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Geachte heer, mevrouw,

Welzijn op de Hoek is het samenwerkingsverband 

van de vier lokale welzijn en zorgorganisaties 

(Humanitas aan Zee, Minters, Vitis Welzijn en 

Welzijn E25) die sinds 2016 het welzijnswerk 

aanbieden in Hoek van Holland. Wij willen dat Hoek 

van Holland een gebied is, waar alle bewoners zo 

gelukkig, gezond en levenslustig mogelijk kunnen 

zijn. Een gebied waar mensen oog hebben voor 

elkaar en zich veilig voelen. Dat doen we voor, door 

en mét bewoners.

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met 

de ouderen in Hoek van Holland. Veel ouderen zijn 

vitaal en zitten vol 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 senioren. Wij 

willen dat jongeren veilig kunnen opgroeien en dat 

uw buurt ook prettig is om in te wonen.

Met dit boekje in de hand kunt u activiteiten 

uitkiezen bij u in de buurt. Er staat in waar u kunt 

sporten en bewegen, samen kunt eten, elkaar 

kunt ontmoeten voor een spelletje, dans of zang, 

of computerles of waar u taalles kunt volgen. Ook 

staan er organisaties in, die u kunnen ondersteunen 

als u hulp of zorg nodig heeft, in de buurt, maar 

ook daar buiten. Veel is binnen handbereik in Hoek 

van Holland te vinden. Dit boekje helpt u op de 

juiste weg. Op deze manier hopen wij dat u zoveel 

mogelijk zelfstandig en actief kunt blijven.

Wilt u zelf iets organiseren, neem dan contact met 

ons op via onderstaande gegevens.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie en hopen 

u te ontmoeten in Hoek van Holland!

Met vriendelijke groet,

Welzijn op de Hoek

Voorwoord



4  •  Actief in de wijk 2017-2018  •  Hoek van Holland

Contactgegevens
Wijkcentrum Vitis Welzijn De Hoekstee

Mercatorweg 50

3151 CJ  Hoek van Holland

0174 - 384 588 

Drukkerij
Drukkerij Van Deventer, ‘s-Gravenzande

Vormgeving
Stijlvol, Poortugaal

Fotografie
Jan van der Ploeg  omslag, pag. 26, 29,  

35, 43, 49, 53 

David Rozing  pag. 13, 17

Peter Schmidt  pag. 16

Gemeente Rotterdam pag. 19

Mark Nolte  pag. 21

Rotterdampas  pag. 28

(Eind)redactie
Coalitie Erbij Rotterdam

gemeente Rotterdam

Met dank aan
Bijzondere dank gaat uit naar Peter Siersma, die 

veel informatie heeft opgezocht en aangeleverd en 

naar Stichting Mens Centraal voor de gebiedsgids 

Charlois waardoor wij ons hebben laten inspireren.

Er is 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 websites, mailadressen 

of telefoonnummers kunnen verouderd zijn. 

Mocht u iets missen in de gids of een foutje 

ontdekken, stuur dan een email naar 

hvh@coalitieerbijrotterdam.nl o.v.v. Actief in  

de wijk 2017-2018, Hoek van Holland.

Partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.
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Alarmnummers

Alarmnummer ambulance/brandweer/politie

Alarmnummer Doven en Slechthorenden

In niet levensbedreigende situaties

Ambulance zorg Rotterdam Rijnmond

Aanvraag ambulance vervoer

Brandweer

Politie algemeen (lokaal tarief)

Doven en Slechthorenden

Dierenambulance

Landelijk alarmnummer

Dierenambulance Rotterdam

Overheid/gemeente

Algemeen nummer gemeente Rotterdam

GGD

Postbus 51 voor vragen aan de Rijksoverheid

Nationale storingsnummer gas of elektra

Telefonische hulpdiensten

Stichting Korrelatie

Sensoor telefonische hulpdienst

Slachtofferhulp Nederland

Schadefonds geweldsmisdrijven

Meld misdaad anoniem

Opsporingstiplijn

Blokkeren betaalpas

ABN AMRO

ING

Rabobank

Overige banken

112

0800 - 8112

088 - 622 32 23

010 - 446 89 00

0900 - 8844

0900 - 1844

0900 - 0245

010 - 476 87 50

14010

010 - 433 99 66

1400

0800 - 9009

0900 - 1450

0900 - 0767

0900 - 0101

070 - 414 20 00

0800 - 7000

0800 - 6070

0900 - 00 24

020 - 228 88 00

088 - 722 67 67

0800 - 0313

Belangrijke 
telefoonnummers



Actief in de wijk 2017-2018  •  Hoek van Holland  •  7

Gebieds-
commissie 
Hoek van 
Holland

Niet langer partijpolitiek, maar de 
inwoners van Hoek van Holland met al 
zijn of haar wensen, verlangens, ideeën, 
rechten en plichten centraal stellen, 
waarbij inventiviteit, eigen kracht en 
ondernemerschap centraal staan. 
Participatie is hiervoor het juiste en 
alomvattende woord.

Samen optrekken met de bewoners 
Hoek van Holland als het gaat om lokale 
aangelegenheden in de buitenruimte, 
of op het gebied van maatschappelijke 
ontwikkeling of als gaat over toerisme en 
veiligheid, is de gebiedscommissie uw 
eerste aanspreekpunt. De elf leden van de 
gebiedscommissie zijn de oren en ogen 
voor wat er in het dorp gebeurt.

De gebiedscommissieleden wonen in Hoek 
van Holland en weten meestal veel van 
de hoed en de rand als het om Hoekse 
aangelegenheden gaat. De leden van de 
gebiedscommissie gebruiken hun netwerk 
om het dorp Hoek van Holland bij de 
politiek in Rotterdam onder de aandacht 
te brengen. In het Gebiedsplan van 
Hoek van Holland zijn naast wijkgerichte 
aandachtspunten, ook de prioriteiten voor 
heel Hoek van Holland benoemd. Deze 
vormen de rode draad voor de inzet voor 
Hoek van Holland.

Ook bij het beoordelen van de vele 
bewoners initiatieven die vanuit de 
bewoners van Hoek van Holland komen, 
houden ze die rode draad van participatie 
nauwlettend in het oog.

Leden gebiedscommissie

  Klaas de Koning (voorzitter)
kc.dekoning@rotterdam.nl
06 - 162 10 509

  Peter Stok (vicevoorzitter)
p.stok@rotterdam.nl
06 - 547 61 015 

  Ton van Anraad (vicevoorzitter)
am.vananraad@rotterdam.nl
06 - 148 90 247

  Jacco van Dam
jctvandam01@hetnet.nl
06 - 252 58 523

  Jantien de Jong
l.dejong8@rotterdam.nl
via 14010

  Joop Heppe
jam.heppe@rotterdam.nl
06 - 300 01 128

  Carola van der Schilt
c.vanderschilt@rotterdam.nl
via 14010 

  Anneke van der Meijs – Smeins
jm.vandermeijssmeins@rotterdam.nl
06 - 543 30  620
  

  Michel Timmerman
m.timmerman@rotterdam.nl
06 - 832 24 170

  Ineke Vos
hmh.vosbenne@rotterdam.nl
06 - 100 38 007

  Arjen van der Lugt 
a.vanderlugt@rotterdam.nl
06 - 302 56 479
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Informatie en contactgegevens
Meer informatie en contactgegevens van 
alle leden van de gebiedscommissie vind u 
op www.rotterdam.nl/HoekvanHolland
Telefoon algemeen: 14 010
E-mail: gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postadres: Postbus 70012, 
3000 KP Rotterdam

Bewonersinitiatieven
Heeft u een goed idee voor uw straat, 
buurt 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 te 
realiseren. De gebiedscommissie heeft een 
budget om Hoekse inwoners 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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Vervoer 

U woont nog zelfstandig en 
waarschijnlijk 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.

Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd hebben 
Rotterdammers recht op vrij reizen met 
het openbaar vervoer van de RET (met 
uitzondering van de Fast Ferry). De AOW-
gerechtigde leeftijd wordt bepaald door de 
overheid. Maakt u nog geen gebruik van 
vrij reizen met het openbaar vervoer, maar 
bent u wel AOW-gerechtigd? Bel dan met 
14 010.

Let op: het Vrij Reizen kan alleen 
gekoppeld worden aan een persoon-
lijke OV-chipkaart. Dit is een openbaar 
vervoerkaart met uw foto erop. Als 
u die nog niet heeft, kun u hem 
aanvragen via www.ov-chipkaart.nl 
of via 0900 – 09 80.

Het regelen van een Vrij Reizen 
Abonnement
1. Rotterdammers ontvangen ruim voor 

hun AOW-gerechtigde leeftijd van de 
gemeente een brief met een formulier. 
Het ingevulde formulier moet worden 
teruggestuurd in de bijgeleverde 
antwoordenvelop. Een postzegel is niet 
nodig.

2. De aanvraag wordt verwerkt. Uiterlijk 
drie weken voor ingang van de AOW-
gerechtigde leeftijd ontvangt de 
aanvrager van de gemeente bericht 
dat het Vrij reizen abonnement op de 
persoonlijke OV-chipkaart gezet kan 
worden. 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 
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Saldo OV-chipkaart
Let op: het is belangrijk dat er minimaal 
€ 1,- op uw persoonlijke OV-chipkaart staat. 
Er moet saldo op uw OV-chipkaart 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.

Eenmalig OV-tegoed op Rotterdampas
• Bent u mantelzorger? En bent u in het 

bezit van een Rotterdampas? Dan 
ontvangt u met ingang van 1 maart 
2017 een OV-tegoed van € 25,- op uw 
Rotterdampas. U kunt dit OV-tegoed bij 
één van de RET-servicepunten op uw 
OV-chipkaart laden. 

• Bent u mantelzorger maar heeft u 
nog geen Rotterdampas? Dan kunt u 
deze aanvragen met behulp van een 
mantelzorgverklaring, deze kunt u 
aanvragen via www.rotterdam.nl/
wonen-leven/mantelzorg. De 
Rotterdampas kunt u vervolgens 
aanvragen via www.rotterdampas.nl.

RET-servicepunt: voor het opladen van 
een Vrij reizen abonnement en/of OV-
tegoed
Als u het lastig vindt om het Vrij Reizen 
abonnement of het OV-tegoed op uw 
Rotterdampas op uw persoonlijke OV-
chipkaart te zetten, dan kunt u hiervoor ook 
terecht bij één van de servicepunten van 
RET op metrostation Rotterdam Centraal, 
Beurs en Zuidplein of bij de Servicewinkel 
op de Laan op Zuid 2. Neemt u voor het Vrij 
Reizen abonnement dan wel het formulier 
en een legitimatiebewijs mee, zodat u zich 
kunt legitimeren. Voor meer informatie over 
de openingstijden: www.ret.nl/home/
ret-servicepunten-en-openingstijden

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 
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.

Telefoonnummer wijkbus 
Hoek van Holland
Plusbus Hoek van Holland, 
Stichting Vitis Welzijn Vervoer, 
tel. 0174 – 44 42 21

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 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/wonen-leven/
zorgdichtbij-vervoer, 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.

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 zeven 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
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. Het is ook mogelijk 
aan boord kaartjes te kopen. Voor meer 
informatie kijk op www.waterbus.nl of bel 
gratis 0800 - 023 25 45.
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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 meer informatie of 
online reserveren: www.watertaxirotterdam.nl

RET/Fast Ferry
De Fast Ferry Hoek van Holland vaart 
sinds 2008 tussen Hoek van Holland, 
de Maasvlakte, Pistoolhaven en de 
Landtong. Onderweg zijn de schepen in 
de Nieuwe Waterweg goed van dichtbij 
te bekijken. Ervaar deze mooie plekjes bij 
de veerstoppen; zij lenen zich prima voor 
een dagje uit. Voor 65plussers en 4 t/m 11 
jarigen geldt een reductietarief. Kinderen 
t/m 3 jaar mogen gratis mee. Dit geldt ook 
voor fi etsen. U kunt op de boot niet met 
de OV-chipkaart betalen, wel kunt u op 
de boot een kaartje kopen en dat contant 
betalen, pinnen is helaas niet mogelijk. 

Gedurende de winter vaart de Fast Ferry 
enkel doordeweeks tijdens spitsuren. 
Vanaf eind maart vaart de Fast Ferry 
maandag t/m zondag de gehele dag. Voor 
vertrektijden en tarieven kunt u kijken op 
www.ret.nl/fastferry of bel het RET Klant 
Contact Center, tel. 0900 - 500 60 10 
(€ 0,15 p/m).

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. Voor meer informatie, 
bezoek de website, www.vvn.nl/
wat-we-doen/voor-senioren of bel, 
088 - 524 88 00.
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Mantelzorg 

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 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.

Respijtzorg
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt 
deze vervangende mantelzorg, ook wel 
‘respijtzorg’ genoemd. Informeer hiervoor 
bij de verzekering van de persoon 
die mantelzorg ontvangt. Het VGZ 
Rotterdampakket vergoedt standaard 
respijtzorg. Dit pakket is speciaal 
samengesteld voor Rotterdammers met 
een bescheiden inkomen, dit is maximaal 
130% van het wettelijk minimumloon. Het 
VGZ Rotterdampakket biedt vervangende 
mantelzorg voor minimaal 3 dagen met 
een maximum van 21 dagen per jaar. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een 
mantelzorgmakelaar in te zetten. Kijk voor 
meer informatie en voorwaarden op: 
www.vgz.nl/rotterdam
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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. Uitgebreide informatie over deze 
tegoedbonnen is te vinden op pagina 24.

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.

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, Meer over de 
Rotterdampas kunt u lezen op pagina 28 
Voor de aanvraag van de pas heeft u een 
mantelzorgverklaring nodig. Wilt u een 
mantelzorgverklaring aanvragen of meer 
informatie? Kijk dan op www.rotterdam.nl/
wonen-leven/mantelzorg of bel 14 010. De 
Rotterdampas kunt u vervolgens aanvragen 
via 
www.rotterdampas.nl.

Eenmalig OV-tegoed op Rotterdampas
Omdat u als mantelzorger mogelijk ook 
met het OV reist, ontvangt u met ingang 
van 1 maart 2017 een eenmalig OV-tegoed 
van € 25,-. Dit bedrag wordt gestort op de 
Rotterdampas die u als mantelzorger kunt 
aanvragen (zie hierboven). U kunt dit OV-
tegoed bij één van de RET-servicepunten 
op uw OV-chipkaart laden. Voor meer 
informatie: www.ret.nl/home/
ret-servicepunten-en-openingstijden

VraagWijzer 
luistert, 
adviseert en 
ondersteunt

Zelfstandig blijven wonen en dingen 
zoveel mogelijk zelf regelen. Dat wilt 
u als 65-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 onder-
steuning, 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).

Bel 14010 of kijk op 
rotterdam.nl/zorgdichtbij

De juiste zorg
is dichterbij
dan u denkt.

Zorgvragen?
De gemeente
helpt u verder.



Actief in de wijk 2017-2018  •  Hoek van Holland  •  15

VraagWijzer 
luistert, 
adviseert en 
ondersteunt

Zelfstandig blijven wonen en dingen 
zoveel mogelijk zelf regelen. Dat wilt 
u als 65-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 onder-
steuning, 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).

Bel 14010 of kijk op 
rotterdam.nl/zorgdichtbij

De juiste zorg
is dichterbij
dan u denkt.

Zorgvragen?
De gemeente
helpt u verder.



16  •  Actief in de wijk 2017-2018  •  Hoek van Holland

Hoe bereikt u VraagWijzer?
U kunt VraagWijzer op vier manieren 
bereiken:
• Op internet: 

www.rotterdam.nl/vraagwijzer
• Telefonisch: 14 010
• Door langs te gaan bij VraagWijzer in 

uw gebied.
• U kunt uw vraag ook direct stellen 

via de chatfunctie op
www.zorgkaartrotterdam.nl. 

Verderop in deze gids vindt u het adres, 
op pagina 34. 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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Wat kunt u 
zelf doen?

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. 
Of kijk in de rubriek Vrijwilliger gezocht 
of worden voor andere initiatieven op 
dit gebied.

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. 
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Als u zich telefonisch aanmeldt via 
0900 – 608 01 00, wordt u regelmatig 
gebeld door een 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 koffi e 
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. 
Of kijk in de rubriek Vrijwilliger gezocht 
of worden voor andere initiatieven op 
dit gebied.

8. Bied hulp aan. Misschien kunt u de 
post voor de buren bijhouden tijdens 
hun vakantie? Veel mensen vinden het 
fi jn 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. In de rubriek 
Koffi e, inloop en ontmoeting vindt u 
diverse organisaties op dat gebied. 

10. In Rotterdam organiseren 
hulpverlening- of vrijwilligers-
organisaties activiteiten voor mensen 
die eenzaam zijn. In de rubriek 
Dienstverlening vindt u diverse 
organisaties op dat gebied. 

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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Wijkteam

Sinds 2015 heeft elke wijk in Rotterdam 
een eigen wijkteam. Een wijkteam is er 
voor maatschappelijke ondersteuning 
aan alle Rotterdammers die dit nodig 
hebben. Medewerkers van het wijkteam 
hebben kennis en ervaring op het gebied 
van jeugdhulp, hulp bij opvoeden, 
fi nanciën, 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. 
Of stel uw vraag via de chatfunctie van 
www.zorgkaartrotterdam.nl. 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.
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Tegoed-
bonnen voor 
extra huis-
houdelijke 
hulp

Bent u Rotterdammer en heeft u een 
Wmo-indicatie of bent u 75 jaar of 
ouder? Of bent u mantelzorger? Dan 
kunt u tegoedbonnen kopen waarmee 
u korting krijgt op extra huishoudelijke 
hulp. U betaalt hiervoor een bijdrage van 
€ 5,- per tegoedbon. Eén tegoedbon is 
goed voor één uur huishoudelijke hulp.

Waarvoor kunt u de tegoedbon gebruiken?
Komt u aan sommige huishoudelijke werk-
zaamheden niet toe, zoals het opruimen van 
kasten of een grote schoonmaak? Wilt u be-
paalde 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.

De deelnemende zorgaanbieders zijn:

  Aafje
0180 - 642 233
voucherregeling@aafje.nl

  Humanitas
010 - 271 38 00
klantenservice@stichtinghumanitas.nl

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

  Middin Zorg aan Huis
010 - 41 34 854
zorgaanhuis@middin.nl

  MOB
010 - 476 08 18
info@mob.nu

  Thuiszorg INIS
010 - 800 94 95
rijnmond@thuiszorginis.nl

  Tzorg
010 - 298 36 20
rotterdam@tzorg.nl

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

  De Zellingen
010 - 284 33 00
clientservice@zellingen.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 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 voe-
ren. Sommige werkzaamheden, bijvoor-
beeld het schoonmaken van de ramen, wilt 
u misschien vaker laten doen dan u met 
uw zorgaanbieder heeft afgesproken.

Let op: Bent u mantelzorger en wilt u 
gebruik maken van deze tegoedbon-
nen? Dan is het belangrijk dat u een 
mantelzorgverklaring heeft. Deze kunt 
u aanvragen bij de gemeente Rot-
terdam via: www.rotterdam.nl/wonen-
leven/mantelzorg
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Langer 
zelfstandig 
thuis wonen

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 achter-

deur, 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 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
Soms zijn grotere aanpassingen 
aan huis noodzakelijk. Kijk voor 
inspirerende voorbeelden op 
www.langerthuisineigenhuis.com. 
Sommige ingrepen, zoals een traplift, tillift 
of aangepaste keuken, kunnen (deels) 
worden vergoed via de Wmo. U kunt 
hiervoor terecht bij de VraagWijzer. Maar 
er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar, die 
u zelf kunt aanschaffen bij de plaatselijke 
huishoudwinkels (zoals een bouwmarkt, 
Action, Blokker of Marskramer). Denkt 
u hierbij aan elastische schoenveters, 
douchebeugels, wandelstok, 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 
kunnen helpen om hun zelfstandigheid te 
bewaren. De Keuzegids Thuistechnologie 
helpt bewoners en zorgprofessionals om 
te bepalen welke technische 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 been zijn, en geeft suggesties 
voor technische oplossingen in huis. Van 
alle hulpmiddelen wordt aangegeven 
hoe ze werken en ook welke fi nanciering 
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/
wonen-leven/langer-thuis
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Een ander huis
In sommige gevallen leveren aanpassingen 
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 Rijn-
mond. 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
www.woneninrotterdam.nl

• 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.

Mediawijs 
met 
Bibliotheek 
Rotterdam

Steeds meer senioren gaan online en 
maken gebruik van social media. Ze 
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.

Digicafé Centrale Bibliotheek
Heeft u vragen over internet, Facebook, 
het lenen van e-books, 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 ervaren 
vrijwilligers. De workshop bestaat uit 
drie bijeenkomsten van 2 uur. U kunt elke 
bijeenkomst beginnen. Elke dinsdag en 
donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur 
in de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110. 
Ook in andere vestigingen. Deelname kost 
€ 7,50 voor leden bibliotheek en Seniorweb, 
anders € 10,-, het werkboek kost € 10,-.

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. Deelname is gratis en het 
werkboek kost € 10,-.

Aanmelden en meer informatie
www.bibliotheek.rotterdam.nl/leren/
cursussen-op-het-gebied-van-
mediawijsheidmediawijsheid 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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Rotterdam-
pas

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 fi lm, het 
zwembad, de Euromast en de Spido. Gratis 
ijsjes, koffi e en pannenkoeken. Met fi kse 
korting Blijdorp of Plaswijckpark bezoeken 
óf mee met een leuke dagtocht. Maar u 
kunt met de Rotterdampas ook voordeliger 
sporten: wat dacht u bijvoorbeeld van 
tafeltennis, hockey of korfbal? Zelfs het 
volgen van workshops en cursussen is met 
de pas gratis of met korting.

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

Een Rotterdampas bestellen of verlengen 
kan op de volgende manieren:
•  via www.rotterdampas.nl/bestellen 

(bestellen met DigiD)
• bij de Rotterdampaswinkel, Centrale 

Bibliotheek, Hoogstraat 110, tel 14 010

AOW-tegoed

Extraatje voor AOW’ers met kleine beurs

Heeft u als AOW’er een minimuminkomen? 
Dan krijgt u mogelijk van de gemeente 
Rotterdam een tegoed van € 300,- (per 
huishouden). Dit AOW-tegoed is gekoppeld 
aan de Rotterdampas. U kunt het geld 
besteden aan onder andere tablets, 
fi etsen, kleding, boeken en tijdschriften (in 
geselecteerde winkels) en aan het reizen 
met openbaar vervoer. De voorwaarden 
om voor het AOW-tegoed in aanmerking te 
komen zijn:
• Op 1 maart 2017 had u recht op AOW
• U heeft een (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,- aanschaffen via 
www.rotterdampas.nl. Heeft u geen bericht 
ontvangen, maar denkt u wel recht te 
hebben op het AOW-tegoed? Vraag het 
dan aan via het aanvraagformulier op 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/aow-tegoed. 
Aanvragen kan tot en met 31 december 
2017.
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Meld 
overlast 
in uw 
omgeving!

Bewoners en ondernemers die overlast 
ervaren of een verdachte situatie 
opmerken kunnen dit melden via de 
onderstaande nummers:

Spoedeisende situaties 112 Politie

Overlastgevende of 
verdachte situaties

0900-8844 (algemeen Politienummer)

Anoniem misdaad melden 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
www.meldmisdaadanoniem.nl

Iets kapot of vuil op straat 
of in het groen

14010
www.rotterdam.nl/buitenbeterapp
Download de gratis BuitenBeter app

Overlast in de buurt/wijk zoals 
woninginbraak, jeugdoverlast 
en samenscholing

14010
www.rotterdam.nl/overlast
veiligheidsloket@rotterdam.nl

Ongerustheid over iemand met 
verward gedrag

010-267 07 00 
Advies- en meldpunt verwarde personen                             

Woonoverlast zoals geluidsoverlast, 
burenruzie en vervuiling

14010
www.rotterdam.nl/woonoverlast
woonoverlast@rotterdam.nl

Geluid-, stank of stofoverlast 0888-333555 DCMR 
www.dcmr.nl/milieumeldingen

Meldingsvragen m.b.t. horeca zoals 
harde muziek en bezoekers die 
overlast veroorzaken

14010
horeca@rotterdam.nl

Wij gaan aan de slag met uw melding. 
Met uw melding helpt u mee aan het 
veiliger maken van uw wijk.
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Milieupark 
Hoek van 
Holland

Inwoners van Rotterdam kunnen hun 
afval, grofvuil en kringloopgoederen 
gratis inleveren op het milieupark. Op 
het milieupark Hoek van Holland kunt u 
geen grond en zand storten, dit kan wel 
op de andere milieuparken. 

Wilt u weten welke milieuparken er nog 
meer zijn, kijk dan op de website: 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieupark 

Wat mag ik inleveren bij het milieupark?
• elektrische apparaten, wit- en bruingoed 
•  grof huishoudelijk afval 
•  bouw- en sloop, hout, puin, ijzer, schroot, 

dakleer, gipsplaat 
•  papier, karton, (vlak) glas, kunststof, 

textiel, kleding 
•  tuinafval, snoeihout, tuinmeubelen 
•  chemisch afval, spuitbussen, olie 

en vetten 
•  autobanden en accu’s
•  grond, zand en grind kunnen niet 

worden ingeleverd bij milieupark 
Hoek van Holland

Let op! 
Er wordt u gevraagd om een geldig 
legitimatiebewijs èn om een document/
bewijsstuk waarop uw postcode staat.

Openingstijden
Woensdag en vrijdag van 12.00 tot 16.00 
uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Gesloten
• Nieuwjaarsdag
• Koningsdag
• 5 mei
• Goede Vrijdag
• Hemelvaartsdag 
• beide kerstdagen

Contact
Milieupark Hoek van Holland 
Zekkenweg 100a
3151 ZC Hoek van Holland
telefoon 14010
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Paspoort/
Rijbewijs

Paspoort
Met een paspoort kunt u aantonen 
wie u bent. Een paspoort is ook een 
reisdocument. Met een paspoort kunt u 
naar alle landen in de wereld reizen. Voor 
sommige landen is een aanvullend visum 
nodig. Een reisdocument kan niet verlengd 
worden, u moet een nieuw document 
aanvragen. 

Identiteitskaart
Een identiteitskaart (ook wel IDkaart en 
IDbewijs genoemd) is een document 
waarmee u aan kunt tonen wie u bent en 
waarmee u naar de meeste Europese 
landen kunt reizen. Ook dit document kan 
niet verlengd worden, u moet een nieuw 
document aanvragen.

U kunt een paspoort of identiteitskaart 
aanvragen in de gemeente waar u bent 
ingeschreven in de Basisregistratie 
personen.

Paspoort of identiteitskaart aanvragen
1. U kunt een afspraak maken via de 

website: www.rotterdam.nl/paspoort
2. Langskomen bij een van de stadswinkels 

zonder afspraak kan op bepaalde tijden. 
Let op: bezoekers met afspraak hebben 
voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden 
voor mensen zonder afspraak langer zijn 
dan voor diegenen die wel een afspraak 

hebben. Een overzicht van 
de Stadswinkels is te vinden op 
www.rotterdam.nl/stadswinkels of bel 
14 010 voor een Stadswinkel bij u in de 
buurt.

3. Bent u om medische redenen niet in 
staat om persoonlijk langs te komen 
bij een van de Stadswinkels? Dan kunt 
u een verzoek doen om de aanvraag 
van een reisdocument op uw woon- of 
verblijfadres te laten plaatsvinden. U 
kunt hiervoor telefonisch een afspraak 
maken via 14010. 

4. Voor het ophalen van het nieuwe 
paspoort of identiteitskaart hoeft u 
géén afspraak te maken, u vindt op 
de pagina’s van de stadwinkels de 
openingstijden. U kunt het nieuwe 
paspoort of identiteitskaart vijf 
werkdagen na aanvraag (wijzigingen 
voorbehouden) afhalen. U moet uw 
paspoort of identiteitskaart zelf komen 
afhalen, dit kan niet met een machtiging. 
Hierbij moet u uw afhaalbewijs tonen. U 
heeft na het aanvragen van uw paspoort 
of identiteitskaart maximaal 3 maanden 
de tijd om het op te halen. 

5. Het is ook mogelijk om uw aangevraagde 
paspoort of identiteitskaart bij u 
thuis te laten bezorgen, overdag, 
’s avonds of in het weekend. De 
bezorgkosten zijn € 4,95 per 
document. Kijk voor meer informatie 
op de website: www.rotterdam.nl/
product:bezorgendocumenten of bel 
14 010.

Benodigdheden paspoort of 
identiteitskaart
1. Voor het aanvragen van een paspoort 

of identiteitskaart moet u persoonlijk 
aanwezig zijn.

2. Een goed gelijkende kleurenpasfoto die 
voldoet aan de eisen. Het advies is om 
hem te laten maken door een fotograaf. 
Dit kan niet in de stadswinkel.

3. U bent verplicht om een vingerafdruk te 
geven.

4. Neem uw oude reisdocumenten mee, 
ook oude reisdocumenten die zijn 
verlopen. Kunt u een oud reisdocument 

niet overleggen vanwege diefstal of 
beroving in Nederland? Dan moet u 
aan de balie waar u de aanvraag doet 
een verklaring van vermissing invullen. 
Deze verklaring van vermissing is alleen 
bestemd voor het aanvragen van een 
nieuw paspoort of identiteitskaart, niet 
voor uw verzekering. 

5. Kijk voor het aanvragen van een pas-
poort of identiteitskaart voor een minder-
jarige op de website: www.rotterdam.nl/
vrije-tijd/reisdocument-minderjarige  

Geldigheid en prijs paspoort en 
identiteitskaart
Een nieuw paspoort voor personen vanaf 
18 jaar is 10 jaar geldig en bedraagt in 2017  
€ 64,70. Een nieuw paspoort voor personen 
tot 18 jaar is 5 jaar geldig en bedraagt 
€ 51,40. Voor een identiteitskaart gelden de 
bedragen van € 50,60 en € 28,60 Indien u 
een extra spoedprocedure wenst, betaalt 
u hiervoor extra € 47,50. Er wordt verzocht 
om met uw pin te betalen. 

Rijbewijs aanvragen
U kunt een rijbewijs aanvragen als uw 
huidige rijbewijs verloopt. Het aanvragen 
van een rijbewijs kan op de volgende 
manieren en in één van de Stadswinkels. 

Een overzicht van de Stadswinkels is te 
vinden op www.rotterdam.nl/stadswinkels 
of bel 14 010 voor een Stadswinkel bij u in 
de buurt.
1. U kunt een afspraak maken via de 

website: www.rotterdam.nl/loket/rijbewijs
2. Langskomen bij een van de Stadswinkels 

zonder afspraak kan op bepaalde tijden. 
Let op: bezoekers met afspraak hebben 
voorrang. Hierdoor kunnen wachttijden 
voor mensen zonder afspraak langer zijn 
dan voor diegenen die wel een afspraak 
hebben. Meer informatie vindt u op: 
www.rotterdam.nl/stadswinkels

3. Voor het ophalen van het nieuwe rijbewijs 
hoeft u géén afspraak te maken. U moet 
uw rijbewijs zelf komen afhalen, dit kan 
niet met een machtiging. Hierbij moet u 
uw afhaalbewijs tonen. U heeft na het 
aanvragen van uw rijbewijs maximaal 3 
maanden de tijd om het op te halen.

Prijs rijbewijs
Een rijbewijs aanvragen kost € 38,90. 
Mocht u dit met spoed willen doen, wordt 
er een extra bedrag in rekening gebracht 
van € 34,10. Een eigen verklaring kost 
€ 32,80. Er wordt u verzocht om met uw pin 
te betalen.

Hoelang is het rijbewijs geldig en wanneer is de medische keuring verplicht?

Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring

Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig

Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig

Vanaf 70e tot 75e jaar 5 jaar Als het oude rijbewijs verloopt op uw 
75ste verjaardag of daarna.

Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht
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Algemeen

Advies- en meldpunt  
verwarde personen
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.

010 - 267 07 00

Alleszelf.nl
Richt zich uitsluitend op ouderen 

en stelt hun eigen kracht centraal.  

Om tot op de hoogste leeftijd 

zelfstandig in de eigen woning te 

blijven wonen. 

info@alleszelf.nl

085 – 888 40 80

www.alleszelf.nl

Bibliotheek  
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 398

3151 AW Hoek van Holland

Bibliotheek Hoek van Holland 

heeft self-service en full-

service tijden. Tijdens de 

full-service tijden zijn een 

bibliotheekmedewerker en een 

vrijwilliger aanwezig. Tijdens 

de self-service tijden kun je 

alleen naar binnen met je 

bibliotheekpas.

hoekvholland@ 

    bibliotheek.rotterdam.nl

010 - 281 63 66

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Brandweer
112 (spoed) 

010 - 446 89 00 (keuzemenu)

www.brandweerhoekvanholland.nl

De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale 

service voor ouderen,  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.  

0900 - 6080 100

www.ouderenfonds.nl

Dienstencentrum  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

In het wijkcentrum de Hoekstee 

kan jong en oud deelnemen 

aan leuke, leerzame en (ont)

spannende activiteiten. Het 

aanbod loopt sterk uiteen: van 

gezellig een kopje koffie drinken 

en yoga tot biljarten. 

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

0174 – 38 45 88

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Gebiedscommissie  
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

De leden van de 

gebiedscommissie zijn de ogen 

en oren van Hoek van Holland 

voor het stadsbestuur.

gebiedscommissies@rotterdam.nl

14 010

www.rotterdam.nl

Geldautomaten
Albert Heijn biedt bij de 

klantenservice tijdens 

openingstijden een ING 

pinautomaat. Rabobank heeft 

een pinautomaat naast de 

bibliotheek. Bij Zeeman op het 

Brinkplein vindt u een ABN 

pinautomaat.

Gemeente Rotterdam
14 010

www.rotterdam.nl

Korrelatie
Stationsplein 125

3818 LE Amersfoort

Wij bieden anonieme, 

professionele, psychische en 

psychosociale hulp. Korrelatie 

geeft individueel advies en hulp 

aan iedereen die hierom vraagt. 

Dit kan telefonisch en online. 

vraag@korrelatie.nl

0900 - 1450

www.korrelatie.nl

Mantelzorglijn
0900 - 2020 496

Meld Misdaad Anoniem
0800 - 7000 

www.meldmisdaad.nl

Meldingen buitenruimte
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).

14 010
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Milieupark  
Hoek van Holland
Zekkenweg 100a

3151 ZC Hoek van Holland

Inwoners van Rotterdam 

kunnen hun afval, grofvuil 

en kringloopgoederen gratis 

inleveren op het milieupark. U  

kunt geen grond en zand storten. 

Openingstijden woensdag en 

vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en 

zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

14 010

www.rotterdam.nl

Nederlandse Bond voor 
Pensioenbelangen - NBP
Scheveningseweg 7

2517 KS s-Gravenhage

De Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen (NBP) is 

een onafhankelijke organisatie 

die opkomt voor de pensioen 

belangen van gepensioneerden 

en toekomstig gepensioneerden.

info@pensioenbelangen.nl

070 - 360 19 21 

www.pensioenbelangen.nl

Notaristelefoon
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).

0900 - 3469 393

OSO-Rotterdam
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.

info@osorotterdam.nl

010 - 466 76 26

www.osorotterdam.nl

Ouderen Ombudsman
Onafhankelijke vraagbaak, 

speciaal voor ouderen, om 

hen op weg te helpen. Via de 

telefoon, maar ook via internet.

0900 - 6080 100

www.ouderenombudsman.nl

Politie
112 (spoed)

0900 – 88 44 (algemeen)

Postkantoor
Prins Hendrikstraat 291

3152 AK Hoek van Holland

Het PostNL punt is gevestigd 

in de BRUNA shop op het 

Brinkplein.

www.postnl.nl

Roze 50+
Ondersteunt en stimuleert 

Roze50-plussers en hun 

initiatieven. Roze50+ wil de 

leefsituatie, de gezondheid 

en het welzijn van LHBT’s 

(Lesbisch,Homo, Bi,- en 

Transgender) verbeteren 

door bundeling van kennis en 

ervaringen belangenbehartiging. 

www.roze50plus.nl

Sensoor
Voor emotionele ondersteuning 

of een gesprek van mens tot 

mens, dag en nacht bereikbaar, 

anoniem.

010 – 436 23 23

www.sensoor.nl

Slachtofferhulp Nederland 
Bent u slachtoffer, getuige of 

nabestaande? Neem gerust 

contact met ons op. Wij 

ondersteunen u op praktisch, 

juridisch en emotioneel 

gebied na een misdrijf, een 

verkeersongeluk, vermissing of 

calamiteit.

0900 - 0101

www.slachtofferhulp.nl

Snel Herstelteam
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.

14 010

Stadswinkel  
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Openingstijden: dinsdag van 

9.00 - 16.00 uur I woensdag van 

13.00 - 20.00 uur I vrijdag 8.30 - 

16.00 uur.

14 010

www.rotterdam.nl

Stichting OOK
Maasstadweg 90

3079 DZ Rotterdam

Stichting OOK helpt patiënten 

en naasten om beter om te 

gaan met de impact van kanker, 

door het bieden van de juiste 

ondersteuning op het juiste 

moment.

info@stichting-ook.nl

010 - 292 36 10

www.stichting-ook.nl
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Veilig Thuis Rotterdam
Heeft u of iemand in 

uw omgeving te maken 

met financiële uitbuiting, 

verwaarlozing of mishandeling? 

Neem dan (anoniem) contact 

op met Veilig. Een deskundige 

medewerker kijkt samen met 

u welke hulp nodig is om het 

misbruik te stoppen.

0800 - 2000

www.veiligthuisrr.nl

Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1

3941 XV Doorn

info@veteranenplatform.nl

0343 - 47 41 41

www.veteranenplatform.nl

Vitis Welzijn
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Met ruim 1.100 vrijwilligers, 

betrokken medewerkers 

en goede contacten met 

lokale professionele - en 

vrijwilligersorganisaties is Vitis 

Welzijn dichtbij. Vitis Welzijn 

zorgt voor activering, particatie, 

ontmoeting en naar elkaar 

omzien. 

info@vitiswelzijn.nl

0174 - 63 03 58

www.vitiswelzijn.nl

Vraagwijzer  
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Openingstijden:  

Maandag gesloten 

Dinsdag: 8.30 - 12.00 uur en 

13.00 - 16.00 uur 

Woensdag: 13.00 - 16.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

14 010

Wijkagent(en)
Planciushof 83

3151 GC Hoek van Holland

Wijkagent dorpskern:  

Jeroen Gerritsen  

Wijkagent buitengebied:  

Romano Meijboom.

0900 - 8844
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Actief in de straat

Buurt Bestuurt L’Avenue
Met Buurt Bestuurt maken 

bewoners samen een Top-3 van 

zaken die aangepakt moeten 

worden in de buurt.

www.buurtbestuurt.nl

OpzoomerMee
Ondersteunen en faciliteren 

van bewoners die activiteiten 

in hun eigen straat/buurt willen 

organiseren om de nabuurschap 

en sociale samenhang te 

versterken.

www.opzoomermee.nl
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Creatief

Bloemschikken,  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Elke laatste vrijdag van de maand 

kunt u komen bloemschikken in 

het dienstencentrum van Vitis 

Welzijn.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Breiclub, bibliotheek
Prins Hendrikstraat 398

3151 AW Hoek van Holland

Op woensdagochtend van 10 tot 

12 uur gezellig samen breien in 

de Bibliotheek onder het genot 

van een lekker kopje thee of 

koffie. Vergeet niet om uw eigen 

breiwerk mee te nemen.

hoekvholland@bibliotheek.

rotterdam.nl

010 - 281 63 66

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Bridge voor ouderen
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Woensdagmiddag tussen 14.00 - 

16.30 uur in de Brinktoren.

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl 

Creatieve ochtend,  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Vindt u het leuk creatief bezig 

te zijn? Kom dan eens langs op 

maandagochtend 09.30 – 11.30 

uur  bij Dienstencentrum van Vitis 

Welzijn. Geeft u even een belletje 

als u komt?

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Granny’s Finest
Modemerk Granny’s Finest 

organiseert handwerkclubs 

voor senioren. Houdt u van 

handwerken? Nieuwe mensen 

zijn altijd welkom! 

010 - 870 02 33

www.grannysfinest.com

Houden van Hout,  
houtbewerkings-
hobbyruimte
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Houden van Hout kunt u 

op dinsdagmiddag bij zijn. 

Tussen 13.00 - 15.00 uur bij 

Ontmoetingscentrum de Brink.

Dhr. Ton Hom

0174 - 38 40 68

Humanitas  
Hoek van Holland
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Humanitas biedt in Hoek 

van Holland een uitgebreid 

aanbod producten, activiteiten 

en diensten op het gebied 

van zorg, welzijn, wonen en 

dienstverlening.

010 – 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Klaverjassen voor ouderen
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Vrijdagmiddag tussen 13.30 - 

16.30 uur in de Brinktoren.

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Knutselclub, Humanitas
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

U bent welkom bij de knutselclub 

elke 2e dinsdag van de maand. 

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 – 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Kreatief Centrum  
Hoek van Holland
Haakpad 65

3152 XC Hoek van Holland

De plek om creatief te denken en 

doen!

Mevr. Tiki Hayes

06 – 167 52 737

www.stichtingkreatiefcentrum.nl

L.C.C. De Hoekstee
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

De Hoekstee is een 

grootschalige multifunctionele 

wijkaccommodatie met een 

aangebouwde sporthal.

ld.kaldenberg@rotterdam.nl

0174 – 38 45 88

www.rotterdam.nl

Schilderlessen in de  
Mollige Meeuw
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Elke donderdagmiddag tussen 

14.00 - 16.00 uur kunt u komen 

schilderen.

Mevr. Roxanne Putz

010 – 271 38 00
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Cultureel

AMIVEDI Nederland /  
Stichting Amivedi
Huisdier vermist of gevonden? 

Meld het bij Amivedi!

rotterdam@amivedi.com

0900 - 264 83 34

www.amivedi.nl

Atlantikwall Museum
Noorderhoofd (de pier)

3151 HG Hoek van Holland

Het Nederlandse kennis- en 

educatiecentrum over de 

Atlantikwall.

06 - 226 55 069

www.atlantikwall-museum.nl

Bingomiddag Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Elke 3e woensdag van de maand 

tussen 14.00 - 16.30 uur.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Dienstencentrum  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

In het wijkcentrum de Hoekstee 

kan jong en oud deelnemen 

aan leuke, leerzame en (ont)

spannende activiteiten. Het 

aanbod loopt sterk uiteen: van 

gezellig een kopje koffie drinken 

en yoga tot biljarten. 

p.pille@vitiswelzijn.nl

0174 – 38 45 88

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Dierenambulance  
Vlaardingen, Maassluis, 
Westland
06 – 511 66 899 (gratis)

Dierennoodhulp  
West Nederland
06 – 384 56 224

‘Een Praatje en een Plaatje’ 
Een Praatje en een Plaatje’ is een 

mobiele huiskamerdisco waarbij 

buurtbewoners op bezoek gaan 

bij ouderen met een draagbare 

platenspeler en singeltjes met 

muziek van toen. De kosten? 

GRATIS!

Josette de Vroeg 

plaatje@hetdanspaleis.com

06 - 333 060 83 

www.hetdanspaleis.com

Fort 1881 Hoek van Holland
Stationsweg 80-82

3151 HS Hoek van Holland

Het historische pantserfort is in 

1881 gebouwd ter verdediging 

van de ingang van de Nieuwe 

Waterweg en de haven van 

Rotterdam.

info@fort1881.nl

088 - 188 15 00

www.fort1881.nl

Gouwe Ouwe Koor
gebouw Humanitas,  

Hoekse Brink

3151 HR Hoek van Holland

We zingen gouwe ouwe 

toppers uit de jaren ‘60, ‘70 en 

‘80 met een uitstapje naar nu. De 

repetities vinden tweewekelijks 

van 19.30 tot 21.30 uur plaats 

in de Brinktoren (Brinktoren 

Humanitas) in Hoek van Holland. 

lisettedekoningvanvliet@gmail.com

Harmonievereniging  
‘Rotterdam aan Zee’
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Harmonievereniging Rotterdam 

aan Zee biedt jong en oud de 

mogelijkheid om in Hoek van 

Holland een muziekinstrument te 

leren bespelen.

info@rotterdamaanzee.nl

06 – 527 18 523

www.rotterdamaanzee.nl

Hoeks Cabaret- en  
Toneelgezelschap HoCaTo
Postadres: Planciushof 14

3151 GC Hoek van Holland

amateur toneelgezelschap dat en 

maal per jaar een uitvoering geeft 

in LCC De Hoekstee in Hoek van 

Holland. 

yvonnepigge@live.nl

Kennis maken met  
schilderen Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Een streepje hier, een likje 

daar: tekenen en schilderen 

zijn geweldige hobby’s. Voor 

mensen die het altijd al eens 

wilden proberen maar misschien 

niet aandurfden, is er nu de 

kans om onder deskundige 

begeleiding kennis te maken met 

de basistechnieken. 

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl
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Keringhuis, Maeslantkering
Maeslantkeringweg 139

3151 ZZ Hoek van Holland

Publiekscentrum Water is 

hét informatiecentrum over 

hoogwaterbescherming in 

Zuid-Holland en over de 

indrukwekkende Maeslantkering. 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 

16.00 uur I  zaterdag, zondag en 

feestdagen 11.00 - 17.00 uur

info@keringshuis.nl

088 - 797 06 30

www.keringshuis.nl 

Kustverlichtingsmuseum 
Hoek van Holland
Willem van Houtenstraat 102

3151 AC Hoek van Holland

Dit museum is gevestigd in 

de oude vuurtoren ‘het hoge 

licht’ . Wie geïnteresseerd is in 

vuurtorens en de geschiedenis 

van de Nederlandse kust-

verlichting en bebakening kijkt 

hier zijn ogen uit.

070 – 391 24 48

06 – 100 12 948

www.kustverlichtingsmuseum 

   hoekvanholland.nl

L.C.C. De Hoekstee
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

De Hoekstee is een 

grootschalige multifunctionele 

wijkaccommodatie met een 

aangebouwde sporthal.

ld.kaldenberg@rotterdam.nl

0174 – 38 45 88

www.rotterdam.nl

Leren mediteren  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Tijdens de meditatie cursus leer 

je oordeelloos observeren, de 

essentie van meditatie. Meditatie 

is een avontuur, een avontuur 

in het onbekende. Het grootste 

avontuur dat de mens kan 

ondernemen.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Model Spoor Vereniging  
De Hoekse Lijn
info@dehoekselijn.nl

www.dehoekselijn.nl

Museum Chateau du Lac
Nieuwlandseduinweg 42

3151 XJ Hoek van Holland

Chateau du Lac is een prive 

museum met een collectie van 

oude spullen en materialen 

van jaren 30 tot ca. jaren 60.  

Rondleidingen op afspraak (min. 

10 personen of in overleg). Voor 

meer informatie kun je altijd 

bellen.

Dhr. Piet vd Meer

06 - 343 93 609

Museum Rock Art
Zekkenstraat 42

3151 XP Hoek van Holland

Schatkamer van de Nederlandse 

Popmuziek-geschiedenis.  

Vanaf de jaren 50 tot heden,  

van Armand tot ZZ en de 

Maskers, van Indorock tot de 

Golden Earring en van Jazz  

tot Rock ‘n Roll.

info@rockart.nl

0174 – 38 41 03

www.rockart.nl

Oranjevereniging  
Hoek van Holland
De Hoekse oranjevereniging 

is een vereniging die zich 

bezighoudt met een aantal 

uiteenlopende activiteiten, 

meestal rond Koningsdag

info@oranjevereniginghvh.nl

www.oranjevereniginghvh.nl

Ouderenkoor Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Op woensdagochtend reperteert 

dit gezellige ouderenkoor 

van 9.30 uur - 11.30 uur in 

Dienstencentrum van Vitis 

Welzijn. Iedereen is welkom!

Mevr. Karin Bos

info@vitiswelzijn.nl

06 - 144 36 453

www.vitiswelzijn.nl

Redding- en 
veerdienstmuseum Jan Lels 
Hoek van Holland
Badweg 1a

3151 HA Hoek van Holland

Het Redding- en 

Veerdienstmuseum toont 

de boeiende historie 

van scheepsrampen en 

reddingswerken in een oude 

munitiebunker aan de Badweg in 

Hoek van Holland. 

janlels@tele2.nl

0174 - 38 47 64

www.janlels.nl
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Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR)
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. 

klantenservice@skvr.nl

010 - 436 13 66

www.skvr.nl

Smartlappenkoor  
‘Hoekse Tranentrekkers’
Het repertoire bestaat uit 

smartlappen, levensliedjes, 

zeemansliedjes en shanty’s – 

tenslotte wonen wij aan zee –  

en liedjes uit de Nederlandse 

Top 40.  

010-8804103 / 06-51245873

www.hoeksetranentrekkers.nl

Stichting Historisch 
Genootschap  
Hoek van Holland
Het Historisch Genootschap 

Hoek van Holland biedt 

historische informatie over Hoek 

van Holland aan de hand van 

foto’s, video’s en verhalen. U kunt 

ons helpen door informatie met 

ons te delen.

hghoekvanholland@gmail.com

www.historischhoekvanholland.nl

Stichting KUnSTPLAATS 
Hoek van Holland
Bonte Craystraat 33

3151 RB Hoek van Holland

Sinds 2000 organiseren we 

kunstzinnige en culturele 

activiteiten. Deze variëren van 

muziekavond tot workshop, van 

lezing tot kunstroute. Voor 2017 

is ons thema Hoekse Stijl, de 

kunst van het bouwen

info@stichtingkunstplaats.nl

www.stichtingkunstplaats.nl

Stichting Ouderen Uitjes 
Westland
Zekkenstraat 9 Unit 1

3151 XP Hoek van Holland

Iedere woensdagmiddag vertrekt 

de bus vanuit Hoek van Holland 

en gaat voor een mooie tocht 

naar een bestemming in het 

Westland en omstreken met als 

doel om 15.00 de koffie en het 

gebak. 

info@souw.nl

0174 - 38 23 33

www.souw.nl

Stichting Vier het Leven
Vier het Leven organiseert 

activiteiten van deur tot deur 

voor ouderen. U wordt thuis 

opgehaald en samen met andere 

gasten gaat u gezellig naar een 

bioscoop, theater of concert. 

Ook ouderen met een rollator of 

rolstoel zijn van harte welkom.

info@4hetleven.nl

035 - 523 51 56 

(landelijk informatie- en 

reserveringsnummer)

www.4hetleven.nl

UITbureau voor ouderen
Het aanbod van het UITbureau 

is bedoeld voor alle ouderen 

in stadsregio Rotterdam.  De 

arrangementen zijn toegankelijk, 

ook als u bijvoorbeeld medfische 

verzorging nodig heeft,  een 

rollator of een stok gebruikt. 

info@hetuitbureau.nl

010 – 767 00 88

www.hetuitbureau.nl

Vereniging levende 
geschiedenis  
Hoek van Holland (VLGH)
de Ruyterstraat 6a

3151 TK Hoek van Holland

De VLGH is een vereniging met 

o.a. als doelstelling de militaire 

strijdkrachten van de voormalige 

Deutsche Demokratische 

Republiek in beeld te brengen

www.vlgh.nl

Vogel- en egelopvang  
De Houtsnip
Rondgang 16

3151 BP Hoek van Holland

Vogelasiel “De Houtsnip” is er 

niet alleen voor de vogels van 

Hoek van Holland. Ook egels 

zijn welkom. De dieren van 

het gehele Westland, Midden-

Delfland, Maassluis, Vlaardingen 

en Maassluis zijn van harte 

welkom. 

info@dehoutsnip.net

06 – 236 93 911

www.vogelopvanghoek 

    vanholland.nl

Volkstuindersvereniging  
‘De Noort Bonnen’
Tasmanweg 124

3151 PP Hoek van Holland

Vandaag de dag bevinden 

zich op het complex ruim 95 

tuinen plus een gereserveerd 

deel grond ten behoeve van de 

kindertuintjes.

info@noortbonnen.nl

0174 - 84 86 57

www.denoortbonnen.nl
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Volksuniversiteit Westland
Kon. Julianaweg 158

2691 GH s-Gravenzande

Leren is mogelijk voor iedereen, 

er zijn geen drempels of 

toelatingseisen om van start te 

gaan. Een cursus volgen betekent 

anderen ontmoeten, van elkaar 

leren en jezelf ontplooien. 

info@vuwestland.nl

0174 - 41 87 62

www.vu.westland.nl

VVV Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 281

3151 AK Hoek van Holland

Openingstijden: maandag - 

zaterdag van 09.30 t/m 17.00 uur.

0174 – 51 95 70

www.hoekvanholland.nl

VVV Strandlocatie  
Hoek van Holland
Badweg 91

3151 HA Hoek van Holland

Geopend in het hoogseizoen 

vanaf 10.00 tot 17.00 uur

www.hoekvanholland.nl/vvv 

Westlandtheater de Naald
Stokdijkkade 3

2671 GW Naaldwijk

Lokaal theater en bioscoop. De 

balie is geopend van dinsdag 

t/m zondag van 12.00 uur tot 

16.00 uur (ook telefonisch). 

Tevens is de balie 45 minuten 

voor aanvang van elke film- en 

theatervoorstelling geopend

reserveringen@westlandtheater.nl

0174 - 63 69 00

www.westlandtheater.nl

Wijkatelier muziek en zang
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Donderdagmiddag tussen 14.00 - 

16.00 uur in ontmoetingscentrum 

de Brink

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl
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Dienstverlening

ANBO Hoek van Holland
ANBO behartigt de belangen 

van haar leden op het gebied 

van inkomen, gezondheid en 

wonen.  Ons uitgangspunt is: 

gedeelde belangen gaan voor 

deelbelangen

blaauwjh@hotmail.com

0174 -  38 42 83

www.anbo.nl

Audicien aan Huis,  
Oog voor Oren
Woont u in Hoek Van Holland 

en bent u op zoek naar een 

audicien? OogvoorOren.nl is 

audicien aan huis en wij hebben 

door heel Nederland een landelijk 

dekking en dus ook bij u in Hoek 

Van Holland

info@oogvoororen.nl

085 - 486 37 43

www.oogvoororen.nl

Audicien Beter horen
Zuideinde 1

2671 MG Naaldwijk

Ook bezoek aan huis van de 

beter horen audicien is mogelijk. 

Hij komt aan huis voor de 

mensen die slecht ter been zijn 

en die niet in de gelegenheid zijn 

om naar de winkel te komen. 

0174 - 62 21 24

www.beterhoren.nl

Budgetcoach Vitis Welzijn
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Goed geschoolde vrijwilligers 

verzorgen budgetcoaching. Een 

budgetcoach helpt u met het 

ordenen, op orde houden van de 

administratie en toewerken naar 

financiële zelfstandigheid. U kunt 

aanvraag voor een budgetcoach 

doen bij Vraagwijzer.

14 010 

www.vitiswelzijn.nl 

Dienstencentrum  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

In de wijkcentra van Vitis Welzijn 

kan jong en oud deelnemen 

aan leuke, leerzame en (ont)

spannende activiteiten. Het 

aanbod loopt sterk uiteen 

en is soms per wijkcentrum 

verschillend: van gezellig een 

kopje koffie drinken en yoga tot 

biljarten. 

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

0174 – 38 45 88

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Humanitas  
Hoek van Holland
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Humanitas helpt mensen hun 

leven zo zelfstandig mogelijk, op 

hun eigen manier vorm te geven. 

Daarbij vinden wij levensvreugde, 

geluk, het allerbelangrijkste. Bij 

alles wat wij doen ligt de nadruk 

op de leuke dingen in het leven

info@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Klup
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.

020 – 261 57 81

www.kluppen.nl

Klussendienst Vitis Welzijn
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Hulp bij  praktische zaken 

in en rondom het huis/tuin. 

Tot de doelgroep van onze 

klussendienst behoren mensen 

die zelf niet in staat zijn een klus 

uit te voeren. Wij richten ons 

met name op ouderen, mensen 

met een beperking, en chronisch 

zieken.

welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl

0174 - 63 03 58

www.vitiswelzijn.nl

Kringloopwinkel  
Hoek van Holland
Zekkenstraat 9

3151 XP Hoek van Holland

0174 - 38 23 33

www.souw.nl

L.C.C. De Hoekstee
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

De Hoekstee is een 

grootschalige multifunctionele 

wijkaccommodatie met een 

aangebouwde sporthal.

ld.kaldenberg@rotterdam.nl

0174 – 38 45 88

www.rotterdam.nl
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Opticien Henk de Visser
Prins Hendrikstraat 250

3151 AW Hoek van Holland

Uw ogen zijn een kostbaar bezit. 

Kijk maar om u heen! Als ervaren 

opticiens realiseren we ons dat 

als geen ander. Daarom zetten 

we ons elke dag in voor de beste 

oogzorg in de regio. Persoonlijk. 

Deskundig. Betaalbaar. Altijd 

dichtbij.

info@henkdevisser.nl

0174 - 38 41 38

www.henkdevisser.nl

Pameijer
Ondersteuning van mensen 

bij het versterken van hun 

eigen kracht door middel 

van vrijwilligers en de lokale 

omgeving. Pameijer biedt 

ook hulp bij het opzetten van 

buurtcirkels. 

kenniscentrum.loket@pameijer.nl

010 - 271 00 00

www.pameijer.nl

Pluspunt
Graaf Florisstraat 41 

3021 CC Rotterdam

Workshops en trainingen 

voor ouderen, voorlichting 

ouderenmishandeling en 

financiële uitbuiting, taal-

proeverij, cursus anders ouder 

worden.

Mevr. Heili Bassa 

info@pluspuntrotterdam.nl

010 – 467 17 11 

www.pluspuntrotterdam.nl 

Protestants Christelijke 
Ouderen Bond
De PCOB behartigt je belangen 

als senior. En inspireert je 

om mee te denken over die 

toekomst. Of het nu gaat om 

zorg, welzijn of wonen, inkomen 

of pensioen.

Toke de Jager (secretaris)

tokedejager@ziggo.nl 

06 - 238 96 573

Repaircafe, Vitis Welzijn
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Het Repair Café leert mensen 

op een andere manier naar 

hun spullen te kijken en laat er 

opnieuw de waarde van in zien. 

Hoek van Holland, Hoekse Brink 

219, iedere derde donderdag 

van de maand van 13.30  

tot 16.00 uur

info@vitiswelzijn.nl

0174 - 63 03 58

www.vitiswelzijn.nl

Rouwstation Stichting  
Humanitas
Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Begeleiding, advies en informatie 

aan iedereen (jong en oud) die 

met rouw en verlies te maken 

heeft. Er wordt individuele 

begeleiding geboden en 

er zijn lotgenotengroepen. 

Maandelijks wordt het Rouwcafé 

georganiseerd. 

Annette Hartlief

rouwstation@stichtinghumanitas.nl

010 – 236 52 10

www.rouwstation.nl

Senioren Computer Club 
Hoek van Holland
Hoekse Brink 201

3151 GB Hoek van Holland

De Senioren Computer Club 

Hoek van Holland is bedoeld 

voor 50 plussers die met een 

computer leren omgaan. Het is 

een club om te leren, maar ook 

voor de gezelligheid!  We hebben 

rond de 45 leden. 

06 - 533 82 129

SPIOR
Teilingerstraat 122 

3032 AW

Koepelorganisatie van 

islamitische organisaties in 

Rotterdam e.o. Zet zich o.a. in 

om vrijwilligers te koppelen aan 

ouderen om zo isolement te 

voorkomen. 

info@spior.nl

010 – 466 69 89 

www.spior.nl

Stichting Humanitas
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Humanitas biedt in Hoek 

van Holland een uitgebreid 

aanbod producten, activiteiten 

en diensten op het gebied 

van zorg, welzijn, wonen en 

dienstverlening.

010 – 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl 

Stichting OOPOEH
Zwanenburgwal 206-4 

1011 JH Amsterdam 

‘Opa’s’ en ‘oma’s’ passen op 

een huisdier: ouderen hebben 

gezelschap en beweging, 

huisdieren krijgen aandacht en 

verzorging en de baasjes een 

betrouwbare oppas. 

info@oopoeh.nl 

020 – 785 37 45 

www.oopoeh.nl
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Voedselbank Maassluis,  
uitdeelpunt  
Hoek van Holland
Dorpskerk,  

ingang kleine schoolstraat

3151 HA Hoek van Holland

Uitdeelpunt Hoek van Holland 

van de voedselbank Maassluis 

is een liefdadigheidsinstelling 

die kosteloos levensmiddelen 

verstrekt aan hen die financieel 

niet of nauwelijks in staat zijn 

om in hun levensonderhoud te 

voorzien. 

info@voedselbankmaassluis.nl

06 - 427 05 923

www.voedselbankmaassluis.nl

Yarden & John Heskes 
Uitvaartzorg
Rietdijkstaat 70

3151 GK Hoek van Holland

Veel ruimte voor eigen ideeën en 

altijd een persoonlijke invulling 

van het afscheid. Met een 

moderne en innovatieve inslag, 

maar met behoud van en respect 

voor geloofsovertuiging en 

tradities. 

john.heskes@yarden.nl

0174 - 24 87 63

www.yarden-heskes.nl

Zonnebloem  
Hoek van Holland
Prins hendrikstraat 316

3151 AW Hoek van Holland

Bij de Zonnebloem draait het 

om mensen. Dat geldt uiteraard 

ook voor onze afdeling. Met een 

gezellige groep vrijwilligers zetten 

wij ons in voor mensen met een 

lichamelijke beperking vanaf 18 

jaar.

andewaard@upcmail.nl

0174 - 38 26 15

www.zonnebloem.nl
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Eten in (de buurt van)  
de wijk 

Apetito
Apetito bezorgt in heel Nederland 

vriesverse en warme maaltijden 

aan huis. U kunt op meerdere 

manieren bestellen. De vaste 

chauffeurs leveren de maaltijden 

persoonlijk bij u thuis af. Er is een 

keuze uit 130 maaltijden.

info@apetito.nl

0800 – 023 29 75 (gratis)

www.apetito-shop.nl

De Mollige meeuw
Hoekse Brink 249

3151 GB Hoek van Holland

Openingstijden:  

di-zo van 12.00 tot 14.00 uur  

en van 17.00 tot 19.00 uur.  

Op maandag zijn wij gesloten.

0174 – 31 57 00

Humanitas maaltijden
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

De keuken van Stichting 

Humanitas bereid al ruim veertig 

jaar heerlijke kant-en-klaar 

maaltijden. Deze maaltijden 

worden door professionele 

koks op een ambachtelijke en 

traditionele wijze bereid. 

info@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Oma’s pop-up
Op verschillende locaties 

bereiden senioren maaltijden 

onder leiding van een chef-kok.  

U kunt meekoken of mee-eten. 

info@omaspopup.nl

06 - 11 28 85 09

www.omaspopup.nl

Tafeltje dekje Vitis Welzijn
Verdilaan 88

2681 KP Monster

Via Tafeltje Dekje van Vitis Welzijn 

kunt u vriesverse maaltijden 

bestellen. Het enige wat u nodig 

hebt is voldoende vriesruimte en 

een magnetron. De maaltijden 

worden bereid door professionele 

koks van maaltijdservice 

Dinnerland à-la-carte van Sligro.

tafeltjedekje@vitiswelzijn.nl

0174 – 28 10 32,  

bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

www.vitiswelzijn.nl
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Koffie, inloop en  
ontmoeting 

Dienstencentrum  
Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

In het wijkcentrum de Hoekstee 

kan jong en oud deelnemen 

aan leuke, leerzame en (ont)

spannende activiteiten. Het 

aanbod loopt sterk uiteen: van 

gezellig een kopje koffie drinken 

en yoga tot biljarten. 

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.n

0174 – 38 45 88

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Herensoos voor  
oudere heren
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Donderdagmiddag tussen  

14.00 - 16.00 uur in de Brinktoren

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Koffie inloop Humanitas
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Maandagochtend tussen  

10.00 - 11.00 uur in de 

Brinktoren, vrijdagochtend  

tussen 10.00 - 11.00 uur in  

de Brinktoren.

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Koffie inloop Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Op vrijdagochtend staat in het 

dienstencentrum de koffie voor 

u klaar, tussen 10.00 - 11.30 

uur. Gezellig met een bakkie een 

praatje met elkaar.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Rouwontmoeting  
Hoek van Holland
Dorpskerk,  

ingang Kleine Schoolstraat

3151 HR Hoek van Holland

Rouwontmoeting biedt 

begeleiding, advies en informatie 

aan iedereen die met rouw en 

verlies te maken heeft.

b.t.haaran@live.nl

0174 - 31 05 96

Roze Salon
COC, Schiedamsesingel 175 

3012 BB Rotterdam

Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 

(Lesbisch, Homo, Bi,- en 

Transgender) of roze ouderen. 

Elke laatste zondag van de 

maand.

Dhr. Rien Boegheim 

rienboegheim@gmail.com

06 – 39 42 90 50 

Roze Salon Humanitas
Othelloweg 377-379 

3194 GR Hoogvliet

Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 

(Lesbisch, Homo, Bi,- en 

Transgender) of roze ouderen. 

Elke woensdag vanaf 14.00 uur. 

Dhr. Arie van Dijk 

ariesvandijk51@live.nl

06 – 28 42 94 74 

Salon Humanitas Bergweg
Bergwegplantsoen 10 

3037 SK Rotterdam

Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 

(Lesbisch, Homo, Bi,- en 

Transgender) of roze ouderen. 

Elke woensdag van 13.30 – 16.30 

uur en elke vrijdag van 14.00 – 

16.30 uur.
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Apotheken

Apotheek Hoek van Holland
De Cordesstraat 109

3151 BK

Hoek van Holland

De apotheek is geopend: 

Maandag t/m vrijdag van  

08.00 - 17.30 uur. Zaterdag  

10.00 - 12.00 uur. Buiten 

de reguliere openingstijden 

kunt u voor spoedeisende 

farmaceutische hulp terecht bij: 

Apotheek Naaldwijk, Stokdijkkade 

35, 2671 GX Naaldwijk  

0174 – 62 84 88 (dienstloket). 

apohvh.assistentes@ezorg.nl

0174 – 38 26 32

www.serviceapotheek 

   hoekvanholland.leef.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie  
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 168

3151 AT Hoek van Holland

U kunt naast fysiotherapie ook 

terecht voor andere specialismen 

zoals oedeemtherapie, 

shockwave therapie, acupunctuur 

en perfect pilatus. De praktijk 

heeft contracten met alle 

zorgverzekeraars, waardoor 

iedereen er terecht kan.

0174 – 38 38 51

www.fysiotherapiehoek 

   vanholland.nl

Paramedisch centrum  
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 224A

3151 AW Hoek van Holland

Het PMC Hoek van Holland 

biedt u behandelingen in een 

kleinschalige praktijk. Zij bieden 

uist ook behandelingen voor 

senioren aan. U kunt bij ons 

terecht voor fysiotherapie, 

manuele therapie, logopedie, 

oefentherapie, Mensendieck en 

ergotherapie.

0174 – 38 74 10

www.pmchoekvanholland.nl

Paramedisch centrum  
Vitea Fit
Rietdijkstraat 72A

3151 GK Hoek van Holland

Vitea Fit een Paramedisch 

Centrum met visie op 

de toekomst. Wij bieden 

Acupunctuur, Fysiotherapie (ook 

voor kinderen), Fysiofitness, 

Podologie, Lymfedrainage, 

Psychologie, Pedicure en 

Orthopedagogie.

info@viteafit.nl

0174 – 38 31 03

www.viteafit.nl

Gezondheidscentra en 
huisartsen

Huisartsencentrum  
De Cordes
De Cordesstraat 111

3151 BK Hoek van Holland

0174 - 21 07 20 Dit telefoon-

nummer geldt voor alle praktijken. 

U krijgt een keuzemenu te horen.  

De keuze kunt u direct intoetsen. 

Keuzemenu:  

0 - SPOED  

1 - Praktijk Dr. de Blooy  

2 -  Praktijk Dr. van Dijk en  

Dr. Quartel 

3 - Praktijk Dr. Petri 

4 - Praktijk Dr. van Vugt 

5 - Herhaalreceptenlijn.  

Spoed buiten kantoortijden  

0174 – 638 738

www.huisartsendecordes.nl

ParaPlus
2e Scheepvaartstraat 118

3151 AK Hoek van Holland

Fysiotherapie Paraplus 

is gespecialiseerd in 

Fysiotherapie, Manuele 

therapie, Bekkenfysiotherapie, 

Kaakfysiotherapie en Dry 

Needling. 

Dhr. P. Hetem

0174 – 38 50 60

www.para-plus.nl
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Vitae  
Voedingsadviesbureau
Prins Hendrikstraat 224A

3151 AW Hoek van Holland

De diëtisten van Vitae 

Voedingsadviesbureau kunnen 

u helpen om uw leefstijl te 

verbeteren. Vanuit verschillende 

locaties in het Westland kan de 

diëtist met u in kaart te brengen 

hoe u nu eet en wat u kunt 

verbeteren.

info@vitaevoeding.nl

06 – 123 92 986

www.vitaevoeding.nl

Ziekenhuis, Haga Leyweg
Leyweg 275

2545 CH Den Haag

070 - 210 00 00

www.hagaziekenhuis.nl

Ziekenhuis,  
Reinier de Graaf
Reinier de Graafweg 3-11

2625 AD Delft

015 - 260 30 60

www.reinierdegraaf.nl

Ziekenhuis, Vlietland
Vlietlandplein 1

3118 JH Schiedam

010 - 893 80 40

www.vlietlandziekenhuis.nl

Overig

AlzheimerTelefoon
Vragen over dementie? Bel de 

AlzheimerTelefoon, 7 dagen per 

week een luisterend oor.

0800 – 5088 (gratis)

www.alzheimer-nederland.nl  

www.dementie.nl

Bertus Bliekhuis,  
Humanitas
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Het Bertus Bliekhuis is een 

traditioneel verzorgingshuis en 

biedt o.a. de volgende zorg: 

verzorgingshuiszorg, tijdelijke 

opname, dagverzorging en PG-

substitutie (aanvullende zorg voor 

dementerende ouderen). 

info@stichtinghumanitas.nl

010 - 27 13 800

www.stichtinghumanitas.nl

De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale 

service voor ouderen. Het is 

een initiatief van het Nationaal 

Ouderenfonds. U kunt zich 

aanmelden voor de Zilverlijn door 

te bellen naar 0900 - 60 80 100 

(lokaal tarief). U wordt vervolgens 

binnen 14 dagen teruggebeld.

0900 - 6080 100

www.ouderenfonds.nl

EHBO Hoek van Holland
Postbus 16

3151 AA Hoek van Holland

De EHBO Hoek van Holland heeft 

een aantal vrijwilligers die zich 

willen inzetten als EHBO’er bij de 

diverse evenementen die in Hoek 

van Holland, of in de omgeving, 

worden georganiseerd. Ook kunt 

het cursus aanbod volgen op 

EHBO gebied.

info@ehbo-hvh.nl

06 - 223 72 845

www.ehbo-hvh.nl

Hospice Beukenrode
Dijkweg 47

2671 GA Naaldwijk

Hospice Beukenrode is een 

‘bijna-thuis-huis’, gelegen aan de 

Dijkweg 47 in Naaldwijk. Het is 

een unieke plek voor mensen die 

de laatste dagen van hun leven 

niet thuis kunnen doorbrengen.

info@hospicebeukenrode.nl

0174 – 62 13 57

www.hospicebeukenrode.nl

Mantelzorglijn
0900 – 2020 496

Meyra
Meyra is specialist in 

het verbeteren van de 

zelfredzaamheid van mensen. 

Samen met de klant zoeken 

wij naar de mogelijkheden die 

passen bij zijn of haar wensen 

en persoonlijke situatie. Hierin 

bestaat geen standaard. Elke 

situatie is maatwerk.

info@meyra.nl

033 - 247 27 27

www.meyra.nl

Minters Dienstverleners  
Vraagwijzer,  

Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Minters biedt verschillende 

diensten op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning.  

Om er bruik van te kunnen maken 

is geen verwijsbrief van de 

huisarts nodig. Minters is  

7 dagen per week 24 uur per  

dag bereikbaar. 

info@minters.nl

010 – 435 10 22

www.minters.nl
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Sensoor
Dag en nacht een luisterend oor.

010 – 436 23 23

www.sensoor.nl

Servicedienst  
Persoonsalarmering
persoonsalarmeringtzr@tzr.nl

010 – 282 60 00

Sta op stoelen - Welzorg
Welzorg, onderdeel van 

de Louwman Group, is 

gespecialiseerd in advies, 

verkoop, service, aanpassing 

en verhuur van (revalidatie)

hulpmiddelen voor ouderen en 

mensen met een beperking.

info@welzorg.nl

0900 - 0400 097  

(geen extra belkosten)

www.welzorg.nl

Stichting Visio
Visio biedt informatie en advies, 

maar ook verschillende vormen 

van onderzoek, begeleiding, 

revalidatie, onderwijs en wonen. 

Deze diensten zijn er voor 

mensen die slechtziend of blind 

zijn en voor betrokkenen.

info@visio.org

088 - 585 85 85

www.visio.org

Tandartspraktijk De Hoek
Postpaertstraat 21

3151 RP Hoek van Holland

0174 – 38 38 62

Tandzorg Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 243A

3151 AK Hoek van Holland

0174 – 71 20 00

Vegro hulpmiddelen
Vegro heeft als maatschappelijke 

onderneming tot doel individuele 

klanten optimale kansen te 

bieden bij het verbeteren van de 

levenskwaliteit. Als specialist in 

hulpmiddelen kan Vegro actief 

inspelen op de vraag naar (zorg)

hulpmiddelen.

info@vegro.info

0800 – 288 77 66

www.vegro.nl

Welzorg
Welzorg adviseert u persoonlijk 

bij het lenen, kopen en huren van 

kwalitatieve (zorg)hulpmiddelen. 

Bezoek de website voor meer 

informatie.

0900 - 0400 097

www.welzorg.nl

Thuiszorg

Careyn Thuiszorg
Johan Mauritssstraat 32

3151 HR Hoek van Holland

Wilt u zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen, maar heeft u 

verzorging of verpleging nodig? 

De medewerkers van Careyn 

staan voor u klaar om u thuis 

te helpen. Met verzorging, 

verpleging en begeleiding. 

contact@careyn.nl

088 – 123 99 88

www.careyn.nl

DirectZorg
Blokmakersplaats 2

3131 BB Vlaardingen

Directzorg is een dynamische 

en goed georganiseerde 

thuiszorgorganisatie. Met grote 

betrokkenheid en een warm 

kloppend hart biedt Directzorg 

haar cliënten zorg die specifiek 

op de wensen van de individuele 

cliënt is afgestemd.

Mevr. Lisette van Wijk

vlaardingen@directzorg.nl

088 – 347 32 60

www.directzorg.nl

Humanitas Thuiszorg
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Humanitas helpt mensen hun 

leven zo zelfstandig mogelijk, op 

hun eigen manier vorm te geven.  

Humanitas biedt een uitgebreid 

aanbod producten en diensten 

op het gebied van zorg, welzijn, 

wonen en dienstverlening.

010 – 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Lannie Zorg
Halve Maenpad 8

3151 RK Hoek van Holland

Biedt persoonlijke Thuiszorg in 

Hoek van Holland.

06 – 391 29 155

T-zorg
U wilt zo lang mogelijk in uw 

eigen vertrouwde omgeving 

blijven wonen. T-zorg helpt u, 

daar waar nodig. Wij bieden 

als specialist thuishulp, 

maatwerkondersteuning en 

begeleiding binnen de Wmo die 

is afgestemd op uw wensen en 

manier van leven.

informatie@tzorg.nl

010 – 298 36 20

www.tzorg.nl
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Zorgmies
Wilt u zelfstandig blijven wonen? 

ZorgMies Nederland maakt dat 

mogelijk en neemt de tijd voor 

ouderen en iedereen die wel wat 

hulp kan gebruiken. Want goede 

zorg kan niet zonder persoonlijke 

aandacht.

Mevr. Rolanda Lampen

hvh-westland@zorgmies.nl

0174 – 78 35 60

www.zorgmies.nl

Humanitas service centrale 
24/7
Wilt u meer zekerheid als u 

onverwacht professionele 

hulp nodig heeft, dan is 

personenalarmering voor u een 

uitkomst.

hsc@stichtinghumanitas.nl

0900 - 120 30 40

www.stichtinghumanitas.nl/site/ 

   index.php/persoonsalarmering
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Religie 

De Inloop 
Dorpskerk,  

ingang Kleine Schoolstraat

3151 HA Hoek van Holland

Wanneer je uit het systeem van 

instanties bent geraakt of het 

mijd, dan is het fijn als er ergens 

een plek is waar je gewoon 

welkom bent als mens en niet 

als cliënt of patiënt. Iedere 2e 

dinsdag van de maand van 10.00 

tot 12.30 uur.

Mevr. H. Lievaart-v.d. Bos

leny@inloophvh.nl

06 – 517 78 478

www.inloophvh.nl

Dorpskerk  
(protestantse gemeente)
Prins Hendrikstraat 191

3151 AH Hoek van Holland

Mevr. Lenie Lievaart

0174 – 38 21 63

RK Sint-Egbertus kerk
De Cordesstraat 27

3151 BH Hoek van Holland

Evangelische  
Gemeente de Bazuin kerk 
in Hoek van Holland
Zij nodigen u van harte uit in 

bij de samenkomsten, iedere 

zondag om 10.00 uur in Lokaal 

Cultureel Centrum ‘De Hoekstee’.

www.gemeentedebazuin.nl

0174 - 384 894

info@gemeentedebazuin.nl
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Sport en bewegen 

Badminton
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Badminton in de Hoekstee Hoek 

van Holland. donderdag ochtend 

van 09.30 tot 10.30 uur.

0174 - 38 54 90

Bean bag Baseball
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Bean Bag Baseball is een variant 

op het bekende honkbal spelletje 

uit Amerika. Het spel wordt 

gespeeld volgens nagenoeg 

dezelfde regels als bij honkbal.

Mevr. Roxanne Putz

010 - 271 38 00

Beweegles voor ouderen
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Dinsdagochtend tussen 09.00 - 

09.45 uur in ontmoetings centrum 

de Brink.

Mevr. Roxanne Putz

rputz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Biljartclub Europoort
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Binnenzwembad  
Maesemunde Optisport
Koningin Julianaweg 158

2691 GH s-Gravenzande

Verwarmd binnenzwembad, 

geopend 7 dagen per week.

maesemunde@optisport.nl

0174 - 42 00 99

www.optisport.nl

Buitenzwembad  
de Cordesstraat
De Cordesstraat 160

3131 BN Hoek van Holland

Zwembad Hoek van Holland is 

een goed verzorgd en gezellig 

buitenbad vlakbij het centrum. 

Geopend van mei tot en met 

september.

zwhoekvanhollandsenc@ 

   rotterdam.nl

0174 – 38 34 44

www.rotterdamzwemt.nl

Country- en Linedansen 
Vitis Welzijn 
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Bij Dienstencentrum Vitis 

Welzijn kunt u onder deskundige 

begeleiding dansen op 

gevarieerde country- en 

westernmuziek. Voor beginners 

en gevorderden, met of zonder 

partner. Op dinsdagmiddag van 

13.15 - 14.15 uur en 14.15 - 

15.15 uur.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Golfclub Westland
Koningin Julianaweg 154

2691 GH s-Gravenzande

Golfclub Westland richt zich op 

de beginnende en gevorderde 

golfer.  U kunt 12 maanden per 

jaar spelen op de 9-holes par 3 

baan. 

info@golfclubwestland.nl

06 - 191 52 595

www.golfclubwestland.nl

Handboogclub Doelgericht 
Hoek van Holland
Prins Hendrikstraat 51

3151 AE Hoek van Holland

info@hbcdoelgericht.nl

0174 - 38 22 72

www.hbcdoelgericht.nl

Het Danspaleis
Het Danspaleis bezoekt 

buurtlocaties en zorginstellingen 

(vooral in Rotterdam en 

Amsterdam) met een pop-up 

dansfeest. 

info@hetdanspaleis.com

www.hetdanspaleis.com

Hoekse Bridge Club
postadres:  

Adriaan vd Kloosterstr 103

3151 CT Hoek van Holland

Hoekse Fietsclub  
‘De Pedaalridders’  
Vitis Welzijn 
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Zodra de lente aanbreekt 

begeven velen zich op de fiets 

om stad en land af te toeren. 

Fietsen is immers een heerlijke 

hobby. Maar alléén doe je dit 

misschien niet snel…

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Hoekse Sport Vereniging 
1946 (HSV ‘46)
gymzaal Hoekse Hillweg 117

3151 HA Hoek van Holland

Hoekse Sport Vereniging actief 

in Hoek van Holland. Ook 

activiteiten voor ouderen.

webmaster@hsv1946.nl

www.hsv1946.nl
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Klaverjassen Vitis Welzijn 
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Klaverjassen is een leuke en (ont)

spannende manier om de tijd 

door te brengen met anderen. Op 

donderdagmiddag 14.00 - 16. 30 

uur. Zorgt u er van tevoren wel 

voor dat u voldoende kennis hebt 

van het kaartspel.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Koersbal Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Koersbal is een soort Jeu de 

Boules dat binnenshuis op een 

vilten mat wordt gespeeld. Op 

donderdagochtend van 9.30 uur 

- 11.30 uur. Als u ambitieus bent, 

kunt u zelfs op regionaal niveau 

aan wedstrijden deelnemen.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Meer bewegen voor  
ouderen Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Sport- en spelactiviteiten voor 

senioren en ouderen zijn er 

al vele jaren. De bekendste 

op lokaal niveau zijn Meer 

Bewegen voor Ouderen is op 

dinsdagochtend van 9.30 - 11.30 

uur.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Pétanque Vereniging  
Markeer
Harwichweg 25

3151 BP Hoek van Holland

06 - 100 98 091

www.pvmarkeer.nl

Rugbyclub The Hookers
Rondgang 15

3151 BP Hoek van Holland

secretaris@thehookers.nl

0174 - 38 31 59

www.thehookers.nl

Schietsportvereniging  
‘Immer Vaardig’
Prins Hendrikstraat 45

3151 AE Hoek van Holland

sv.immervaardig@gmail.com

www.svimmer-vaardig.nl

Sjoelen Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

In Hoek van Holland kunt u nog 

een oerhollands potje sjoelen. 

Wie had dat gedacht? Het 

gezellige spel met de houten bak 

en schijven. Schuift u aan op 

maandagmiddag tussen 14.00 - 

16.00 uur? 

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl

Sportveld/IJsbaan Haakpad
Haakpad 65

3151 XC Hoek van Holland

SV de Waterweg
Prins Hendrikstraat 51

3152 AE Hoek van Holland

Bent u op zoek naar een 

sportieve uitdaging ? Jeu de 

Boules, Handboogschieten, 

Radiografische helikopters en 

Darten.

info@svdewaterweg.nl

www.svdewaterweg.nl

Hoekse Water Sport  
Vereniging (HWSV)
Rechtestraat 30

3154 AE Hoek van Holland

De Hoekse Watersport 

Vereniging, heeft 186 leden 

met in totaal 120 vaartuigen 

en beschikt over een ruime 

accomodatie gelegen aan 

het strand. Er zijn 2 tractoren, 

douche-gelegenheid, kantine en 

opslagruimte.

0174 - 38 39 41

www.hoeksewatersport 

   vereniging.nl

HVC’10 Hoekse  
Voetbal Club
Rondgang 10

3151 BP Hoek van Holland

info@hvc10.nl

0174 - 38 30 70

www.hvc10.nl

IJsclub Hoek van Holland
Haakpad 65

3151 XC Hoek van Holland

info@ijsclubhoekvanholland.nl

www.ijsclubhoekvanholland.nl

Jeu de boule  
Le Bon Courage
Prins Hendrikstraat 51

3153 AE Hoek van Holland

Jeu de Boules voor jong en 

oud, voor de gezelligheid en als 

topsport.

06 - 285 52 783
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Tennisvereniging  
‘VT de Hoek’
Harwichweg 201

3151 BP Hoek van Holland

info@vtdehoek.nl

0174 - 38 28 18

www.vtdehoek.nl

Wijkatelier Bewegen  
en dans
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Maandagochtend 11.00 - 12.00 

uur in ontmoetingscentrum de 

Brink.

Mevr. Roxanne Putz

RPutz@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Yoga
Dirk van den Burgweg 54

3151 XM Hoek van Holland

info@freespirityoga.nl

06 - 246 76 590

www.freespirityoga.nl

Zumba gold Vitis Welzijn
Mercatorweg 50

3151 CJ Hoek van Holland

Dit is een ritmisch fitness- en 

dansprogramma. Dankzij 

de relatief eenvoudige 

basisbewegingen danst u op 

vrijdagmiddag tussen 13.00 - 

13.45 uur al gauw een aardig 

pasje mee.

Mevr. Pascale Pille

p.pille@vitiswelzijn.nl

06 – 343 34 949

www.vitiswelzijn.nl
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Vervoer 

65+ veilig op weg met  
opfriscursus
De gemeente organiseert 

in samenwerking met 

Veilig Verkeer Nederland 

verschillende opfriscursussen 

zoals: Opfriscursus 

rijvaardigheid automobilisten, 

Scootmobielcursussen en E-bike 

cursus.

www.vvn.nl

Mantelzorgparkeren
Bent u in het bezit van een CIZ-

indicatie of Wmo-beschikking 

en woont u in een gebied in 

Rotterdam waar betaald parkeren 

geldt, dan kunt u met de 

mantelzorgparkeervergunning uw 

mantelzorger tegen gereduceerd 

tarief laten parkeren.

14010

www.rotterdam.nl/product: 

   mantelzorgparkeervergunning

Plusbus 60+ Vitis Welzijn
Verdilaan 88

2681 KP Monster

Familiebezoek, winkelen of langs 

de dokter? Bel de Plusbus! Ma-vr 

van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 

tot 17:00 uur. 

plusbus@vitiswelzijn.nl

0174 – 44 22 21

www.vitiswelzijn.nl

Regionale Vervoer  
Regisseur B.V.
President van Heelstraat 20

3151 SL Hoek van Holland

info@regionalevervoerregisseur.nl

0174 - 82 03 00

www.regionalevervoerregisseur.nl

RET Fast ferry
Berghaven

3151 HR Hoek van Holland

De Fast Ferry vertrekt altijd 

van Hoek van Holland Haven. 

Op maandag t/m vrijdag vaart 

de Feryy elk uur tussen 06.06 

en 19.06 uur. In het weekend 

aangepaste tijden.  

www.ret.nl

Rolstoeltaxi Rotterdam
De Rolstoeltaxi Rotterdam biedt 

rolstoelvervoer aan in de regio 

Rotterdam.

rolstoeltaxi@stadstaxirotterdam.nl

010 – 818 28 23

www.rolstoeltaxirotterdam.nl

Scootmobiel aan huis
Christiaan Huygensweg 6

3225 LD Hellevoetsluis

Zoekt u een scootmobiel voor de 

korte of juist lange termijn? Of 

bent u op zoek naar passende 

accessoires? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres.

info@scootmobielaanhuis.nl

0181 - 85 04 39

www.scootmobielaanhuis.nl

Stadsbrede  
parkeer vergunning  
voor gehandicapten
Bent u in het bezit van een 

Europese Gehandicaptenkaart 

en woont u in Rotterdam, 

dan kunt u een stadsbrede 

parkeervergunning voor 

gehandicapten aanvragen.

14010

www.rotterdam.nl/product: 

   stadsbredeparkeervergunning 

   voorgehandicapten

Valys
Postbus 402

2900 AK Capelle a/d IJssel

Valys is sociaal-recreatief vervoer 

buiten de regio voor reizigers 

met een mobiliteitsbeperking. U 

kunt Valys gebruiken als u verder 

reist dan 5 OV-zones vanaf uw 

woonadres. Valys brengt u waar 

u met het lokale vervoerssysteem 

niet kunt komen. 

info@valys.nl

0900 - 9630 (€ 0,05 per minuut)

www.valys.nl

Vervoer op Maat
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. 

Reserveerlijn inwoners Hoek  

van Holland: 0174 - 82 03 00

www.mijnvervoeropmaat.nl
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Vrijwilliger gezocht of 
worden 

De Zilverlijn van het  
Nationaal Ouderenfonds
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. 

d.spanjer@ouderenfonds.nl

030 - 656 77 74

www.ouderenfonds.nl

Hulp in je buurt
Verdilaan 88

2681 KP Monster

In buurten/wijken doen mensen 

dingen voor elkaar. Soms omdat 

het even nodig is of gewoon 

om wat gezelschap te krijgen. 

Het zijn van die kleine dingen 

die in de buurt al zo vaak 

gebeuren. Hulpinjebuurt.nl is een 

marktplaats voor onderlinge hulp 

voor elkaar.

info@hulpinjebuurt.nl

0174 - 63 03 58

www.hulpinjebuurt.nl

Rotterdammers Voor Elkaar
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!

www.rotterdammersvoorelkaar.nl

Unie Van Vrijwilligers  
Rotterdam (UVV)
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. 

info@uvvrotterdam.nl

010 - 413 08 77

www.uvvrotterdam.nl

VrijwilligersVacatureBank 
Vitis Welzijn Hoek van  
Holland en Westland
Prins Hendrikstraat 161

3151 AE Hoek van Holland

Zowel vrijwilligers als 

vrijwilligersorganisaties kunnen 

bij ons terecht voor bemiddeling 

tussen vraag en aanbod, 

professioneel advies, cursussen, 

praktische ondersteuning en 

promotie van vrijwillige inzet. 

vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl

0174 - 63 03 58

www.vitiswelzijn.nl 

Vrijwilligerswerk Rotterdam
Wilt u iets voor een 

ander betekenen? Dan is 

vrijwilligerswerk iets voor u. 

Neem gerust contact op met 

Vrijwilligerswerk Rotterdam en 

vraag naar MVZ. Zij helpen bij het 

vinden van een maatje.

info@vrijwilligerswerkrotterdam.nl

010 – 269 11 00

www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl
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Wonen 

Humanitas Huisvesting
Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Humanitas Huisvesting 

onderscheidt zich van andere 

corporaties door de verhuur van 

woningen aan ouderen (55+) en 

het huisvesten van mensen die 

zorg of extra begeleiding nodig 

hebben.

010 - 461 57 12

www.humanitashuisvesting.nl

Huurdersvereniging  
Houdt Zicht
Secretariaat 2e 

Scheepvaartstraat 111

3151 NN Hoek van Holland

Huurdersvereniging Houdt 

Zicht behartigt de belangen 

van alle huurders van 

Woningbouwvereniging Hoek van 

Holland (WVH).

info@houdtzicht.nl

www.wbv-hvh.nl

Woningbouwvereniging 
Hoek van Holland (WVH)
Planciushof 75

3151 GC Hoek van Holland

Openingstijden: ma t/m vr: 

08.30 - 12.30 u. Voor 

spoedeisende klachten, 

storingen: (0174) 38 99 40. 

info@wbv-hvh.nl

0174 - 38 99 40

www.wbv-hvh.nl
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www.rotterdam.nl

www.coalitieerbijrotterdam.nl

www.vitiswelzijn.nl

www.humanitas.nl

www.welzijne25.nl

www.minters.nl

De gebiedsgids is mogelijk gemaakt door



Actief in de wijk 65+, gebiedsgids Hoek van Holland, 

is op initiatief van gemeente Rotterdam en Coalitie 

Erbij Rotterdam gemaakt samen met Welzijn op de 

Hoek (samenwerkingsverband van Humanitas aan Zee, 

Minters, Vitis Welzijn en Welzijn E25). Dit in het kader van 

het programma Voor Mekaar en het programma Langer 

Thuis van gemeente Rotterdam.

Doel van de gids is om senioren en hun mantel zorgers, 

woonachtig in Hoek van Holland, te informeren over 

voor hen relevante onderwerpen.


