijn 
levensmotto: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt 
worden. Van mij kunt u respect, zorgzaamheid, genegenheid en 
discretie verwachten. Ik kan u hulp bieden bij licht huishoudelijk 
werk, boodschappen doen, koken, begeleiding naar arts of zieken-
huis en naar muziek- film- of theatervoorstelling. Mijn wijken zijn: 
Kralingen en omgeving.

E-mail: hy_vanreekum@hotmail.comTel: 06 51 36 50 51

 Henko Leffers 

Ik ben doordewijker omdat ik graag bezig ben en het mij voldoe-
ning geeft om mensen te helpen. Ik kan u helpen met schilderen, 
behangen, klussen: bijvoorbeeld een kraan vervangen, tuinieren, 
opruimen, chauffeuren, verhuizen, kleine timmerklussen, laminaat 
leggen (veel eigen gereedschap). Mijn wijk is Hillegersberg, 
postcode 3051, maar ik werk ook daarbuiten. 

E-mail: henkoleffers82@gmail.com, Tel: 06 19 50 22 26

 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 met klusjes 
in en om het huis (heb veel gereedschap), papierwerk, organisatie 
in huis, hulp bij computer. Ook kan ik een luisterend oor bieden en 
bijles geven in exacte vakken en economie. Ik ben praktisch inge-
steld: voor veel problemen weet ik een oplossing. Mijn werkgebied 
is het Oude Noorden en omliggende wijken.

E-mail: p.vanderhaag@live.nl, Tel: 06 45 79 56 85

 Sophie Knottenbelt 

Ik ben een doordewijker met veel ervaring. Als doordewijker hoop 
ik te bereiken dat mensen mij leren kennen als een prettige en 
betrouwbare hulp op wie ze kunnen rekenen als ze een helpende 
hand nodig hebben. Werkzaamheden: licht huishoudelijk werk, 
gezelschap bieden, helpen verzorgen van kinderen en/of huisdie-
ren, boodschappen doen, chaufferen en een luisterend oor bieden. 
Ik kom u graag helpen, van Kralingen tot Schiedam.

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

 Ada van Dijk 

Ik ben doordewijker omdat ik mensen wil helpen langer zelfstan-
dig te blijven wonen. Mijn hobby’s zijn lezen, tuinieren en fietsen. 
Ik ga graag met u naar buiten voor een wandeling, een boodschap 
of een bezoek aan theater de film of museum, en kan u begeleiden 
bij doktorsbezoek. Ik help u ook graag uw vrienden en familie zo 
lang mogelijk te bezoeken en van een visite een zorgeloze ervaring 
te maken. Zo blijft u met plezier actief en in beweging. Mijn wijk 
is het centrum maar ik kom ook graag in andere buurten.

E-mail: adavandijk0@gmail.com, Tel: 06 28 36 14 03

Deze doordewijkers staan 
voor u klaar in Rotterdam e.o.

U kunt rechtstreeks  contact opnemen met 
de  doordewijker of  contact opnemen met de 
 coördinator. Voor volledige en meer profielen kijk 
op www.doordewijks.nl

 Anita Hielkema 

Inmiddels ben ik al 6 jaar doordewijker. Ik vind het leuk om wijk-
bewoners te helpen met uiteenlopende zaken. Ik heb veel erva-
ring in de zorg, in een verpleegtehuis met voornamelijk ouderen, 
gezinsverzorging, thuiszorg. Ik heb veel ervaring in het omgaan 
met dementerende ouderen. Ik kan helpen bij o.a. boodschappen, 
koken, wandeling/koffie drinken/gezelschap, licht huishoudelijke 
klusjes.Mijn wijken: Schiebroek en Hillegersberg.

E-mail: anita@hielkema.xs4all.nl, Tel: 06-20667817
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 Kees van der Starre 

Ik ben doordewijker omdat ik mij in wil zetten om mensen te helpen 
met mijn handigheid. Ik heb gewerkt als monteur van auto’s  en 
fietsen en een grote hobby is houtbewerking. U  begrijpt: voor klussen 
ben ik in. Ook voor schilder- en tuinwerk kunt u mij inschakelen. Ik 
ben rustig en betrouwbaar en kan goed met  ouderen omgaan. Mijn 
wijken zijn: Overschie, Blijdorp,  Hillegersberg en Schiebroek.

E-mail: klusjesman-kees@ziggo.nl, Tel: 06 34 14 53 85

 Jacqueline Jeursen 

Met mijn praktische instelling en beide benen op de grond wil ik mijn 
kwaliteiten graag inzetten voor mijn medemens. Ik help u graag met 
klussen in en om het huis, administratieve klussen of hulp bij gebruik 
computer of telefoon. Het samen doen van klussen kan erg gezellig 
zijn. Ik kan u begeleiden bij boodschappen doen, arts, ziekenhuis of 
museumbezoek. Woont u in Kralingen-Crooswijk, Oude noorden of 
Prinsenland dan kom ik u graag helpen.

E-mail: j.j.doordewijks@gmail.com, Tel: 06 28 56 91 58

 Nona Tsalani 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen hulp aanbied, zodat 
ze zich goed voelen en gelukkig zijn. Als bejaardenverzorgster heb 
ik   veel ervaring opgedaan in het werken voor en met ouderen. Ik 
ben gecertificeerd masseuse. Ik help u graag in het huishouden, 
met boodschappen doen, wandelen, etc. Ik spreek Russisch en 
Nederlands en leer iedere dag weer nieuwe dingen. Mijn wijk is 
Ommoord, 3068/3069.

E-mail: nonachka.64@hotmail.com Tel: 06 81 01 58 33

 Hugo Dolkens 

Ik ben doordewijker omdat ik graag maatschappelijk actief en 
betrokken wil zijn. En graag mensen help en ondersteun. Ik kan 
u helpen met klussen in en om het huis, computer- tablet- en 
smartphone hulp, chauffeuren, organiseren en administratie. Ook 
kunnen we gaan wandelen en kan ik u gezelschap houden. Ik ben 
betrouwbaar, flexibel en accuraat. Ik woon in Kralingen maar kom 
ook graag in andere wijken.

E-mail: hugodolkens@gmail.com, Tel: 06 42 36 58 05

 Merel van der Meij 

Als doordewijker wil ik naast het studentenleven mijn tijd nuttig 
besteden. Ik heb het altijd leuk gevonden om anderen te helpen en 
me voor anderen in te zetten. Ik kan licht huishoudelijk werk voor 
u doen, u gezelschap bieden of bijles geven. Ik sta voor alles open 
en ben flexibel inzetbaar. Doordeweeks ben ik in het Centrum en 
Kop van Zuid beschikbaar, in het weekend ook in Noord en 
Kralingen. en wijken eromheen, zolang bereikbaar met fiets of ov. 

E-mail: merelfay@hotmail.com, Tel: 06 36 05 65 50

 Yvonne Grunuveld 

Ik ben doordewijker omdat ik het fijn vind andere mensen te 
helpen. het is prettig om zo in contact te komen met 
 buurtgenoten. Ik bied hulp aan bij de boodschappen doen, licht 
huishoudelijk werk, koken, tuinieren, hulp bij vervoer en wandelen. 
ik heb interesse in literatuur, film en muziek. Mijn wijken zijn: 
Nieuw en Oud Terbregge, Hillegersberg, Schiebroek, Liskwartier en 
Kralingen.

E-mail: yvonnegrunu@gmail.com, Tel: 06 36 18 17 70

 Maud Meilof 

Doordewijker zijn is voor mij een mooie manier om mijn sociale- 
en maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven én om mijn 
inkomsten wat aan te vullen. Ik ga graag naar concerten en musea 
en houd van wandelen en fietsen. Ik ben beschikbaar voor licht 
huishoudelijk werk, klussen (verven, schilderij ophangen, lamp 
vervangen, goot schoonmaken etc.), boodschappen doen, vergezel-
len naar arts, concert- of museumbezoek, wandelen of een goed 
gesprek. Mijn wijken zijn:  Bergpolder en omgeving.

E-mail: m.meilof@hotmail.com.nl, Tel: 06 24 40 74 45

 Michel van Grevenbroek 

Ik ben doordewijker omdat ik graag hulp en ondersteuning wil bieden 
met name aan ouderen, die vaak hulp en aandacht nodig hebben.  Dit 
werk geeft mij veel voldoening. Ik heb ruime ervaring in de mantel-
zorg. Ik kan met u gaan wandelen, boodschappen doen of u vergezel-
len bij artsbezoek of kopje koffie drinken. Als natuurliefhebber werk 
ik ook graag in de tuin. Mijn werkgebied: Schiebroek, 110 Morgen en 
Hillegersberg.

Tel: 06 18 34 66 20

 Elena Berghaan                                                                     

Ik ben doordewijker omdat ik graag anderen help. Ik draag graag bij 
aan een een betere ouderenzorg. In de dertien jaar dat ik in Neder-
land woon heb ik gemerkt dat de zorg voor ouderen hier gelukkig 
beter is geregeld dan in Oekraïne. Ik heb ervaring met activiteiten 
voor senioren en mindervaliden. Ik ga met plezier met u wandelen of 
boodschappen doen, of mee naar een arts of uitstapje. Ik werk in 
Capelle aan den IJssel maar ook in Hillegersberg/Schiebroek.

Email: catelena@ukr.net, Tel: 06 14 05 57 08

 Ineke Soeterik 

Mijn motto is "helpen maakt gelukkig". Heb je door omstandig-
heden behoefte aan wat extra hulp, ondersteuning en aandacht, 
dan help ik je graag. In mijn 'pakket' zit o.a.: wandelen, bood-
schappen doen, administratie, vergezellen naar arts of ziekenhuis, 
gezelschap bieden, voorlezen of museum- of bibliotheek bezoek. 
Eventueel ook in de avond of weekend beschikbaar.  Mijn wijk is 
Kralingen-Crooswijk.

E-mail: isoeterik@gmail.nl

 Rabia Moussaoui 

Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help. Dat ik daardoor 
zelf mijn Nederlands kan verbeteren vind ik erg prettig. Er zijn al-
lerlei dingen waarbij ik graag help: in huishouden, bij mantelzorg, 
met de kinderen, en ik kook graag. Ook kan ik steun geven bij het 
leren spreken en schrijven van de Arabische taal.
Ik woon in Capelle aan den IJssel, maar een eindje reizen is voor 
mij geen probleem.

E-mail: rabiamoussaoui58@gmail.com, Tel: 06 44 91 39 45

  Lie van der Werff 

Als doordewijker begeleid ik u bij de meest praktische werkzaam-
heden in huis en tuin. Ik kan voor u technische klusjes doen, maar 
ook naaiwerk of uw hulp zijn bij de computer, tablet of smartpho-
ne. Naast de ‘aardse’ zaken van het leven ben ik een plezierige, 
cultureel onderlegde en ondernemende gesprekspartner voor 
museale, muzikale, literaire en botanische activiteiten. Daarin kan 
ik u gezelschap en vervoer bieden. Mijn wijken zijn: Hillegersberg 
en Lansingerland.

E-mail: lievanderwerff@gmail.com, Tel: 06 14 54 02 35

 Logan Landman 

Ik zet mij graag in om mensen te helpen die dat nodig hebben. Ik 
ben eerste jaars econometriestudent. Ik hou u graag gezelschap, 
voer met u een gezellig gesprek, bereid een maaltijd of we doen 
een bordspelletje. Buitenshuis kunnen we wandelen, een theater of 
museum bezoeken of winkelen. Maar ik doe ook licht huishoudelijk 
werk en kan uw pc vragen oplossen Mijn wijk is Overschie maar 
ook Blijdorp, Schiebroek en Delfshaven zijn voor mij te doen.

E-mail: logan.c.landman@gmail.com, Tel: 06 47 50 66 12

  Gees Maters 

Ik ben doordewijker omdat ik graag andere mensen de helpende 
hand bied. Ik ben praktisch ingesteld en goed in ordenen en oprui-
men. Ik kan u helpen met de boodschappen, begeleiding bij vervoer, 
wandelen, verzorgen dieren en planten, op de kinderen passen, 
administratie en licht tuinwerk. Ik werk in Lansingerland.

E-mail: g.maters1@kpnplanet.nl, Tel: 010 5118384
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Focus diëtistenpraktijk en Actief 
Fysiotherapie bieden de BEWEEG-
KUUR aan. De Beweegkuur is een 
door uw zorgverzekeraar erkende 
Gecombineerde Leeftstijlinterven-
tie (GLI). Een GLI is een twee jaar 
durend interventieprogramma met 
als doel het realiseren van gezond-
heidswinst door meer bewegen, 
gezonde voeding en het laten 
beklijven van de gezonde leefstijl 
door gedragsverandering. Om dit 
te realiseren staat een team van 
zorgprofessionals voor u klaar om 
met u aan de slag te gaan.  Het 
team bestaat uit een leefstijlcoach, 
diëtist en fysiotherapeut. Indien 
nodig worden nog andere profes-
sionals ingeschakeld. Denk hierbij 
aan een psycholoog, buurtsport-
coach of welzijnsmedewerker. 

Voor gedragsverandering op de 
leefstijl monitort de leefstijlcoach 
de voortgang en coacht en bege-

leidt de deelnemer op generieke 
en persoonlijke doelen. Naast 
individuele consulten met de 
leefstijlcoach worden er groepsbij-
eenkomsten aangeboden door een 
diëtist en fysiotherapeut. 
 
Bent u ouder dan 18 jaar en bent u 
te zwaar? Wellicht is deelname aan 
een GLI programma wat voor u. 
Vraag uw huisarts om een verwij-
zing naar Team Focus diëtisten-
praktijk GLI. 

Voor deelname aan een gecom-
bineerde leefstijlinterventie is een 
doorverwijzing van de huisarts 
noodzakelijk. Na doorverwijzing 
wordt u uitgenodigd voor een in-
takegesprek met de leefstijlcoach. 
Tijdens het intakegesprek wordt 
bepaald of u definitief in aanmer-
king komt voor het programma. 
Een GLI programma wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering. 

Bent u te zwaar? Wilt u werken aan 
een gezondere leefstijl? Misschien 
is een Gecombineerde Leefstijl In-
terventie (GLI) wat voor u!

Veel klanten van doordewijkers 
hebben een lang leven achter zich, 
waar veel over te vertellen valt. Als 
coördinator voor de stichting Door-
DeWijks mag ik daar aan de tele-
foon regelmatig iets van opvangen.

Zo werd ik drie jaar geleden gebeld 
door een vrouw die hulp vroeg voor 
haar broer, een negentiger. De broer 
was verhuisd naar een aanleunwo-
ning in Kralingen, waar hij alle nodi-
ge "overheidshulp" kon krijgen. Maar 
aan de steeds wisselende dames die 

die hulp gaven, kon hij niet wennen. 
Hij vond ze ook vaak weinig prak-
tisch. Zijn zusje vroeg: kon een van 
de mannelijke doordewijkers hem 
misschien ook helpen?
 
Om mij het kiezen van de juiste 
doordewijker mogelijk te maken, 
vertelde mevrouw mij bij ons tele-
foongesprek het een en ander over 
haar broer. Hij had een bewogen 
leven gehad. Het eerste deel van zijn 
volwassen leven raakte mij, want ik 
houd veel van ballet: hij was dan-
ser geweest. In het midden van de 
vorige eeuw had hij gedanst met 
Jaap Flier bij het Nederlands (later: 
Nationaal) Ballet. Zijn naam is Thom 
de Jongh.

Nu, drie jaar later, komt dezelfde 
doordewijker nog steeds bij meneer 
De Jongh, tot wederzijdse tevreden-
heid. Hij helpt hem met de adminis-
tratie, met aspecten van het huis-
houdelijk werk, vangt problemen op 
die ontstaan doordat meneer digi-
vermijder is, rijdt hem zo nodig naar 
afspraken - en hij vroeg Thom de 
Jongh of ik hem mocht interviewen 
over zijn tijd als danser.

Na een allervriendelijkste ontvangst 
werd het een merkwaardig gesprek. 

Dat begon al met hoe Thom kennis-
maakte met de dans. Hij had altijd 
veel geturnd, maar was opgeleid tot 
kleermaker. Als telg van herenmode-
zaak De Jongh aan de Nieuwe Bin-
nenweg, kwam hij na de oorlog bij 
toneelgezelschappen om met herstel 
en aanpassing van de kostuums te 
helpen. Daar werd hij opgemerkt 
door Sonia Gaskell, die later het 
Nederlands Ballet op zou richten. Zij 
vroeg hem ook de theaterkostuums 
van haar balletgezelschap te verzor-
gen.

Een jaar later zei mevrouw Gaskell 
"Je moet weten waarvoor je werkt, 
doe eens mee met de oefeningen". 
"En, hoe was het?" vroeg hij na 
afloop. "Net een wild paard, maar ik 
ben goed in paarden temmen". Dat 
gebeurde door Thom jarenlang met 
alle lessen van het gezelschap mee te 
laten oefenen, op het toneel danste 
hij steeds belangrijker karakterrollen. 
Het Nederlandse ballet was in die 
jaren aan een glorietijd begonnen, 
zodat hij in alle grote theaters van 
Europa op het toneel stond.

Daar is hij, niet louter uit beschei-
denheid, nu terughoudend over. Het 
is een afgesloten hoofdstuk van zijn 
leven. Na twintig jaar dans was het 

voldaan, het hoefde niet meer.
Vanuit het wereldse ballet werd 
hij een tijdlang Karthuizer mon-
nik. Sindsdien richt hij zich op het 
hiernamaals: "Het gaat niet om dit 
leven, het gaat om wat hierna komt. 
Het leven hier op aarde is bij wijze 
van spreken het voorafje, weliswaar 
heel belangrijk, maar het hoofdge-
recht komt na de verlossing van het 
lichaam".

Van "wild paard" naar monnik

Op tournee in Parijs

Door: Dorothée Evertman, coördinator DoorDeWijks

Karakterrol in 'De wonderbaarlijke mandarijn'
Foto: D.G. Lanting

Advertorial

De gebruikelijke informatie-ochtenden voor ieder-
een die belangstelling heeft om doordeijker te 
worden hebben we voorlopig vervangen door een 
individuele ontvangst.
Daarbij kan veilige afstand gehouden worden.
Wel zijn we daarin nog aangewezen op onze be-
perkte openingstijden op dinsdagochtend van 10-12 
uur.

Ook doordewijker worden?
Kom praten met onze met onze coördinator!

Wie als doordewijker buurtgenoten wil gaan helpen en daarover 
geïnformeerd wil worden, is dus van harte welkom.
Mail, app of bel dan even voor een afspraak naar: coordinator@
doordewijks.nl of 06 10 86 72 25.

 
 

Citaat
Bert Keizer

De beste jaren van je leven zijn die waarin je denkt 
dat de beste jaren van je leven nog moeten komen.
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Een nalatenschap afwikkelen
Een nalatenschap afwikke-
len is meer dan de woning 
verkopen, leegruimen en 
wat spullen verdelen. Een 
nalatenschap afwikkelen is 
vooral ook veel en meestal 
lastig te lezen documenten 
doornemen. Denk daarbij 
aan huwelijkse voorwaar-
den, samenlevingsover-
eenkomsten en natuurlijk 
testamenten.

De huwelijks- of registratie-
voorwaarden zijn van belang 
voor de toerekening van het 
vermogen aan de nalaten-
schap. Denk daarbij ook 
aan een zogenoemd finaal 
verrekenbeding dat in veel 
huwelijkse voorwaarden is 
opgenomen. Dit finaal verre-
kenbeding zorgt er voor dat 
de eerder gescheiden ver-
mogens toch als in gemeen-
schap van goederen vererven.
Was de overledene niet ge-

trouwd of geregistreerd als 
partner, maar samenwonend 
dan is juist de samenlevings-
overeenkomst van belang. 
Hierin kan een zogenoemd 
verblijvingsbeding staan, wat 
inhoudt dat alle zaken die 
gemeenschappelijk zijn aan 
de langstlevende partner ver-
blijven. Ze worden dus niet 
geërfd, maar vallen vanwege 
de overeenkomst toe aan de 
langstlevende partner.

En bij testamenten is niet 
alleen het testament van de 
overledene van belang, maar 
vaak zelfs nog dat van de ou-
ders van de overledene. Dat 
laatste is bijvoorbeeld het ge-
val als in het testament van 
vader of moeder een twee-
trapsmaking is opgenomen. 
De al overleden ouder heeft 
met de tweetrapsmaking 
ook over de nalatenschap in 
tweede instantie beschikt.

Kortom, voordat u ook maar 
iets zinnigs over een nalaten-
schap kunt zeggen, zult u 
eerst alle  aanwezige docu-
menten bestudeerd moeten 
hebben. Neem de tijd hier-
voor en vraag - waar nodig - 
een tweede mening (van een 
deskundige); bij voorkeur in 
overleg met alle erfgenamen 
om problemen op een later 
moment bij de afwikkeling 
te voorkomen.

Bij de aangifte erfbelasting 
spelen de verschillende 
documenten ook weer een 
rol. Bij het overlijden van 
een langstlevende van een 
echtpaar met kinderen is bij-
voorbeeld van belang wat er 
geregeld is na het overlijden 
van de eerst-overleden part-
ner. De nalatenschap van de 
eerst-overleden ouder vormt 
namelijk in veel gevallen 
(zonder testament en vaak 

ook in de situatie met een 
testament) een schuld in de 
nalatenschap van de langst-
levende ouder en verlaagt zo 
de verschuldigde erfbelas-
ting.

Een erfenis is veel regelen en 
in gesprek zijn, maar vooral 
goed de documenten en 
afspraken in beeld hebben. 
Bewaar dus de testamenten 
van uzelf en van uw ouders 
en lees eerst alles goed door 
voordat u tot afwikkelen 
over gaat. Duidelijk zal ook 
zijn dat het tijdens leven 
goed vastleggen in documen-
ten van afspraken en bedoe-
lingen de afwikkeling later 
kan vereenvoudigen.  
Wat we u dus vooral willen 
meegeven is:  “Veel erfgena-
men beginnen met verdelen 
van de erfenis, maar dat 
is eigenlijk pas het laatste 
hoofdstuk”.

Meer weten, ondersteuning 
en/of hulp nodig bij het 
opstellen of uitleggen van 
documenten of zoekt u een 
executeur of boedelgevol-
machtigde? Maak dan eens 
een afspraak voor een van 
onze erfcoach-spreekuren, 
bijvoorbeeld in Schiebroek, 
Prinsenland of Lansingerland 
of maak een afspraak bij ons 
op kantoor. Bel hiervoor: 010- 
3130823 of mail: info@akto.nu

Actief Fysiotherapie neemt 
eind maart afscheid van een 
gewaardeerde collega: Cees 
Kegel. Na 41 jaar als fysio-
therapeut werkzaam te zijn 
geweest gaat Cees Kegel ge-
nieten van een welverdiend 
pensioen.

Cees behaalde in mei 1979 
zijn diploma als fysiothera-
peut en heeft sinds die tijd 
niet stil gezeten.  In april 
1982 richtte hij, samen met 
drie collega’s een maat-
schap op. De maatschap was 
gevestigd aan de Teldersweg 
in Schiebroek. In de loop der 
jaren breidde de maatschap 
fors uit, zowel in locaties als 
in aantal fysiotherapeuten. 
In 1988 behaalde Cees zijn 
diploma als manueel thera-
peut: “een mooie aanvulling 
op het vak fysiotherapie”, 
aldus Kegel.

Ondanks het naderend pensi-
oen oefent Cees zijn vak nog 
steeds met veel passie en ple-
zier uit. De laatste tien jaar 
houdt hij zich voornamelijk 
bezig met de fysiotherapeuti-
sche zorg voor de ouderen in 
de wijken Schiebroek en Hil-

legersberg. Als je een auto-
tje van Actief Fysiotherapie 
door de wijk ziet rijden is de 
kans groot dat Cees achter 
het stuur zit: “Het is fijn om 
ouderen te helpen zodat zij 
zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven functioneren. 
Dat brengt met zich mee 
dat ik veel ouderen aan huis 
begeleid. Mensen die slecht 
ter been zijn en daardoor 
niet naar de praktijk kunnen 
komen, bezoek ik gewoon 
thuis. Hierdoor krijg je ook 
goed zicht op de thuissitu-
atie van die cliënten zodat je 

ook in dat opzicht advies kan 
geven“.

Naast de inhoudelijke kant 
van het vak heeft Cees zich 
altijd met veel plezier inge-
zet voor de organisatorische 
kant van de praktijkvoering. 
Het neerzetten van een 
stevige organisatie die Actief 
nu is, is mede te danken aan 
zijn inzet. Actief is een bedrijf 
geworden met 20 fysiothera-
peuten, 3 secretaresses en 8 
locaties. “Wie had dat 40 jaar 
geleden, toen we met z’n vie-
ren begonnen, gedacht?“, al-

dus Kegel.
Hoewel Cees zijn vak nog 
steeds graag uitoefent ziet 
hij niet tegen zijn pensioen 

op: “Ik heb genoeg hobby’s 
zoals golfen, fotograferen en 
genieten van de natuur op 
Texel. Eerst maar eens lekker 
bijkomen en wie weet, ligt er 
ook vrijwilligerswerk in het 
verschiet.

Cees is in ieder geval trots 
op het feit dat hij een mooie 
praktijk achter zich laat. 
Hij hoeft zich geen zorgen 
te maken over opvolging. 
Ook voor de ouderen zijn er 
andere gespecialiseerde col-
lega’s bij Actief.

Actief Fysiotherapie zwaait Cees Kegel uit!
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Stel dat je opnieuw de liefde 
van je leven tegenkomt en 
besluit wederom de gok te 
wagen: je gaat weer samen- 
wonen! Uiteraard wil je dat 
alles goed geregeld is. Zonder 
dat je het wellicht beseft, 
is er veel waaraan je moet 
denken. Mensen die eerder 
hebben samengewoond 
en kinderen uit een vorige 
relatie hebben, kun je niet 
vergelijken met starters. Toch 
leert de ervaring dat er veel 
samenwoners zijn met een 
niet goed doordacht samen-
levingscontract. Tijdens de 

digitale voorlichtingsavond 
die Kooijman Autar Notaris-
sen en DoorDeWijks op 18 
mei 2021 organiseren, zullen 
wij de onderwerpen bespre-
ken die in de praktijk vaak 
vergeten worden.

Alle vragen verdienen en 
krijgen een goed en duide-
lijk antwoord. Heeft u juridi-
sche of fiscale onderwerpen 
waarvan u graag zou zien dat 
wij ze behandelen tijdens de 
lezing, dan kan dat. Stuur een 
e-mail naar seminar@kooij-
manautar.nl.

Wij zullen dan tijdens de 
lezing op uw vragen terug-
komen.
 
Aanmelden
Stuur een e-mail naar semi-
nar@kooijmanautar.nl met 
uw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer. Graag per
persoon aanmelden.

Door: Aniel Autar, notaris Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen

Hoe vertel je je partner dat 
hij niet langer de ware is? 
En als je eenmaal de moed 
hebt verzameld om het 
hem te vertellen, wanneer 
maak je er werk van om de 

echtscheiding daadwerkelijk 
definitief te maken? Hoe 
lang mag de echtscheidings-
procedure eigenlijk duren 
en hoeveel rekening wil je 
houden met de gevoelens 
van je aanstaande ex en je 
kinderen?

“Trouwen doe je samen, 
scheiden doe je samen”, 
u zult deze oneliner vast 
wel vaker gehoord hebben. 
Wat mij betreft is dat een 
waarheid als een koe. Maar 
hoe doe je dat dan: samen 
scheiden? Mensen die op 
een fatsoenlijke wijze van 
elkaar willen scheiden, doen 
er verstandig aan om de 
hulp in te roepen van een 
in echtscheidingen gespe-

cialiseerde mediator.  Die 
mediator maakt alle voor de 
echtscheiding belangrijke 
onderwerpen bespreekbaar 
en zorgt ervoor dat u samen 
met uw echtgenoot werkt 
aan een oplossing waarin 
u zich beiden kunt vinden. 
Als er minderjarige kinderen 
zijn, moeten de scheidende 
ouders ook een ouderschaps-
plan maken. Dat plan moet 
tegenwoordig verplicht aan 
de rechter, die de echtschei-
ding zal uitspreken, worden 
getoond. Wist u trouwens 
dat mijn collega notaris 
Helma Leonhard-Strien een 
van de meest gerenommeer-
de echtscheidingsmediators 
in Zuid-Holland is?
Wie serieus werk wil maken 

van zijn echtscheidingscon-
venant en ouderschapsplan 
komt er gauw genoeg achter 
dat dat niet binnen een mum 
van tijd is afgerond. En daar 
wil ik het nu net met u over 
hebben. Als u al een nieuwe 
partner heeft en met die 
partner verder wilt gaan, zult 
u merken dat er een aantal 
wettelijke bepalingen zijn die 
u eigenlijk dwingen snel te 
scheiden. Zolang u namelijk 
(nog) getrouwd bent, bent 
u fiscaal partner met uw 
echtgenoot. Dit heeft bij-
voorbeeld gevolgen voor de 
hypotheekrenteaftrek. Als u 
met uw nieuwe partner een 
woning wilt kopen en daar-
voor een hypotheek nodig 
heeft, zal de hypotheekbank 

verlangen dat uw echtge-
noot toestemming voor de 
hypotheek geeft.  Ook het 
erfrecht kan roet in het eten 
gooien. Zolang u namelijk 
getrouwd bent, is uw echt-
genoot op grond van de wet 
uw erfgenaam. U kunt hem 
natuurlijk in uw testament 
onterven, maar de wet geeft 
hem een ijzersterke erfrech-
telijke bescherming. En als u 
uw nieuwe partner toch laat 
erven, terwijl u nog (steeds) 
getrouwd bent, betaalt die 
partner 30 tot 40 procent 
erfbelasting en is slechts € 
2.244,00 vrijgesteld van erf-
belasting. Uw nieuwe liefde 
wordt dus echt op de proef 
gesteld. Ik wens u veel wijs-
heid toe!

Aniel Autar, Notaris

+31 10 285 88 58 werk

aautar@kooijmanautar.nl

Scheiden? Wacht niet te lang!

Programma
18.40-18.45 Welkomstwoord

18.45-19.00 Regelingen voor de huur, eigen woning &                 

hypotheek

19.00-19.15  Kinderen uit een vorige relatie 

19.15-19.30 Gezamenlijke en privékosten  

19.30-19.45 Testament

19.45-19.50  Sluiting

Nieuwe relatie? Wat moet je beslist regelen met betrekking 
tot je kinderen en vermogen?

Mijn naam is Douwe Hoeks 
en ik ben geboren in het 
Twentse stadje Goor (vlakbij 
Enschede). In mei 2017 heb ik 
mijn studie notarieel recht 
afgerond aan de Rijksuniver-
siteit Groningen en sindsdien 
werk ik als kandidaat-notaris 
in Rotterdam. Sinds novem-
ber 2020 werk ik met veel 
plezier bij Kooijman Autar 
Notarissen. Daarvoor heb ik 
bij een groot internationaal 
kantoor met advocaten, be-
lastingadviseurs en notaris-
sen gewerkt.
Bij Kooijman Autar Notaris-

sen maak ik deel uit van de 
sectie personen-, familie- en 
erfrecht en estate planning 
(zorgen dat uw vermogen 
belastingtechnisch zo gun-
stig mogelijk bij uw erfge-
namen terechtkomt). Samen 
met mijn collega’s volg ik de 
wetgeving en jurisprudentie 
op de voet en bespreken wij 
die met elkaar. Hierdoor ben 
ik altijd op de hoogte van de 
laatste stand van zaken en 
nieuwe ontwikkelingen. 
In ‘mijn sectie’ helpen wij 
mensen met het opstellen 
van een testament, levens-

testament, huwelijksvoor-
waarden, samenlevingscon-
tract, schenkingsakte of het 
afwikkelen van een nalaten-
schap. 
Ik ben u graag van dienst bij 
het regelen van uw zaken 
op een van deze gebieden. 
Tijdens een bespreking komt 
uw persoonlijke situatie 
uitvoerig aan de orde. In dat 
gesprek probeer ik in uw 
huid te kruipen en te begrij-
pen hoe u denkt en wat u 
belangrijk vindt. Hierdoor 
kan ik u nóg beter adviseren. 
Uiteraard houd ik ook de 

fiscale kant in de gaten; in 
mijn advisering zal ik ook de 
besparing van erf-, schenk- 
en/of inkomstenbelasting 
betrekken, zodat u geen 
cent teveel aan belastingen 
betaalt.

Als u ook advies op het 
gebied personen-, familie- 
en erfrecht of estate plan-
ning nodig hebt of wil laten 
beoordelen of uw testament, 
huwelijksvoorwaarden of 
samenlevingscontract nog 
up-to-date is/zijn, ben ik u 
graag van dienst. U kunt 

contact met mij opnemen op 
010-2858821 of via dhoeks@
kooijmanautar.nl.

Douwe Hoeks

Maak kennis met Douwe Hoeks

Schrijf je meteen in voor de gratis KOOIJMAN AUTAR DoorDeWijks informatie- 
en voorlichtingsavond “Nieuwe relatie goed geregeld”

Deze bijeenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld 
voor mensen die liever de kop in het zand steken.


