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Geachte heer, mevrouw,

Als wethouder van onderwijs, jeugd 
en zorg wil ik natuurlijk dat alle 
Rotterdammers zo gelukkig en gezond 
mogelijk zijn, oog hebben voor elkaar 
en zich veilig voelen in hun buurt, wijk 
en stad. En dat geldt misschien wel 
extra voor onze oudere bewoners. Het 
belangrijk dat het ook goed gaat met 
hen. Dat ze niet achter de geraniums 
verdwijnen maar een (zin)vol en 
plezierig leven hebben. Veel senioren 
zijn vitaal en lopen over van kracht, 
energie en wijsheid. Maar bij sommige 
ouderen komen met het klimmen 
der jaren ook de gebreken. Dat zijn 
allebei redenen om extra aandacht 
te besteden aan onze Rotterdamse 
senioren.  

Met dit boekje in de hand kunt u 
activiteiten uitkiezen bij u in de buurt. 
Er staat in waar u kunt sporten en 
bewegen, gezellig samen eten, elkaar 
ontmoeten voor een spelletje, dans 

of zang, of computerles of taalles 
volgen. Ook staan er organisaties in 
die u kunnen helpen als u hulp of zorg 
nodig heeft, in de buurt, maar ook daar 
buiten. Veel is binnen handbereik in 
uw eigen wijk te vinden en dit boekje 
helpt u op de juiste weg. Op deze 
manier hopen wij dat u zoveel mogelijk 
zelfstandig en actief kunt blijven, in uw 
wijk en de stad. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.

Met vriendelijke groet,

Hugo de Jonge
wethouder onderwijs, jeugd en zorg

Voorwoord
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Minder partijpolitiek, meer 
buurt. Dat is de essentie van de 
gebiedscommissies. De vijftien leden 
van de gebiedscommissie Feijenoord 
zetten zich actief in om de belangen 
van de bewoners van het gebied 
Feijenoord te behartigen. Zij wonen 
in de wijken, en horen en ervaren 
wat bewoners, ondernemers en 
organisaties beweegt. Ze gebruiken 
hun netwerken in de politiek, wijk 
en stad om Feijenoord onder de 
aandacht te brengen en verder te 
helpen.

De leden van de gebiedscommissie 
Feijenoord dragen de ouderen in het 
gebied een warm hart toe. De vele 
ouderen in Feijenoord behoren tot 
de generatie die eigenhandig aan de 
wederopbouw van de stad hebben 
bijgedragen. Of zich als een van 
de eerste migranten in deze stad 
hebben gevestigd, en er hun bestaan 
hebben opgebouwd. Daarom heeft 
de commissie altijd een scherp oog 

voor zaken die de ouderen in het 
gebied betreffen. Denk bijvoorbeeld 
aan voorstellen om ouderen gezond 
te houden, aandacht voor meer 
zitplaatsen in de openbare ruimte, 
of bewonersinitiatieven die sociale 
contacten bevorderen. 

Met veel plezier brengt de (vice-) 
voorzitter van de gebiedscommissie 
namens de burgemeester de felicitaties 
over voor een 60-jarig huwelijk, of een 
100-jarige in het gebied. Dit is vaak 
niet alleen een gezellig, maar ook een 
nuttig bezoek. Op deze manier hoort de 
gebiedscommissie wat de senioren in 
Feijenoord aan het hart gaat en waar zij 
hun inspanningen nog verder op kunnen 
richten.
 
Wijken in Feijenoord 
• Afrikaanderwijk
• Bloemhof
• Feijenoord
• Hillesluis
• Katendrecht – Wilhelminapier 

Gebieds-
commissie
Feijenoord
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• Kop van Zuid - Entrepotgebied - 
Noordereiland

• Vreewijk 

Leden van de gebiedscommissie
• Dhr. A. van Zevenbergen, vice 

voorzitter
• Dhr. F. Elbay, vice voorzitter
• Mw. P.J.M. Noel, voorzitter
• Dhr. E.R. Arnold
• Dhr. A.C. Berg
• Dhr. J. Brinkman
• Dhr. D. Catikkas
• Dhr. M.D.I. Din
• Dhr. M. Dogan
• Mw. E.C. Kramer-Blansjaar
• Dhr. P.M.L.W. Lamers
• Mw. L. Schouwenburg
• Dhr. M. van Lent
• Dhr. H. van Rijn
• Dhr. S.H. Yeyden

Informatie en contactgegevens
Meer informatie en alle contactgegevens 
van de leden van de gebiedscommissie 
vind u op www.rotterdam.nl/feijenoord. 
Telefoon algemeen: 14 010, e-mail: 
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postadres: Postbus 70012, 3000 KP 
Rotterdam

Bewonersinitiatieven
Heeft u een goed idee voor uw 
straat of wijk en wilt u dat samen met 
medebewoners realiseren? Dan kunt u 
bij de gebiedscommissie een aanvraag 
indienen voor een bijdrage om uw idee 
uit te voeren. De gebiedscommissie 
heeft  voldoendebudget om Rotter-
dammers met goede ideeën te 
ondersteunen.  

Op www.opzoomermee.nl/bewonersidee 
staat waaraan uw initiatief moet voldoen 
en vindt u het aanvraagformulier. De 
gebiedscommissie beslist vervolgens 
over uw aanvraag.
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U woont nog zelfstandig en waar-
schijnlijk wilt u van tijd tot tijd 
binnen de stad reizen. Als u geen 
gebruik kunt maken van een eigen 
vervoermiddel, zijn er gelukkig 
verschillende alternatieven.

Vrij reizen met het 
openbaar vervoer
Vanaf de leeftijd van 65 jaar en zes 
maanden heeft u recht op vrij reizen 
met het openbaar vervoer. U kunt zelf 
uw abonnement regelen maar doet 
u dit liever aan de balie bij een RET 
servicepunt, dan kan dat natuurlijk ook. 
Let op: het Vrij reizen-abonnement 
kan alleen gekoppeld worden aan een 
persoonlijke OV-chipkaart. Dit is een 
openbaar vervoer kaart met uw foto 
erop. Als u die nog niet heeft, kun u 
hem aanvragen via www.ov-chipkaart.
nl of via 0900 – 09 80.

Zo regelt u zelf uw vrij reizen 
abonnement:
1. U ontvangt ruim voor uw AOW-

gerechtigde leeftijd van de 
gemeente een brief met een 
formulier. Vul op het formulier 
duidelijk uw persoonlijke OV-
chipkaartnummer in. Stuur het 
formulier terug in de bijgeleverde 
antwoordenvelop. Een postzegel is 
niet nodig. 

2. Uw aanvraag wordt verwerkt. 
Uiterlijk drie weken voor ingang 
van uw AOW-gerechtigde leeftijd 
krijgt u van de gemeente bericht 
dat u het vrij reizen abonnement 
op uw persoonlijke OV-chipkaart 
kunt zetten. De meeste winkels van 
Albert Heijn, Primera en Tabac & 
Gifts hebben hiervoor een gele 
OV-chipkaart automaat staan. Kijk 
op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder 
voor een automaat in uw buurt.

Vervoer
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Telefoonnummers wijkbus Rotterdam 

Wijkbus gebied Wijkbus organisatie Telefoonnr.
Wijkbus Centrum Stichting Radar WMO diensten 010 – 217 19 19

Wijkbus Charlois Stichting Wijkbus Charlois 010 – 481 76 48

Wijkbus Feijenoord Stichting Wijkbus Feijenoord 010 – 820 18 80

Wijkbus Delfshaven Stichting Wilskracht Werkt 06 – 24 66 80 43

Wijkbus Noord Stichting Wijkbus Feijenoord 010 – 820 18 80

Wijkbus Hillegersberg/ Stichting Wijkvervoer  010 – 418 81 21

Schiebroek Hillegersberg/Schiebroek 

Wijkbus Hoek van Holland Stichting Vitis Welzijn Vervoer 017 – 463 03 58

Wijkbus Hoogvliet/Pernis Stichting Wijkbus 010 – 760 22 33

 Hoogvliet/Pernis

Wijkbus Kralingen/Crooswijk Stichting Middin 010 – 413 49 54

Wijkbus Overschie Stichting Wijkbus Overschie 010 – 415 35 35

Wijkbus Prins Alexander Stichting Wijkbus Alexander 010 – 455 85 17

Wijkbus Rozenburg Stichting Careyn 06 – 28 12 66 12

Wijkbus IJsselmonde Vereniging Wijkbus 010 – 479 54 04

 Groot IJsselmonde

 Lombardijen 010 – 419 10 20

Vrij reizen abonnement regelen bij 
RET servicepunt
Als u het lastig vindt om dit zelf te 
regelen, kunt u hiervoor ook terecht 
bij één van de servicepunten van 
RET: bij de metrostations Rotterdam 
Centraal, Beurs en Zuidplein of bij de 
Servicewinkel op de Laan op Zuid 2. 
Neemt u dan wel het formulier en een 
legitimatiebewijs mee, zodat u zich kunt 
legitimeren.

Saldo OV-chipkaart
Let op: het is belangrijk dat er minimaal 
1 euro op uw persoonlijke OV-chipkaart 
staat. Er moet saldo op uw OV-chip-

kaart staan, anders kan het vrij reizen 
abonnement niet op uw kaart worden 
geladen. U kunt het saldo checken via 
een gele OV-chipkaart automaat in een 
winkel bij u in de buurt.

Wijkbus
Als u geen gebruik kunt maken van een 
eigen vervoermiddel, het openbaar 
vervoer of een taxi, is de wijkbus 
misschien een goed alternatief. De 
wijkbus is bedoeld voor 55-plussers 
en mindervaliden die niet zelf voor 
vervoer kunnen zorgen. In alle 
gebieden kunnen bewoners de wijkbus 
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VraagWijzer bij u in het gebied gaan. 

Vervoer op Maat speciaal voor 
75plussers
U reist overdag met het openbaar 
vervoer of de wijkbus, maar wellicht 
maakt u ’s avonds (tussen 19.00 en 
01.00 uur) liever gebruik van Vervoer 
op Maat. Bijvoorbeeld om een kennis 
te bezoeken of naar een kaartavond 
te gaan. Dan heeft u geen indicatie 
nodig. Iedere Rotterdammer van 75 jaar 
en ouder kan hiervoor een Vervoer op 
Maat 75+ pas krijgen. Daarmee kunt u 
binnen de gemeente tegen vergoeding 
‘s avonds gebruik maken van Vervoer 
op Maat. Als u buiten de gemeente 
reist, kan dit tot maximaal vijf zones 
rondom uw woonadres. De pas is 
gratis, u betaalt Vervoer op Maat per rit.

Vervoer op Maat 75+ pas aanvragen
Een Vervoer op Maat 75+ pas kunt 
u aanvragen bij de gemeente. Dit 
kan via internet (www.rotterdam.nl/
vervoeropmaat), door te bellen met 14 
010 of u kunt naar de VraagWijzer in uw 
gebied gaan.

Reizen met de Vervoer op Maat pas
Met de Vervoer op Maat-pas of de 
Vervoer op Maat 75+ pas kunt u reizen 
met Vervoer op Maat. De pas kunt u 
gebruiken om ritten te reserveren en 
te betalen. U reserveert de ritten met 
het pasnummer op de pas. Voordat 
u de eerste rit kunt maken, moet u 
een machtiging afgeven voor een 
automatische incasso. Zodra deze 
machtiging is ontvangen, kunt u de 
Vervoer op Maat-pas of Vervoer op 
Maat 75+ pas gebruiken. Tijdens de 
ritten dient u uw pas altijd bij u te 
hebben.

gebruiken. De wijkbus rijdt naar alle 
bestemmingen in de wijk. 

Wie gebruik wil maken van de 
wijkbus moet lid worden van de 
wijkbusorganisatie. De prijs van het 
abonnement en de ritprijs verschillen 
(nu nog) per gebied. Op een aantal 
bussen rijdt een begeleider mee die 
helpt met het tillen van boodschappen 
of om een rollator in de bus te plaatsen. 
De wijkbus rijdt van maandag tot en 
met vrijdag en het is mogelijk wekelijkse 
vaste afspraken te maken. In enkele 
gebieden vervoert de wijkbus oudere 
en minder valide bewoners ’s zondags 
naar de kerk. Tegen extra betaling 
kan de bus ook naar een bestemming 
buiten de wijk rijden. Rotterdammers 
met een indicatie voor Vervoer 
op Maat die zelf in en uit kunnen 
stappen, kunnen ook gebruikmaken 
van de wijkbus. Dit biedt hen meer 
keuzevrijheid. In alle gebieden kunnen 
de VraagWijzers informatie geven over 
de wijkbusorganisaties. 

Vervoer op Maat
Om gebruik te kunnen maken van 
Vervoer op Maat, heeft u een indicatie 
nodig, ongeacht uw leeftijd. Met 
Vervoer op Maat kunt u overdag en ’s 
avonds reizen. U moet hiervoor een 
aanvraag indienen bij de gemeente. 
Samen met u kijkt de gemeente 
waar u naar toe zou willen gaan en 
waarom dat niet lukt. Indien er geen 
andere oplossing is, komt u mogelijk 
in aanmerking voor een Vervoer op 
Maat-pas. Aanvragen kan via internet 
(www.rotterdam.nl/zorgdichtbij), door 
te bellen met 14 010 of u kunt naar 
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65+ veilig op weg met 
opfriscursus
De gemeente vindt het belangrijk 
dat u zo lang mogelijk mobiel kunt 
blijven en op een veilige manier 
kunt deelnemen aan het verkeer. Als 
oudere verkeersdeelnemer bent u 
soms kwetsbaar. U heeft vaak al lang 
geleden uw rijbewijs gehaald. Intussen 
zijn er verkeersregels veranderd, 
verkeerssituaties aangepast en is het 
vooral veel drukker geworden op de 
weg. Misschien heeft u ook te maken 
met fysieke en mentale veranderingen. 
Ondanks uw jarenlange ervaring in 
het verkeer, heeft u wellicht behoefte 
om uw kennis en vaardigheden op 
te frissen. Daarom organiseert de 
gemeente in samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland verschillende 
opfriscursussen zoals:  

•  Opfriscursus rijvaardigheid 
automobilisten 
Informatie en aanmelden:  
Jan de Jong,  
telefoon 06 - 13 52 07 50,  
e-mail: jwmj.dejong@planet.nl

• Scootmobielcursussen en E-bike 
cursus 
Informatie en aanmelden:  
Linda de Jong, 
telefoon 0184 - 685 317,  
e-mail: dcdejong@hetnet.nl 

Meer informatie over verkeerslessen 
voor senioren: vvn.nl/wat-we-doen/
voor-senioren

Reserveren of vragen over uw rit
Heeft u vragen over een rit of wilt u 
telefonisch reserveren? De reserveerlijn 
is 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar:
•  Reserveerlijn inwoners Rotterdam: 

010 - 428 86 55
•  Reserveerlijn inwoners Hoek van 

Holland: 0174 - 82 03 00
•  Reserveerlijn inwoners Rozenburg: 

0181 - 21 24 34  

U kunt een rit ook online reserveren, via 
de Vervoer op Maat app of via Teletolk. 
Kijk op www.mijnvervoeropmaat.nl voor 
meer informatie.

Waterbus
Ook vervoer over het water is 
mogelijk in onze waterrijke stad. 
Met de Waterbus bereikt u diverse 
bestemmingen in Rotterdam en 
omgeving. U kunt ook leuke uitstapjes 
maken met de Waterbus, zoals de 
Haringvliet Expeditie of naar Kinderdijk. 
65-plussers reizen tegen gereduceerd 
tarief met de Waterbus. Let op: u moet 
dan wel een persoonlijke OV-chipkaart 
hebben. Voor meer informatie kijk op 
www.waterbus.nl of bel gratis  
0800 - 023 25 45.

Watertaxi Rotterdam
Naast de waterbus kent Rotterdam 
ook de watertaxi. Zowel inwoners als 
bezoekers maken hier gebruik van. 
In het dagelijkse woon/werkverkeer 
gebeurt dat nergens anders in Europa. 
Voor reserveringen op de dag zelf of 
in het weekend voor de opvolgende 
dag kunt u bellen naar 010 – 403 03 03. 
Voor de veerdiensten van en naar Hotel 
New York hoeft u niet te reserveren. 
Voor meer informatie of online 
reserveren: www.watertaxirotterdam.nl
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van mantelzorg. Een overzicht van 
VraagWijzers per gebied vindt u op 
www.rotterdam.nl/vraagwijzer of bel  
14 010.

Vervangende zorg
De gemeente kan u helpen met 
vervangende zorg. Bijvoorbeeld 
met dagbesteding voor degene die 
u verzorgt of bij het vinden van een 
logeerhuis waar hij of zij een paar 
nachten kan blijven. Zo staat u er niet 
meer helemaal alleen voor.

In Rotterdam zorgen duizenden 
mensen voor iemand uit hun 
familie of vriendenkring. Als u dat 
doet, bent u mantelzorger. Veel 
mensen zijn mantelzorger zonder 
het zelf te weten. Ze verlenen wél 
onmisbare zorg en zijn daarmee 
van onschatbare waarde. Door hun 
inzet kunnen veel Rotterdammers, 
die extra zorg nodig hebben, 
thuis blijven wonen. De gemeente 
Rotterdam waardeert en ondersteunt 
mantelzorgers. Hier volgt een 
overzicht van de belangrijkste 
regelingen die de gemeente heeft om 
mantelzorgers te ondersteunen:

Advies en ondersteuning
Elk gebied (voorheen deelgemeente) 
heeft een VraagWijzer. Hier kunt u 
terecht voor informatie, advies en 
ondersteuning, ook op het gebied 

Mantelzorg
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Parkeren in de buurt
Wanneer degene voor wie u zorgt 
een CIZ- of Wmo-indicatie heeft én 
in een gebied woont waar betaald 
parkeren geldt, kan hij of zij een 
mantelzorgparkeervergunning 
aanvragen. Als mantelzorger parkeert u 
dan gratis in de buurt. Meer informatie 
of direct aanvragen? Bel 14 010 of 
bezoek de website www.rotterdam.nl/
product:mantelzorgparkeervergunning.

Gratis Rotterdampas
Als mantelzorger kunt u een gratis 
Rotterdampas aanvragen. Hiermee kunt 
u meer dan 750 leuke dingen doen, 
gratis of met korting, zie ook pagina 26. 
Voor de aanvraag van de pas heeft u 
een mantelzorgverklaring nodig. Wilt u 
de mantelzorgverklaring aanvragen of 
meer informatie? Kijk dan op 
www.rotterdam.nl/mantelzorg of bel  
14 010.

Professionele hulp
Denkt u dat professionele zorg nodig 
is? Bijvoorbeeld omdat degene voor 
wie u zorgt psychische problemen 
heeft, of omdat hulp van een 
professionele verpleegkundige nodig 
is? VraagWijzer kan u verder helpen.

Huishoudelijke hulp
Als mantelzorger kunt u uw voordeel 
doen met tegoedbonnen waarmee u 
extra huishoudelijke hulp kunt inkopen 
voor degene die u verzorgt. Handig, 
bijvoorbeeld als u zelf met vakantie 
gaat.

Urgentie huurwoning
Ook ondersteunt de gemeente bij het 
aanvragen van een urgentieverklaring. 
Wanneer degene die u verzorgt te ver 
bij u vandaan woont, kunt u voorrang 
krijgen op een woning bij elkaar in de 
buurt. Dit heet een urgentie-aanvraag.
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Zelfstandig blijven wonen en dingen 
zoveel mogelijk zelf regelen. Dat 
wilt u als 75-plusser waarschijnlijk 
graag. Maar soms kunt u daarbij 
wel wat hulp gebruiken. Daarom 
heeft de gemeente in ieder gebied 
(voormalige deelgemeente) van 
Rotterdam een VraagWijzer waar u 
terecht kunt voor informatie, advies en 
ondersteuning. Heeft u bijvoorbeeld 
vragen over ingewikkelde brieven, 
juridische kwesties, uw gezondheid of 
geld? En komt u er zelf niet uit? Dan 
kan VraagWijzer u ondersteunen en 
adviseren. 

VraagWijzer denkt met u mee
Als u bij VraagWijzer bent, kijkt 
een medewerker van VraagWijzer 
samen met u wat er precies aan de 
hand is. Samen zoekt u naar een 
passende oplossing. U bepaalt zelf 
welke mogelijkheden het beste bij u 
passen of wat uw familie, vrienden 
of buren kunnen doen. Als het 
nodig is, maakt de medewerker een 

vervolgafspraak met u. Wanneer u meer 
gespecialiseerde ondersteuning of 
hulp nodig heeft, kan de medewerker 
u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een 
hulpverlener van een zorgorganisatie of 
het wijkteam.

VraagWijzer biedt informatie, advies 
en ondersteuning bij bijvoorbeeld:
•  Het regelen van Wmo-voorzieningen, 

zoals een aanpassing in de woning, 
Vervoer op Maat, huishoudelijke 
ondersteuning, persoonlijke 
begeleiding of mantelzorg.

•  Juridische kwesties: u heeft 
bijvoorbeeld een vraag over 
toeslagen of hulp nodig bij het 
opstellen van een bezwaarschrift. 

•  Het versterken van uw eigen 
netwerk, bijvoorbeeld als u eenzaam 
bent.

•  Financiële problemen: bijvoorbeeld 
als u met schulden te maken heeft.

•  Activiteiten en mogelijkheden in de 
wijk.

Maakt u zich zorgen over iemand 
anders?
Ook als u zich zorgen maakt over 
iemand in uw omgeving, kunt u bij 
VraagWijzer terecht. Bijvoorbeeld als 
u uw buurvrouw al een tijdje niet hebt 
gezien en er ook niet wordt gereageerd 
als u aanbelt. U kunt uw zorgen 
doorgeven aan VraagWijzer, maar u 
kunt ook contact opnemen met de 
politie (tel 0900 - 88 44). 

VraagWijzer 
luistert, 
adviseert en 
ondersteunt 
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Hoe bereikt u VraagWijzer?
U kunt VraagWijzer op drie manieren 
bereiken:

1. Op internet:  
www.rotterdam.nl/vraagwijzer

2. Telefonisch: 14 010
3. Door langs te gaan bij VraagWijzer in 

uw gebied. 

Verderop in deze gids vindt u het 
adres, op pagina 32. U kunt tijdens het 
spreekuur langskomen en in sommige 
gebieden ook een afspraak maken.

 

De meest voorkomende 
vragen aan VraagWijzer zijn: 

• Wilt u mij deze brief uitleggen?
• Ik kan mijn huis niet meer zelf 

schoonhouden, kan ik hulp 
krijgen?

• Ik pieker veel, kan 
maatschappelijk werk mij 
helpen?

• Ik wil ergens bezwaar tegen 
maken, hoe doe ik dat?

• Ik kan niet rondkomen, hoe moet 
ik dat aanpakken?

• Wilt u mij helpen met het invullen 
van deze formulieren?

• Hoe kan ik huurtoeslag 
aanvragen?

• Ik heb zoveel schulden, hoe 
moet ik dat gaan betalen?
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Veel mensen en organisaties vragen 
uw aandacht. Vooral als u afhankelijk 
bent van hulp. Helaas wordt er 
regelmatig misbruik gemaakt van 
uw afhankelijkheid. En niet alleen 
door onbekenden. Ook uw dochter, 
zoon of een (ver) familielid kan 
zich schuldig maken aan financiële 
uitbuiting. Dat kan hard aankomen. 
Financiële uitbuiting is het ongepast 
gebruik maken van de bezittingen 
van iemand anders. 

Voorbeelden zijn onder andere:
•  pinpasfraude
•  een gedwongen testamentswijziging 
•  diefstal van geld, sieraden, 

goederen
•  verkoop van eigendommen
•  misbruik van machtigingen (en/of 

rekeningen)
•  misbruik van rekeningen

Financiële 
uitbuiting



17

Tips voor het regelen van financiële zaken

Tip 1: Praat erover met uw kinderen of een betrouwbare persoon in uw omgeving en 

schrijf de afspraken op. Dit kan op een gewoon briefje met uw handtekening of officieel 

regelen via een levenstestament bij de notaris.

Tip 2: Regel zoveel mogelijk betalingen automatisch. Dan weet u zeker dat uw vaste 

lasten iedere maand op tijd worden betaald en er geen achterstanden ontstaan.

Tip 3: Veilig pinnen is belangrijk. Niet te veel geld in één keer opnemen bijvoorbeeld. 

U kunt ook een pinlimiet vaststellen, dan kan er per pintransactie niet meer dan 

het vastgestelde bedrag opgenomen worden. Geef uw pincode nóóit af. Sommige 

banken hebben een speciale service voor senioren. Informeer bij uw bank naar de 

mogelijkheden.

Tip 4: Geef niet te veel uit handen zoals pinpas of internetbankieren wanneer het nog niet 

hoeft. Vraag uw bank om advies hierover. Er bestaan cursussen internetbankieren voor 

senioren.

Tip 5: Met een machtiging geeft u iemand toegang tot uw rekening, maar onder 

voorwaarden. Dat kan handig zijn, wanneer deze persoon u helpt met uw administratie. U 

kunt een machtiging zonder toestemming van de gemachtigde weer ongedaan maken.

Tip 6: Heeft u een mantelzorger? Neem naast uw eigen bankrekening een aparte 

huishoudrekening en laat hier maandelijks automatisch een bedrag naar overmaken. Dit 

geld kan een mantelzorger dan gebruiken voor de boodschappen.

Tip 7: Vraag alvast een gemachtigde pas aan op naam van bijvoorbeeld een van uw 

kinderen, mantelzorger of vertrouwenspersoon. Deze pas kunt u in eigen beheer houden 

tot het moment dat u de deur niet meer uit kunt. Met deze pas kan dan voor u gepind 

worden. Uw persoonlijke pas hoeft dan niet met pincode uit handen gegeven worden. Bij 

misbruik kunt u deze pas meteen blokkeren.

Tip 8: Als u genoodzaakt bent om uw zaken te laten behartigen door een ander, hou toch 

zelf ook zoveel mogelijk overzicht en controle of regel toezicht van een 2e persoon. Dit 

‘meerdere ogen principe’ voorkomt financieel misbruik.

Heeft u een vermoeden van financiële uitbuiting? Praat erover met iemand die u 

vertrouwt in uw omgeving of bel met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 0800 – 20 00 

gratis en 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar. Op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

financielebescherming leest u meer informatie over financiële uitbuiting en vindt u tips. 
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Wat kunt u zelf doen om onder de 
mensen te komen? We hebben tien 
tips voor als u graag nog het contact 
opzoekt met anderen. 

1. Groet uw buurman/buurvrouw en 
zwaai als u hem of haar ziet. 

2. Wilt u iets voor een ander 
betekenen? Of zoekt u juist hulp? 
Zoek en vind elkaar met behulp 
van ‘Rotterdammersvoorelkaar’, 
een online ontmoetingsplaats 
voor iedereen die wil helpen of 
juist wat hulp kan gebruiken. 
Het kan allemaal via www.
rotterdammersvoorelkaar.nl. Kijk 
voor verdere informatie in de 
rubriek ‘Vrijwilliger worden of 
vrijwilliger gezocht’. 

3. Bezoek eens een VraagWijzer 
bij u in de buurt en vraag om 
gerichte hulp. 
 

4. Neem contact op met een 
telefonische hulplijn, bijvoorbeeld 
Sensoor, telefoon 0900 - 07 67  
(5 cent per minuut). U kunt uw 
hart luchten en u vindt een 
luisterend oor. Of neem eens 
contact op met De Zilverlijn, een 
speciale telefoonservice van 
het Ouderenfonds. Als u zich 
telefonisch aanmeldt via  
0900 – 608 01 00, wordt u 
regelmatig gebeld door een 
professionele vrijwilliger. 

5. Wilt u graag leuke dingen doen, 
maar dan wel samen met iemand? 
Probeer dan Klup, de app voor 
senioren, www.kluppen.nl of 
download de app in de AppStore 
of via Google Play. 

6. Houdt u van lezen? Word 
voorlezer voor kinderen in de 
buurt en meld u aan bij Opzoomer 
Mee. Het is gezellig, de kinderen 
in de straat leren elkaar kennen en 
u leert de kinderen kennen. 

7. Vindt u het leuk als iemand 
met u een ommetje maakt, een 
spelletje komt spelen of gewoon 
een kopje koffie komt drinken? 
Neem dan gerust telefonisch 
contact op met Maatjes Vrijwillige 
Zorg (MVZ), 010 – 269 11 00 
of kijk op de website www.
vrijwilligerswerkrotterdam.nl 
(Kijk voor verdere informatie in 
de rubriek ‘Vrijwilliger worden of 
vrijwilliger gezocht’). 

Wat kunt u 
zelf doen?



19

8. Bied hulp aan. Misschien kunt u 
de post voor de buren bijhouden 
tijdens hun vakantie? Veel mensen 
vinden het fijn als een ander iets 
voor ze wil doen. 

9. Als u een dierbare bent verloren 
of een ziekte of aandoening 
heeft, vindt u wellicht steun bij 
lotgenoten, bijvoorbeeld bij 
een patiëntenvereniging of een 
nabestaandengroep zoals het 
Rouwcafé van Humanitas. 

10. In Rotterdam organiseren 
hulpverlening- of vrijwilligers- 
organisaties activiteiten voor 
mensen die eenzaam zijn. 
Bijvoorbeeld ‘Bij Bosshardt’, 
een huiskamer voor de buurt 
van het Leger des Heils, waar u 
terecht kunt voor een kop koffie, 
een luisterend oor, gezellige 
maaltijden of andere activiteiten.

De gemeente Rotterdam pakt 
eenzaamheid onder ouderen 
aan! Meer weten? Bezoek een 
VraagWijzer bij u in het gebied 
of kijk op de website 
www.rotterdam.nl/
iklaatjenietalleen
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Sinds 2015 heeft elke wijk in 
Rotterdam een eigen wijkteam. Een 
wijkteam is er voor maatschap-
pelijke ondersteuning aan alle 
Rotterdammers die dit nodig 
hebben. Medewerkers van het 
wijkteam hebben kennis en ervaring 
op het gebied van jeugdhulp, hulp 
bij opvoeden, financiën, wonen, 
werk, kinderen en volwassenen 
met een beperking en geestelijke 
gezondheidszorg. Zij bieden 
u de juiste hulp dicht bij huis. 
Het wijkteam biedt kortdurende 
ondersteuning (drie tot zes 
maanden) of basishulp dicht bij huis.

Doorverwijzen
U meldt zich niet zelf aan bij het 
wijkteam. Uw huisarts, een medewerker 
van VraagWijzer, de woningcorporatie 
of een hulpverlener verwijst u door.

Wat doet een wijkteam?
Nadat een verwijzer heeft vastgesteld 
dat u ondersteuning van het 

wijkteam nodig heeft, bezoekt een 
wijkteammedewerker u thuis. Samen 
bespreekt u wat er aan de hand is en 
welke oplossingen mogelijk zijn. De 
wijkteammedewerker bekijkt ook wat u 
zelf kunt doen en welke ondersteuning 
u verder nodig heeft. Het wijkteam kan 
zelf kortdurende hulp bieden. Indien 
nodig, kan het wijkteam specialistische 
hulp of langdurige ondersteuning voor 
u inschakelen.

Vaste contactpersoon
Vaak wordt de wijkteammedewerker 
met wie u het eerste contact heeft, ook 
daarna uw vaste aanspreekpunt. Deze 
wijkteammedewerker onderhoudt dan 
ook het contact met eventuele andere 
hulpverleners.

Hoe werkt de hulp?
Als u hulp nodig heeft bij het 

oplossen van een probleem, kunt 

u daarover informatie opzoeken op 

www.rotterdam.nl/zorgdichtbij  of 

bellen met de gemeente via  

14 010. Komt u er dan nog niet 

uit, dan kunt u het bespreken met 

een medewerker van VraagWijzer. 

Die bekijkt samen met u hoe u het 

zelf op kunt lossen, eventueel met 

hulp van iemand uit uw omgeving. 

Lukt dat niet, dan heeft u wellicht 

professionele ondersteuning nodig. 

De medewerker van VraagWijzer wijst 

u waar u moet zijn.

Wijkteam
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Rotterdammers van 75 jaar of 
ouder kunnen gebruikmaken 
van tegoedbonnen voor extra 
huishoudelijke hulp. U betaalt een 
bijdrage van € 5,- per tegoedbon. 
Één tegoedbon is inwisselbaar voor 
één uur huishoudelijke hulp.

Waarvoor kunt u de tegoedbon 
gebruiken?
Komt u aan sommige huishoudelijke 
werkzaamheden niet toe, zoals het 
opruimen van kasten of een grote 
schoonmaak? Wilt u bepaalde 
werkzaamheden vaker laten doen? 
U bepaalt zelf voor welke (extra) 
huishoudelijke werkzaamheden u de 
hulp inzet. U koopt de tegoedbonnen 
bij één van de deelnemende 
aanbieders. Per woonadres kunt u 
maximaal 52 tegoedbonnen per jaar 
kopen.

Tegoedbonnen 
voor extra 
huishoudelijke 
hulp

De deelnemende zorgaanbieders:

 � Aafje
0180 - 642 233 
voucherregeling@aafje.nl

 � De Zellingen 
010 - 284 33 00  
clientservice@zellingen.nl

 � Humanitas 
010 - 271 38 00  
klantenservice 
@stichtinghumanitas.nl

 � Lelie Zorggroep 
010 - 233 13 75 
hhrotterdam@leliezorggroep.nl

 � MOB 
010 - 476 08 18 
info@mob.nu

 � Tzorg 
010 - 298 36 20  
rotterdam@tzorg.nl

 � Vierstroom kracht & co 
06 - 11 37 46 79 /  
06 - 28 28 92 28  
info@krachtenco.nl

 � Zorgfamilie 
010 - 232 22 66  
info@zorgfamilie.nl

Ontvangt u al huishoudelijke 
ondersteuning via de gemeente?
Dan kunt u de tegoedbonnen gebruiken 
als aanvulling daarop. U kunt ze dan 
inzetten:
• Voor werkzaamheden waarvoor 

u géén indicatie heeft. Heeft 
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u bijvoorbeeld al hulp bij het 
schoonhouden van uw huis, dan 
kunt u de tegoedbon gebruiken 
voor hulp bij het strijken of de 
boodschappen.

• Om werkzaamheden vaker 
uit te laten voeren. Sommige 
werkzaamheden, bijvoorbeeld 
het schoonmaken van de ramen, 
wilt u misschien vaker laten doen 
dan u met uw zorgaanbieder heeft 
afgesproken.

Waarschijnlijk wilt u zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. Dan is 
het verstandig om te bekijken of er 
aanpassingen in uw woning nodig 
zijn. Daarmee voorkomt u problemen 
en verbetert uw wooncomfort.

Wat kunt u zelf doen?
• Goede verlichting bij voor- en 

achterdeur, zodat u kunt zien wie er 
voor de deur staat, maar ook waar 
u zelf loopt.

• Een rookmelder op elke verdieping. 
Er bestaan ook gekoppelde 
brandmelders die u zelf of iemand 
anders bij brand een melding 
geven via een bericht op een 
smartphone. Bijvoorbeeld als u 
niet thuis bent of als u zich zorgen 
maakt dat u uzelf niet op tijd in 
veiligheid kunt brengen.

• Een veilige trap. Soms kan een 
kleine aanpassing ervoor zorgen 
dat u zelf nog in beweging blijft en 
veilig de trap op komt, bijvoorbeeld 
door een extra trapleuning.

• Houvast bij op- en afstapjes: een 

Langer 
zelfstandig 
thuis wonen
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been zijn, en geeft suggesties voor 
technische oplossingen in huis. Van alle 
hulpmiddelen wordt aangegeven hoe 
ze werken en ook welke financiering 
hiervoor mogelijk is.

De keuzegids is handig voor iedereen 
die meer wil weten over technische 
hulpmiddelen voor in huis. De gids is 
beschikbaar bij VraagWijzers en ook 
de downloaden via www.rotterdam.nl/
overzichtinthuistechnologie.

Een ander huis
In sommige gevallen leveren aanpas-
singen in huis onvoldoende resultaat 
op, of is het huis om andere redenen 
minder geschikt om te blijven wonen. 
Dan is het goed om te bekijken wat uw 
mogelijkheden zijn voor het vinden van 
een andere woning.

Mogelijkheden voor het vinden van 
een andere woning:
• Een nieuwe woning vindt u 

voornamelijk via internet. Vraag 
zo mogelijk hulp in uw omgeving 
als u het zelf niet kunt. Sociale 
huurwoningen vindt u via Woonnet 

greep of beugel bij bijvoorbeeld 
het bad of de keldertrap.

• Een thermostaatkraan in douche of 
bad. Hiermee kunt u verbranding 
voorkomen.

• Een toilet op de slaapverdieping, 
zodat u ’s nachts geen trappen 
hoeft te lopen.

• Een nachtlampje met 
bewegingssensor, zodat u ’s 
nachts niet in het donker over de 
gang hoeft.

Hulpmiddelen
Grotere ingrepen, zoals een traplift, til-
lift of aangepaste keuken, kunnen soms 
(deels) worden vergoed via de Wmo. U 
kunt hiervoor terecht bij de VraagWijzer. 
Maar er zijn ook hulpmiddelen beschik-
baar, die u zelf kunt aanschaffen bij de 
plaatselijke huishoudwinkels (zoals een 
bouwmarkt, Action, Blokker of Mars-
kramer). Denkt u hierbij aan elastische 
schoenveters, douchebeugels, wan-
delstok, rollator en technische snufjes 
zoals lampjes met bewegingssensoren.

Thuistechnologie
Er bestaat een ruim aanbod aan 
technische hulpmiddelen, die helpen 
om veilig en comfortabel zelfstandig 
te wonen. Het gaat vaak om kleine, 
praktische oplossingen, die ouderen 
en mensen met een beperking kun-
nen helpen om hun zelfstandigheid te 
bewaren. De Keuzegids Thuistechno-
logie helpt bewoners en zorgprofes-
sionals om te bepalen welke techni-
sche hulpmiddelen het beste kunnen 
worden ingezet om zelfstandig wonen 
gemakkelijker te maken voor ouderen 
of mensen met een beperking. De gids 
beschrijft concrete belemmeringen, 
zoals slechthorendheid of slecht ter 
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Mediawijs 
met 
Bibliotheek 
Rotterdam

Uit onderzoek blijkt dat bijna zestig 
procent van de 65-plussers geen 
sociale media gebruikt. Bij de 
65-minners is dat twintig procent. 
Senioren die deze media wel 
gebruiken, vinden dat het hen een 
hoop plezier en contacten brengt. 
Zou u het wel willen proberen, maar 
weet u niet goed hoe? De bibliotheek 
biedt hulp.

Rijnmond. U moet zich hier eerst 
registreren, daarna kunt u reageren 
op woningen via internet op  
www.woonnetrijnmond.nl. Hier kunt 
u allerlei woonwensen doorgeven.

• Ook kunt u kijken op internet bij:  
www.woonz.nl, www.sor.nl en 
woneninrotterdam.nl/rotterdam-
voor-jou/senioren

• Een nieuwe koopwoning kunt u 
het beste zoeken op internet via 
Funda.nl. Het is handig om een 
aankoopmakelaar in te schakelen 
die ervaring heeft met het zoeken 
naar geschikte woningen of 
levensloopbestendige woningen.

• U kunt ook woonbeurzen bezoeken 
om erachter te komen wat voor u 
handig is. Zo kunt u ideeën opdoen 
voor in uw eigen of uw toekomstige 
huis. 
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Digicafé Centrale Bibliotheek
Heeft u vragen over internet, Face-
book, Twitter, Whatsapp of uw nieuwe 
telefoon? Kom langs en stel uw vraag 
aan een van de digivrijwilligers. Elke 
dinsdag  is er van 14.00 tot 16.00 uur 
een inloopspreekuur in de Centrale 
Bibliotheek, Hoogstraat 110. Ook in de 
andere vestigingen.

Klik & Tik: Workshop starten met 
internet en e-mail
In uw eigen tempo internet ontdekken. 
Voor echte beginners, met hulp van er-
varen vrijwilligers. De workshop bestaat 
uit drie bijeenkomsten van 2 uur. U kunt 
elke week beginnen. Elke dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur in de Centrale 
Bibliotheek. Ook in anderevestigingen.

Cursus Digisterker: Omgaan met de 
elektronische overheid
Hoe vraag je iets aan bij de overheid 
en hoe werkt een DigiD? Deze cursus 
(vier dagdelen) van 2 uur) maakt u 
wegwijs. Voor iedereen die een beetje 
met internet overweg kan en redelijk de 
Nederlandse taal beheerst.

Kosten Klik&Tik en Digisterker:
8 euro voor leden bibliotheek en 
Seniorweb, anders 10 euro (inclusief 
werkboek).

Aanmelden en meer informatie: 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/
mediawijsheid of bel 010 - 281 61 00

Top 10 meest gestelde vragen 

1. Hoe kan ik de foto’s van de 
kinderen, kleinkinderen op mijn 
tablet (iPad) opslaan en hoe kan 
ik deze dan terugvinden? 

2.  Wat moet ik doen om de foto’s als 
een album af te drukken? 

3.  Hoe maak ik een e-mail met een 
foto als bijlage? 

4.  Hoe gebruik ik Skype om met mijn 
kinderen te praten? 

5.  Hoe installeer ik een e-book en 
hoe kan ik dat dan lezen? 

6.  Hoe installeer ik en gebruik 
ik apps (applicaties) zoals 
Facebook, OV et cetera? 

7.  Hoe installeer ik een tablet 
(iPad) en hoe gebruik ik dit 
(basisvaardigheden)? 

8.  Hoe installeer en vind ik een app 
die ik goed kan gebruiken zonder 
dat het teveel geld kost? 

9.  Is dat internetbankieren nu wel 
veilig en waarom maken die 
banken het zo ingewikkeld met 
codes die doorgebeld/gemaild 
worden? 

10.  Ik heb zo’n tablet gekregen bij de 
krant maar wat kan/moet ik er nu 
mee?
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Rotterdampas

Rotterdampas: veel plezier voor 
weinig geld
Met een Rotterdampas kunt u heel veel 
leuke dingen doen voor bijna geen 
geld. Gratis naar het museum, de film, 
het zwembad, de Euromast en de 
Spido. Gratis ijsjes en koffie. Met fikse 
korting naar Blijdorp of het Plaswijck-
park, of korting op een leuke dagtocht 
naar plaatsen als Valkenburg of Knok-
ke. Maar ook sporten met korting, zoals 
tafeltennis, en workshops en cursussen 
die u gratis of met korting kunt doen.

De Rotterdampas is altijd geldig van 
1 maart tot 1 maart. De standaardprijs 
voor 65-plussers is 20 euro. Maar als u 
van een minimuminkomen (zie websi-
te) moet rondkomen, is de prijs maar 
5 euro. Voor meer informatie: www.
rotterdampas.nl

Een Rotterdampas bestellen of verlen-
gen kan:
• via www.rotterdampas.nl/shop 

(bestellen met DigiD)
• bij de Rotterdampaswinkel, 

Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 
110, tel 010-498 46 66
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AOW-tegoed

Extraatje voor AOW’ers met kleine 
beurs
Heeft u als AOW’er een minimuminko-
men? Dan krijgt u mogelijk van de ge-
meente Rotterdam een tegoed van 300 
euro (per huishouden). Dit AOW-tegoed 
is gekoppeld aan de Rotterdampas. 
U kunt het geld besteden aan onder 
andere elektronica, fietsen, kleding, 
boeken en tijdschriften (in geselec-
teerde winkels) en aan het reizen met 
openbaar vervoer. De voorwaarden om 
voor het AOW-tegoed in aanmerking te 
komen zijn:
• AOW-leeftijd hebben
• (gezamenlijk) inkomen maximaal 

110 procent wettelijk sociaal 
minimum

Als u recht heeft op het AOW-tegoed, 
krijgt u hiervan automatisch bericht. 
Het tegoed wordt op uw Rotterdampas 
gestort. Als u nog geen Rotterdampas 
heeft, kunt u deze voor 5 euro aan-
schaffen. Heeft u geen bericht ontvan-
gen, maar denkt u wel recht te hebben 
op het AOW-tegoed? Vraag het dan 
aan via het aanvraagformulier op  
www.rotterdam.nl/aowtegoed. Aanvra-
gen kan tot en met 31 december.
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Overzicht
activiteiten
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Algemeen

 � Advies- en meldpunt 
verwarde personen

010 - 267 07 00

Meldpunt voor Rotterdammers die zich 
zorgen maken om iemand met verward 
gedrag. U kunt het meldpunt 24 uur 
per dag bellen: 010 - 267 07 00. U kunt 
advies vragen en melden.

 � Bibliotheek Feijenoord
Sandelingplein 16b
3075 AG 
010 - 281 63 65
feijenoord@bibliotheek.rotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl

In de bibliotheek zijn verschillende 
activiteiten, namelijk ontspanning 
en ontmoeting, lenen van boeken, 
e-books, films, computerspellen, 
gebruik van computers, lezen 
van boeken, internetcursussen, 
presentaties over allerlei onderwerpen, 
workshops, schrijversbezoeken. 
• Iedere dinsdagochtend: Taalcafé, 

voor mensen die de Nederlandse 

taal willen oefenen, met ervaren 
taalvrijwilligers en onder het genot 
van een kopje koffie. 

• Iedere vrijdagochtend: een activiteit 
voor ouderen.

Openingstijden: maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
17.30 uur, dinsdag van 10.00 tot 20.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zondag gesloten.

 � Bibliotheek aan Huis
010 – 281 61 00 
bibliotheekaanhuis@bibliotheek.
rotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
bibliotheek-aan-huis

Wilt u graag boeken lezen van de 
Bibliotheek Rotterdam, maar bent 
u fysiek niet in staat om zelf naar 
de bibliotheek te komen? Dan is er 
speciaal voor leden van de bibliotheek, 
de haal- en brengservice Bibliotheek 
aan Huis. Een vrijwilliger komt bij u op 
bezoek om te horen wat uw wensen 
zijn en welk soort boeken u graag 
leest. Vervolgens gaat de vrijwilliger 
eens in de drie tot vier weken naar 
de bibliotheek om de boeken voor 
u te lenen. De boeken worden bij u 
thuisgebracht én als u ze uit hebt, ook 
weer voor u ingeleverd. Bezoek de 
website voor meer informatie of bel. 

 � Brandweer
010 - 446 89 00 
www.brandweer.nl/rotterdamrijnmond
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 � OSO-Rotterdam
010 - 466 76 26
info@osorotterdam.nl 
www.osorotterdam.nl

Contactpersoon: Alex Smits
Belangenbehartiging voor 
Rotterdamse ouderen. OSO is een 
samenwerkingsverband van de KBO, 
PCOB en de Rotterdamse Ouderen 
Bond. Bezoek de website voor meer 
informatie of bel. 

 � Ouderen Ombudsman
www.ouderenombudsman.nl
0900 – 608 01 11

Onafhankelijke vraagbaak om ouderen 
op weg te helpen bij vragen over 
uiteenlopende onderwerpen als wonen, 
zorg, welzijn, mobiliteit of geldzaken. 
Kijk voor meer informatie op de website 
of bel.

 � Politie
112 (spoed)
0900 - 88 44 (algemeen)

 � Roze 50+
www.roze50plus.nl

Ondersteunt en stimuleert Roze 
50-plussers en hun initiatieven. Roze 
50+ wil de leefsituatie, de gezondheid 
en het welzijn van LHBT’s (Lesbisch, 
Homo, Bi,- en Transgender) verbeteren 
door bundeling van kennis en ervaring 
en belangenbehartiging. Kijk voor meer 
informatie op de website.

 � Gebiedscommissie 
Feijenoord

Maashaven O.Z. 230 
3072 HS
14 010 
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl 
www.rotterdam.nl/feijenoord

De gebiedscommissie Feijenoord zijn 
de ogen en oren van het gebied voor 
het stadsbestuur. Bij de commissie 
kunnen bewonersinitiatieven worden 
ingediend 

 � Gemeente Rotterdam
14 010

 � Meldingen buitenruimte
14 010

Bij losliggende stoeptegels, kapotte 
lichtmasten of andere obstakels in 
de buitenruimte kunt u een melding 
maken via 14 010, www.rotterdam.nl 
meldingen of de BuitenBeter App (voor 
op de smartphone).

 � Notaristelefoon 
0900 – 346 93 93

Voor meer informatie over een 
levenstestament of volmacht en wie u 
vraagt om uw belangen te behartigen, 
kunt u bellen met de Notaristelefoon: 
0900 - 346 93 93 (iedere werkdag 
tussen 09.00 en 14.00 uur, 0,80 euro 
per minuut). Of lees de brochures en 
checklist op: www.wievandedrie.nl
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verwaarlozing of mishandeling? Neem 
dan (anoniem) contact op met Veilig 
Thuis Rotterdam Rijnmond op 
0800 – 20 00. Een deskundige 
medewerker van Veilig Thuis kijkt 
samen met u welke hulp nodig is om 
het misbruik te stoppen.

 � VraagWijzer Feijenoord
Maashaven O.Z. 230 
3072 HS
14 010 
www.rotterdam.nl/feijenoord 

Vraagwijzer sluit aan bij de 
openingstijden van de Stadswinkel. 
Op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag is er van 09.00 tot 12.00 uur een 
inloopspreekuur. Bij VraagWijzer kunt 
u terecht voor inkomensondersteuning, 
schuldhulpverlening, juridisch advies, 
vragen over zorg en hulp.

 � Wijkagenten
0900 - 88 44

Afrikaanderwijk
•  Jan Pots (Tweebosbuurt)
•  Bastiaan Schippers 

(Bloemfonteinbuurt en Hillekop)
•  Marco Groenendijk (Natalbuurt en 

Transvaalbuurt)

Bloemhof
• Anton van Ewijk (Oleanderbuurt, 

Kossel en Seringenbuurt)
• Necdet Burakcin (Bloemhofplein)
• Ed Shew a Tjon (Bloemhof-Zuid en 

Kiefhoek)
• Erik Landwehr (Strevelswijk)

Feijenoord
• Arno Stroop

 � Sensoor
010 - 436 23 23
www.sensoor.nl

Dag en nacht kunt u terecht voor een 
luisterend oor en voor een vertrouwelijk 
en persoonlijk gesprek. 

 � Snel Herstelteam
14 010

Bij gevaarlijke of onveilige situaties 
kunt u bij 14 010 vragen naar het ‘Snel 
Herstel-team’. Bijvoorbeeld bij een 
omgevallen boom of een groot gat in 
de weg. Het Snel Herstel-team zorgt 
ervoor dat deze situaties binnen 24 uur 
opgelost zijn.

 � Stadswinkel Feijenoord
Maashaven O.Z. 230 
3072 HS
14 010 
www.rotterdam.nl/feijenoord

Hier kunt u o.a. terecht voor het 
aanvragen van een identiteitsbewijs, 
rijbewijs etc. Openingstijden zijn 
maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en 
op donderdag van 13.00 tot 20.00 
uur. Verder is er iedere dag een 
inloopspreekuur van 10.00 tot 15.00 uur 
en op donderdag van 13.00 tot 15.00 
uur.
 

 � Veilig Thuis Rotterdam
www.veiligthuisrr.nl
0800 – 20 00

Heeft u of iemand in uw omgeving 
te maken met financiële uitbuiting, 
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Hillesluis
• Ed Brouwer (Slaghekbuurt)
• Theo Anrochte (Winkelboulevard en 

Walravenbuurt)
• Teck Dui (Riederbuurt Noord)
• Betul Kilci (Riederbuurt Zuid)

Katendrecht
• Victor Jongeneel 

Kop Van Zuid
• Frans Rietveld (Kop van Zuid)
• Myrna Sepers (Wilhelminapier)

Noordereiland
• Martin van der Kaaij (Noordereiland)

Vreewijk
• Hans Bosland en Chris Elzerman (De 

Vlieger)
• Merei Groeneveld (Dalenbuurt)
• Fleur Idema (De Vaan)
• Marjolein Sluijmer (Landbouwbuurt 

en Valkeniersbuurt)

 � De Zilverlijn
0900 - 608 01 00
www.ouderenfonds.nl

De Zilverlijn is een speciale service 
voor ouderen. Het is een initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds. Als u 
zich aanmeldt wordt u regelmatig 
gebeld door professionele vrijwilligers. 
Zij bieden u een luisterend oor, een 
gezellig praatje of een goed gesprek. 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en 
deelname is kosteloos en vrijblijvend. U 
kunt zich aanmelden voor de Zilverlijn 
door te bellen naar 0900 - 60 80 100 
(lokaal tarief). U wordt vervolgens 
binnen 14 dagen teruggebeld.
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Actief in 
de straat

 � St. Atlas
Walravenstraat 33
3074 NV 
06 – 52 17 61 91 
info@stichtingatlas.nl 
www.stichtingatlas.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: dhr. A. Ikane 
Buurtvaders, activiteiten voor ouderen, 
jeugd en volwassenen.

 � Buurt Bestuurt
www.rotterdam.nl/buurtbestuurt
www.buurtbestuurt.nl

Buurtbewoners en politie bepalen 
samen welke problemen op gebied van 
veiligheid moeten worden aangepakt.
• Afrikaanderwijk: in de Tweebosbuurt
• Bloemhof: in de buurten Irene, 

Kiefhoek en Kossel
• Hillesluis: in de buurten Rieder 

Noord, Walravenbuurt
• Vreewijk: in de buurten Dalenbuurt 

en De Vlieger

 � Het Riederkwartier
Stichtseplein 2 
3074 TN
010 – 419 64 61

Wijk: Hillesluis

Iedere maandag middag van 13.00 
tot 15.00 uur gezellig samen koffie 
drinken in combinatie met verschillende 
activiteiten voor 55+. 

 � Opzoomer Mee
Schiedamsedijk 55 a 
3011 EE
010 – 213 10 55 
info@opzoomermee.nl 
www.opzoomermee.nl

Contactpersoon: Aroosa Yaqub 
Vanuit Opzoomer Mee kan er 
ondersteuning geboden worden 
bij het organiseren van straat- en 
buurtactiviteiten.

 � Stichting Vader & Zoon 
Feijenoord

Narcissenstraat 86b 
3073 CR
06 – 51 47 37 70 
belkassem.m@live.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: dhr. M. Belkassem
Buurtvaders die leefbaarheid van de 
wijk bevorderen.
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Creatief

 � Ontmoetingsruimte De 
Beukenhorst

Beukendaal 99
3075 LC
06 – 14 96 35 66

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Sander Smits
Verschillende activiteiten in de 
recreatieruimte, zoals iedere 
vrijdagmiddag bingo.
 

 � Crea Club
Huis van de Wijk Feijenoord
Persoonsdam 142
3071 EE
010 – 413 52 84
06 – 48 46 23 66 
jwschakel@dock.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersonen: Miep Vonk 
(vrijwilliger) en Jan-Willem Schakel
Met een grote groep ouderen worden 
er iedere week verschillende kaarten 
gemaakt. Ben je creatief en wil je 
nieuwe technieken leren? Kom dan 

langs op donderdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur in Huis van de Wijk 
Feijenoord.
 

 � Educatieve Tuin De Enk
Enk 182
3075 VC
010 - 267 37 60
etenksenc@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/voorziening:enk__
educatieve_tuin_educatieve_tuinen

Wijk: Vreewijk

Bezoekers zijn welkom op de tuin 
en er worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd zoals het Lentefeest in 
april en het Pompoenfeest in oktober. 
U kunt hier tuinieren, pizza bakken en 
dieren verzorgen. Daarbij kent de Enk 
ook een grote groep vrijwilligers die 
een handje helpen op de tuin.
 

 � Granny’s Finest
010 - 870 02 33
www.grannysfinest.com

Bij modemerk Granny’s Finest 
komen ambacht en design samen 
door generaties met elkaar te laten 
samenwerken. Door handwerkclubs 
te organiseren voor senioren, kunnen 
zij gezamenlijk hun hobby uitoefenen 
om zo eenzaamheid onder ouderen 
te voorkomen. De producten, zoals 
sjaals, mutsen en handschoenen, 
worden ontworpen door jonge creatieve 
talenten. Houdt u van handwerken? 
Nieuwe mensen zijn altijd welkom! 
Kijk op de website of bel voor meer 
informatie.
 
 



36

Contactpersoon: Jan–Willem Schakel 
(DOCK) en Suzana Zornic (WMO 
Radar)
Gezellige inloop en activiteiten, 
o.a. crea-groep en naailes op 
maandagmiddag en vrijdagmiddag is 
spellenmiddag
 

 � Huis van de Wijk Steiger 22
Burg. Hoffmanplein 22
3071 XK
06 – 51 86 35 54

Wijk: Noordereiland

Contactpersoon: Sozana Zornic
Creagroep op dinsdag 13.00 tot 15.30 
uur Crea/Bloemschikken en op dinsdag 
van 19.00 tot 21.00 uur 3D kaarten 
maken.
 

 � Koningskerk (Protestantse 
Kerk Nederland)

Stieltjesstraat 30 
3071 JX
010 – 486 63 48 
jorisvanderspek@koningskerk.org 
www.koningskerk.org

Wijk: Kop van Zuid

Contactpersoon: Joris van der Spek.
Om de week (oneven weken) is er in de 
Koningskerk een gezelligheidsmiddag 
van 15.30 tot 17.30 uur. Spelletjes en 
knutselen. Kosten zijn € 1,-.
  
De Prinsenhof recreatieruimte
Dordtsestraatweg 331-509
3075 BA
06 – 48 46 23 62

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Anne-Marie Vermaat 
en Tiny Iedema

 � House of Hope
Maashavenweg 10
3072 AZ
010 – 484 67 32
katendrecht@houseofhope.nl
www.houseofhope.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon: Annemarie Duifhuizen
Een sociaal initiatief waarbij vrijwilligers 
en wijkbewoners zich onder leiding 
van een klein team professionals 
inzetten voor een betere wijk. Een 
laagdrempelig ontmoetingspunt voor 
hulp en activiteiten:
• Naaicursus: vrouwen leren naaien en 

samen bezig zijn onder leiding van 
een professional. Donderdagmiddag 
in de oneven weken van 13.00 tot 
15.00 uur.

• Crea-groep: vrouwengroep/
creativiteit en empowerment. 
Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 
uur. 

 

 � Huis van de wijk Oleander
Oleanderplein 43 
3073 JX
010 - 290 69 22 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Loubna Farissi 
Naailes, computerles en andere hobby 
lessen.
 

 � Huis van de wijk Peperlink
Vuurplaat 83
3071 AR
06 – 48 46 23 66/06 – 51 86 35 54

Wijk: Kop van Zuid
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Handwerken en tuinieren in de 
moestuin.  
 

 � Speeltuin de Vaan
Pinksterweide 31
3075 PL
010 - 291 00 02
lionbal@svvreewijkdevaan.nl
www.svvreewijkdevaan.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Lion Bal
Maandelijks is er bloemschikken en 
mozaïeken.
 

 � Tuindokter Gerrit Roukens
Disselstraat 10
3075 CC
06 – 43 09 34 01
info@planetcare.nl
www.planetcare.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Gerrit Roukens 
Vanuit huis werken we samen met 
bewoners die zich graag inzetten voor 
hun omgeving. In de achtertuin planten 
we geneeskrachtige kruiden en in het 
huis houdt tuindokter Gerrit spreekuur. 
Vergroening is zijn recept voor een 
gezonde, bloeiende toekomst van de 
Landbouwbuurt. Op het veld naast 
de Landbouwtoren verbouwen wij 
groenten en kruiden en organiseren wij 
verschillende activiteiten.
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Cultureel

 � Actief 55 Plus Bus Rotterdam
06 – 26 13 64 25
www.actief55plusbus.nl

De Actief55PlusBus biedt 
laagdrempelige, contact biedende, 
begeleide diensten en activiteiten 
voor ouderen: boodschappen doen en 
uitstapjes waarbij de gezamenlijkheid 
centraal staat. Minimaal één keer 
per week rijdt de bus naar een 
winkelcentrum, eens in de twee 
weken een keer extra naar een groot 
warenhuis of winkelcentrum. Daarnaast 
organiseert de Actief55PlusBus 
begeleide activiteiten naar bijvoorbeeld 
een kaasboerderij, een museum, 
een rondrit (een rit door Zeeland 
bijvoorbeeld) de dierentuin, het theater, 
de bioscoop, gezamenlijke etentjes, 
naar een kerstmarkt, het strand of een 
snuffelbeurs. Kortom alles kan. Wij 
houden de prijs zo laag mogelijk - alle 
ritten worden tegen kostprijs uitgevoerd

 � Alacritas
06 – 28 84 82 48
info@alacritas.nl / info@gelukshuis.nl
www.alacritas.nl / www.gelukshuis.nl
Wijk: diverse wijken

Contactpersoon: Anna-Maria 
Carbonaro
Met het doel om gezamenlijke 
problemen in de wijk op te pakken 
worden verbindende activiteiten 
opgezet en ondersteund. Geven van 
gelukslessen (positieve psychologie).

 � Damvereniging Constant 
Charlois Rotterdam

Huis van de wijk Oleander
Oleanderplein 43 
3073 JX
010 – 290 69 22 

Wijk: Bloemhof

Damvereniging ‘Constant-Charlois 
Rotterdam’ (CCR) is opgericht op 20 
juni 2002. Ons ledenbestand, qua 
samenstelling een afspiegeling van 
het multiculturele karakter van onze 
stad, bestaat momenteel uit zo’n 30 
enthousiaste dammers. Er spelen zo’n 
22 leden mee in de interne competitie. 
Ook organiseert de CCR zes 
afzonderlijke ‘Sneldam-toernooien’ en 
een ‘Kampioenschap van Rotterdam’ 
waaraan de allersterkste spelers 
deelnemen.
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 � Huis van de wijk Oleander
Oleanderplein 43 
3073 JX
010 - 290 69 22 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Loubna Farissi 
Activiteiten rondom muziek, op 
verschillende dagen in de week.

 � Interculturele stichting 
Salaam

Afrikaanderplein 7 (wijkgebouw ’t 
Klooster)
Boeierstraat 22a (postadres)
3028 XB
06 - 85 37 62 45
info@issalaam.nl
www.issalaam.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Rahma Hulsman
De stichting is gevestigd in het 
wijkgebouw ’t Klooster (cultureel 
centrum) op het Afrikaanderplein 7, 
naast het restaurant Meram.
• Islamitische voedselbank: elke 

woensdag tussen 14.30 en 15.30 uur 
inschrijven en tussen 18.00 en 19.00 
uur kunnen de pakketten opgehaald 
worden. 

• Kledingbank: 4x per jaar wordt er 
een kledingbank georganiseerd. 
Elke woensdag tussen 15.00 en 
19.00 uur kan er kleding worden 
gebracht.

• Vluchtelingenhulp: wij helpen 
vluchtelingen/nieuwkomers en 
ongedocumenteerden met voedsel, 
kleding en het helpen bij de 
inrichting van hun woning, zolang we 
het aanbod hebben. 

 � De Groene Vink 
recreatieruimte

Groene Hilledijk 585
3075 EL
06 - 48 46 23 62

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Anne-Marie Vermaat 
en Hans Schouten
Leesclub, klaverjassen en biljarten.

 � Hovo Rotterdam
Erasmus Universiteit Rotterdam, Van 
der Goot-gebouw, kamer M6-19
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
010 - 408 24 65
hovo@erasmusacademie.nl
www.eur.nl/hovo_rotterdam/

Hovo is bedoeld voor iedereen vanaf 
vijftig jaar die geïnteresseerd is in 
het volgen van programma’s op 
academisch niveau. De opleidingen 
en cursussen worden verzorgd in 
opdracht van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Voor meer informatie, 
bezoek de website of bel, telefonisch te 
bereiken van ma. t/m vr. van 09.30 t/m 
12.00 en 13.30 t/m 14.30 uur.

 � Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 - 46 70 63 22
b.vanhees@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Bastiaan van Hees
Naailes voor ouderen, Granny’s Finest, 
computerles.



40

 � Leeszaal Vreewijk
Berkenlaan 120
3075 PL
06 - 24 65 22 96
info@leeszaalvreewijk.nl
www.leeszaalvreewijk.nl

Wijk: Vreewijk

Van dinsdag tot en met zaterdag 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Voor 
het lenen van boeken, een kopje koffie 
en het lezen van een tijdschrift of 
krant. Ook worden regelmatig literaire 
activiteiten georganiseerd. Als u zelf 
vrijwilliger wilt worden bij de leeszaal, 
kunt u zich ook aanmelden.

 � Lokaal Cultuur Centrum ’t 
Klooster

Afrikaanderplein 7
3072 EA
010 – 267 34 91/423 16 16
w.rijnberk@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/lcc_t_klooster

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Willem Rijnberk
Lokaal Cultuur Centrum (LCC) ’t 
Klooster programmeert circa 25 
voorstellingen per jaar, speciaal voor 
de oudere Rotterdammers onder ons. 
Iedere voorstelling wordt aangekondigd 
in De Oud Rotterdammer onder de 
naam ‘Maandag Middag Matinee’. De 
voorstellingen zijn altijd laag geprijsd 
– all inclusief – sfeervol en door haar 
randactiviteiten, contact bevorderend. 

 � Laurens De Beukelaar – 
Ontmoetingsruimte De 
Beukelaar

West Varkenoordseweg 95
3074 HK
010 – 870 58 11
a.poutsma@laurens.nl

Contactpersoon: Astrid Poutsma
• Stichting Speranza: Antilliaanse & 

Caribische ouderen 55+ op dinsdag 
en donderdag van 10.00 tot 18.00 
uur.

• Guyub Sejati: Surinaams-Javaanse 
ouderen 55+ op maandag en 
woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.

• Warda: Marokkaanse vrouwen 55+ 
op woensdag, vrijdag en zondag van 
10.00 tot 16.00 uur.

• Sido Moeljo: Surinaams-Javaanse 
ouderen 55+ op vrijdagavond (17.00 
tot 22.00 uur) en 1x per maand op 
zondagmiddag.

 

 � Laurens Maasveld – 
Ontmoetingsruimte Lalla 
Rookh

Maashaven Oostzijde 151
3072 HS
010 – 496 56 30
a.poutsma@laurens.nl

Contactpersoon: Astrid Poutsma
• Al Jamiatul Hassana: Surinaams-

Javaanse ouderen 55+ op 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur.

• Lalla Rookh: Hindoestaanse 
ouderen 55+ op maandag en 
woensdagmiddag van 12.30 tot 
17.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 22.00 uur.

• OerHollands Genieten: Nederlandse 
ouderen 55+ op donderdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur.
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 � Speeltuin N.H.V.O.
Fuchsiastraat 31 
3073 CA
010 - 486 44 21 
www.nhvo.8m.com

Wijk: Bloemhof

Bingo (woensdagavond) en 
klaverjassen.

 � Stichting Vier het Leven
035 - 523 51 56 (landelijk informatie- en 
reserveringsnummer) 
info@4hetleven.nl
www.4hetleven.nl

Contactpersoon: Petra Wooning 
Vier het Leven organiseert sociaal-
culturele activiteiten van deur tot deur 
voor ouderen. U wordt thuis opgehaald 
door een gastheer of gastvrouw 
van Vier het Leven en samen met 
andere gasten gaat u gezellig naar 
een bioscoop, theater of concert bij 
u in de buurt. Als u mee wilt, kunt 
u zich per activiteit aanmelden. 
Per activiteit betaalt u de vermelde 
arrangementsprijs (vanaf € 10,-). Bij 
het arrangement zijn inbegrepen: het 
kaartje, de consumpties, het vervoer 
en de bespreekkosten. Ook ouderen 
met een rollator of rolstoel zijn van harte 
welkom.

 � Volksuniversiteit Rotterdam
Heemraadssingel 275-277
3023 BE
010 - 476 12 00
info@vu-rotterdam.nl
www.volksuniversiteitrotterdam.nl

Goede en betaalbare cursussen voor 
iedereen.

 � Niffo Galerie/Recycle Studio
Pretorialaan 4b
3072 EM
010 – 750 52 60
06 – 14 24 72 00
zcochia@yahoo.com / info@niffo.nl
www.niffo.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Zoë Cochia
Tentoonstellingen, evenementen en 
workshops, bijvoorbeeld digitale 
vaardigheden.

 � Protestantse Vredeskerk
Lede 117
3075 HH
010 - 419 45 48
gj.den.dunnen@hetnet.nl
www.vredeskerkrotterdam.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Gerda den Dunnen
Muziekpodium; diverse musici spelen 
met enige regelmaat in de Vredeskerk. 

 � SKVR
010 - 436 13 66
klantenservice@skvr.nl
www.skvr.nl 

Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR) biedt cursussen, 
workshops en evenementen in de 
kunstdisciplines: muziek, dans, theater, 
beeldende kunst, mode & design, 
fotografie & media en schrijven voor 
kinderen, jongeren, volwassen en 
senioren. Kijk voor meer informatie op 
de website of bel.
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 � Vereniging DSB
Afrikaanderplein 3
3072 EA
06 – 24 86 31 67
hunkarilik@gmail.com
Facebook: DSB-vereniging

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Omer Ilik
Vereniging DSB is een vereniging 
voor een leefbaarder Feijenoord: 
talentontwikkeling (cursussen), 
aanpakken van taboeonderwerpen en 
aandacht voor jongeren en ouderen 
(vrouwen). DSB is van oudsher een 
Turkse organisatie. Tegenwoordig is 
het voor iedereen toegankelijk, maar 
de meeste deelnemers zijn nog steeds 
inwoners van Turkse komaf.

 � Verhalenhuis Belvedère
Rechthuislaan 1
3072 LB
010 – 720 09 97
info@verhalenhuisbelvedere.nl
www.belvedererotterdam.nl

Wijk: Katendrecht

 � Wooncomplex ’t Enkpunt
Dordtsestraatweg 844
3075 BS
010 - 419 22 92
mvankleeff@hetnet.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Martha van Kleeff
Klaverjassen.

 � Theater Walhalla
Sumatraweg 9-11
3072 ZP
010 – 215 21 34
info@theaterwalhalla.nl
www.theaterwalhalla.nl

Wijk: Katendrecht

 � UITbureau voor ouderen 
stadsregio Rotterdam

010 – 767 00 88 
info@hetuitbureau.nl 
www.hetuitbureau.nl 
www.facebook.com/hetuitbureau

Plezier, gezelligheid en persoonlijk 
contact staan centraal bij het 
UITbureau. De arrangementen zijn 
toegankelijk, ook als u bijvoorbeeld 
een rollator of een stok gebruikt. Sinds 
2016 zijn er tevens arrangementen 
voor ouderen met een rolstoel of 
voor hen die medische (verzorging) 
nodig hebben. Tijdens deze uitjes en 
vakanties zijn naast de gastvrouwen 
ook verzorgers en verpleegkundigen 
aanwezig. Bezoek de website of bel 
voor meer informatie.
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Dienst-
verlening

 � Albeda College Wijkgericht 
Werken (praktijkhuis 
Feijenoord)

Rosestraat 1101
3071 AL
010 – 290 10 10
06 – 16 68 93 94
h.kizilirmak@albeda.nl 
www.albeda.nl
Facebook: Praktijkhuisfeijenoord

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Hilda Kizilirmak-
Hollestelle
Studenten van welzijns- en 
gezondheidszorgopleidingen 
organiseren diverse activiteiten met en 
voor bewoners uit de wijk. Studenten 
helpen bij taalcafé’s in de wijk.

 � Avant Sanare
Directiekade 15
3089 JA
010 – 428 64 00
secretariaat@avantsanare.nl
www.avantsanare.nl 

Contactpersonen: Fijke van der Meijden 
en Maria Smedts
Wilt u lekkerder in uw vel zitten, zowel 
lichamelijk als mentaal? Wij bieden 
diverse groepscursussen en workshops 
aan in uw wijk. Het thema kan zijn: 
leren ontspannen, beter slapen, positief 
denken, je sterker/zekerder voelen, 
omgaan met stress etc. Wij proberen 
met ons aanbod aan te sluiten bij 
gezellige activiteiten in uw wijk, zodat 
u op een leuke manier andere mensen 
en het aanbod in de wijk leert kennen. 
Deelname is kosteloos (gesubsidieerd 
door de gemeente Rotterdam). U moet 
zich wel aanmelden.

 � Bewonersorganisatie 
Vreewijk (BOV)/Trefpunt

Dreef 83a
3075 HB
010 - 486 55 55
bestuurbov@gmail.com
www.bov-rotterdam.nl

Wijk: Vreewijk

De Bewoners Organisatie Vreewijk 
(BOV) behartigt de belangen van 
alle inwoners van Vreewijk. Ze is 
aanspreekpunt voor de overheid met 
betrekking tot participatie en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies over 
alle zaken die de bewoners aangaan. 
Ze organiseert bewonersavonden 
om de meningen over complexe 
onderwerpen te horen. Tevens biedt 
ze een baliefunctie in de vorm van 
Het Trefpunt, waar bewoners terecht 
kunnen met vragen en problemen. De 
huurdersvereniging kan u helpen met 
al uw mogelijke vragen in verband met 
huren. Ook kunnen we u helpen met 
het zoeken van informatie op internet. 
Daarnaast geeft de BOV de wijkkrant 
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Contactpersoon Annemarie Duifhuizen
Een sociaal initiatief waarbij vrijwilligers 
en wijkbewoners zich onder leiding 
van een klein team professionals 
inzetten voor een betere wijk. Een 
laagdrempelig ontmoetingspunt voor 
hulp en activiteiten:
• @home internet-café: gratis gebruik 

van computer en internet. Dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur.

• Inloopspreekuur: open spreekuur 
voor allerlei hulpvragen.

• Aanmelden voor het krijgen van 
een afspraak om 08.30 uur ‘s 
morgens. Vervolggesprekken 
volgens afspraak. Dinsdag- en 
donderdagochtend 08.30 uur.

• Maatschappelijk spreekuur en 
huisbezoeken: voor cliënten voor 
allerlei hulpvragen, op basis van 
afspraak. Dinsdag t/m vrijdag op 
afspraak. 

• Hulp bij administratie: hulp 
bij het ordenen en opzetten 
van thuisadministratie. Via het 
inloopspreekuur op afspraak.

• Wijkbezoeken: sociaal huisbezoek 
van mensen die eenzaam zijn. 
Dinsdag t/m vrijdag op afspraak.

• Mannengroep: gespreksonder-
werpen voor persoonlijke vorming, 
afgewisseld met workshops en 
maaltijden. Vrijdagmiddag van 
13.30-15.30 uur.

• Inloopspreekuur voor Chinezen: 
inloopspreekuur met een 
Chinees Maatschappelijk Werker. 
Woensdagochtend van 10.00-12.00 
uur. 

• Klussenproject: voor mensen zonder 
netwerk en met weinig inkomen is 
het mogelijk een klus aan te vragen. 
Via het inloopspreekuur. Kosten: 
materiaal.

‘De Vreewijker’ uit. Geopend: maandag 
t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 16.00 uur.

 � Dock helpt en Dock belt 
(mantelzorg)

Hilledijk 81
3072 RD
010 727 11 70
06 – 48 46 23 94
bvoostenbrugge@dock.nl
www,dock.nl

Contactpersoon: Bert van 
Oostenbrugge
Mantelzorgspreekuur: voor al uw 
vragen over mantelzorg en hulp voor 
mantelzorgers.

 � Grijs Genoeg(en)
Centraal bureau Leger des Heils
Kooikerweg 10
3069 WP
010 – 222 98 88 
www.legerdesheils.nl

Grijs Genoeg(en) haalt ouderen uit 
een sociaal isolement en leert hen 
mee te doen in de wijk waar ze wonen. 
Meestal gaat het om mensen die sterk 
vereenzaamd zijn omdat ze geen 
familie of vrienden (meer) om zich heen 
hebben.

 � House of Hope
Maashavenweg 10
3072 AZ
010 – 484 67 32
katendrecht@houseofhope.nl
www.houseofhope.nl

Wijk: Katendrecht
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van 10.00 tot 12.00 uur bij DOCK aan 
de Hilledijk 81a. 

 � Humanitas De Steenplaat
Persoonshaven 650
3071 CL
010 – 486 57 77
06 – 10 70 41 73
lvanalphen@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Lisanne van Alphen
Zorg- en ontmoetingscentrum. In het 
zorgcentrum kunnen appartementen 
worden gehuurd. Via het algemene 
nummer en via de klantenadviseurs 
is het volle aanbod van producten 
leverbaar: WMO, huishoudelijke 
ondersteuning, thuiszorg, 
verpleeghuiszorg, maar ook alle 
diensten als financiële dienstverlening 
en buddyzorg. Voor meer informatie 
van één van onze klantadviseurs kunt u 
bellen naar 06 – 55 73 48 24.

 � Indigo Context
Carnissesingel 51
3083 JA
088 - 357 17 00
preventie@indigorijnmond.nl
www.indigowest.nl/hoe-wij-helpen/
preventie

Contactpersonen: Fijke van der 
Meijden/Maria Smedts
Wilt u lekkerder in uw vel zitten, zowel 
lichamelijk als mentaal? Wij bieden 
diverse groepscursussen en workshops 
aan in uw wijk. Het thema kan zijn: 
leren ontspannen, beter slapen, positief 
denken, je sterker/zekerder voelen, 
omgaan met stress etc. Wij proberen 

 � Huis van de wijk Irene
Oudelandstraat 75 
3081 TE
010 – 215 20 75 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Loubna Farissi
• Inloopuur VraagWijzer op donderdag 

van 13.00 tot 15.30 uur. 
• Dock Balie op elke dinsdag van 

09.30 tot 12.00 uur, hier kunt u 
terecht voor informatie over alle 
activiteiten van Dock.

 � Huis van de Wijk Steiger 22
Burg. Hoffmanplein 22
3071 XK
06 – 51 86 35 54

Wijk: Noordereiland

Contactpersoon: Sozana Zornic
Maandag van 13.00 tot 16.00 uur 
Formulieren Hulp (op afspraak) en 
woensdag van 10.30 tot 12.30 uur ‘hulp’ 
met mobiele apparaten.

 � Huis van de Wijk ‘t Steiger
Fruitlaan 8
3072 WK
010 – 236 22 88
www.dock.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Yvonne Dos Santos
Taalles voor Chinese wijkbewoners 
waarbij zij de basis van de 
Nederlandse taal leren. De lessen 
worden verzorgd door een vrijwilligster. 
De lessen zijn iedere maandag van 
13.00 tot 15.00 uur. Deelname is gratis. 
Inschrijven kan op donderdagochtend 
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Contactpersoon: S. Gurbulak
MOB is een organisatie die een breed 
scala aan diensten biedt op het gebied 
van wonen, zorg (verpleging), welzijn 
(mantelzorg) en hulpverlening.
Daarnaast heeft MOB als doel het 
vergroten van de zelfredzaamheid 
en participatie van kwetsbare 
burgers (jong en oud), die kampen 
met psychosociale problematiek 
en (nog) niet in aanmerking komen 
voor een indicatie. Met deze dienst 
wordt getracht deze doelgroep in 
de gelegenheid te stellen zolang 
mogelijk zelfstandig deel te nemen 
aan de maatschappij. Het vergroten en 
behouden van de zelfredzaamheid en 
daarmee mee kunnen (blijven) doen in 
de maatschappij (participatie).

 � Ouderenproject Stichting 
Humanitas

Pieter de Hoochweg 110 
3024 BH
010 – 425 01 01
ouderenproject@stichtinghumanitas.nl 
www.stichtinghumanitas.nl

Contactpersoon: Astrid Arts 
Het ouderenproject van Humanitas 
richt zich op mensen vanaf 55 jaar 
die zich eenzaam voelen en/of in een 
sociaal isolement leven. Wij bieden 
bezoekvrijwilligers om bij mensen 
thuis te komen voor een gesprek, 
een spelletje of om even naar buiten 
te gaan. Tevens organiseren we 
activiteiten waar ontmoeting en 
gezelligheid centraal staan. Dit door 
middel van een gevarieerd programma 
met entertainment en zingeving.

met ons aanbod aan te sluiten bij 
gezellige activiteiten in uw wijk, zodat 
u op een leuke manier andere mensen 
en het aanbod in de wijk leert kennen. 
Deelname is kosteloos (gesubsidieerd 
door de gemeente Rotterdam). U moet 
zich wel aanmelden.

 � Klup
020 – 261 57 81
www.kluppen.nl

Klup is een social app voor moderne 
senioren die op zoek zijn naar 
gezelligheid. Klup koppelt u aan 
uw buurtgenoten op basis van 
gemeenschappelijke interesses 
en locatie. Download de app in de 
AppStore of via Google Play. 

 � Kringloopwinkel Rotterdam-
Zuid

Groene Hilledijk 340d
3075 EB
010 - 215 20 39
siw@planet.nl
www.kringloopwinkel-rotterdamzuid.nl

Contactpersoon: Jose Kortland
Voor 2e hands spulletjes. Geopend 
op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur.

 � Maatschappelijke 
Ondersteuning Bureau (MOB)

Riebeekstraat 65
3072 VT
010 – 476 08 18
info@mob.nu
www.mob.nu

Wijk: Afrikaanderwijk
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 � Stichting OOPOEH
020 – 785 37 45
info@oopoeh.nl 
www.oopoeh.nl

Veel ouderen zijn graag in het 
gezelschap van een huisdier maar 
willen de volledige zorg niet meer 
dragen. Bij OOPOEH passen ‘opa’s’ 
en ‘oma’s’ op een huisdier. Zo 
hebben ouderen meer gezelschap 
en beweging, krijgen huisdieren 
aandacht en verzorging en hebben 
de baasjes een betrouwbare oppas. 
OOPOEH werkt door heel Nederland 
en is gratis: de inschrijving kost niets 
en ook voor de zorg van het dier 
betaalt u niets. Voor meer informatie, 
bezoek de website of bel: maandag t/m 
donderdag tussen 10.00 en 18.00 uur, 
op vrijdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.

 � Pluspunt
Graaf Florisstraat 41 
3021 CC
010 – 467 17 11 
www.pluspuntrotterdam.nl 
info@pluspuntrotterdam.nl

Contactpersoon: Heili Bassa 
Workshops en trainingen voor ouderen, 
voorlichting ouderenmishandeling 
en financiële uitbuiting, taalproeverij, 
cursus anders ouder worden.

 � Rouwstation
Stichting Humanitas
Pieter de Hoochweg 110 
3024 BH
010 – 425 01 01 
rouwstation@stichtinghumanitas.nl 
www.rouwstation.nl

 � Stichting de Uil
Dreef 98
3075 HD
010 - 291 00 02
info@de-uil.org
www.de-uil.org

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Henk Riethoff en 
Annelies Bisschop
Stichting de Uil werd in 2010 opgericht 
met als doel de bestrijding van 
armoede in de wijk Vreewijk. We zijn 
midden in Vreewijk gevestigd en we 
helpen de bewoners met het uitvoeren 
van klussen in en om het huis en 
het doen van tuinonderhoud bij die 
bewoners die door hoge leeftijd of 
handicap dat zelf niet meer kunnen en 
die niet draagkrachtig genoeg zijn om 
professionele hulp in te roepen. Wij zijn 
geopend van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 15.00 uur.

 � Stichting Gehandicapten 
Platform Obstakel

Dreef 83a
3075 HB
010 - 341 89 45/06 - 40 25 48 43
gpobstakel@gmail.com

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Hans Schouten
Voor alle vragen omtrent voorzieningen 
in de wijk. Jaarlijks organiseert 
het platform ook de 55+ dag in de 
Vredeskerk.
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 � Samen 010 - Hulp in Praktijk 
(HiP)

Hang 7
3011 GG
010 - 303 27 30
rotterdam@stichtinghip.nl
www.hulpinrotterdam.nl

Hulp bij allerlei praktische zaken en 
sociale hulpvragen; van een klusje in 
huis tot een gezellig praatje.

 � SOL (Samen Ondernemen 
Leren) Netwerk

Schiekade 830 
3032 AL
010 – 244 82 40 
info@solnetwerk.nl 
www.solnetwerk.nl

Contactpersonen: Resy Abel en Jeanet 
Verdoold
Lang leve(n) thuis: met praktische 
oplossingen helpt SOL ouderen zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
We bieden oplossingen ‘op maat’ en 
dichtbij huis. Wij werken wijkgericht 
en kennen de buurt mét al haar 
uitdagingen en kansen voor ouderen. 
‘Ouderen Maatschappelijk Werkers 
ondersteunen kwetsbare ouderen en 
mantelzorgers. Ontmoetingscentrum 
Het Geheugenpaleis zorgt dat 
vergeetachtige/licht dementerende 
ouderen zo lang en plezierig 
mogelijk thuis wonen. Het is gericht 
op ondersteuning van ouderen en 
hun mantelzorgers. Ontmoeting, 
ontspanning, beweging en plezier 
komen samen in het Geheugenpaleis.

Contactpersoon: Annette Hartlief 
Het Rouwstation van Humanitas biedt 
begeleiding, advies en informatie aan 
iedereen die met rouw en verlies te 
maken heeft. Voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. Er wordt individuele 
begeleiding geboden en er zijn 
lotgenotengroepen. Maandelijks wordt 
het Rouwcafé georganiseerd waar 
thema’s worden besproken en waar 
plaats is voor contact en een luisterend 
oor.

 � Stichting Ruilwinkel 
Feijenoord

Polderlaan 48a 
3074 ME
010 – 215 16 57
ruilwinkel.feijenoord@gmail.com 
www.ruilwinkel1.nl

Contactpersoon: Albert Kruger 
Bij de ruilwinkel kunnen spullen of 
diensten met elkaar geruild worden.

 � Samen 010 - Budgetmaatjes 
010

Hang 7
3011 GG
010 – 466 67 22 
budgetmaatjes@samen010.nl 
www.samen010.nl

Ondersteuning van mensen die 
schulden hebben of hierin dreigen te 
raken bij het op orde brengen van hun 
financiële administratie.
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 � Voedselcentrum Stichting 
Isaak & de Schittering

Vinkenbaan 73
3075 RM
06 – 19 81 78 43
info@stichtingisaakendeschittering.nl
www.isaakendeschittering.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: C.de Vries
Voedselcentrum voor gratis brood, 
gratis groenten en kringloopkleding.

 � Was en strijkservice aan huis 
Met Hulp van Aafje

088 – 823 32 33 
www.methulpvanaafje.nl 
www.aafje.nl/hulpthuis

Met hulp van Aafje wekt samen met 
een professionele wasserij Novatex. 
Met de service ‘wassen met zorg’ wordt 
uw kleding wekelijks op een vaste dag 
thuis opgehaald en naar de wasserij 
gebracht. Een week later krijgt u het 
gewassen en keurig gevouwen terug. 
Overhemden en blouses worden voor 
u gestreken. Introductieprijs eerste vier 
weken € 15,95 per week. Reguliere prijs 
€18,50 per week. Kortingsprijs voor 
Aafje pashouders € 17,50 per week.
 

 � Stichting Wijkraad Hillesluis
Vlasakkerstraat 45 
3074 WV
06 – 21 98 06 97 
d.weeda@chello.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Diana Weeda 
Er is iedere ochtend een 
inloopspreekuur.

 � St. Mara
Hang 14
3011 GG
010 – 411 60 85 
info@maraprojecten.nl 
www.maraprojecten.nl

Contactpersoon: Rob Lijesen 
Parochienetwerk, zingeving, 
ondersteunen van actieve bewoners en 
zelforganisaties in het gebied.

 � Voedselbank - uitdeelpunt
Lede 17
3075 HH
010 - 419 45 48
gj.den.dunnen@hetnet.nl
www.vredeskerkrotterdam.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Gerda den Dunnen
De Vredeskerk is uitdeelpunt van de 
voedselbank. Helaas zijn er steeds 
meer mensen die daar een beroep 
op moeten doen. Er wordt voor de 
distributie van voedselpakketten 
gezorgd, nadat de voedselbank 
het aantal pakketten en de lijst van 
ontvangers heeft aangeleverd.
Vrijwilligers uit kerk en buurt zorgen 
voor de organisatie, schenken een 
kopje thee en bieden een luisterend 
oor. Iedere donderdagmiddag van 
15.00 tot 16.30 uur.
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 � Wijkleerbedrijf Feijenoord 
(Calibris Advies & Albeda 
College)

Strevelsweg 350
3075 BZ
06 – 14 94 11 17
feijenoord@wijkleerbedrijf.nl
www.wijkleerbedrijvenrotterdam.nl

Contactpersonen: Jose Ensing en 
Hester van Bekkum
Stagiaires van opleiding Helpende Zorg 
en Welzijn verlenen informele hulp in 
de wijk bij mensen thuis in de vorm van 
boodschappen doen, wandelen, hulp 
bij huishoudelijke taken, gezelligheid 
bieden en ondersteunen bij activiteiten.

 � Zadkine Center Katendrecht
Brede Hilledijk 696 
3072 NK
010 – 209 34 90 
www.zadkine.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon: Gerda Vis
Inzet van studenten bij activiteiten in de 
wijk. 
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Eten in
(de buurt
van) de wijk

 � Albeda College – restaurant 
VIPZ

Rosestraat 1099 
3071 AL
010 – 290 11 65
restaurant@albeda.nl 
www.albeda.nl

Wijk: Feijenoord

Van maandag tot en met donderdag 
is er in het restaurant VIPZ 
mogelijkheid om te lunchen en dineren 
(driegangenmenu € 14,50). Lunch is 
van 11.30 tot 14.00 uur en diner van 
17.30 tot 20.00 uur.

 � Dock Aanschuiftafels
Hilledijk 81
3072 RD
010 – 727 11 70
06 – 48 46 23 68
ebagcivan@dock.nl
www.dock.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Emine Bagcivan
Twee maal per maand kunnen 

bewoners aanschuiven bij de 
aanschuiftafels in het Huis van 
de wijk Hilledijk. Voor weinig geld 
krijgen mensen een heerlijk diner 
voorgeschoteld.

 � Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 - 46 70 63 22
b.vanhees@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Bastiaan van Hees
Wekelijks gezond buffet en soepterrine 
op woensdag voor € 4,- all-in. 
Geregeld zijn er ook evenementen 
van buurtbewoners met maaltijden en 
entertainment

 � Huis van de wijk Irene
Oudelandstraat 75 
3081 TE
010 – 215 20 75 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Elke woensdag pannenkoeken eten, 
voor een klein bedrag. 1x in de maand 
op donderdag de aanschuiftafel met 
een heerlijk drie-gangen menu voor 
€ 4,-.
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warme maaltijd en een toetje. Iedere 
dinsdag tussen dinsdag 09.30 – 
13.30 uur. Kosten € 4,50. 

 � House of Hope
Maashavenweg 10
3072 AZ
010 – 484 67 32
katendrecht@houseofhope.nl
www.houseofhope.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Annemarie Duifhuizen
Een sociaal initiatief waarbij vrijwilligers 
en wijkbewoners zich onder leiding 
van een klein team professionals 
inzetten voor een betere wijk. Een 
laagdrempelig ontmoetingspunt voor 
hulp en activiteiten:
• Wijkmaaltijd: samen eten, elkaar 

ontmoeten en even ontspannen. 
Woensdagavond in de oneven 
weken van 17.00 - 20.00 uur. 

• Wijklunch: samen lunchen, elkaar 
ontmoeten en even ontspannen. 
Dinsdagmiddag van 12.30 - 13.30 
uur.

 � Huis van de wijk Hillesluis
Walravenstraat 33 
3074 NL
010 – 419 62 59 
d.eli@wmoradar.nl 
www.wmoradar.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Delano Eli 
Samen eten met bewoners uit de wijk, 
op donderdag (€3,-) en vrijdag (€ 5,-) 
om 13.00 uur.

 � Huis van de wijk Oleander
Oleanderplein 43 
3073 JX
010 - 290 69 22
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Elke vrijdag een heerlijke Surinaamse 
maaltijd, voor een klein bedrag (vóór 
woensdag opgeven).

 � Huis van de Wijk Steiger 22 
Burg. Hoffmanplein 22
3071 XK
06 – 51 86 35 54
noordereilandhuiskamer@gmail.com

Wijk: Noordereiland

Contactpersoon: Sozana Zornic
1e woensdag van de maand een 
wjjklunch, kosten € 2,50.

 � Huis van de Wijk ‘t Steiger
Fruitlaan 8
3072 WK
010 – 236 22 88
06 – 51 13 41 50
g.schooneveld@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Gina Schooneveld
• Soepterrine: wijkbewoners kunnen 

elkaar ontmoeten en genieten van de 
zelfgemaakte soep met een broodje. 
Iedere maandag van 11.30 – 12.30 
uur. Kosten € 2,-.

• Huiskamerproject: Wijkbewoners 
kunnen met elkaar praten, 
gezelschapsspellen spelen en 
eten. Rond 11.15 uur wordt er soep 
geserveerd. Rond 12.30 uur is er een 
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 � Project Eten is weten
010 – 476 08 18 
m.roemer@mob.nu 
www.mij.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: M. Roemer
Eén keer per maand gezellig samen 
met een vrijwilliger een driegangen 
menu eten bij u thuis. Kosten zijn 
€ 2,50.

 � Resto Van Harte
RVC de Hef, Slaghekstraat 221 
3074 LJ
06 – 55 89 71 31
j.vanvliet@restovanharte.nl 
www.restovanharte.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Jeroen van Vliet 
Samen genieten van een vers 
en gezond driegangen diner op 
woensdag. Inloop vanaf 17.30 uur, 
start diner 18.00 uur. Kosten zijn € 7,-; 
met Rotterdampas € 4,-. Telefonisch 
reserveren via 0900 – 900 30 30 of via 
www.restovanharte.nl.

 � Speeltuin de Vaan
Pinksterweide 31
3075 PL
010 - 291 00 02
lionbal@svvreewijkdevaan.nl
www.svvreewijkdevaan.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Lion Bal
Gezellig samen eten. Zie voor actuele 
data het activiteitenschema op de 
website.

 � Koningskerk (Protestantse 
Kerk Nederland)

Stieltjesstraat 30 
3071 JX
010 – 486 63 48
jorisvanderspek@koningskerk.org 
www.koningskerk.org

Wijk: Kop van Zuid

Contactpersoon: Joris van der Spek 
Wekelijkse maaltijd in de Koningskerk 
op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 
uur. Kosten zijn € 3,-. Bij voorkeur 
aanmelden via maaltijd@koningskerk.
org of telefonisch via 010 – 486 63 48.

 � Laurens De Beukelaar
West-Varkenoordseweg 95
3074 HK
010 – 870 58 00
www.laurens.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Lucia Albertus 
Inloopactiviteit voor Caribisch/
Antilliaanse ouderen. Dinsdag en 
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Culturele activiteiten en creoolse 
maaltijd (kosten € 4,- pp).

 � Oma’s pop-up 
06 - 11 28 85 09 
info@omaspopup.nl 
www.omaspopup.nl

Bij Oma’s pop-up bereiden senioren 
lekkere maaltijden onder leiding van 
een chef-kok. Er wordt gekookt op 
verschillende locaties. Eet u mee? 
Op de website staan de geplande 
avonden. Houdt u van koken? Neem 
dan contact op, ook via de website. 
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 � Wooncomplex ’t Enkpunt
Dordtsestraatweg 844
3075 BS
010 - 419 22 92
mvankleeff@hetnet.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Martha van Kleeff
Gezellig samen eten.

 � Thuiskoks - 
aanschuifmaaltijd

Het Koepeltje
Persoonshaven 650 
3071 CL
06 – 48 46 23 52 
msmit@dock.nl 
www.dock.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Mo Smit 
Aanschuiftafel: iedere eerste 
dinsdagavond van de maand van 
17.30 tot 19.00 uur. Een gezonde en 
zeer smakelijke driegangen maaltijd, 
opgediend in een vriendelijke sfeer. 
Georganiseerd door thuiskoks. 
Aanmelden verplicht. Kosten zijn € 4,- 
per maaltijd.
 

 � Wijkkeuken
06 – 38 31 28 27
info@wijkkeukenvanzuid.nl
www.wijkkeukenvanzuid.wordpress.
com

Wijk: Afrikaanderwijk

Elke derde vrijdag van de maand is er 
een aanschuiftafel voor iedereen.

 � Wijkpastoraat 
Welkomstcentrum De Put

Putseplein 28 
3073 HT
010 - 484 72 23
pow-bloemhof@planet.nl
www.wijkpastoraatbloemhof.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Fokje Wierdsma 
Samen eten met buurtbewoners, 
lunchen na de dienst op zondag.
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 � Albeda College – restaurant 
VIPZ

Rosestraat 1099 
3071 AL
010 – 290 11 65 
restaurant@albeda.nl 
www.albeda.nl

Wijk: Feijenoord

Vanaf 10.30 uur kunt u hier een kopje 
koffie/thee komen drinken.
 

 � Botanische Tuin 
Afrikaanderplein

Afrikaanderplein 40
3072 EC
010 – 291 60 49
info@botanischetuinafrikaanderwijk.nl
www.botanischetuinafrikaanderwijk.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

De tuin is een ontmoetingsplaats voor 
iedereen en is van april tot en met 
oktober iedere dag geopend van 09.00 
tot 16.00 uur. In de wintermaanden is 
de tuin in het weekend gesloten.
 

 � Creatief Beheer 
Afrikaandertuin

Jacominastraat 41
3072 SC
cpa.van.rooyen@rotterdam.nl
www.creatiefbeheer.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

De Afrikaandertuin is een tuin van 
Creatief Beheer op een stukje 
(voorheen) braakliggend terrein op 
de hoek van de Paul Krugerlaan en 
de Jacominastraat en is bedoeld om 
bewoners samen te brengen en op een 
creatieve manier een mooie openbare 
ruimte te bouwen en onderhouden. 
Daarom is de tuin de ideale plek om te 
fungeren als openlucht buurthuis. Er 
is letterlijk geen enkele drempel en er 
hangt altijd een positieve sfeer.

 � Dock Feijenoord/Humanitas 
Steenplaat

Het Koepeltje 
Persoonshaven 650 
3071 CL
06 – 48 46 23 52
msmit@dock.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersonen: Mo Smit (DOCK) en 
Eefje Peddemors (Humanitas) 
Het Koepeltje (samenwerking tussen 
Humanitas Steenplaat en DOCK 
Feijenoord) is een plek voor ontmoeting, 
activiteiten en een plek waar senioren 
informatie kunnen krijgen. Het doel 
is voorkomen van eenzaamheid van 
senioren, hen in het vizier houden en 
hen de ruimte bieden om zelf iets te 
ondernemen. Er komt iedere maand 
een nieuw programmaboekje uit 

Koffie,
inloop en 
ontmoeting
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 � Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 – 46 70 63 22
b.vanhees@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Bastiaan van Hees
Dagelijkse koffie-inloop.

 � Huis van de wijk Irene
Oudelandstraat 75 
3073 LJ
010 - 215 20 75 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Loubna Farissi 
Verschillende activiteiten gedurende de 
gehele week, zoals samen eten, sport 
voor vrouwen, inloopspreekuur van 
VraagWijzer.

 � Huis van de wijk Oleander
Oleanderplein 43 
3073 JX
010 - 290 69 22 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Loubna Farissi 
Verschillende activiteiten, zoals 
muzieklessen, naailessen, kooklessen 
en op elke vrijdag gezellige 
samenkomst van Marokkaanse 
vrouwen.

met de activiteiten voor de komende 
maand. Voor meer informatie hierover 
kunt u contact opnemen met Eefje 
Peddemors, e-mail epeddemors@
stichtinghumanitas.nl of bel, 
06 - 20 35 05 17. 

 � De Groene vink 
recreatieruimte

Groene Hilledijk 585
3075 EL
06 - 48 46 23 62
amvermaat@dock.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Anne-Marie Vermaat 
en Hans Schouten
Voor klaverjassen en koffieochtenden.

 � House of Hope
Maashavenweg 10
3072 AZ
010 – 484 67 32
katendrecht@houseofhope.nl
www.houseofhope.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Annemarie Duifhuizen
Een sociaal initiatief waarbij vrijwilligers 
en wijkbewoners zich onder leiding 
van een klein team professionals 
inzetten voor een betere wijk. Een 
laagdrempelig ontmoetingspunt voor 
hulp en activiteiten. Huiskamer-inloop: 
een ontmoetingspunt met gratis koffie, 
thee en gezelligheid. Dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
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 � Humanitas/Zorgcocon/
Pluspunt

Persoonshaven 650 
3071 CL
010 – 467 17 11
06 – 50 59 22 61/06 – 11 41 26 14 
epeddemors@stichtinghumanitas.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Eefje Peddemors 
Taalproeverij, computerles, dominospel, 
Nederlandse taalles.

 � Jeugdcentrum CJV 
Feijenoord

Nassauhaven 297 
3071 JJ
010 – 484 11 76
06 – 51 34 77 56 
d.voet2@chello.nl 
www.cjvfeijenoord.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Dick van den Voet 
Activiteiten voor ouderen: naailessen, 
computerlessen, inloop, creativiteit, 
Xiejezo, Koffie in club en Spirit in.

 � Klup
020 – 261 57 81
www.kluppen.nl

Klup is een social app voor moderne 
senioren die op zoek zijn naar 
gezelligheid. Klup koppelt u aan 
uw buurtgenoten op basis van 
gemeenschappelijke interesses 
en locatie. Download de app in de 
AppStore of via Google Play. 

 � Huis van de wijk Peperlink
Vuurplaat 83
3071 AR
06 – 48 46 23 66/06 – 51 86 35 54

Wijk: Kop van Zuid

Contactpersoon: Jan–Willem Schakel 
(DOCK) en Suzana Zornic (WMO 
Radar)
Gezellige inloop en activiteiten, o.a. op 
woensdagochtend is er koffieochtend.

 � Huis van de Wijk ‘t Steiger
Fruitlaan 8
3072 WK
010 – 236 22 88
06 – 51 13 41 50
g.schooneveld@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Gina Schooneveld
• Inloopochtend: hier kunnen 

wijkbewoners elkaar ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Iedere maandagochtend van 
08.30 – 11.30 uur. Deelname gratis.

• Bingo: Elke 1e maandag van de 
maand is er bingo. Deur open vanaf 
18.30 uur en bingo start om 20.00 
uur tot 22.00 uur. 

• Inloop middag: Iedere 
woensdag-, donderdag-, vrijdag- 
en zaterdagmiddag kunnen 
wijkbewoners elkaar ontmoeten, 
biljarten, kaarten, darten en diverse 
gezelschapsspellen spelen.
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Contactpersoon: Eline van der Mije
In de koffiecorner ’t Slag kun je op alle 
doordeweekse dagen van 10.00 tot 
16.00 uur terecht voor een betaalbaar 
kopje koffie of thee, een lekker broodje 
of zelfs een pannenkoek.
 

 � Leger des Heils
Hillevliet 139 
3073 KP
010 - 484 27 25 
korps.rotterdamz@legerdesheils.nl 
www.legerdesheils.nl/
korpsrotterdamzuid

Wijk: Bloemhof

Op dinsdag en donderdag 
inloopochtend, buurthuiskamer en 
kledingverkoop.

 � Laurens De Beukelaar
West-Varkenoordseweg 95
3074 HK
010 – 870 58 00
www.laurens.nl

Contactpersoon: Lucia Albertus
Inloopactiviteit voor Caribisch/
Antilliaanse ouderen. Dinsdag en 
donderdag van 10.00 tot 18.00 uur. 
Culturele activiteiten en creoolse 
maaltijd (kosten € 4,- per persoon). 

 � Laurens De Beukelaar
Ontmoetingsruimte
West-Varkenoordseweg 95
3074 HK
010 – 870 58 00
06 – 54 64 76 28
k.soeroikromo@laurens.nl
www.laurens.nl

 � Laurens Maasveld – 
Ontmoetingsruimte Lalla 
Rookh

Maashaven Oostzijde 151
3072 HS
010 – 496 56 30
a.poutsma@laurens.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Astrid Poutsma
• Al Jamiatul Hassana: Surinaams-

Javaanse ouderen 55+ op 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur.

• Lalla Rookh: Hindoestaanse 
ouderen 55+ op maandag en 
woensdagmiddag van 12.30 tot 
17.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 22.00 uur.

• Oer Hollands Genieten: Nederlandse 
ouderen 55+ op donderdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur.

 � Huis van de wijk Hillesluis
Walravenstraat 33
3074 NL 
010 – 419 62 59 
d.eli@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Hillesluis

Ouderenactiviteiten, sportactiviteiten, 
bingo, samen eten, gym, klaverjassen, 
themabijeenkomsten

 � Koffiecorner ‘t Slag
Sandelingplein 16e
3075 AG 
06 - 51 03 36 91

Wijk: Vreewijk
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Contactpersoon: Zoë Cochia
Tentoonstellingen, evenementen en 
workshops, bijvoorbeeld o.a. digitale 
vaardigheden.

 � Ontmoetingsruimte De 
Beukenhorst

Beukendaal 99
3075 LC
06 - 14 96 35 66

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Sander Smits
Verschillende activiteiten in de 
recreatieruimte, zoals iedere 
vrijdagmiddag bingo.

 � de Prinsenhof recreatieruimte
Dordtsestraatweg 331-509
3075 BA
06 – 48 46 23 62
amvermaat@dock.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Anne-Marie Vermaat 
en Tiny Iedema
Sjoelen, bingo en spelletjesmiddag

 � Protestantse Vredeskerk
Lede 117
3075 HH
010 - 419 45 48
gj.den.dunnen@hetnet.nl
www.vredeskerkrotterdam.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Gerda den Dunnen
Elke woensdag van de maand van 
13.30 tot 15.00 uur is er een inloop voor 
gezelligheid, met een kopje koffie of 
thee.

Contactpersoon: Kari Soeroikromo
Inloop en ontmoeting voor Surinaams-
Javaanse ouderen. Maandag en 
woensdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Eén keer per twee weken yoga op de 
maandag (inclusief warme culturele 
maaltijd € 3,50 per persoon).

 � Laurens De Beukelaar
West-Varkenoordseweg 95
3074 HK
010 – 870 58 00
h.abraymi@laurens.nl
www.laurens.nl

Contactpersoon: Hakima Abraymi
Inloopactiviteit voor Marokkaanse 
vrouwen vanaf 55 jaar. Woensdag, 
vrijdag en zondag van 10.00 tot 16.00 
uur. 

 � Mantelzorgcafé De Groene 
Vink

Groene Hilledijk 585
3075 EL
06 - 48 46 23 94
pvrijswijk@dock.nl
www.dock.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Paul van Rijswijk
Elke 1e donderdag van de maand.

 � Niffo Galerie/Recycle Studio
Pretorialaan 4b
3072 EM
010 – 750 52 60
06 – 14 24 72 00
zcochia@yahoo.com
info@niffo.nl
www.niffo.nl
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Contactpersoon: Rien Boegheim 
Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 
(Lesbisch, Homo, Bi,- en Transgender) 
of roze ouderen. Elke laatste zondag 
van de maand.
 

 � Roze Salon Humanitas
Othelloweg 377-379 
3194 GR
06 – 28 42 94 74 
ariesvandijk51@live.nl

Contactpersoon: Arie van Dijk 
Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 
(Lesbisch, Homo, Bi,- en Transgender) 
of roze ouderen. Elke woensdag vanaf 
14.00 uur. Een keer per maand wordt er 
met elkaar gekookt en gegeten. U bent 
van harte uitgenodigd!

 � Salon Humanitas Bergweg
Bergwegplantsoen 10 
3037 SK
06 - 51 86 68 06

Contactpersoon: Andre de Jager 
Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 
(Lesbisch, Homo, Bi,- en Transgender) 
of roze ouderen. In Salon Humanitas 
kunnen deze ouderen elkaar op een 
prettige en veilige wijze ontmoeten. 
De bezoekers ervaren de salon als 
gezellig en ongedwongen. Open 
inloop met koffie en thee. ‘Keek Op 
De Week’, hapjes en drankjes en veel 
gezelligheid. Mogelijkheid om na 
afloop met elkaar te eten in eetcafé‘de 
Knuffelkarper’. Elke woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur, met gastvrouw 
Betty. Elke vrijdag van 14.00 tot 16.30 
uur, met gastheer Hans.

 � Rotterdamse Munt
Laan op Zuid, ingang Brede Hilledijk 2
3072 KG
06 – 25 58 84 55
contact@rotterdamsemunt.nl
www.rotterdamsemunt.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

De Rotterdamse Munt is een 
kruidentuin waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen meewerken als 
vrijwilliger. Er vinden ook workshoppen 
en lezingen plaats en er is een winkel 
met biologische producten. De tuin 
is bestemd voor iedereen die het 
leuk vind om samen te werken in de 
kruidentuin of in de kruidenkeuken. 

 � Rouwstation
Stichting Humanitas 
Pieter de Hoochweg 110 
3024 BH
010 – 425 01 01 
rouwstation@stichtinghumanitas.nl 
www.rouwstation.nl

Contactpersoon: Annette Hartlief 
Het Rouwstation van Humanitas biedt 
begeleiding, advies en informatie 
aan iedereen die met rouw en verlies 
te maken heeft. Er wordt individuele 
begeleiding geboden en er zijn 
lotgenotengroepen. Maandelijks wordt 
het Rouwcafé georganiseerd waar 
thema’s worden besproken en waar 
plaats is voor contact en een luisterend 
oor.
 

 � Roze Salon
COC, Schiedamsesingel 175 
3012 BB
06 – 39 42 90 50 
rienboegheim@gmail.com
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 � Speeltuinvereniging 
Afrikaanderwijk

Afrikaanderplein 38
3072 EC
010 – 485 00 60
info@afrikaanderplein.nl
www.svafrikaanderplein.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Speeltuin waar kinderen veilig kunnen 
spelen. Er worden ook activiteiten 
voor zo wel kinderen als volwassenen/
ouderen georganiseerd zoals 
yogalessen. De speeltuin is in de 
zomermaanden ook ‘s avonds geopend 
van 19.00 tot 21.00 uur, behalve op 
woensdagavond. Ook is de speeltuin 
dan op zondag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.

 � Speeltuin ‘de Vuurklip’
Binnenhavenhof 1
3071 ZC
010 – 486 55 80
06 – 41 86 37 17

Wijk: Kop van Zuid

Contactpersoon: Tina Lopez
• Eerste weekend van de maand 

(vrijdag en zaterdag) – Bingo,  
18.00 – 21.00 uur, kosten € 2,50 per 
keer

• Dinsdag van 10.00 – 11.30, kosten  
€ 0,50 per keer .

 � Samen 010 – MOTTO
Hang 7
3011 GG
010 – 466 67 22 i
info@centrumlevensvragenrotterdam.nl 
www.centrumlevensvragenrotterdam.nl

Voor mensen die met een getrainde 
vrijwilliger willen praten over de 
gevolgen van een ziekte of over 
toenemende beperkingen, over ouder 
worden of oud zijn, over verdriet en 
gemis of over de zin van het leven.

 � Senioren op Straat
Nassauhaven 297 
3071 JJ 
cj6@xs4all.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Wil van Leeuwen Elke 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 
gezellig bijeenkomen om een praatje 
te maken. Er kunnen spelletjes gedaan 
worden. Om de twee weken is er een 
programma zoals 3D kaarten maken/
een modeshow/een voorstelling over 
oud Rotterdam/Bingomiddag. Kosten 
zijn € 5,- pp per maand. Kosten per 
keer zijn € 2,- pp.

 � Speeltuin de Vaan
Pinksterweide 31
3075 PL
010 - 291 00 02
lionbal@svvreewijkdevaan.nl
www.svvreewijkdevaan.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Lion Bal
Iedere 1e maandagavond van de 
maand is er bingo.
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 � Stichting Nida
Brabantseplein 2
3074 SX
010 – 291 00 10 
info@stichtingnida.nl 
www.stichtingnida.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Mustafa Dag 
Activiteiten: sociale, culturele, 
educatieve en sportactiviteiten. De 
kosten zijn afhankelijk van de activiteit.

 � St. Ouderen Feijenoord
Polderlaan 24a 
3074 MB
06 – 43 21 20 06
mohamed.ebraymi@gmail.com

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: dhr. Ebraymi 
Ontmoeting voor ouderen.

 � Vrijwilligersgroep Theehuis
Afrikaanderplein 7
3072 EA
Melek_yilmaz@live.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Bij mooi weer is iedereen welkom om 
een kopje thee te komen drinken.

 � Sterrenschool De 
Globetrotter

Afrikaanderplein 5
3072 EA 
010 – 484 37 90
06 – 41 20 34 24
c.baur@deglobetrotter.nl
www.sterrenschooldeglobetrotter.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersonen: Claudia Baur en 
Malika Bouckhacekh
Koffieochtend, aansluiten bij feesten; 
samenwerking met Opzoomer Mee.

 � Stichting Vrouwenhuiskamer 
Hillesluis (NISA)

Hendrick Croesinckstraat 35b
3074 PG
06 – 21 98 06 97 
d.weeda@chello.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Diana Weeda
Activiteiten en ontmoeting voor 
vrouwen.

 � Stichting Huis op Zuid
Adriaen Nimantsstraat 40 
3074 NG
06 – 21 98 06 97 
abdessamia@hotmail.com

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Sahila Darkaoui 
Activiteiten bij stichting Huis op Zuid 
zijn sociale, culturele, educatieve en 
sportactiviteiten.
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Medisch
en zorg

Apotheek

 � Apotheek Aad van der Laan
Maashaven OZ 154
3072 HS
010 – 485 94 80
contact@apotheekvanderlaan.nl
www.apotheekvanderlaan.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

 � Apotheek Katendrecht
Wodanstraat 21
3072 EV
010 – 486 41 00

Wijk: Katendrecht

 � BENU Apotheek Laan op Zuid
Laan op Zuid 919
3072 DB
010 – 486 31 77
laanopzuid@benuapotheek.nl
www.mediq-apotheek.nl

Wijk: Kop van Zuid

 � BENU Apotheek Lijn 2
Slaghekstraat 251b 
3074 LJ
010 – 419 35 81 
lijn2@benuapotheek.nl 
www.lijn2benuapotheek.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

 � BENU Apotheek ’t Slag
Sandelingplein 16a 
3075 AG
010 - 432 49 55 
tslag@benuapotheek.nl
www.tslag.benuapotheek.nl 

Wijk: Vreewijk

 � BENU Apotheek Vreewijk
Breeplein 6
3075 KC
010 – 419 11 66
vreewijk@benuapotheek.nl

Wijk: Vreewijk 

 � Lange Hille Apotheek
Lange Hilleweg 121 
3073 BK
010 - 485 61 20
langehille@benuapotheek.nl 
www.langehille.benuapotheek.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

 � Mediq apotheek Rosestraat
Rosestraat 91 
3071 JP
010 – 485 03 08 
www.mediq-apotheek.nl

Wijk: Feijenoord
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Fysiotherapie

 � Fysiotherapie Rotterdam
Rosestraat 123 
3071 JP
010 – 307 20 04 
info@fyro.nl

Wijk: Feijenoord

 � Fysiotherapie Rotterdam
Gezondheidscentrum Laan op Zuid, 
Brede Hilledijk 1 
3072 KA
010 – 307 20 04 
info@fyro.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

 � Fysiotherapiekliniek 
VonderFysioFit

Groene Hilledijk 342
3075 EC
010 - 419 13 53
www.vonderfysiofit.nl

Wijk: Vreewijk

 � Fysiotherapie Vreewijk & 
Footcontrol

Dreef 74
3075 HC
010 - 432 33 60
www.fysiotherapiedreef.nl

Wijk: Vreewijk

 � Apotheek Tarwezigt
Mijnsherenplein 14 
3081 CN
010 - 290 80 08 
info@apotheektarwezigt.nl 
www.apotheektarwezigt.nl

Wijk: Bloemhof 
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 � Gezondheidscentrum Lange 
Hille

Lange Hilleweg 123 
3073 BK
010 - 485 45 55 
www.gclangehille.nl

Wijk: Hillesluis

 � Gezondheidscentrum Lijn 2
Slaghekstraat 251 
3074 LB
010 – 419 31 29
www.gclijn2.nl

Wijk: Hillesluis

 � Gezondheidscentrum ‘t Slag
Sandelingplein 16e
3075 AG
010 – 432 99 33
www.gcrandweg.nl

Wijk: Vreewijk

 � Gezondheidscentrum 
Zuidplein

Strevelsweg 700, 1e etage
3083 AS
010 – 290 80 00
www.gezondopzuid.nl

Wijk: Vreewijk

Gezondheidscentra

 � Gezondheidscentrum 
Afrikaanderwijk

Maashaven Oostzijde 155 
3072 HS
010 - 485 4111

Wijk: Afrikaanderwijk

 � Gezondheidscentrum Care 
XL

Pretorialaan 111
3072 EJ
010 – 485 71 37
info@gccarex.nl
www.gccarex.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

 � Gezondheidscentrum 
Katendrecht

Wodanstraat 11
3072 EV
010 – 486 41 00
www.gckatendrecht.nl

Wijk: Katendrecht

 � Gezondheidscentrum Laan 
op Zuid

Brede Hilledijk 1
3071 JP
010 – 307 20 02
info@gcloz.nl
www.gcloz.nl

Wijk: Kop van Zuid
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 � Huisartsenpraktijk Mozaïek
Slaghekstraat 101a
3074 LB 
010 - 485 98 56
www.praktijkmozaiek.nl

Wijk: Hillesluis

 � Huisartsen Praktijk 
Mohammad - Breeplein

Breeplein 5B 
3075 KC
010 - 419 15 92

Wijk: Vreewijk

 � Huisartsengroep L. 
Pincoffsweg

Lodewijk Pincoffsweg 82
3071 AS
010 – 215 01 41/010 - 215 02 22/
010 - 485 85 15 
www.huisartsenkopvanzuid.nl

Wijk: Kop van Zuid

 � Huisartspraktijk Otaredian
Randweg 24 
3074 BN
010 – 419 17 86
www.huisartsenregenboog.nl

Wijk: Hillesluis

 � Huisartsen J.P. Smit-Smouter 
en S.J.M. van der Wereld

Langegeer 107
3075 JE
010 – 419 02 87
www.smitenvanderwereld.
mijnhuisartsenpraktijk.net

Wijk: Vreewijk

Huisartsen

 � Huisarts Praktijk de Bos
Groene Hilledijk 286
3074 AG
010 – 419 56 57
www.debos.praktijkinfo.nl

Wijk: Hillesluis

 � Huisartsenpraktijk Herweijer 
en Mouthaan

Randweg 30 
3074 BN
010 – 419 17 12

Wijk: Hillesluis

 � Huisartsenpraktijk Jansen
Rosestraat 123 
3071 JP
010 – 485 59 55
info@huisartsenpraktijkjansen.nl 
www.huisartsenpraktijkjansen.nl

Wijk: Feijenoord

 � Huisartsen Laan op Zuid
Brede Hilledijk 1 
3071 JP
010 – 307 20 02 
info@haloz.nl
www.haloz.nl

Wijk: Feijenoord

 � Medicina Huisartsenpraktijk 
Polderlaan 86
3074 MH
010 – 485 95 45 
www.medicinahealthcenter.nl

Wijk: Hillesluis
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Thuiszorg

 � Aafje
088 – 823 32 33
www.aafje.nl

Aafje thuiszorghuizen, zorghotels, zorg 
in de huizen

 � Buurtzorg team Katendrecht 
Feijenoord

Putselaan 47 
3072 CB
06 – 53 57 50 34 
rotterdamkatendrecht@
buurtzorgnederland.com

Wijk: Katendrecht

Wij zijn een klein team, werkzaam in 
de postcodes 3072, 3073 en 3074. Wij 
bieden verpleging en verzorging aan 
met een persoonlijk begeleider, zorg 
door hoogopgeleide medewerkers, 
zorg toegespitst op eigen situatie.

 � Buurtzorg Rotterdam 
Vreewijk 

Dordtsestraatweg 741b
3075 HB
06 – 83 22 26 97 
rotterdamvreewijk@
buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Asmera Pouwelse
Voor verzorging en verpleging thuis.
 

 � Huisartsenpraktijk Vermaat/ 
Baarda

Slaghekstraat 251a
3074 LJ
010 – 419 31 29
https://huisartsenpraktijkvermaat.
praktijkinfo.nl/

Wijk: Hillesluis

 � Huisartsenpost Zuid
Maasstadweg 59
3079 DZ
010 – 290 98 88
www.huisartsenpostenrijnmond.nl/
hap-zuid
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welzijn (mantelzorg) en hulpverlening. 
Daarnaast heeft MOB als doel het 
vergroten van de zelfredzaamheid 
en participatie van kwetsbare 
burgers (jong en oud), die kampen 
met psychosociale problematiek 
en (nog) niet in aanmerking komen 
voor een indicatie. Met deze dienst 
wordt getracht deze doelgroep in 
de gelegenheid te stellen zolang 
mogelijk zelfstandig deel te nemen 
aan de maatschappij. Het vergroten en 
behouden van de zelfredzaamheid en 
daarmee mee kunnen (blijven) doen in 
de maatschappij (participatie).
 

 � Thuiszorg ZorgFamilie
Weipoort 9
3075 EW
010 - 232 22 66
info@zorgfamilie.nl
www.zorgfamilie.nl

Zorgfamilie biedt een veelzijdig pakket 
van zorgdiensten: wijkverpleging, 
persoonlijke verzorging, ondersteuning/
begeleiding, dagbesteding, volledig 
pakket thuis en huishoudelijke hulp.

 � Zorg op maat
Duikerstraat 17a 
3067 CG
010 – 212 37 10 
info@zorg-op-maat.nl 
www.zorgopmaat.net

Thuiszorgorganisatie met de volgende 
diensten: persoonlijke verzorging, 
verpleging, gespecialiseerde 
verpleging, AIV-advies, instructie 
en voorlichting, begeleiding, 
huishoudelijke hulp.

 � Dunya Zorg en Welzijn
Mathenesserlaan 480 
3023 HL
010 – 844 59 31 
www.dunyazorg.nl

Interculturele thuiszorgorganisatie 
voor huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging en verpleging.

 � Laurens Thuiszorg
010 – 332 02 00 
www.laurens.nl

Laurens thuiszorg biedt 
persoonlijke verzorging, verpleging, 
thuisbegeleiding, behandeling, 
dagbesteding, huishoudelijke hulp en 
mantelzorgondersteuning. Voor meer 
informatie: bezoek de website of bel.

 � Laurens Revalidatie 
Intermezzo

Motorstraat 110
3083 AP
010 - 332 10 00
www.laurens.nl

Voor kortdurende gespecialiseerde 
revalidatiezorg na een operatie, 
ongeval, trauma of ernstige ziekte.

 � MOB Maatschappelijk 
Ondersteuningsbureau

Graaf Florisstraat 45
3021 CC
010 – 476 08 18
info@mob.nu
www.mob.nu

Breed scala aan diensten biedt op het 
gebied van wonen, zorg (verpleging), 
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 � Dagbesteding Saroj Maasveld
Maashaven OZ 151
3072 HS
010 – 496 56 14

Dagbesteding voor 
Hindoestaanse wijkbewoners met 
geheugenproblematiek of somatische 
beperkingen. Er is een WMO- of 
WLZ-indicatie nodig voor deelname. 
Eventueel kan Saroj ondersteunen bij 
de aanvraag hiervan. Geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

 � Dagbesteding Friendly Care
Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
06 – 42 90 15 90
info@friendlycare.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Tonie Dumee
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.00 - 18.00 uur bieden 
wij zinvolle dagbesteding, zoals 
spelletjes, groepsgesprekken, uiterlijke 
verzorging, bewegen, computerlessen, 
creatieve activiteiten voor mensen met 
een beperking. Activiteiten worden 
afgestemd naar uw wensen. 
Thuis halen en brengen kan ook. 
Recht op een indicatie is nodig voor 
deelname.

Overig

 � Alzheimer Café
Sandelingplein 16h 
3075 AG
010 – 432 99 33

Maandelijks café voor wijkbewoners 
met dementie en hun mantelzorgers. 
Ook professionals zijn van harte 
welkom. Elke 2e dinsdag in de 
maand van 19.00 tot 21.00 uur in 
ontmoetingscentrum Sandelinghof. 
Elke maand worden er interessante 
onderwerpen besproken, of is er een 
lezing. Contact tussen wijkbewoners 
met dementie en hun mantelzorgers 
staat centraal.

 � Alzheimer Salon
West Varkenoordseweg 95 
3074 HK
06 - 16 91 37 74 
n.karakaya@laurens.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Neslihan Karakaya
Maandelijkse informatiebijeenkomst 
over dementie, op verschillende data. 
Woensdag voor de Turkse doelgroep 
en vrijdag voor de Marokkaanse 
doelgroep.

 � Alzheimer Telefoon
0800 – 50 88 (gratis) 
www.alzheimer-nederland.nl 
dementie.nl

Vragen over dementie? Bel de 
AlzheimerTelefoon, 7 dagen per week 
een luisterend oor.
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 � Geheugenpaleis (SOL 
Netwerk)

Waerschutstraat 11 
3033 TL
010 - 244 8 240
06 - 24 35 22 26 
info@solnetwerk.nl 
www.solnetwerk.nl
Contactpersoon: Resy Abel 

Ontmoetingscentrum Het 
Geheugenpaleis heeft als doel 
vergeetachtige en licht dementerende 
ouderen zo lang mogelijk met plezier 
thuis te laten wonen. Ouderen 
kunnen bij de ontmoetingssoos 
samen met anderen activiteiten 
ondernemen. Voor mantelzorgers zijn 
er gespreksgroepen, informatieve 
bijeenkomsten en een spreekuur. 
In het Geheugenpaleis zingen en 
bewegen mensen samen en is er 
aandacht voor muziek. Ook is er ruimte 
voor koffiedrinken en bij te kletsen. 
Daarnaast zijn er gespreksgroepen 
voor mantelzorgers en informatieve 
en educatieve bijeenkomsten voor 
mantelzorgers/ familie. Ook is er 
gelegenheid om vragen te stellen over 
vergeetachtigheid en dementie.
 

 � Inloophuis de Boei
Weimansweg 70-72
3075 MP
010 - 215 28 55
www.inloophuisdeboei.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Joke van der Hoek
Bij Inloophuis de Boei kunt u in een 
huiselijke sfeer lotgenoten met kanker 
ontmoeten die misschien antwoorden 
hebben op de vragen waar u mee 
loopt. Tevens bieden wij activiteiten 

 � Coöperatie 
Wijkverpleegkundige Zorg 
Rotterdam

Sandelingplein 16e
3075 AG 
www.coopwijkverpleegkundigezorg.nl

Aanspreekpunt voor zorg in de wijk:
• Afrikaanderwijk:  

Joke Bijl,  
06 – 10 06 71 27,  
j.bijl@zxrotterdam.nl

• Bloemhof en Hillesluis:  
Annemarie Schouten,  
06 – 30 62 36 41,  
a.schouten@zsrotterdam.nl

• Feijenoord:  
Bianca Kruijthof,  
06 – 51 62 45 39,  
b.kruijthof@zsrotterdam.nl

• Vreewijk:  
Anna Maria Sherwood,  
06 – 10 06 69 97,  
a.sherwood@zsrotterdam.nl 
(maandagmorgen en woensdag)  
en Lilian van den Hoorn,  
06 – 30 61 90 47,  
l.vandenhoorn@zsrotterdam.nl 
(maandag en donderdag)

 � Ergotherapie Rotterdam
Rosestraat 123 
3071 JP
06 – 12 43 01 33 
robert@ergotherapierotterdam.nl 
www.ergotherapierotterdam.nl

Wijk: Feijenoord
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contacten, structuur, sportactiviteiten 
en geheugentraining.

 � Laurens Simeon & Anna
Strevelsweg 350
3075 BZ 
010 – 439 32 00
www.laurens.nl

Woonzorgcentrum Laurens Simeon & 
Anna ligt op het kruispunt van de wijken 
Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk. U 
kunt hier terecht voor persoonlijke zorg 
en professionele dienstverlening. Of het 
nu gaat om verpleging, verzorging of 
invulling van uw dag.
In 2016 start de bouw van een nieuwe 
woonzorglocatie aan de naastgelegen 
Veldstraat. Deze locatie biedt vanaf 
eind 2017 plaats aan 131 ouderen met 
lichamelijke beperkingen en ouderen 
met dementie.

 � Logeerhuis De Buren
Astanaplein 7 
3072 JR
010 – 466 67 22 
info@logeerhuisdeburen.nl 
www.logeerhuisdeburen.nl

Wijk: Katendrecht

Huiselijke omgeving waar mensen 
die geen beroep kunnen doen op 
familie of vrienden na een ziekte en/of 
ziekenhuisopname kunnen herstellen. 
Daarnaast biedt het logeerhuis plaats 
aan mensen met een chronische ziekte 
van wie de mantelzorger even pauze 
nodig heeft.

aan die zoveel mogelijk zijn afgestemd 
op de behoefte van onze gasten. Onze 
betrokken vrijwilligers schenken graag 
een vers kopje koffie of thee.

 � Laurens Maasveld
Maashaven Oostzijde 151
3072 HS
010 – 496 56 56
www.laurens.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Dit moderne, multiculturele 
woonzorgcentrum ligt aan de 
Maashaven in de levendige 
Afrikaanderwijk in het gebied 
Feijenoord. De bijzondere indeling 
en toegepaste kleuren geven het 
gebouw een vrolijke en warme 
uitstraling. De bewoners hebben 
uiteenlopende culturele achtergronden. 
Onze voorzieningen en activiteiten 
sluiten hier prima op aan. In Laurens 
Maasveld kunt u terecht voor zowel 
verzorging als verpleging. De zorg 
sluit daarbij zo goed mogelijk aan 
bij uw belevingswereld en culturele 
achtergrond. Onze locatie is sfeervol, 
eigentijds en kent een echt Rotterdams 
karakter.

 � Laurens 
Ontmoetingscentrum 
Sandelinghof

Sandelingplein 16h (3e etage)
3075 AG
010 - 870 08 92
gsadag@laurens.nl
www.laurens.nl

Contactpersoon: Yvonne Gilijamse
Dagbesteding voor ouderen die 
behoefte hebben aan sociale 
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 � MoveDis voedings- en 
bewegingspraktijk

Beijerlandsestraat 51 
3074 RB
010 – 291 96 75 
info@movedis.nl 
www.movedis.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Kathleen Paal 
Dieetadvisering, cardio-fitness, 
kookworkshop, voedingsvoorlichting.
Kosten via zorgverzekering

 � Sensoor
010 - 436 23 23
www.sensoor.nl
Dag en nacht kunt u terecht voor een 
luisterend oor en voor een vertrouwelijk 
en persoonlijk gesprek. 

 � SOL (Samen Ondernemen 
Leren) Netwerk

Schiekade 830 
3032 AL
010 – 244 82 40
info@solnetwerk.nl 
www.solnetwerk.nl

Contactpersonen: Resy Abel en Jeanet 
Verdoold
Lang leve(n) thuis: met praktische 
oplossingen helpt SOL ouderen zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
We bieden oplossingen ‘op maat’ en 
dichtbij huis. Wij werken wijkgericht 
en kennen de buurt mét al haar 
uitdagingen en kansen voor ouderen. 
‘Ouderen Maatschappelijk Werkers 
ondersteunen kwetsbare ouderen en 
mantelzorgers. Ontmoetingscentrum 
Het Geheugenpaleis zorgt dat 
vergeetachtige/licht dementerende 

 � Mantelzorg Wilskracht Werkt
Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
06 - 11 21 56 22/06 - 57 57 90 70
info@wilskrachtwerkt.nl
www.wilskrachtwerkt.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Aurelia Cruz en 
Angelika Muller
Wilskracht Werkt beschikt over een 
groot netwerk van maatschappelijke 
instanties en welzijnsorganisaties. 
Wij bemiddelen deelnemers met een 
tegenprestatieplicht naar organisaties 
die werken met vrijwilligers, trainingen 
geven, of beweegactiviteiten verzorgen.
Mantelzorg Wilskracht werkt begeleidt 
mantelzorgers.

 � Maatschappelijk 
Ondersteuningsbureau 
(MOB) 

Brede Hilledijk 1
3072 KA
010 – 476 08 18
info@mob.nu
www.mob.nu

MOB heeft op maandag en donderdag 
van 09.00 tot 10.00 uur (Turks/
Nederlands) spreekuur bij het 
Gezondheidscentrum Laan op Zuid. 
Aan de Riebeekstraat 65 is er op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
09.00 tot 10.00 uur spreekuur van MOB. 
Op vrijdag is er Chinees spreekuur van 
12.00 tot 14.00 uur. MOB heeft tevens 
het project Vangnet ter ondersteuning 
op middellange termijn (drie tot zes 
maanden).
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 � Zichtbare Schakels
Zie: Coöperatie Wijkverpleegkundige 
Zorg Rotterdam

 � De Zilverlijn
0900 - 608 01 00
www.ouderenfonds.nl

De Zilverlijn is een speciale service 
voor ouderen. Het is een initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds. Als u 
zich aanmeldt wordt u regelmatig 
gebeld door professionele vrijwilligers. 
Zij bieden u een luisterend oor, een 
gezellig praatje of een goed gesprek. 
De gesprekken zijn vertrouwelijk en 
deelname is kosteloos en vrijblijvend. U 
kunt zich aanmelden voor de Zilverlijn 
door te bellen naar 0900 - 60 80 100 
(lokaal tarief). U wordt vervolgens 
binnen 14 dagen teruggebeld.

 � De Zonnebloem Feijenoord
Laan op Zuid 870
3071 AC
010 – 750 93 62
06 – 41 52 02 56
zonnebloem-feijenoord@outlook.com
www.zonnebloem.nl/rotterdam-
feijenoord

Contactpersoon: Kees Overgaag 
(secretaris)
Iedereen heeft behoefte aan 
gezelschap, aan lekker bijpraten, een 
luisterend oor. Maar als u een fysieke 
beperking heeft, dan bent u misschien 
wel vaker alleen dan u zou willen. De 
vrijwilligers van de Zonnebloem bieden 
uitkomst. Zij komen langs voor een kop 
koffie of gaan samen met u op pad. Een 
boswandeling maken, samen genieten 
van een lunch, een potje bingo of een 

ouderen zo lang en plezierig 
mogelijk thuis wonen. Het is gericht 
op ondersteuning van ouderen en 
hun mantelzorgers. Ontmoeting, 
ontspanning, beweging en plezier 
komen samen in het Geheugenpaleis.

 � Stichting Voorlichters 
Gezondheid

Hillevliet 141b
3073 KP
010 – 795 53 53 
o.bouazzaoui@ 
voorlichtersgezondheid.nl
www.voorlichtersgezondheid.nl 

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Fadua El Bouazzaoui 
Gezondheidsvoorlichting op 
verschillende thema’s (diabetes, leefstijl 
etc) in verschillende talen.

 � VGZ Rotterdampakket
0800 - 401 01 05 (gratis)
www.vgz.nl/rotterdam

Complete zorgverzekering voor 
Rotterdammers met een laag inkomen. 
Ruime vergoedingen en een eigen 
risico van slechts 50 euro. Dus geen 
onverwachte hoge zorgkosten. 
Want in de premie die u elke maand 
betaalt, is voor het overige eigen 
risico een premiebedrag opgenomen. 
De verzekering wordt samengesteld 
in samenwerking met de gemeente 
Rotterdam. Voor informatie of 
aanmelden, kijk op de website of bel.
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bezoek aan een tuincentrum. Bij de 
lokale afdelingen van de Zonnebloem 
wordt naast huisbezoek van alles 
georganiseerd. Heeft u een lichamelijke 
beperking en wilt u in uw buurt 
huisbezoek ontvangen, mee met een 
activiteit of met deelnemers uit de regio 
op vakantie, informeer dan naar de 
mogelijkheden.

 � Zorg- en adviescentrum 
Mozaik

Oleanderstraat 7 
3073 WL
010 - 484 06 00 
info@mozaikzorg.nl 
www.mozaikzorg.nl

Wijk: Bloemhof

Dagopvang, begeleiding persoonlijke- 
en huishoudelijke verzorging in eigen 
taal
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Religie

 � Chinese kerk
Donarpad 9 
3072 EB

Wijk: Katendrecht

 � Dar al Hijra Moskee
Putselaan 223a
3072 CK
info@ontdekislam.nl
www.nl-nl.facebook.com/ 
moskee.daralhijra

Wijk: Hillesluis

 � Essalam moskee
Vredesplein 7 
3074 SN
010 – 419 36 66 
www.eicc.nl

Wijk: Hillesluis

Ontmoeting, culturele, educatieve en 
religieuze activiteiten.

 � Hervormde kerk
Hillevliet 116 
3074 KD 
010 - 484 19 90
www.maranathakerk.nu

Wijk: Hillesluis

 � House of Hope
Maashavenweg 10
3072 AZ
010 – 484 67 32
katendrecht@houseofhope.nl
www.houseofhope.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Annemarie Duifhuizen
Een sociaal initiatief waarbij vrijwilligers 
en wijkbewoners zich onder leiding 
van een klein team professionals 
inzetten voor een betere wijk. Een 
laagdrempelig ontmoetingspunt voor 
hulp en activiteiten:
• House of Life gemengd: 

gespreksgroep aan de hand 
van verhalen uit de bijbel, elke 
dinsdagmiddag van 13.30 - 15.00 
uur. 

 � ISN Anadolu Moskee 
Rotterdam

Oranjeboomstraat 295 
3071 SP
010 – 484 33 31
06 – 41 28 47 06 
anadolumoskee@live.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: A. Bas
Islamitische Stichting Nederland.
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 � Leger des Heils
Hillevliet 139 
3073 KP
010 - 484 27 25
korps.rotterdamz@legerdesheils.nl 
www.legerdesheils.nl/
korpsrotterdamzuid

Wijk: Hillesluis

Op dinsdag en donderdag inloop-
ochtend, kledingverkoop en buur-
thuiskamer.

 � Levend Woord Centrum
Randweg 26-28
3074 BN
010 - 423 13 54 
info@lwg.nl
www.lwg.nl

Wijk: Hillesluis

Koffie-inloop op maandag en dinsdag; 
kringloopwinkel.
 

 � Maranathna kerk, hervormde 
wijkgemeente

Hillevliet 116 
3074 KD
010 – 484 19 90
www.maranathakerk.nu 

Wijk: Hillesluis

Ouderenvervoer naar de kerk.

 � Masjid Ghausia Rotterdam
Boudewijnstraat 57 
3073 ZA
06 - 42 05 51 11 
www.masjidghausia.nl

Wijk: Bloemhof

 � Kerk op de Kop
W.G. Witteveenplein 79
3071 MA
06 – 46 95 40 46
hendrik@kerkopdekop.nl

Wijk: Kop van Zuid

Contactpersoon: Hendrik Klaver 

 � Kocatepe Moskee
Afrikaanderplein 40
3072 EC
010 – 484 21 61
info@kocatepecamii.nl
www.kocatepecamii.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Moskee, toegankelijk voor iedereen.

 � Koningskerk (Protestantse 
Kerk Nederland)

Stieltjesstraat 30 
3071 JX
010 – 486 63 48
jorisvanderspek@koningskerk.org
www.koningskerk.org

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Joris van der Spek 
Elke zondag om 10.00 uur is er een 
kerkdienst in de Koningskerk met 
aansluitend koffiedrinken. Elke tweede 
zaterdag van de maand is er om 11.30 
uur een kerkdienst in Steenplaat met 
aansluitend koffiedrinken.
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Ontmoetingscentrum, zang, bewegen 
voor ouderen voor € 5,50 per maand.

 � Protestantse Vredeskerk
Lede 117
3075 HH
010 - 419 45 48
gj.den.dunnen@hetnet.nl
www.vredeskerkrotterdam.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Gerda den Dunnen
Op zondag is er om 10.00 uur 
een viering en in de week zijn er 
verschillende activiteiten in het kader 
van ontmoeting.

 � R.K. Parochie Heilige Drie-
eenheid

Beukendaal 2
3075 LG
010 - 419 53 70
www.3-eenheid.nl

Wijk: Vreewijk

Voor ontmoeting en viering.

 � Servisch Orthodoxe Parochie 
‘De Heilige Drie Eenheid’

Lede 121 
3075 HH
010 – 497 72 37
svetetrojice@yahoo.com
www.svetatrojicaroterdam.com

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Vojislav Bilbija
Dienst op zondagmorgen om 10.30 uur 
(in Nederlands en Servisch).

 � Moskee Birlik
Putseplein 26 
3073 HT
010 – 485 83 05

Wijk: Bloemhof

 � Moskee Al Mohsinin
Stichting Sociaal Cultureel Centrum
Nassauhaven 40
3071 JK
06 – 47 17 58 04 
mohamed.oumansour @stichtingsccf.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Mohamed Oumansour
Maatschappelijk islamitisch centrum 
organiseert verschillende activiteiten 
voor de wijkbewoners zoals:
• Spirituele islamitische ontwikkeling 

voor alle geïnteresseerden; 
• Sociaal maatschappelijke 

betrokkenheid bij alle wijkbewoners 
vergroten; 

• Wijkbewoners verenigen (onbekend 
maakt onbemind!) en activeren (als 
je iets wil veranderen, dat kan, maar 
verandering begint bij jezelf);

• Gezonde levensstijl stimuleren; 
• Extra aandacht voor de jeugd: tijd en 

middelen investeren om hun potentie 
ten volle te benutten. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon.

 � Ontmoetingscentrum de 
Breepleinkerk

Van Malsenstraat 104 
3074 PZ
010 - 419 11 96 
www.breepleinkerk.nl

Wijk: Hillesluis
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 � Stichting WWL Anglicaanse 
kerk

Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 - 467 06 322
b.vanhees@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Bastiaan van Hees

 � St. Islamitisch Centrum 
Rotterdam Zuid-Fatih moskee

Polderstraat 75
3074 XH
010 - 484 82 10
aarli2004@hotmail.com 

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Dhr. Arli 
Educatief centrum.

 � Wijkpastoraat 
Welkomstcentrum De Put

Putseplein 28
3073 HT
010 - 484 72 23 
pow-bloemhof@planet.nl 
www.wijkpastoraatbloemhof.nl

Wijk: Bloemhof

Contactpersoon: Fokje Wierdsma 
Kerkdienst op zondag om 11.00 uur
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Sport en 
bewegen

 � SV Atonium’61
Sparrendaal 91
3075 ZK
010 - 432 15 06
06 - 504 75 210
secretariaatatomium61@gmail.com
www.atomium61.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Annemarie van 
Duren en Marijke Bohnen
Divers sportaanbod. Op maandag van 
11.00 tot 12.00 uur seniorensportuurtje 
en van 13.30 tot 15.30 uur jeu de 
boules/koersbal en op zondag van 
10.00 tot 12.00 uur nordic walking

 � Het Danspaleis
info@hetdanspaleis.com
www.hetdanspaleis.com

Het Danspaleis bezoekt buurtlocaties 
en zorginstellingen (vooral in Rotterdam 
en Amsterdam) met een pop-up 
dansfeest. Kijk op www.hetdanspaleis.
com/danspaleis_agenda voor een 
dansfeest bij u in de buurt.

 � Een Praatje en een Plaatje
info@hetdanspaleis.com
www.hetdanspaleis.com

Minder mobiel? Vrijwilligers van het 
Danspaleis bouwen een klein feestje in 
uw eigen huiskamer en nemen plaatjes 
mee met muziek van vroeger. Dé 
manier om een praatje te maken. Ook 
een plaatje met een praatje? Kijk op: 
www.hetdanspaleis.com

 � Dock Feijenoord
06 – 24 94 76 09 
www.dock.nl
csbaai@dock.nl 

Op verschillende locaties in het gebied 
Feijenoord zijn er sportactiviteiten voor 
vrouwen. Er wordt aerobic-, zumba- en 
conditieles gegeven op de volgende 
locaties en tijden:
•  Adriaen Nimantstraat 40: maandag 

en woensdag van 10.00 - 11.00 uur; 
•  Walravenstraat 3: dinsdag van 13.00 

- 14.30 uur; 
•  Afrikaanderplein 7: donderdag van 

13.00 - 14.00 uur en vrijdag van 
10.30 - 11.30 uur.

 � Dock 
Hilledijk 81
3072 RD
010 – 727 11 70
helpdeskfeijenoord@dock.nl
www.dock.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Contactpersoon: Maritha Nassy
Dock biedt tal van beweegactiviteiten 
aan, zoals zwemmen en gymnastiek. 
Voor informatie en inschrijving kunt u 
terecht bij Dock Helpdesk.
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 � Huis van de wijk Feijenoord
Persoonsdam 142
3071 EE
06 – 48 46 23 66
jwschakel@dock.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Wil Lussenburg 
(vrijwilliger) en Jan-Willem Schakel 
(DOCK)
Bewegen 50+: elke maandagochtend 
van 09.30 tot 10.30 uur geeft 
Wil Lussenburg beweegles. De 
basisbewegingen op muziek zorgen 
dat het lichaam soepel blijft en de 
geest helder. Momenteel is de groep 
ongeveer 18 bewoners groot en altijd 
op zoek naar meer gezellige mensen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden, 
alleen voor koffie en thee.

 � Huis van de wijk Hillesluis
Walravenstraat 33 
3074 NL
010 – 419 62 59 
d.eli@wmoradar.nl 
www.wmoradar.nl

Wijk: Hillesluis

Stoelgymnastiek op donderdag van 
10.30 - 11.30 uur

 � Huis van de wijk Irene
Oudelandstraat 75 
3081 TE
010 – 215 20 75 
www.dock.nl

Wijk: Bloemhof

Sportactiviteiten voor vrouwen

 � De Groene Vink 
recreatieruimte

Groene Hilledijk 585
3075 EL
06 – 48 46 23 62

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Anne-Marie Vermaat 
en Hans Schouten
Yoga, koersbal en 55+ bewegen.

 � Hockey Club Feijenoord
Rosestraat 1103 
3071 AL
06 – 24 22 37 12/06 – 46 27 24 52 
marianne@hcfeijenoord.nl 
www.hcfeijenoord.nl

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Marianne Dekker 
Hockey met intensiteit laag en hoog, 
ook voor 65+.

 � Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 – 46 70 63 22
b.vanhees@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Bastiaan van Hees
Ontspanningsyoga, klankschalen, 
bewegen voor ouderen 75+, 
weerbaarheidstrainingen voor ouderen, 
badminton, koersbal voor ouderen en 
tafeltennis voor ouderen.
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 � Monteiro Gym
Persoonsdam 137 
3071 EE
06 – 83 16 89 64

Wijk: Feijenoord

Contactpersoon: Daniel Monteiro 
Sportorganisatie in combinatie met 
buurtwerk, waar wij werken aan de 
gezondheid en het welzijn van de 
leden.

 � de Prinsenhof recreatieruimte
Dordtsestraatweg 331-509
3075 BA
06 – 48 46 23 62

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Anne-Marie Vermaat 
Ouderengym 55+. 

 � Rotterdam Sport
www.rotterdamsport.nl

Bewegen is gezond en houdt u fit! 
Zoek en vind een sport of activiteit 
die bij u past. Ontdek het sport- en 
beweegaanbod bij u in de buurt op: 
www.rotterdamsport.nl

 � Speeltuin De Driehoek
Heer Danielstraat 55 
3073 DC
010 - 484 37 97

Wijk: Bloemhof

Elke week sporten voor ouderen

 � Huis van de wijk Peperlink
Vuurplaat 83
3071 AR
06 – 48 46 23 66/06 – 51 86 35 54

Wijk: Kop van Zuid

Contactpersoon: Jan–Willem Schakel 
(DOCK) en Suzana Zornic (WMO 
Radar)
Gezellige inloop en activiteiten zoals 
elke vrijdagochtend bewegen voor 
senioren.

 � Laurens De Beukelaar
West-Varkenoordseweg 95 
3074 HK
010 – 870 58 00
06 – 54 64 76 28 
k.soeroikromo@laurens.nl 
www.laurens.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Kari Soeroikromo 
Eén keer per twee weken yoga op de 
maandag (inclusief warme culturele 
maaltijd € 3,50 pp).

 � Medische Fitness
Groene Hilledijk 342 
3075 EC
010 - 419 13 53 
info@vonderfysiofit.nl 
www.vonderfysiofit.nl

Wijk: Vreewijk

Medische fitness onder begeleiding. 
Beweegprogramma’s voor reuma, 
COPD. Wordt vergoed door 
zorgverzekeraar.
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 � Sportschool Body Reflex
Veerlaan 12
3072 ZV
010 – 185 65 97

Wijk: Katendrecht

Body Weight training, elke zondag van 
11.00 – 13.00 uur.

 � Sportspeeltuin Hillesluis
Vlasakkerstraat 12 
3074 WX
010 – 419 30 92
info@sportspeeltuin-hillesluis 
www.sportspeeltuin-hillesluis.nl

Wijk: Hillesluis

Bingo, klaverjassen, ouderen in 
beweging. De kosten zijn afhankelijk 
van de activiteit.

 � Vereniging Abdel-Kwan 
Rotterdam

Adriaen Nimantstraat 34 
3074 NG
010 – 226 31 16 
info@abdelkwan.nl 
www.abdelkwan.nl

Wijk: Hillesluis

Contactpersoon: Abdessamia 
Maghnouj
Taekwondo, inloop voor ouderen van 
Hillesluis.

 � Speeltuin De Klimroos
Putsebocht 183 
3073 HH
010 - 484 20 06

Wijk: Bloemhof

Wandelen onder begeleiding van de 
huisarts

 � Speeltuin de Vaan
Pinksterweide 31
3075 PL
010 - 291 00 02
lionbal@svvreewijkdevaan.nl
www.svvreewijkdevaan.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Cobie van de Linde
Koersbal en sjoelen.

 � Schaaksociëteit Centrum 
Charlois

OZC Korfbalvereniging, Enk 190
3075 VL
010 - 416 64 26
www.ozc-rotterdam.nl/sportplus/
schaaksocieteit_charlois.html

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Arie Meulmans
Voor enthousiaste schakers die de 
week goed willen beginnen, elke 
maandag van 10.30 tot 14.00 uur.
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wandelgroep is het vergroten van uw 
netwerk, babbelen over van alles en 
werken aan uw gezondheid

 � Wandelgroep 
Gezondheidscentrum ‘t Slag

Sandelingplein 16e
3075 AG
010 – 432 99 33
www.gcrandweg.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: de assistenten van de 
huisartsen
Iedere maandagochtend wandelen, 
met ondersteuning van de huisarts/
praktijkondersteuner.

 � Woman’s World
Hilledijk 90
3074 GA
010 – 290 08 47 
infonoord@womansworld.nl 
www.womansworld.nl

Wijk: Hillesluis 

Bewegen onder begeleiding voor 55+. 
Vanaf € 29,90 per maand.

 � Yoga en Pilates Studio 
Isabelle Plomp

Veerlaan 70
3072 ZX
010 – 484 34 01
info@isabelleplomp.nl
www.isabelleplomp.nl

Wijk: Katendrecht

 � Wandelgroep Educatieve Tuin 
De Enk

Enk 182
3075 VC
010 - 267 37 60
etenksenc@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/voorziening:enk__
educatieve_tuin_educatieve_tuinen

Wijk: Vreewijk

Wandelen voor senioren.

 � Wandelclub de 
Vreewijkstappers

Huis van de wijk de Brink, Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 – 19 40 11 47
r.weg@rotterdam.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Raymon Weg
Iedere 2e vrijdagochtend van de 
maand vanaf speeltuin De Vaan 
wandelen en samen koffie drinken.

 � Wandelgroep voor vrouwen/
Stichting Wilskracht Werkt

Huis van de wijk de Brink, Dreef 71
3075 HA
info@wilskrachtwerkt.nl
www.wilskrachtwerkt.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Aurelia Cruz, 
06 - 11 21 56 22 en
Angelika Muller, 06 - 57 57 90 70 
Wandel en Babbel: iedere 
maandagochtend vanaf 09.00 uur 
wandelen we vanuit Vreewijk met 
een groep vrouwen met allerlei 
achtergronden. Doel van de 
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 � Zwembad Afrikaanderplein
Jacominastraat 41 
3072 SC
010 – 485 43 86 
zwafrikaansenc@rotterdam.nl 
www.rotterdamsport.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Zwemmen en aquasport voor 
ouderen. Er is seniorenzwemmen op 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur. 
Kosten € 2,95.
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 � Taalcafé 
Bibliotheek Feijenoord, Sandelingplein 
16b
3075 AG 
010 - 281 63 65
feijenoord@bibliotheek.rotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Iedere dinsdagochtend is het Taalcafé 
open: voor mensen die de Nederlandse 
taal willen oefenen, met ervaren 
taalvrijwilligers en onder het genot van 
een kopje koffie. Gratis toegang.

 � Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
010 - 419 51 00
06 – 46 70 63 22
b.vanhees@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersoon: Bastiaan van Hees
Taallessen inburgering en 
taalstagiaires.

 � Taal en Vreewijk = leuk!
Bibliotheek Feijenoord
Sandelingplein 16b
3075 AG 
010 - 281 63 65/06 – 84 86 23 62
amvermaat@dock.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Anne-Marie Vermaat 
en Marian van Gendt
Elke 1e vrijdag van de maand van 
10.00 - 12.00 uur organiseren Dock 
en Bibliotheek Feijenoord een leuke 
activiteit voor ouderen, telkens met een 
ander thema. 

 � Huis van de Wijk ‘t Steiger
Fruitlaan 8
3072 WK
010 – 236 22 88
www.dock.nl

Wijk: Katendrecht

Contactpersoon Yvonne Dos Santos
Taalles voor Chinese wijkbewoners 
waarbij zij de basis van de 
Nederlandse taal leren. De lessen 
worden verzorgd door een vrijwilligster 
en zijn iedere maandag van 13.00 
tot 15.00 uur. Deelname is gratis. 
Inschrijven kan op donderdagochtend 
van 10.00 – 12.00 uur bij DOCK aan de 
Hilledijk 81a.

 � Stichting Bij Corrie
Locatie Zuid, Riederlaan 200 
3074 CL
010 - 742 04 66 
info@bijcorrie.org

Wijk: Hillesluis

Taalcafé, computerles, voorlezen.

Taal
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 � Taalbalie
Huis van de Wijk Hilledijk, Hilledijk 81a
3072 RD
010 - 727 11 70

Iedere donderdagochtend is er van 
10.00 tot 12.00 een Taalbalie van 
DOCK voor iedereen die meer wil 
weten over Nederlandse les en zich 
wil inschrijven. Bij DOCK geven 
enthousiaste vrijwilligers Nederlandse 
les in kleine groepen. Deze lessen zijn 
voor beginners tot taalniveau A2. Er 
wordt veel geoefend met het spreken 
van Nederlandse taal.
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 � 65+ veilig op weg met 
opfriscursus

https://vvn.nl/wat-we-doen/voor-
senioren

De gemeente organiseert in  
samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland verschillende 
opfriscursussen zoals:
• Opfriscursus rijvaardigheid 

automobilisten: informatie en 
aanmelden:  
Jan de Jong,  
telefoon 06 -13 52 07 50,  
e-mail: jwmj.dejong@planet.nl

• Scootmobielcursussen en E-bike 
cursus, informatie en aanmelden:  
Linda de Jong,  
telefoon 0184 – 68 53 17,  
e-mail: dcdejong@hetnet.nl

Meer informatie over verkeerslessen is 
te vinden op de website.

 � Actief 55 Plus Bus Rotterdam
06 – 26 13 64 25
www.actief55plusbus.nl

De Actief55PlusBus biedt 
laagdrempelige, contact biedende, 
begeleide diensten en activiteiten 
voor ouderen: boodschappen doen en 
uitstapjes waarbij de gezamenlijkheid 
centraal staat. Minimaal één keer 
per week rijdt de bus naar een 
winkelcentrum, eens in de twee 
weken een keer extra naar een groot 
warenhuis of winkelcentrum. Kijk voor 
meer informatie op de website.

 � Rolstoeltaxi Rotterdam
Talmastraat 27d 
3038 SL
010 – 818 28 23 
rolstoeltaxi@stadstaxirotterdam.nl
www.rolstoeltaxirotterdam.nl

De Rolstoeltaxi Rotterdam biedt 
rolstoelvervoer aan in de regio 
Rotterdam.

 � Vervoer op Maat
010 - 48 86 55 (reserveerlijn inwoners 
Rotterdam)
www.mijnvervoeropmaat.nl

De reserveerlijn is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar. U kunt 
ook online reserveren, via de Vervoer 
op Maat app en Teletolk. Kijk op de 
website voor meer informatie.

Vervoer
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ga langs bij de VraagWijzer in de wijk of 
bel 14 010.

 � Waterbus
0800 - 023 25 45 (gratis)
www.waterbus.nl

Met de Waterbus bereikt u diverse 
bestemmingen in Rotterdam en 
omgeving. Als 65-plusser reist u tegen 
gereduceerd tarief met de Waterbus. 
Let op: u moet dan wel een persoonlijke 
OV-chipkaart hebben. Voor meer 
informatie kijk op de website of bel. 

 � Watertaxi Rotterdam
010 – 403 03 03
www.watertaxirotterdam.nl

Naast de waterbus kent Rotterdam 
ook de watertaxi. Zowel inwoners als 
bezoekers maken hier gebruik van. 
Voor reserveringen op de dag zelf of in 
het weekend voor de opvolgende dag 
kunt u bellen. Voor de veerdiensten van 
en naar Hotel New York hoeft u niet te 
reserveren. Kijk voor meer informatie of 
online reserveren op de website of bel.

 � Wijkbus Feijenoord
010 – 820 18 80 
info@wijkbus.nl
www.wijkbus.nl/wijkbus-rotterdam/
wijkbus-feijenoord

De wijkbus Feijenoord rijdt door 
de verschillende wijken (1 zone) 
en naar bestemmingen buiten de 
wijk. Daarnaast worden er geregeld 
activiteiten gepland om samen met 
andere bewoners uit de wijk naar 
toe te gaan. Wie gebruik wil maken 
van de wijkbus moet lid worden van 
de wijkbusorganisatie. Voor meer 
informatie: kijk op rotterdam.nl/wijkbus, 
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 � Bibliotheek aan Huis
010 – 413 08 77 
ellen@uvvrotterdam.nl
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
bibliotheek-aan-huis

Speciale service van Bibliotheek 
Rotterdam voor leden waarbij 
vrijwilligers boeken halen en brengen 
voor Rotterdammers die daar 
zelf (tijdelijk) niet toe in staat zijn. 
Bibliotheek Rotterdam werkt voor 
de Bibliotheek aan Huis samen met 
de Unie Van Vrijwilligers Rotterdam 
(UVV). Zij zorgen voor de werving, 
begeleiding en waardering van de 
vrijwilligers. Bezoek de website voor 
meer informatie of bel.

 � Dock helpt en Dock belt
Hilledijk 81
3072 RD
010 - 727 11 70
pvrijswijk@dock.nl
www.dock.nl

Contactpersoon: Paul van Rijswijk
Lijkt het u gezellig als er elke week 

iemand met u komt wandelen? Kunt 
u zelf uw boodschappen niet meer 
doen? Of heeft u ergens anders hulp 
bij nodig? Neem dan contact op met 
Dock Helpt. Wij gaan op zoek naar een 
vrijwilliger die u daarbij kan helpen. 
Vind u het leuk om iemand anders te 
helpen? U bent van harte welkom als 
vrijwilliger. 

 � Huis van de wijk Feijenoord
Persoonsdam 142
3071 EE
06 – 48 46 23 52/06 – 48 46 23 66 
msmit@dock.nl of jwschakel@dock.nl
www.dock.nl

Wijken: Feijenoord, Noordereiland

Contactpersonen: Mo Smit en Jan-
Willem Schakel
Vanuit DOCK zijn er twee medewerkers 
actief om u te ondersteunen bij het 
deelnemen aan leuke activiteiten in 
de wijk. Maar wij helpen u ook om 
vrijwilligerswerk te vinden of om zelf 
een activiteit voor ouderen te starten! 
Heeft u ideeën voor onze wijk waar 
ouderen erg gelukkig van worden, bel/
mail ons, dan komen wij bij u langs!

 � Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
06 – 48 46 23 62/06 – 20 54 04 46
amvermaat@dock.nl /  
pvrijswijk@dock.nl
www.dock.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Anne-Marie Vermaat 
en Paul van Rijswijk
Vanuit DOCK zijn wij actief om u te 

Vrijwilliger 
worden of 
gezocht
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 � Maatjes Vrijwillige Zorg 
(MVZ)

010 – 269 11 00
info@vrijwilligerswerkrotterdam.nl
www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl

Vindt u het leuk als iemand met u een 
ommetje maakt, een spelletje komt 
spelen of gewoon een kopje koffie komt 
drinken? Neem dan gerust contact 
op met Vrijwilligerswerk Rotterdam 
en vraag naar MVZ. Zij helpen u bij 
het vinden van een maatje. Neem ook 
contact op als u zelf maatje wilt worden. 
MVZ brengt u vervolgens in contact 
met een maatjesproject dat bij u past.

 � Oma’s pop-up 
06 - 11 28 85 09 
info@omaspopup.nl 
www.omaspopup.nl

Bij Oma’s pop-up bereiden senioren 
lekkere maaltijden onder leiding van 
een chef-kok. Er wordt gekookt op 
verschillende locaties. Houdt u ook 
van koken? Neem dan contact op 
via de website. Eet u liever mee? Op 
de website staan ook de geplande 
avonden.

 � Rotterdammers Voor Elkaar
www.rotterdammersvoorelkaar.nl

Zoek en vind elkaar met behulp van 
‘Rotterdammersvoorelkaar’, een online 
ontmoetingsplaats voor iedereen 
die vrijwilliger wil worden of juist wat 
hulp kan gebruiken. Ga naar www.
rotterdammersvoorelkaar.nl en meld u 
aan!

ondersteunen bij het deelnemen aan 
leuke activiteiten in de wijk. Maar wij 
helpen u ook om vrijwilligerswerk te 
vinden of om zelf een activiteit voor 
ouderen te starten! Heeft u ideeën voor 
onze wijk waar ouderen erg gelukkig 
van worden, bel/mail ons, dan komen 
we bij u langs!

 � Dock Feijenoord
Hilledijk 81
3072 RD
010 – 727 11 70/06 – 53 54 69 90
breinders@dock.nl
www.dock.nl

Contactpersoon: Bernadette Reinders
Bij de Dock balie kunt u terecht voor 
vrijwilligerswerk en alle informatie over 
cursussen en activiteiten van Dock.

 � Interculturele Stichting 
Salaam

Boeierstraat 22A
3028 XC
06 – 85 37 62 45
info@issalaam.nl
www.issalaam.nl

Contactpersoon: Rahma Hulsman
Voor onze voedselbank zoeken we 
vrijwilligers die ons op de woensdagen 
willen ondersteunen. Denk aan het 
helpen inzamelen op de markt, 
het klaarzetten van de pakketten, 
schoonmaken, inschrijven, etc.
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 � Stichting de Uil
Dreef 98
3075 HD
010 - 291 00 02
info@de-uil.org
www.de-uil.org

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Henk Riethoff en 
Annelies Bisschop
Stichting de Uil werd in 2010 opgericht 
met als doel de bestrijding van 
armoede in de wijk Vreewijk. We zijn 
midden in Vreewijk gevestigd en we 
helpen de bewoners met het uitvoeren 
van klussen in en om het huis en 
het doen van tuinonderhoud bij die 
bewoners die door hoge leeftijd of 
handicap dat zelf niet meer kunnen en 
die niet draagkrachtig genoeg zijn om 
professionele hulp in te roepen. U kunt 
zich ook aanmelden als vrijwilliger. 
Wij zijn geopend van maandag t/m 
donderdag van 09.00 tot 15.00 uur.

 � Stichting Humanitas-
maatjesproject ouderen

Pieter de Hoochweg 110 
3024 BH
010 – 425 01 01 
ouderenproject@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl

Maatjes voor ouderen, activiteiten 
voor ouderen, bewegen, Senioren 
Talentenbank.

 � Samen 010
Hang 7
3011 GG
010 – 466 67 22 
info@samen010.nl 
www.samen010.nl
Vrijwilligersprojecten rondom zorg, 
armoede en sociaal isolement.

 � SPIOR
Teilingerstraat 122 
3032 AW
010 – 466 69 89 
m.laziz@spior.nl
www.spior.nl

Contactpersoon: Mohamed Laziz 
SPIOR staat voor Stichting Platform 
Islamitische Organisaties Rijnmond. 
Het is de koepelorganisatie van 
islamitische organisaties in Rotterdam 
en omstreken. SPIOR zet zich 
onder andere in om vrijwilligers 
te koppelen aan ouderen om zo 
isolement te voorkomen. Het project 
‘Ouderdom komt met vragen’ is een 
samenwerkingsproject van SPIOR, 
het Centrum voor Levensvragen en 
een aantal vrijwilligersorganisaties in 
Feijenoord. Het project is opgezet om 
ondersteuning te bieden aan migranten 
ouderen in Feijenoord op het gebied 
van zingeving en levensvragen. Het 
project zet getrainde vrijwilligers in 
om gesprekken te houden met oudere 
migranten die een hoog risico hebben 
op eenzaamheid (bijvoorbeeld in 
samenhang met lichamelijke klachten, 
het verlies van een dierbare of 
heimwee).
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 � Unie Van Vrijwilligers 
Rotterdam (UVV)

Oostzeedijk 60 
3063 BE
010 - 413 08 77 
info@uvvrotterdam.nl 
www.uvvrotterdam.nl

Merkt u dat uw wereld kleiner wordt? 
Of kunt u hulp gebruiken bij klusjes, 
boodschappen of het huishouden? 
Dan kan een vrijwilliger van UVV een 
steuntje in de rug bieden. U kunt 
gebruik maken van één of meerdere 
van onze gratis diensten:
• Klussendienst 
• Boodschappenservice 
• Huishoudmaatje 
• Ziekenhuisbegeleiding 
• Vriendschappelijk Contact (een 

praatje maken, samen wandelen, 
een spelletje spelen, leren omgaan 
met een iPad of de wijk leren kennen) 

 � Wilskracht Werkt
Hang 8
3011 GG
010 - 306 01 00/06 – 81 88 28 17 
info@wilskrachtwerkt.nl 
www.wilskrachtwerkt.nl

Contactpersoon: Wil Roode 
Maatschappelijk initiatief dat samen 
met bewoners ondersteuning in de 
buurt organiseert met behulp van 
vrijwilligers. Activiteiten: diverse 
hulp aan ouderen zoals scootmobiel, 
service, administratie voor ouderen, 
buurtbuddies, wijkbus voor 
groepsactiviteiten.

 � Stichting Mara
Hang 16
3011 GG
010 – 411 60 85 
info@maraprojecten.nl 
www.mara.nl

Ondersteunen van actieve bewoners 
en zelforganisaties in het gebied 
Feijenoord.

 � Stichting Wilskracht Werkt
Huis van de wijk de Brink
Dreef 71
3075 HA
info@wilskrachtwerkt.nl
www.wilskrachtwerkt.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Aurelia Cruz  
(06 -11 21 56 22) en Angelika Muller  
(06 – 57 57 90 70)
Wilskracht Werkt beschikt over een 
groot netwerk van maatschappelijke 
instanties en welzijnsorganisaties. 
Wij bemiddelen deelnemers met een 
tegenprestatieplicht naar organisaties 
die werken met vrijwilligers, trainingen 
geven, of beweegactiviteiten 
verzorgen. Ook mensen die geen 
plicht hebben om een tegenprestatie 
te moeten verrichten voor hun 
uitkering, maar het belangrijk vinden 
om een nuttige dagbesteding te willen 
verrichten, zijn van harte welkom. 
Mantelzorg Wilskracht Werkt begeleidt 
mantelzorgers. 
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 � De Zilverlijn van het 
Nationaal Ouderenfonds

030 - 656 77 74
d.spanjer@ouderenfonds.nl
www.ouderenfonds.nl

De Zilverlijn is een speciale service 
waarbij ouderen gebeld worden door 
een vrijwilliger. Vrijwilligers van de 
Zilverlijn bieden ouderen een luisterend 
oor en een goed gesprek. Wilt u als 
vrijwilliger aan de slag en ouderen 
bellen? Bezoek de website of bel.

 � De Zonnebloem Feijenoord
Laan op Zuid 870
3071 AC
010 – 750 93 62
06 – 41 52 02 56
zonnebloem-feijenoord@outlook.com
www.zonnebloem.nl/ 
rotterdam-feijenoord

Contactpersoon: Kees Overgaag 
(secretaris)
Iedereen heeft behoefte aan gezel-
schap, aan lekker bijpraten, een 
luisterend oor. Maar als je een fysieke 
beperking hebt, dan ben je misschien 
wel vaker alleen dan je zou willen. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem 
bieden uitkomst. Zij komen langs voor 
een kop koffie of gaan samen met jou 
op pad. Een boswandeling maken, 
samen genieten van een lunch, een 
potje bingo of een bezoek aan een 
tuincentrum. Bij de lokale afdelingen 
van de Zonnebloem wordt naast 
huisbezoek van alles georganiseerd. 
Heb jij een lichamelijke beperking 
en wil je in jouw buurt huisbezoek 
ontvangen, mee met een activiteit 
of met deelnemers uit de regio op 
vakantie, informeer dan naar de 
mogelijkheden.
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Wonen

 � Havensteder
Pythagorasweg 27
3076 AJ
010 - 890 25 25
www.havensteder.nl
www.woneninvreewijk.nl

Wijk: Vreewiijk

Contactpersonen: Denise van 
Brandon en Peter van Leeuwen 
(woonconsulenten)
In Vreewijk heeft Havensteder 
regelmatig seniorenwoningen direct 
beschikbaar. Deze woningen zijn 
speciaal bestemd voor personen 
ouder dan 55. De bekende locaties zijn 
Beukenhorst, het Enkpunt, Groeneveld, 
Weipad of Woongroep Zonalom.

 � Laurens Samen en Anders
Strevelsweg 350, kamer 0.01
3075 BZ
010 – 407 07 18
lenneke.spanjaard@laurens.nl / 
b.janse@laurens.nl
www.laurens.nl

Wijk: Vreewijk

Contactpersonen: Lenneke Spanjaard 
(woonconsulent) en Bob Janse 
(marktmeester)
Binnen zorgcentrum Simeon en Anna 
kunt u ook zelfstandig een compacte 
studio met eigen sanitair en kleine 
pantry huren. De huur inclusief kosten 
bedraagt € 353,- per maand. In delen 
van het gebouw huren mensen van 
allen leeftijden (18 tot 98 jaar) een 
studio. Zij kiezen voor zelfstandig 
wonen, maar ook voor wederkerigheid 
en zetten zich 10 uur per maand in 
voor hun medebewoners. Zo kan een 
oudere bijvoorbeeld helpen bij de 
huiswerkopdrachten Frans of wiskunde 
van een jongere en een jongere doet 
een boodschap voor een oudere! Er 
is een brasserie voor heerlijke maaltijd 
en diverse andere mogelijkheden voor 
diensten zoals was- en strijkservice, 
verstel- en naaiwerk, een moderne 
kapper voor Europees en ‘black hair’ en 
een schoonheidsspecialiste. 

 � Ouderenhuisvesting 
Woonstad Rotterdam

Ooltgensplaathof 1 
3086 NC
010 – 440 88 00
info@woonstadrotterdam.nl 
www.woonstadrotterdam.nl

Wijk: Hillesluis, Bloemhof en Feijenoord

Contactpersonen: 
• Hillesluis: Bindiya Bhoekhan
• Bloemhof: Nadia Aghris
• Feijenoord: Jeanette Hofman en 

Kees Zappeij
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 � Woongroep ouderen 
Beukelaar

West Varkenoordseweg 95 
010 - 870 58 00
www.laurens.nl

Wijk: Hillesluis

Woonbegeleiding voor ouderen met 
dementie, alleen met indicatie

 � Woningcorporatie 
WoonCompas

Ien Daleshof 83-84
3066 KJ
010 – 741 00 40
info@wooncompas.nl

 � SOR
Botersloot 175
3011 HE Rotterdam 
010 – 444 55 55 
www.sor.nl

Woningcorporatie SOR biedt mensen 
vanaf 50 jaar betaalbare huurwoningen 
met service, gemak en ontmoeting in 
stadsregio Rotterdam en de Hoeksche 
Waard.

 � Vestia
Hilledijk 7
3072 RD
088 - 124 24 24
www.vestia.nl

Wijk: Afrikaanderwijk

Het aanbod van Vestia is heel divers. 
Naast sociale huurwoningen, bieden 
we ook vrije sectorhuurwoningen, 
koopwoningen en bedrijfspanden aan. 
• Voor vragen over het aanbod sociale 

huurwoningen kunt u bellen naar 
088 - 124 24 24;

• Voor vragen over vrije sector 
huurwoningen naar 088 - 124 30 00;

• Voor vragen over het aanbod 
koopwoningen kunt u bellen naar 
088 - 124 33 33.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur
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Colofon
Deze gebiedsgids is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam in het kader van het 
programma Voor Mekaar.
Uitgave november 2016

Foto’s:
David Rozing: omslag, pag. 8, 12
Jan van der Ploeg: pag, 4, 5, 22, 24, 27, 
28
Gemeente Rotterdam: 6, 16, 26
René Castelijn: pag. 15
Mark Nolte: pag. 19

De gemeente Rotterdam heeft aan de 
totstandkoming van deze uitgave de 
uiterste zorg besteed. Desondanks kan 
er informatie in staan die onvolledig is of 
niet meer klopt. Verwijzingen naar web-
sites, mailadressen of telefoonnummers 
kunnen op het moment van verschijnen 
alweer verouderd zijn. De gemeente 
aanvaardt geen aansprakelijk voor de 
onjuistheid of onvolledigheid van de 
informatie.


