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Geachte heer, mevrouw,

Noorderbreedte is een samen-
werkingsverband van zeven welzijns-
organisaties. Wij willen dat Noord 
een gebied is waar alle bewoners 
zo gelukkig, gezond en levenslustig 
mogelijk kunnen zijn, 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 Noord. 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.  

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

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

Wilt u zelf iets organiseren, neem dan 
contact met ons op via onderstaande 
gegevens. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie 
en hoop u te ontmoeten in Noord!

Met vriendelijke groet,

Btisame Boudhan – directeur 
Noorderbreedte
Huis van de Wijk –  Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG Rotterdam
Telefoon 010 – 244 82 40

Voorwoord
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Minder partijpolitiek, meer 
buurt. Dat is de essentie van de 
gebiedscommissies.
De 15 leden van de 
Gebiedscommissie Noord zetten 
zich actief in om de belangen van 
de Noorderlingen te behartigen. Ze 
wonen hier, zijn aanwezig in de wijk, 
horen en ervaren wat bewoners, 
ondernemers en organisaties 
beweegt. Ze gebruiken hun 
netwerken in de politiek, wijk en 
stad om Noord onder de aandacht te 
brengen en verder te helpen.

In het Gebiedsplan Noord zijn naast 
wijkgerichte aandachtspunten, 
ook de prioriteiten voor heel Noord 
benoemd: veiligheid, de Hofpleinlijn, 
het culturele klimaat, luchtkwaliteit, 
armoede en jeugd. Deze vormen de 
rode draad voor de inzet voor Noord. 
Ook bij het beoordelen van de vele 
bewonersinitiatieven die uit Noord 
komen, houden ze die rode draad in 
het oog. 

Wijken in Noord
Rotterdam Noord bestaat uit de 
volgende wijken:
• Agniesebuurt
• Bergpolder
• Blijdorp
• Het Oude Noorden
• Liskwartier
• Provenierswijk

Leden gebiedscommissie
Dhr. drs. T. Roskam, voorzitter
Dhr. T.S.J. Coskun, vicevoorzitter
Mw. L. de Haan, vicevoorzitter
Mw. M.A. de Bever-van Eck
Mw. I. Chabot-Poolen
Dhr. D. Ganga
Dhr, M.S. Heetveld
Dhr. J. Hoang
Dhr. R. Luttenberg
Dhr. M. Menouar
Mw. H. de Roock
Dhr. M.P.C. Sandmann
Dhr. M. Sträter 
Mw. E.A. Schreuder
Dhr. M. van der Valk

Gebieds-
commissie
Noord
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Informatie en contactgegevens
Meer informatie en contactgegevens 
van alle leden van de gebieds-
commissie vind u op  
www.rotterdam.nl/noord. 
Telefoon algemeen: 14 010
E-mail: gebiednoord@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 flink 
budget om Rotterdammers met goede 
ideeën te ondersteunen.

Op www.opzoomermee.nl/
bewonersidee staat waaraan uw 
initiatief moet voldoen en vindt u 
het aanvraagformulier. De gebieds-
commissie beslist vervolgens over uw 
aanvraag.



8

U woont nog zelfstandig en waar-
schijnlijk wilt u van tijd tot tijd 
binnen de stad reizen. Als u geen 
gebruik kunt maken van een eigen 
vervoermiddel, zijn er gelukkig 
verschillende alternatieven.

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

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

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

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

Vervoer
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Telefoonnummers wijkbus Rotterdam 

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

Wijkbus Charlois Stichting Wijkbus Charlois 010 – 481 76 48

Wijkbus Feijenoord Stichting Wijkbus Feijenoord 010 – 820 18 80

Wijkbus Delfshaven Stichting Wilskracht Werkt 06 – 24 66 80 43

Wijkbus Noord Stichting Wijkbus Feijenoord 010 – 820 18 80

Wijkbus Hillegersberg/ Stichting Wijkvervoer  010 – 418 81 21

Schiebroek Hillegersberg/Schiebroek 

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

Wijkbus Hoogvliet/Pernis Stichting Wijkbus 010 – 760 22 33

 Hoogvliet/Pernis

Wijkbus Kralingen/Crooswijk Stichting Middin 010 – 413 49 54

Wijkbus Overschie Stichting Wijkbus Overschie 010 – 415 35 35

Wijkbus Prins Alexander Stichting Wijkbus Alexander 010 – 455 85 17

Wijkbus Rozenburg Stichting Careyn 06 – 28 12 66 12

Wijkbus IJsselmonde Vereniging Wijkbus 010 – 479 54 04

 Groot IJsselmonde

 Lombardijen 010 – 419 10 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vervoer op Maat
Om gebruik te kunnen maken van 
Vervoer op Maat, heeft u een indicatie 
nodig, ongeacht uw leeftijd. Met 
Vervoer op Maat kunt u overdag en ’s 
avonds reizen. U moet hiervoor een 
aanvraag indienen bij de gemeente. 
Samen met u kijkt de gemeente 
waar u naar toe zou willen gaan en 
waarom dat niet lukt. Indien er geen 
andere oplossing is, komt u mogelijk 
in aanmerking voor een Vervoer op 
Maat-pas. Aanvragen kan via internet 
(www.rotterdam.nl/zorgdichtbij), door 
te bellen met 14 010 of u kunt naar 
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New York hoeft u niet te reserveren. 
Voor meer informatie of online 
reserveren: www.watertaxirotterdam.nl

65+ veilig op weg met 
opfriscursus
De gemeente vindt het belangrijk 
dat u zo lang mogelijk mobiel kunt 
blijven en op een veilige manier 
kunt deelnemen aan het verkeer. Als 
oudere verkeersdeelnemer bent u 
soms kwetsbaar. U heeft vaak al lang 
geleden uw rijbewijs gehaald. Intussen 
zijn er verkeersregels veranderd, 
verkeerssituaties aangepast en is het 
vooral veel drukker geworden op de 
weg. Misschien heeft u ook te maken 
met fysieke en mentale veranderingen. 
Ondanks uw jarenlange ervaring in 
het verkeer, heeft u wellicht behoefte 
om uw kennis en vaardigheden op 
te frissen. Daarom organiseert de 
gemeente in samenwerking met Veilig 
Verkeer Nederland verschillende 
opfriscursussen zoals: 
•  Opfriscursus rijvaardigheid 

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

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

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

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

010 - 428 86 55
•  Reserveerlijn inwoners Hoek van 

Holland: 0174 - 820 300
•  Reserveerlijn inwoners Rozenburg: 

0181 - 21 24 34  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Activiteiten en mogelijkheden in de 
wijk.

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

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

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

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

uw gebied. 

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

 

De meest voorkomende 
vragen aan VraagWijzer zijn: 

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

schoonhouden, kan ik hulp 
krijgen?

• Ik pieker veel, kan 
maatschappelijk werk mij 
helpen?

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

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

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

• Hoe kan ik huurtoeslag 
aanvragen?

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

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

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

rekeningen)
•  misbruik van rekeningen

Financiële 
uitbuiting
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Tips voor het regelen van financiële zaken

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

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

regelen via een levenstestament bij de notaris.

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

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

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

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

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

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

mogelijkheden.

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

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

senioren.

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

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

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

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

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

geld kan een mantelzorger dan gebruiken voor de boodschappen.

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

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

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

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

misbruik kunt u deze pas meteen blokkeren.

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

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

‘meerdere ogen principe’ voorkomt financieel misbruik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oplossen van een probleem, kunt 

u daarover informatie opzoeken op 

www.rotterdam.nl/zorgdichtbij  of 

bellen met de gemeente via  

14 010. Komt u er dan nog niet 

uit, dan kunt u het bespreken met 

een medewerker van VraagWijzer. 

Die bekijkt samen met u hoe u het 

zelf op kunt lossen, eventueel met 

hulp van iemand uit uw omgeving. 

Lukt dat niet, dan heeft u wellicht 

professionele ondersteuning nodig. 

De medewerker van VraagWijzer wijst 

u waar u moet zijn.

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

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

Tegoedbonnen 
voor extra 
huishoudelijke 
hulp

De deelnemende zorgaanbieders:

 � Aafje
0180 - 642 233 
voucherregeling@aafje.nl

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

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

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

 � MOB 
010 - 476 08 18 
info@mob.nu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Houvast bij op- en afstapjes: een 

Langer 
zelfstandig 
thuis wonen



23

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

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

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

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

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

greep of beugel bij bijvoorbeeld 
het bad of de keldertrap.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Top 10 meest gestelde vragen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(bestellen met DigiD)
• bij de Rotterdampaswinkel, 

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

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

110 procent wettelijk sociaal 
minimum

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

 � Advies- en meldpunt 
verwarde personen

010 - 267 07 00

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

 � Alleszelf.nl
085 - 888 40 80
info@alleszelf.nl
www.alleszelf.nl
 
De website www.Alleszelf.nl is een 
platform dat zich uitsluitend richt 
op ouderen en hun eigen kracht 
centraal stelt. Op deze website vindt 
u informatie om ouderen objectief, 
onafhankelijk en deskundig te 
helpen om tot op de hoogste leeftijd 
zelfstandig in de eigen woning te 
blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.
nl alleen concrete oplossingen, 
keuzemogelijkheden en geleidelijk het 
complete aanbod. 

 � Bewonersorganisatie 
Blijdorp

Statenweg 102-A 
3039 JK 
010 – 465 71 76
bewonersorg@hetnet.nl
www.bewonersorganisatie-blijdorp.nl

Contactpersoon: J.F. de Jong
Bewonersorganisatie ten dienste van 
de inwoners van Blijdorp.

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

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

 � Brandweer
010 - 446 89 00
www.brandweer.nl/
rotterdam-rijnmond
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 � Huis van de Wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG
010 - 466 37 34
www.noorderbreedte.nu

In Huis van de Wijk Mozaïek in het 
Oude Noorden kunnen buurtbewoners 
terecht voor ondersteuning bij 
mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
ontmoeting of om zelf iets te 
organiseren

 � Mantelzorglijn
0900 – 202 04 96

 � Meldingen buitenruimte
14 010

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

 � Notaristelefoon
0900 – 346 93 93

Voor meer informatie over een 
levenstestament of volmacht en wie u 
vraagt om uw belangen te behartigen, 
kunt u bellen met de Notaristelefoon: 
0900 - 346 93 93 (iedere werkdag 
tussen 09.00 en 14.00 uur, 0,80 euro 
per minuut). Of lees de brochures en 
checklist op: www.wievandedrie.nl

 � Gebiedscommissie Noord
Postbus 70012 
3000 KP
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/noord

Contactpersoon: dhr. T. Roskam
De leden van de gebiedscommissie zijn 
de ogen en oren van het gebied voor 
het stadsbestuur.

 � Gebiedsgids Rotterdam 
Noord (digitaal)

info@gebiedsgids.nl
www.gebiedsgids.nl/rotterdamnoord

Digitale gebiedsgids van Rotterdam 
Noord op internet. Deze digitale gids 
geeft informatie over voorzieningen in 
de wijk voor jong en oud. Voor meer 
informatie, bezoek de website. 

 � Gemeente Rotterdam  
14 010 
www.rotterdam.nl

 � Huis van de Wijk Propeller
Jacob Loisstraat 18
3033 RD
010 – 465 76 13
www.noorderbreedte.nu

In Huis van de Wijk Propeller in de 
Provenierswijk kunnen buurtbewoners 
terecht voor ondersteuning bij 
mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
ontmoeting of om zelf iets te 
organiseren.
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 � Sensoor
010 - 436 23 23
www.sensoor.nl

Voor emotionele ondersteuning of een 
gesprek van mens tot mens, dag en 
nacht bereikbaar, anoniem.

 � Snel Herstelteam
14 010

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

 � Veilig Thuis Rotterdam
www.veiligthuisrr.nl
0800 - 2000

Heeft u of iemand in uw omgeving 
te maken met financiële uitbuiting, 
verwaarlozing of mishandeling? Neem 
dan (anoniem) contact op met Veilig 
Thuis Rotterdam Rijnmond op 0800 
- 2000. Een deskundige medewerker 
van Veilig Thuis kijkt samen met u 
welke hulp nodig is om het misbruik te 
stoppen.

 � Vraagwijzer Rotterdam Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT
14 010
deelgemeentenoord@rotterdam.nl
vraagwijzernoord@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/noord

 � OSO-Rotterdam
010 - 466 76 26
info@osorotterdam.nl
www.osorotterdam.nl

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

 � Ouderen Ombudsman
0900 - 60 80 100
www.ouderenombudsman.nl

Onafhankelijke vraagbaak, speciaal 
voor ouderen, om hen op weg te 
helpen. Via de telefoon, maar ook via 
internet.

 � Politie
112 (spoed)
0900 - 88 44 (algemeen)
www.politie-rijnmond.nl

 � Roze 50+
www.roze50plus.nl

Ondersteunt en stimuleert Roze 
50-plussers en hun initiatieven. Roze 
50+ wil de leefsituatie, de gezondheid 
en het welzijn van LHBT’s (Lesbisch, 
Homo, Bi,- en Transgender) verbeteren 
door bundeling van kennis en ervaring 
en belangenbehartiging. Kijk voor meer 
informatie op de website.
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 � Wijkbus Rotterdam Noord
010 - 820 18 80
info@wijkbus.nlwww.wijkbus.nl

De wijkbus met chauffeur is bedoeld 
voor 55-plussers en mindervaliden die 
niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. 
De wijkbus rijdt overal naartoe in 
het gebied. Wie gebruik wil maken 
van de wijkbus moet lid worden van 
de wijkbusorganisatie. Voor meer 
informatie: kijk op www.rotterdam.nl/
wijkbus, ga langs bij de VraagWijzer in 
de wijk of bel 140 10.
 

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

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

VraagWijzer is een gratis loket in 
gemeente Rotterdam waar u voor 
informatie en advies terecht kunt. Hebt 
u vragen of problemen, bijvoorbeeld 
met ingewikkelde brieven, juridische 
kwesties, uw gezondheid of met geld? 
En komt u er zelf niet uit? Dan kunt u 
terecht bij VraagWijzer. Openingstijden: 
maandag t/m woensdag van 09.00 
– 15.00 uur en donderdag van 13.00 – 
15.00 uur

 � Wijkagent
0900 - 88 44 
www.politie.nl/mijn-buurt 

• Agniesebuurt-Oost:  
Gerhard Langeler

• Agniesebuurt West en Zuidwest:  
Leo Philipse

• Bergpolder: Fred van Westreenen
• Bergpolder-Noordoost:  

Erik Donderwinkel
• Blijdorp-Noord, Vroesenpark, 

Diergaarde: Menno Tibout
• Blijdorp-Zuid:  

Henriëtte van Wengerden
• Erasmus-buurt:  

Esmeralda Heelsbergen
• Kop van het Oude Noorden:  

Dave Boogerd
• Liskwartier: Huib Peet
• Noord: Manoe Khatib Harammotahar 

Provenierswijk: Azouz Battoui
• Zaagmolenstraat:  

Willem Westendorp (Heliport, 
Rottekwartier, Scholendriehoek)

• Zwart Janstraat e.o.:  
Nicole van Hartingsveldt
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Actief in 
de straat

 � Bewonersorganisatie 
Blijdorp

Statenweg 102-a 
3039 JK 
010 – 465 71 76
bewonersorg@hetnet.nl
www.bewonersorganisatie-blijdorp.nl

Contactpersoon: J.F. de Jong
Bewonersorganisatie ten dienste van 
de inwoners van Blijdorp.

 � Bewonersvereniging 
Provenierswijk

Van Waerschutstraat 11
3033 TL
010 - 223 21 13
bewonersver.provenierswijk@ 
hotmail.com
www.provenierswijk.nl

De Bewonersvereniging Provenierswijk 
is een zeer actieve vereniging. Iedereen 
die boven de 18 jaar is en in de wijk 
woont, mag zich als lid beschouwen. 
Meer dan tachtig vrijwilligers zetten 
zich belangeloos op allerlei gebieden in 

voor de wijk en bewoners.

 � OpzoomerMee
Schiedamsedijk 55a
3011 EE 
010 - 213 10 55
06 - 45 65 27 04
fouad.akka@opzoomermee.nl
www.opzoomermee.nl

Contactpersoon: Fouad Akka
Ondersteunen en faciliteren van 
bewoners die activiteiten in hun eigen 
straat/buurt willen organiseren om de 
nabuurschap en sociale samenhang te 
versterken. 
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Creatief

 � Activiteitencentrum De 
Waerschut

Van Waerschutstraat 11
3033 TL
010 – 466 17 66/06 - 39 00 11 91
info@dewaerschut.nl
www.dewaerschut.nl

Activiteitencentrum voor volwassenen 
met een gevarieerd cursusaanbod, 
activiteiten, concerten en 
tentoonstellingen. De volgende 
creatieve cursussen worden 
aangeboden:
• Creativiteitscursus: elke maandag 

vanaf 13.30 uur (m.u.v. 1e maandag 
van de maand) een bijeenkomst 
collages maken. Kosten € 0,50 pp. 
Contactpersoon: Aren Barnat.

• Schildercursus: donderdag van 
14.15 tot 16.15 uur. Kosten € 55,- per 
15 lessen. Contactpersoon: Alice 
Akkermans.

 � Huis van de Wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG
010 - 466 37 34
www.welzijnnoord-rotterdam.nl
www.noorderbreedte.nu

 � Inloophuis De Paraplu
Noordsingel 92 
3032 BH 
06 – 12 66 92 26
info@inloophuisdeparaplu.nl
www.inloophuisdeparaplu.nl

Contactpersoon: Joke Bijsterveld
Inloophuis voor vrouwen, elke 
donderdag geopend. Hulp bij 
formulieren en moeilijke brieven, 
ontmoeting, lunch, naailes, andere 
creatieve activiteiten, Nederlandse les, 
Kinderkledingbank.

 � Lislokaal
Bergselaan 126a 
3037 CG 
06 – 21 48 18 21/06 – 51 84 41 46
secretariaat@lislokaal.nl
www.lislokaal.nl

Contactpersoon: Bea Mantel of Petra 
van Bommel
Lislokaal ontplooit activiteiten 
t.b.v. de band tussen kunst en 
maatschappij. Zoals exposities, poëzie, 
aanschuifdiners. Een aantal van onze 
activiteiten zijn zeer geschikt voor 
senioren.
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 � Prinsekerk
Schepenstraat 69
3039 NC
010 – 466 20 95/06 – 53 72 1 627
hannievanas@hetnet.nl
jjesmit@gmail.com
www.prinsekerk.nl

Contactpersonen: Hannie van As en 
Ank Smit
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand: 
een creatieve middag, van 13.00 uur 
- 15.00 uur, in het Achterom. En een 
creatieve avond, van 19.30 uur tot 21.30 
uur, in lokaal 1 van de Prinsekerk.

 � Rotterdamse Salon
Rechter Rottekade 407 
3032 XH 
06 – 53 26 76 45
info@rotterdamsesalon.nl
www.rotterdamsesalon.nl

Contactpersoon: Anja Berkelaar
Huiskamerconcerten, lezingen, 
proeverijen, teambuilding, vergadering, 
private dinners, fireplace meetings, etc.
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Cultureel

 � Activiteitencentrum De 
Waerschut

Van Waerschutstraat 11
3033 TL
010 – 466 17 66/06 – 39 00 11 91
info@dewaerschut.nl
www.dewaerschut.nl

Activiteitencentrum voor volwassenen 
met een gevarieerd cursusaanbod, 
activiteiten, concerten en 
tentoonstellingen. Inloop van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur.
• Zingen: met elkaar zingen onder 

begeleiding van een piano of gitaar 
op maandagavond vanaf 19.30 uur. 
Contactpersoon: Karin Gerretsen,  
06 – 29 57 65 23,  
karin.gerretsen@gmail.com 

• Zondagmiddagconcerten: elke 2e 
zondag van de maand is er een 
klassiek concert. Inloop vanaf 14.30 
uur, aanvang 15.00 uur. Kosten: 
vrijwillige bijdrage.  
Contactpersoon: Aren Barnat,  
010 – 466 17 66/06 – 39 00 11 91.

• Kunsttentoonstellingen: om de twee 
maanden is er een nieuwe expositie 
in de ontvangstruimte te zien 

van bekende en minder bekende 
kunstenaars uit Rotterdam Noord. 
Contactpersoon: Aren Barnat.

• Seizoensfeesten. Vier keer per 
jaar organiseert De Waerschut 
een seizoensfeest, waaronder het 
Lichtjes- en Kerstfeest waarbij 
herfst- en kerststukjes gemaakt 
kunnen worden. Contactpersoon is 
Aren Barnat.

• Open Dag: elk jaar organiseert De 
Waerschut een Open Dag in het 
tweede weekend van september. 
Tijdens de open dag kunt u genieten 
van een gevarieerd aanbod van 
activiteiten die De Waerschut het 
komende seizoen zal aanbieden. 
Contactpersoon Aren Barnat.

 � Lislokaal
Bergselaan 126a 
3037 CG 
06 – 21 48 18 21/06 – 51 84 41 46
secretariaat@lislokaal.nl
www.lislokaal.nl

Contactpersoon: Bea Mantel of Petra 
van Bommel
Lislokaal ontplooit activiteiten 
t.b.v. de band tussen kunst en 
maatschappij. Zoals exposities, poëzie, 
aanschuifdiners. Een aantal van onze 
activiteiten zijn zeer geschikt voor 
senioren.

 � Rotterdamse Salon
Rechter Rottekade 407 
3032 XH 
06 – 53 26 76 45
info@rotterdamsesalon.nl
www.rotterdamsesalon.nl

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

 � Studio de Bakkerij
Bergweg 283
3037 EM 
010 - 844 0900
06 - 54 98 30 66
info@studiodebakkerij.nl
www.studiodebakkerij.nl

Contactpersoon: Maarten Pakker
Studio de Bakkerij maakt op een 
laagdrempelige manier kennis met 
kunst. Wij zijn een tussenstation voor 
professionele jonge theatermakers en 
acteurs op weg naar een zelfstandig 
bestaan. Wij verwelkomen makers die 
zich willen verdiepen in werken met taal 
en tegelijkertijd sociale thema’s in hun 
werk aansnijden.

Huiskamerconcerten, lezingen, 
proeverijen, teambuilding, vergadering, 
private dinners, fireplace meetings etc.

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

Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam (SKVR) biedt cursussen, 
workshops en evenementen in de 
kunstdisciplines: muziek, dans, theater, 
beeldende kunst, mode & design, 
fotografie & media en schrijven voor 
kinderen, jongeren, volwassen en 
senioren. Kijk voor meer informatie op 
de website of bel.

 � Sociaal cultureel centrum 
Iskender Pasa Moskee

Insulindestraat 236
3037 BK
010 - 467 57 98 
furkanjongeren@live.nl
www.iskenderpasa.nl

De stichting organiseert cursussen, 
voorlichtingsbijeenkomsten en andere 
van belang zijnde activiteiten om de 
integratie, participatie en emancipatie 
van de in Rotterdam-Noord wonende 
allochtonen en in het bijzonder Turkse 
jongeren, vrouwen en ouderen te 
bevorderen.

 � Stichting Vier het Leven
035 - 523 51 56 (landelijk  
informatie- en reserveringsnummer)
info@4hetleven.nl
www.4hetleven.nl
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 � Volksuniversiteit Rotterdam
Heemraadssingel 275-277
3023 BE
010 - 476 12 00
info@vu-rotterdam.nl
www.volksuniversiteitrotterdam.nl

Goede en betaalbare cursussen voor 
iedereen.

 � Theater ‘t Kapelletje
Van Der Sluysstraat 176
3033 SR
010 - 467 70 14
beheer@theaterkapelletje.nl
www.theaterkapelletje.nl

Theater ’t Kapelletje is een klein en 
intiem theater, verscholen achter 
de Schiekade in het centrum van 
Rotterdam. 32 weekenden per jaar 
staat het theater ter beschikking aan 
leden van Theaternetwerk Rotterdam; 
amateurtheatergezelschappen die 
hier hun voorstellingen spelen voor 
het publiek. De rest van het jaar 
vult het podium zich met een eigen 
theaterprogrammering, aangevuld 
met dans, muziek en cabaret. Iedere 
donderdag van 10.00 tot 14.00 uur 
theaterwerkplaats.

 � UITbureau voor ouderen
010 – 767 00 88
info@hetuitbureau.nl
www.hetuitbureau.nl
www.facebook.com/hetuitbureau

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

 � Activiteitencentrum De  
Waerschut

Van Waerschutstraat 11 
3033 TL 
010 – 466 17 66/06 – 39 00 11 91
info@dewaerschut.nl
www.dewaerschut.nl

Contactpersoon: Aren Barnat
Activiteitencentrum voor (oudere) 
inwoners in Rotterdam Noord.
• Computerspreekuur: elke 

woensdagochtend van 09.30-11.00 
uur. Heeft u vragen over alles wat 
met het gebruik van het internet, 
de computer, Ipad en laptop te 
maken heeft, dan kunt u elke 
woensdagochtend langskomen. 
Contactpersoon Leen van Wijnen, 
telefoonnummer: 06 – 15 90 88 67. 
Kosten € 1,50 per keer.

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

cursussen, waaronder ‘Voor je 
Gezondheid’, ‘Klaar voor de start’, 
‘Liever bewegen dan moe’, ‘Mag ik 
ook even/Voel je goed’, ‘Positief leven’, 
‘Stoppen met piekeren’, ‘Bewust 
ontspannen’ en ‘Beter slapen’. Deze 
cursussen zijn er om u sterker in 
uw schoenen te laten staan en u 
ondersteuning te bieden.

 � Bewonersorganisatie Blijdorp
Statenweg 102a
3039 JK 
010 – 465 71 76
bewonersorg@hetnet.nl
www.bewonersorganisatie-blijdorp.nl

Contactpersoon: J.F. de Jong
Bewonersorganisatie ten dienste van de 
inwoners van Blijdorp.

 � Buurtadvocaat
Wijkwinkel bewonersorganisatie 
Blijdorp, Statenweg 102a
3039 JK
010 - 465 71 76
buurtadvocaat@outlook.com
www.bewonersorganisatie-blijdorp.nl

Contactpersoon: dhr. mr. Julius von 
Boné
Elke dinsdag spreekuur van 15.30 – 
19.30 uur voor vragen over juridische 
kwesties.

 � Computercursus
Wijkgebouw ’t Klooster
Ruivenstraat 81
3035 DD 
010 – 466 15 14
06 - 18964453 
herradouani@dock.nl
www.dock.nl
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vereenzaamd zijn omdat ze geen 
familie of vrienden (meer) om zich heen 
hebben. 

 � Harpa Computeropleidingen
Huis van de wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG
010 - 750 94 89 
06 - 50 48 93 10
info@harpa-opleidingen.nl
www.harpa-opleidingen.nl
www.noorderbreedte.nu

Contactpersoon: Paul Hartmans
Computerlessen op individuele basis. 
Een ervaren docent begeleidt de lessen 
en neemt voor elke cursist de tijd. 
Lestijden: dagelijks tussen 09.00 en 
12.00 uur, 13.00 en 16.00 uur en 18.30 
en 21.30 uur.

 � Huis van de Wijk Propeller
Jacob Loisstraat 183
033 RD
010 - 465 76 13
www.welzijnnoord-rotterdam.nl

 � Huis van de Wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG
010 - 466 37 34
www.welzijnnoord-rotterdam.nl
www.noorderbreedte.nu

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

Klup is een social app voor moderne 
senioren die op zoek zijn naar 
gezelligheid. Klup koppelt u aan 

Contactpersoon: Hakima Erradouani
Computercursus waarbij u leert omgaan 
met de computer op verschillende 
niveaus. Aan het eind van de cursus 
ontvangt u een certificaat. De cursus 
vindt plaats op donderdag van 09.30 – 
15.00 uur. Aanmelden kan telefonisch of 
per e-mail. Deelname is gratis. Kosten 
lesboek € 10,- of € 15,-.

 � DOCK Administratiecafé 
Wijkgebouw ‘t Klooster
Ruivenstraat 81
3035 DD
010 – 466 15 14
06 - 18 96 44 53 
herradouani@dock.nl
www.dock.nl

Contactpersoon: Hakima Erradouani
Bent u het overzicht kwijt over uw 
post en administratie? Heeft u moeite 
met het begrijpen van sommige 
brieven en formulieren? De vrijwilligers 
en medewerkers van het DOCK 
Administratiecafé helpen u graag met 
het uitzoeken van post, (openstaande) 
rekeningen en het ordenen van uw 
administratie. We kunnen u daarnaast 
ook helpen bij de aanvraag van een 
voedselpakket bij de Voedselbank. Elke 
dinsdagochtend van 09.30 – 12.00 uur. 
Deelname is gratis 

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

Grijs Genoeg(en) haalt ouderen uit 
een sociaal isolement en leert hen 
mee te doen in de wijk waar ze wonen. 
Meestal gaat het om mensen die sterk 
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middel van vrijwilligers en de lokale 
omgeving. Pameijer biedt ook hulp 
bij het opzetten van buurtcirkels: Een 
Buurtcirkel is een groep van 9 tot 
12 mensen die bij elkaar in de buurt 
wonen. Ieder woont in zijn of haar 
eigen huis. Buurtcirkel brengt jullie met 
elkaar in contact. Zo weet je elkaar te 
vinden en kunnen jullie iets voor elkaar 
betekenen. Dat houdt voor iedereen 
weer wat anders in. Kunnen praten 
met iemand, samen naar de tandarts 
gaan, boodschappen doen, een mooie 
natuurwandeling maken. Het zit ‘m soms 
in de kleine dingen waardoor je al heel 
veel voor iemand kan betekenen.

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

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

 � Ruilwinkel De Uitdaging
Provenierssingel 66
3033 EN
010 - 477 4178
info@lets-rotterdam.nl
www.lets-rotterdam.nl

Geld speelt geen rol. In de Ruilwinkel 
draait alles om punten. Die verdien je 
en geef je uit. Wie zich inschrijft als 
deelnemer kan goederen en diensten 
ruilen. Open maandag, dinsdag en 
donderdag en vrijdag van 10.00 – 15.00 
uur.

uw buurtgenoten op basis van 
gemeenschappelijke interesses 
en locatie. Download de app in de 
AppStore of via Google Play.

 � Kringloopwinkel Rotterdam
Gordelweg 243
3039 GD
010 – 785 09 26

Openingstijden: di. t/m za. van 10.00 uur 
tot 17.00 uur.

 � Ouderenproject Stichting 
Humanitas

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

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

 � Pameijer
Crooswijksesingel 66
3034 CJ 
010 - 271 00 00
kenniscentrum.loket@pameijer.nl
www.pameijer.nl

Ondersteuning van mensen bij het 
versterken van hun eigen kracht door 
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 � Stichting Humanitas 
Bergwegplantsoen 10
3037 SK
010 – 271 38 00
klantenservice@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
   
Humanitas-Bergweg kent een 
grote verscheidenheid aan dag 
voorzieningen. Iedereen wordt 
gerespecteerd en geaccepteerd, 
ongeacht afkomst of seksuele aard 
maar daarnaast wordt benaderd binnen 
het eigen culturele kader. Humanitas 
biedt naast een rouwcafé ook hulp 
bij thuisadministratie, ondersteuning 
aan mantelzorgers, zelfstandig 
wonen, verpleging, verzorging, 
thuiszorg, budgetcoaching/financiële 
hulpverlening, een humanistisch café, 
huishoudelijke hulp, cultuurspecifieke 
dagbesteding, ontmoetingscentrum, 
diverse vrijwilligers en buddy projecten 
en een herinneringsmuseum. 

 � Stichting OOPOEH
020 – 785 37 45
info@oopoeh.nl
www.oopoeh.nl/contact

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

 � Samen 010 - Budgetmaatjes 
010

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

Ondersteuning van mensen die 
schulden hebben of hierin dreigen te 
raken bij het op orde brengen van hun 
financiële administratie.

 � Samen 010 - Hulp in Praktijk 
(HiP)

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

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

 � Sociaal Spreekuur
Huis van de Wijk de Nieuwe Banier, 
Banierstraat 1
3032 PA
010 – 467 18 70
www.noorderbreedte.nu 

Contactpersoon: Fleur BaakKomt 
u er niet uit met uw post, heeft u 
ondersteuning nodig bij het invullen van 
formulieren en/of het lezen en begrijpen 
van brieven? Kom dan langs! Wij 
werken op afspraak. U kunt langskomen 
tijdens het sociaal spreekuur op iedere 
maandag van 12.00 – 15.00 uur.
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Aafje pashouders € 17,50 per week.

 � WijkLeerbedrijf Rotterdam 
Noord

Proveniersingel 55
3033 EH
06 – 34 55 10 69
rotterdamnoord@wijkleerbedrijf.nl
www.calibrisadvies.nl

Stagiaires van de opleiding 
Dienstverlening MBO niveau 2, verlenen 
informele hulp bij mensen thuis. Zij 
helpen met boodschappen, wandelen, 
klusjes en lichte huishoudelijke 
werkzaamheden.

 � SOL (Samen Ondernemen 
Leren) Netwerk

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

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

 � Was en strijkservice aan huis 
Met Hulp van Aafje

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

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

 � Albeda College -     
Schoolrestaurant Breitner

Breitnerstraat 92-94
3015 XJ
010 – 277 11 03/06 - 22 83 09 43
b.vanderpligt@albeda.nl

Schoolrestaurant Breitner is geen 
gewoon restaurant. Het ‘personeel’ is 
nog aan het leren. De tijd dat u van 
uw etentje geniet, is onze lestijd. Het 
is belangrijk dat u bij uw reservering 
goed doorgeeft of u een dieet volgt of 
geen vis/vlees eet of vegetarisch bent. 
Openingstijden koffie uurtje en lunch: 
maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag 10.30 - 13.30 uur, dinsdag 
11.30 – 13.30 uur. Openingstijden diner: 
maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 17.15 – 20.00 uur. Voor meer 
informatie en reserveren, bel of stuur 
een e-mail.

 � Bergsingelkerk 
Bergsingel 150
3037 GK
010 – 467 36 70
www.bergsingelkerk.nl

Contactpersoon: mw. Wil de Graaff-
Velthoven 
Elke maandag gezellig met elkaar eten. 
Inloop 17.30 uur, start diner 18.00 uur. 
Prijs driegangenmenu  
€ 6,-. Reserveren is verplicht

 � Humanitas Bergweg
Bergwegplantsoen 10
3037 SK
010 – 443 61 09
bwrestaurant@stichtinghumanitas.nl
restaurants.stichtinghumanitas.org/
index.php/locaties/de-knuffel- 
karper/

Contactpersoon: Nathalie Vollaerts
Iedere dag open van 11.30 tot 14.00 
uur en van 17.00 tot 19.00 uur. Prijs 
dagmenu € 7,95 pp. 
Bij aanschaf van Humanitaspas van 
€ 5,- krijgt u op alle consumpties 10% 
korting. 

 � Inge’s kookkunsten
Bergselaan 224b
3037 CM
06 -12 16 19 24
inge@ingeskookkunsten.nl
www.ingeskookkunsten.nl 

Contactpersoon: Inge Titulaer
Elke dinsdag t/m donderdag lekkere 
verse maaltijden, ook voor vegetariërs. 
Bestellen noodzakelijk en alleen 
via internet. De maaltijden kunnen 
afgehaald worden tussen 16.30 en 
19.30 uur. Prijs gemiddeld rond de  
€ 9,-. Op de website staan de 
weekmenu’s.
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 � Oma’s pop-up 
06 - 11 28 85 09
info@omaspopup.nl
www.omaspopup.nl

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

 � Pameijer ‘Het Nieuwe Spoor’
1e Pijnackerstraat 100b
3035 GV
010 – 467 41 30

Gezellig met elkaar eten op maandag 
t/m vrijdag. Reserveren verplicht, 
uiterlijk voor 13.00 uur. 
Prijs: driegangen menu € 4,-.

 � Prinsekerk
Schepenstraat 69 
3069 NC
010 – 466 20 95
06 - 51 08 28 74
www.prinsekerk.nl

Contactpersoon: Jet Buijsen
Om de 14 dagen op woensdag gezellig 
met elkaar eten. Inloop 17.30 uur, start 
diner 18.00 uur. Prijs driegangen menu 
€ 4,-. Reserveren is verplicht

 � Inloophuis De Paraplu
Noordsingel 92 
3032 BH 
06 – 12 66 92 26
info@inloophuisdeparaplu.nl
www.inloophuisdeparaplu.nl

Contactpersoon: Joke Bijsterveld
Inloophuis voor vrouwen, elke 
donderdag geopend. Hulp bij 
formulieren en moeilijke brieven, 
ontmoeting, lunch, naailes, andere 
creatieve activiteiten, Nederlandse les, 
Kinderkledingbank.

 � Lislokaal
Bergselaan 126a 
3037 CG 
06 – 21 48 18 21/06 – 51 84 41 46
secretariaat@lislokaal.nl
www.lislokaal.nl

Contactpersoon: Bea Mantel of Petra 
van Bommel
Lislokaal ontplooit activiteiten 
t.b.v. de band tussen kunst en 
maatschappij. Zoals exposities, poëzie, 
aanschuifdiners. Een aantal van onze 
activiteiten zijn zeer geschikt voor 
senioren.

 � Nivon eetcafé
Dirk Smitstraat 76
3031 XE
010 – 737 06 43
info@nivonrotterdam.nl
www.nivonrotterdam.nl 

Elke zondag om 18.30 uur driegangen 
‘eten wat de pot schaft’ menu € 5,-; 
vegetarisch kan ook. Reserveren is 
verplicht: bellen op zondag vanaf 16.30 
uur of aan de bar bestellen.
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Overig

 � Apetito 
0800 – 023 29 75 (gratis) 
info@apetito.nl
www.apetito-shop.nl

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. Bestellen kan via de website of 
per telefoon. Er is een keuze uit 130 
maaltijden.

 � Maaltijd bezorging aan huis
010 – 244 82 40 (Ouderenwerk)

Er zijn diverse cateraars die wekelijks 
maaltijden aan huis bezorgen. Voor 
meer informatie, bel Ouderenwerk.

 � Thuis afgehaald
www.thuisafgehaald.nl

Op deze internetsite bieden mensen 
tegen een redelijk bedrag een maaltijd 
aan die bij hen afgehaald kan worden. 
Op de website kan op postcode 
gezocht worden of er iemand in de 
buurt is. Gemiddelde prijs € 4,- per 
maaltijd.

 � Restaurant van 
woonzorgcentrum Blijdorp 
(Laurens)

Schimmelpenninckstraat 31
3039 KS
010 - 289 92 22

Iedere dag open van 17.00 tot 18.30 
uur. Prijs driegangenmenu € 8,50 pp 
(alleen een hoofdmaaltijd bestellen kan 
ook). Reserveren is verplicht

 � Resto Van Harte Oude 
Noorden

Huis van de wijk Mozaïek,
Schommelstraat 69
3035 CG
06 – 55 89 71 31
j.vanvliet@restovanharte.nl
www.restovanharte.nl
www.noorderbreedte.nu

Contactpersoon: Jeroen van Vliet
Samen genieten van een vers en 
gezond driegangen diner op maandag 
en vrijdag. Inloop vanaf 17.30 uur, start 
diner 18.00 uur. Kosten zijn € 7,- pp of 
€ 4,- pp met Rotterdampas (onbeperkt). 
Reserveren via 0900 – 900 30 30 of 
online via www.restovanharte.nl

 � Samen koken en samen eten
Huis van de wijk De Propeller
Jacob Loisstraat 18
3033 RD
010 – 465 72 88/465 04 98

Gezellig met elkaar koken en eten, 
elke dinsdag vanaf 16.30 uur, een 
hoofdgerecht, nagerecht en koffie. Prijs 
€ 4,-. Reserveren is verplicht. 
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 � Activiteitencentrum  
De Waerschut

Van Waerschutstraat 11
3033 TL
010 – 466 17 66/06 – 39 00 11 91
info@dewaerschut.nl
www.dewaerschut.nl

Activiteitencentrum voor volwassenen 
met een gevarieerd cursusaanbod, 
activiteiten, concerten en 
tentoonstellingen. Inloop van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur. 

• Bingo: elke eerste maandagmiddag 
van de maand van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten: entree € 0,50 per keer 
en € 5,- per ronde. Contactpersoon: 
Ria Oytan, 06 - 14 35 20 26. 

• Ouwerpower: elke tweede en vierde 
maandagmiddag van de maand 
organiseert men bijeenkomsten 
en uitjes speciaal voor ouderen 
om 14.00 uur. Ouwerpower: 
Contactpersoon Marianne van 
Gündel, telefoonnummer: 010 – 465 
04 98.

 � Bergsingelkerk 
Bergsingel 150
3037 GK
010 – 465 70 19
www.bergsingelkerk.nl

Elke zaterdagmiddag is er van 15.00 
– 17.00 uur open huis. Een ieder is 
dan welkom voor een kopje koffie of 
thee, een gesprekje, ontmoeting, een 
spelletje of om gewoon even rond te 
kijken.

 � Dagactiviteitencentrum Het 
Nieuwe Spoor

1e Pijnackerstraat 100b
3035 GV
010 – 467 41 30
dac.het.nieuwe.spoor@pameijer.nl

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

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

 � Habbekratz
Van der Sluysstraat 438 (tegenover 
voetbalveldje)
3033 S4
06 - 42 10 53 32
www.provenierswijk.nl

Koffie,
inloop en 
ontmoeting
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 � Inloophuis De Paraplu
Noordsingel 92 
3032 BH 
06 – 12 66 92 26
info@inloophuisdeparaplu.nl
www.inloophuisdeparaplu.nl

Contactpersoon: Joke Bijsterveld
Inloophuis voor vrouwen, elke 
donderdag geopend. Hulp bij 
formulieren en moeilijke brieven, 
ontmoeting, lunch, naailes, andere 
creatieve activiteiten, Nederlandse les, 
Kinderkledingbank.

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

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

 � Lislokaal
Bergselaan 126a 
3037 CG 
06 – 21 48 18 21 / 06 – 51 84 41 46
secretariaat@lislokaal.nl
www.lislokaal.nl

Contactpersoon: Bea Mantel of Petra 
van Bommel
Lislokaal ontplooit activiteiten 
t.b.v. de band tussen kunst en 
maatschappij. Zoals exposities, poëzie, 
aanschuifdiners. Een aantal van onze 
activiteiten zijn zeer geschikt voor 
senioren.

Contactpersoon: Marianne Gündel de 
Kool
(Wijk)bewoners kunnen er hun 
overbodige spullen kwijt, of vinden er 
voor een prikkie aanvulling van hun 
huisraad. Ze kunnen er tevens genieten 
van een kopje koffie of thee. Iedereen, 
ook van buiten de wijk, is welkom. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur.

 � Huis van de Wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG
010 - 466 37 34
www.welzijnnoord-rotterdam.nl
www.noorderbreedte.nu

 � Huis van de Wijk Propeller
Jacob Loisstraat 18
3033 RD
010 - 465 76 13
www.welzijnnoord-rotterdam.nl
www.noorderbreedte.nu

 � Huis van de wijk De Nieuwe 
Banier

Banierstraat 1
3032 PA
010 - 846 0341 
reseveringen@denieuwebanier.nl

Contactpersoon: Pamela Maduro
Ontmoetingsplek voor mensen uit 
de buurt met elke eerste en derde 
donderdag van de maand een thema-
ochtend. 
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plaats is voor contact en een luisterend 
oor. 

 � Rotterdamse Salon
Rechter Rottekade 407 
3032 XH 
06 – 53 26 76 45
info@rotterdamsesalon.nl
www.rotterdamsesalon.nl

Contactpersoon: Anja Berkelaar
Huiskamerconcerten, lezingen, 
proeverijen, teambuilding, vergadering, 
private dinners, fireplace meetings etc.

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

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

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

Contactpersoon: Rien Boegheim
Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 
(Lesbisch, Homo, Bi,- en Transgender) 
of roze ouderen. Elke laatste zondag 
van de maand.

 � Noorderbreedte - Huis van de 
Wijk Propeller

Jacob Loisstraat 20 
3033 RD 
yahya.mokhtari@sbrdam.nl
www.noorderbreedte.nu

Contactpersoon: Yahya Mokhtari
Elke woensdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur worden er actuele 
onderwerpen besproken en geven de 
aanwezigen hun mening.

 � Prinsekerk
Schepenstraat 69 
3069 NC
010 – 466 20 95 of 06 - 51 08 28 74
predikant@prinsekerk.nl
www.prinsekerk.nl

Contactpersoon: Jet Buijsen
Elke maandagochtend om 10.00 uur 
gezellig koffie drinken met anderen 
tijdens de koffieochtend.

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

Contactpersoon: Annette Hartlief
Het Rouwstation van Humanitas biedt 
begeleiding, advies en informatie aan 
iedereen die met rouw en verlies te 
maken heeft. Voor kinderen, jongeren 
en volwassenen. Er wordt individuele 
begeleiding geboden en er zijn 
lotgenotengroepen. Maandelijks wordt 
het Rouwcafé georganiseerd waar 
thema’s worden besproken en waar 
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 � Salon Humanitas Bergweg
Bergwegplantsoen 10
3037 SK
06 - 51 86 68 06

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

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

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

Apotheken

 � Apotheek Bergweg
Bergweg 210
3035 BN
010 – 466 83 47 
www.apotheekbergweg.nl

 � Apotheek Blijdorp
Stadhoudersplein 37 
3039 ER 
010 – 466 54 87
www.gezondblijdorp.nl

 � Apotheek Bulterman & de 
Groot

Benthuizerstraat 40
3036 CJ 
010 - 467 12 22
www.apotheekbulterman.nl/

 � Apotheek Exler
De Savornin Lohmanlaan 117
3038 NH 
010 – 466 41 11

 � Apotheek P.S. Exler 
Noordplein

Noordplein 189
3035 ED
010 - 466 12 88 
www.apotheekexlernoordplein.nl

 � Apotheek Walenburg
Schieweg 6
010 - 467 56 22
info@apotheekwalenburg.
nl www.apotheekwalenburg. 
uwapothekeronline.nl

 � Apotheek Zeelt & Co
Gordelweg 116 
3037 AN
010 - 466 16 51
www.apotheekzeelt.nl/



54

 � Fysiotherapie Plus
Gezondheidscentrum Gordelweg, 
Gordelweg 115 
3037 AN
010 – 466 44 23
info@fysiotherapieplus.nl
www.fysiotherapieplus.nl

 � Fysiotherapie Plus
Humanitas Bergweg, 
Bergwegplantsoen 390
3037 SK
010 – 443 61 21
info@fysiotherapieplus.nl
www.fysiotherapieplus.nl

 � Fysiotherapie Plus
Jan v/d Ploeggebouw, 
Verbraakstraat 30
3036 MT
010 – 466 01 42
info@fysiotherapieplus.nl
www.fysiotherapieplus.nl

 � Fysio Schieweg
Schieweg 47d
3038 AE
010 – 466 12 29 

 � Fysiotherapie Plus
Soetendaalseweg 102
3036 EV
010 – 465 21 85
info@fysiotherapieplus.nl
www.fysiotherapieplus.nl

Fysiotherapie

 � 010-fysio
Provenierssingel 55
3033 EH
010 - 467 98 35
www.010-fysio.nl

 � Fysico Trainingscentrum & 
Fysiotherapie

Bentinckplein 12-14
3039 KL
010 – 443 61 21
www.fysicorotterdam.nl

 � Fysio Holland Akragon
Benthemstraat 10 
3032 AA
010 - 714 45 55
www.fysio-holland.nl

 � Fysio Holland 
Walenburgerweg

Walenburgerweg 21
3039 AC
010 – 466 12 29 
www.fysio-holland.nl 

 � Fysiotherapie Bergweg
Bergweg 243b
3037 EL
010 – 466 79 52
www.fysiotherapiebergweg.nl
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 � Fysiotherapie 
PlusParamediPlus

Voorburgstraat 14
3053 PM
010 – 466 51 02
info@fysiotherapieplus.nl
www.fysiotherapieplus.nl

 � Fysiotherapie Blijdorp
Statenweg 118d 
3039 JL PM
010 – 467 22 20

 � Medisch Centrum voor 
Staturele Aandoeningen

Walenburgerweg 78
3033 AG
010 – 466 01 42 
www.mcvsa.nl

 � OCA Rotterdam
Heer Bokelweg 10-12 
3032 AD
010 - 443 0090
www.ocarotterdam.nl

Gezondheidscentra en 
huisartsen

 � Doktershuis Oude Noorden
Bergweg 216
3035 BN
https://doktershuisoudenoorden.nl

Huisartsen:
• N. Oudenaarden, 010 - 466 15 81
• M. Rafiee, 010 - 466 75 48 
•  A. Steffens & H.R. Balvert-Locht,  

010 - 466 43 88

 � Gezondheidscentrum 
Rotterdam Noord Niemeijer, 
Kooiman & Zahiri

Erasmusstraat 164 
3035 LJ
www.gcrotterdamnoord.nl
010 - 466 04 86

 � Huisartsenpraktijk 
Baggerman & Harderwijk

Stadhoudersplein 37 
3039 ER
010 - 466 08 88
www.docvadis.nl//
baggermanharderwijk/index.html

 � Huisartsenpraktijk Bechtold
Spoorsingel 21
3033 GE
010 - 466 04 67
www.bechtold.praktijkinfo.nl
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 � Huisartsenpraktijk A.J.W. van 
Schaik

Gordelweg 115
3037 AN
010 - 466 12 00
https://ajwvanschaik.praktijkinfo.nl

 � Huisartsenpraktijk J.A. de 
Schepper & E. Yildiz

Statenweg 205
3039 HP
010 - 466 42 90
www.docvadis.nl/jadeschepperyildiz/
index.html

 � Huisartsenpraktijk SimonS
Statenweg 90a
3039 JJ
010 - 466 49 20 

 � Huisartsenpraktijk Verweijen
Bergweg 253
3037 EL
010 - 466 76 51
www.docvadis.nl/www.
praktijkjcaverweijen/member/
hansverweijen.html 

 � Huisartsenpraktijk Zijtregtop
Gordelweg 115
3037 AN
010 - 466 12 00
https://zijtregtop.praktijkinfo.nl

 � Maatschap Sutterland
Schiebroekselaan 21b 
3037 RH
010 - 466 13 66
https://doktersutterland.praktijkinfo.nl

 � Huisartsenpraktijk Buckley
Schieweg 47 
3038 AE
010 - 466 33 57
https://buckley.praktijkinfo.nl

 � Huisartsenpraktijk Cimen
Gordelweg 115
3037 AN
010 - 466 01 96
www.huisartsenpraktijkcimen.nl

 � Huisartsenpraktijk Huurman
Gordelweg 115
3037 AN
010 - 466 61 87
https://huurman.praktijkinfo.nl

 � Huisartsenpraktijk Noga 
Siersema

Bergweg 302b 
3032 BB
010 - 465 90 50 
www.
huisartsenpraktijksiersemaennoga.nl/

 � Huisartsenpraktijk 
Overbeeke

Stadhoudersplein 37 
3039 ER
010 - 467 74 88 

 � Huisartsenpraktijk Ritter 
Kuipers

Bergweg 310
3032 BB
010 - 465 10 62
www.ritterkuipers.nl
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Thuiszorg

 � Coöperatie 
Wijkverpleegkundige Zorg

06 – 30 62 31 54 
www.coopwijkverpleegkundigezorg.nl
m.steens@zsrotterdam.nl

Contactpersoon: Maartje Steens, 
wijkverpleegkundige in de 
Provenierswijk
Indien u vragen heeft die te maken 
hebben met zorg of welzijn. Of als u 
iets wilt bespreken over de leefsituatie 
van uzelf of van iemand anders. De 
wijkverpleegkundige zorg kan u 
ondersteunen bij het oplossen van uw 
vraag en brengt u zo nodig in contact 
met de juiste professionals, met een 
vrijwilliger of een buurtgenoot die u 
kan helpen. De ondersteuning van de 
wijkverpleegkundige is kosteloos.

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

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

 � MOB Maatschappelijk 
Ondersteuningsbureau

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

Contactpersonen: Neli Sares en Ivone 

Mendes
Activiteiten: thuiszorg, GGZ 
problematiek, Individuele begeleiding, 
spreekuur, zorgverlening aan bewoners 
met culturele diverse achtergronden, 
diverse activiteiten waaronder steun bij 
mantelzorg.

 � Zichtbare Schakels
Zie: Coöperatie Wijkverpleegkundige 
Zorg.

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

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

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

Vragen over dementie? Bel de 
AlzheimerTelefoon, 7 dagen per week 
een luisterend hoor.

 � Het Geheugenpaleis
Van Waerschutstraat 11
3033 TL   
010 - 244 82 40
06 – 24 35 22 26
info@solnetwerk.nl

Contactpersoon: Resy Abel
Voelt u zich ook af en toe wat 
vergeetachtig? U bent de enige 
niet. Elke dinsdag kunt u tussen 
10.30 en 15.00 uur terecht bij de 
ontmoetingssoos ‘Het Geheugenpaleis’. 
Er is een wisselend programma met 
muziek, geheugentrainingen, bewegen 
en ontmoeten. ’s Middags is er een 
gezellige lunch en om 15.00 uur ronden 
we de dag af. Het eerste uur kunnen 
de mantelzorgers en ouderen terecht 
met specifieke vragen. Voor vervoer 
kan gebruik gemaakt worden van 
de Boodschappen PLUSBUS (eigen 
kosten). De eigen bijdrage aan de dag 
is € 2,50 pp inclusief lunch.

 � Mantelzorglijn
0900 – 202 04 96

 � Indigo Context
Carnissesingel 51
3083 JA
088 - 357 17 00
info@context.nl

Bevorderen van veerkracht en 
(mentale) gezondheid door trainingen.

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

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

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

Dag en nacht een luisterend oor. 

 � SOL (Samen Ondernemen 
Leren) Netwerk 

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

Contactpersonen: Resy Abel en Jeanet 
Verdoold
Lang leve(n) thuis: met praktische 



59

oplossingen helpt SOL ouderen zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
We bieden oplossingen ‘op maat’ en 
dichtbij huis. Wij werken wijkgericht 
en kennen de buurt mét al haar 
uitdagingen en kansen voor ouderen. 
‘Ouderen Maatschappelijk Werkers 
ondersteunen kwetsbare ouderen en 
mantelzorgers. 

 � Stichting Humanitas 
Bergwegplantsoen 10
3037 SK
010 – 271 38 00
klantenservice@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
   
Bij Humanitas is de zorg aangepast 
aan de behoeften van verschillende 
bevolkingsgroepen. Iedereen wordt 
gerespecteerd, ongeacht afkomst 
of seksuele aard. Humanitas biedt 
naast een rouwcafé ook hulp bij 
thuisadministratie, ondersteuning 
aan mantelzorgers, zelfstandig 
wonen, verpleging, verzorging, 
thuiszorg, budgetcoaching/financiële 
hulpverlening, een humanistisch café, 
huishoudelijke hulp, cultuurspecifieke 
dagbesteding, ontmoetingscentrum, 
diverse vrijwilligers en buddy projecten 
en een herinneringsmuseum. 

 � Stichting Profila Zorg 
Keyenburg 155
3085 KA
030 - 635 75 00
06 – 22 94 84 82
info@profilazorg.nl
j.nikkels@profilazorg.nl
www.profilazorg.nl

Contactpersoon: Jeannette Nikkels 

Profila Zorg is een christelijke 
organisatie die mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking en diverse 
bijkomende hulpvragen ondersteunt. 
Dat kan in één van onze locaties of 
bij de zorgvrager thuis in de vorm van 
ambulante begeleiding. We bieden 
dagbesteding aan cliënten met een 
(licht) verstandelijke beperking en we 
hebben woongroepen voor mensen met 
een verstandelijke beperking, waarvan 
twee groepen zijn gespecialiseerd in 
de ouder wordende cliënt. 

 � Servicedienst 
Persoonsalarmering

Postbus 21994
3001 AZ Rotterdam
010 – 282 60 00 
persoonsalarmeringtzr@tzr.nl

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

Complete zorgverzekering voor 
Rotterdammers met een laag inkomen. 
Ruime vergoedingen en een eigen 
risico van slechts 50 euro. Dus geen 
onverwachte hoge zorgkosten. Want 
in de premie die u elke maand betaalt, 
is voor het overige eigen risico een 
premiebedrag opgenomen. Voor 
informatie of aanmelden, kijk op de 
website of bel.

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

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



61

Religie

 � Bergsingelkerk 
Bergsingel 150
3037 GM
010 – 465 70 19
www.bergsingelkerk.nl

Ieder zondag dienst van 10.00 tot 11.00 
uur

 � Baptistengemeente
Proveniersstraat 52b
3033 CL

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 
uur.

 � Iskender Pasa Moskee
Insulindestraat 236
3037 BK 
010 - 467 57 98 
furkanjongeren@live.nl
iskender_pasa@hotmail.com
www.iskenderpasa.nl

De stichting organiseert cursussen, 
voorlichtingsbijeenkomsten, en andere 

van belang zijnde activiteiten om de 
integratie, participatie en emancipatie 
van de in Rotterdam-Noord wonende 
allochtonen en in het bijzonder Turkse 
jongeren, vrouwen en ouderen te 
bevorderen.

 � Prinsekerk
Schepenstraat 69 
3069 NC
010 – 466 20 95 of 06- 51 08 28 74
predikant@prinsekerk.nl
www.prinsekerk.nl

Contactpersoon: Jet Buijsen
Op zondagochtend om 10.00 uur zijn 
er kerkdiensten en op vrijdag om 14.00 
uur is er open kapel.

 � Soeficentrum Rotterdam
Provenierssingel 41
3033 EG
010 - 751 05 00
www.soefi.nl/rotterdam

Universeel soefisme is een spirituele 
levenshouding die mensen kan 
helpen vrijer te staan tegenover hun 
beperkingen en hun ware wezen te 
ontdekken. Het is religie, filosofie, 
psychologie en méér dan dat: 
voedsel voor de ziel. Voor agenda en 
activiteiten, raadpleeg de website of 
bel. 
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 � Volle Evangelie Gemeente De 
Schutse

Jacob Loisstraat 37
3033 RC 
010 - 467 34 33
info@schutse.com
www.schutse.com

Contactpersoon: H. den Dulk
Multiculturele kerk met ongeveer 700 
leden met verschillende nationaliteiten. 
Elke zondagmorgen is er van 10.00 
– 12.00 uur een kerkdienst voor 
jong en oud, een aparte dienst voor 
kinderen en tieners, en oppas voor 
baby’s en peuters. Er is vertaling voor 
anderstaligen die Engels verstaan. 
Na de dienst is er gewoonlijk koffie en 
thee. Iedere eerste zaterdag van de 
maand is er dienst van 12.00 – 15.00 
uur. Daarnaast is er een Hadassacafé 
voor vrouwen van 18 jaar en ouder en 
biedt men op dinsdag om 11.00 uur 
ouderencontact voor ouderen vanaf 60 
jaar en één keer per twee weken is er 
op dinsdagen om 10.00 uur bijbelkring.

 � Wijkpastoraat Oude Noorden
Zwaanshals 287
3035 KH
010 - 467 8600
wpon.rt@hetnet.nl 

Het Wijkpastoraat Oude Noorden wil op 
grond van het evangelie ondersteuning 
bieden aan mensen en groepen in hun 
strijd om herstel en behoud van hun 
waardigheid en zeggenschap in zaken 
die hun bestaan bepalen.
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Sport en 
bewegen

 � 2Turn-Rotterdam
Kolkmanstraat 8
3039 PH
06 – 21 93 17 42
www.2turnrotterdam.nl

Bewegen voor iedereen. De vereniging 
vindt sporten in het algemeen 
belangrijk en natuurlijk turnen in het 
bijzonder. In Blijdorp is er bewegen 
voor ouderen. Geef u op voor een 
proefles. Voor meer informatie, kijk op 
de website of bel. 

 � Active Sports
Nobelstraat 94
3039 SP
010 - 467 56 47
www.active-sports.nl

Groepsfitness met groepstrainingen 
voor peuter, kleuters, pubers, jong 
volwassenen, volwassenen & senioren. 
Er is altijd wel een programma wat bij 
u past.

 � Activiteitencentrum De 
Waerschut

Van Waerschutstraat 11
3033 TL
010 – 466 17 66/06 – 39 00 11 91
info@dewaerschut.nl
www.dewaerschut.nl

Activiteitencentrum voor volwassenen 
met een gevarieerd cursusaanbod, 
activiteiten, concerten en 
tentoonstellingen. De volgende 
activiteiten worden aangeboden op het 
gebied van Sport en bewegen:
• Country Linedansen: elke woensdag 

van 11.30 – 15.30 uur. Kosten: € 15,- 
per maand. Contactpersoon: dhr. 
Kloos, 06 – 55 86 64 72.

• Schaakles voor ouderen: elke 
donderdagochtend van 10.00 
- 12.00 uur. Kosten: € 38,- euro 
per jaar (inclusief lesmateriaal). 
Contactpersoon: Louis Koedam,  
010 – 418 27 80.

• Schaken ( interne competitie): elke 
vrijdag van 13.00 - 16.30 uur. Kosten: 
€ 32,- per jaar. Contactpersoon: 
Peter Nederhand, 010 – 466 66 89.

• Tai Chi: maandag van 09.45 - 12.00 
uur, donderdag van 12.30 - 13.45 
uur en 19.30 -21.00 uur. Kosten: 
€ 19,- per maand voor beginners 
+ gevorderden en € 25,-per 
maand voor vergevorderden. 
Contactpersoon: Anton Boels,  
06 – 10 69 84 84 

• T’ai Chi: maandag van 10.45 - 12.00 
uur (halfgevorderden) en zaterdag 
van 10.45 -12.00 uur (gevorderden), 
donderdag van 12.30 - 13.45 uur 
(beginners). Contactpersoon: Anton 
Boels, telefoonnummer:  
06 – 10 69 84 84. Kosten:  
€ 20,- per maand (beginners en 
halfgevorderden) en € 25,- per 
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maand (gevorderden).
• Yoga: elke woensdagavond van 

19.15 - 20.30 uur. Contactpersoon 
Marloes van Roon, telefoonnummer: 
06 – 37 41 69 21. Kosten: € 5, per 
les.

 � Dansmiddag/Open 
dansatelier

Humanitas Bergweg, 
Bergwegplantsoen 10
3037 SK
010 - 443 61 00 
info@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl

Elke maandagmiddag ‘Durf te dansen’ 
en op dinsdagmiddag is er open 
dansatelier.

 � David Lloyd Sports & 
Healthclub Blijdorp

Energieweg 9
3041 JC
010 – 245 1670
www.davidloyd.nl

Fitness, groepslessen, zwemmen en 
nog veel meer. Faciliteiten en service 
voor alle leeftijden, voor een actief en 
gezond leven.

 � Fitnesscentrum Noord
Nobelstraat 94
3039 SP
010 - 466 55 76

Fitnessschool voor jong en oud en 
recreatief of op wedstrijdniveau. 
Openingstijden: ma. t/m vrij. van 09.00 
- 21.00 uur en op za. en zo. van 10.00 
tot 13.00 uur. 

 � Huis van de wijk Propeller
Jacob Loisstraat 18
3033 RA
010 - 465 76 13
www.noorderbreedte.nu

• Ouderengym, iedere week van 
10.00 uur tot 11.00 uur. Speciaal 
voor ouderen in de Provenierswijk en 
andere delen van Rotterdam Noord. 
U hoeft zich niet van tevoren aan te 
melden. Er is plaats voor maximaal 
15 deelnemers. Contactpersoon: 
Mimoun Hmoumou.

• Speciaal voor vrouwen uit Rotterdam 
Noord een uur lang sporten op 
muziek met begeleiding. Na afloop 
is er tijd voor een kopje koffie en een 
gezellig praatje. Contactpersoon: 
Virginia Wolf, 06 – 53 67 52 23.

 � Lawn Tennis Club Aeolus-
Oledo

Stadhoudersweg 181
3039 MC
010 – 422 72 27
www.aeolus-oledo.nl

Gelegenheid bieden om de tennissport 
te beoefenen op zowel competitief als 
recreatief niveau, in een gezellige sfeer. 
De vereniging staat open voor alle 
geledingen.

 � Meander yoga Rotterdam
Bergselaan 144a
3037 CG
06 – 26 93 72 40
heidi@meanderyoga.nl
www.meanderyoga.nl

In deze studio wordt hoofdzakelijk les 
gegeven in de traditie van Saswitha, 
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een vorm van hatha yoga waarbij de 
adem centraal staat. Door de kleine 
groepen is er ruimte voor persoonlijke 
aandacht. Bezoek de website voor 
meer informatie of bel.

 � M.O. Martial Arts
Vijverhofstraat 82
3032 SN
010 – 223 33 60
www.mo-martialarts.nl

Jong, oud, man, vrouw, fit of niet fit, 
iedereen leert in de trainingen om 
zijn/haar eigen doelen te stellen en te 
behalen. De trainingen blijven leuk door 
de grote diversiteit en intensiteit.

 � Spider Gym 
De Graeffstraat 4
3039 XD 
010 - 466 07 40/06 - 18 73 60 72/06 - 
39 57 59 77
www.spidergym.net

Spider Gym is een Mixed Martial Arts 
Sportcenter voor jong en oud, groot en 
klein, recreatief en op wedstrijdniveau.

 � Rotterdamse Kring van 
Volksdansgroepen

Schommelstraat 69
3035 CG
010 – 465 47 04
www.rkvdanst.nl

Vereniging die eens in de week 
bij elkaar komt om gezamenlijk 
internationale dansen te oefenen. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 � Rotterdam Atletiek
Bentincklaan 40
3039 KK
010 – 477 98 30 
www.ra.nl

Rotterdam Atletiek is een vereniging 
waar iedereen, van jong tot oud, zich 
kan bekwamen in de atletieksport. 

 � Sport en gesprek voor 
vrouwen

Huis van de Wijk De Mozaïek, 
Schommelstraat 69
3035 CG
www.noorderbreedte.nu

Contactpersoon: Sevinc Bilici
Gezellig sporten, iedere woensdag van 
09.00 uur tot 10.00 uur en aansluitend 
in gesprek met elkaar over een bepaald 
onderwerp tot 11.00 uur. Gratis, wel 
graag van tevoren aanmelden.

 � RV &AV Steeds Hooger
Kanaalweg 84
3041 JE 
010 - 415 88 03
www.steedshooger.nl

 � Tennis Club Netlloyd 
Rotterdam

Daltonlaan 23 
3041JB
010 – 411 66 80
http://tcnedlloyd.nl/
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 � Tennispark Walenburg
Schepenstraat 14
3039 NG
06 - 28 81 60 86
www.tennisparkwalenburg.nl

 � Unilever Tennis Club
Daltonlaan 35
3041 JB
010 – 465 37 84
http://unilevertennisclub.nl

 � Van Maanenbad
Van Maanenstraat 8
|3038 CZ
010 – 466 25 80
rotterdam.noord@sportfondsen.nl
www.vanmaanenbad.nl

Zwembad met een speciaal 
programma voor senioren: Fifty-fit, 
een beweegprogramma voor de vitale, 
actieve senior. Het is gebaseerd op de 
algemene dagelijkse verrichtingen uit 
het dagelijks leven. Met oefeningen in 
water, op passende muziek, versterkt u 
spieren en gewrichten. Elke woensdag 
van 12.00 – 12.45 uur.

 � Yoga Maya
Vijverhofstraat 47
3032 SB Rotterdam
010 - 700 80 10
info@yogamaya.nl 
www.yogamaya.nl

Yogaschool met authentieke yoga, 
workshops en events voor iedereen 
in Rotterdam. Jonge en kennisvolle 
docenten geven les in verschillende 
vormen van yoga. Bezoek de website 
voor meer informatie of bel.
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 � Activiteitencentrum De 
Waerschut

Van Waerschutstraat 11
3033 TL 
010 – 466 17 66 / 06 – 39 00 11 91
info@dewaerschut.nl
www.dewaerschut.nl

• Activiteitencentrum voor 
volwassenen met een gevarieerd 
cursusaanbod, activiteiten, 
concerten en tentoonstellingen. 
Inloop van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 - 16.30 uur. 

• Taalhulp Nederlands: Taalhulp 
in de Nederlandse taal. Elke 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 
uur. Kosten € 6,- per maand. Louis 
Koedam, telefoonnummer: 010 – 418 
27 80.

 � Stichting Bij Corrie
Locatie Noord, 1e Pijnackerstraat 64
3036 GK
010 - 742 04 66
info@bijcorrie.org

Taalcafé, computerles, voorlezen.

Taal
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Vervoer

 � 65+ veilig op weg met 
opfriscursus

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

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

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

• Scootmobielcursussen en E-bike 
cursus, informatie en aanmelden: 
Linda de Jong,

• telefoon 0184 – 68 53 17,  
e-mail: dcdejong@hetnet.nl

Meer informatie over verkeerslessen is 
te vinden op de website.

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

De Actief55PlusBus biedt 

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

 � Boodschappen PlusBus
Wilskracht Werkt
010 – 785 10 98/06 – 45 89 02 82
plusbusnoord@wilskrachtwerkt.nl
www.wilskrachtwerkt.nl

De Boodschappen Plusbus wordt 
ingezet voor het vervoeren van 
ouderen. U kunt gebruik maken van 
de Plusbus voor het doen van uw 
boodschappen, een afspraak in het 
ziekenhuis of het bezoeken van een 
activiteit. U kunt een strippenkaart 
kopen (€ 10,-) en daarmee kunt u 
tien ritten enkele reis maken binnen 
uw gebied. U kunt ook verder reizen, 
maar dit kost iets meer. Prijzen zijn op 
aanvraag.

 � Buurtscoot van Wilskracht 
Werkt

010 - 306 01 08
www.wilskrachtwerkt.nl

Verhuurservice van scootmobiels. 
Wilt u op pad maar heeft u problemen 
met lopen? Probeer dan eens de 
scootmobiel via de verhuurservice 
van Wilskracht Werkt. Kijk voor meer 
informatie op de website of bel. 
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 � Vervoer op Maat
010 - 428 86 55 (reserveerlijn) 
www.mijnvervoeropmaat.nl 

Heeft u vragen over een rit of wilt u 
telefonisch reserveren? De reserveerlijn 
is 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar. U kunt een rit ook online 
reserveren, via de Vervoer op Maat app 
of via Teletolk. Kijk op de website voor 
meer informatie.

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

De Rolstoeltaxi Rotterdam biedt 
rolstoelvervoer aan in de regio 
Rotterdam.

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

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

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

Naast de waterbus kent Rotterdam 
ook de watertaxi. Zowel inwoners als 
bezoekers maken hier gebruik van. 

Voor reserveringen op de dag zelf of in 
het weekend voor de opvolgende dag 
kunt u bellen. Voor de veerdiensten van 
en naar Hotel New York hoeft u niet te 
reserveren. Kijk voor meer informatie of 
online reserveren op de website of bel.

 � Wijkbus Rotterdam Noord
010 - 820 18 80
info@wijkbus.nl
www.wijkbus.nl

De wijkbus met chauffeur is bedoeld 
voor 55-plussers en mindervaliden die 
niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. 
De wijkbus rijdt overal naartoe in 
het gebied. Wie gebruik wil maken 
van de wijkbus moet lid worden van 
de wijkbusorganisatie. Voor meer 
informatie: kijk op www.rotterdam.nl/
wijkbus, ga langs bij de VraagWijzer in 
de wijk of bel 140 10.
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Vrijwilliger 
worden of 
gezocht

 � Dock participatie Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD
06 – 18 96 44 50
Mhmoumou@dock.nl
www.dock.nl

Contactpersoon: Mimoun Hmoumou

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

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

 � Rotterdammers Voor Elkaar
www.rotterdammersvoorelkaar.nl

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

 � Samen 010
Hang 7 
3011 GG
010 – 466 67 22
info@samen010.nl
www.samen010.nl

Vrijwilligersprojecten rondom zorg, 
armoede en sociaal isolement.

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

SPIOR (Stichting Platform Islamitische 
Organisaties Rijnmond) is de 
koepelorganisatie van islamitische 
organisaties in Rotterdam en 
omstreken. SPIOR zet zich onder 
andere in om vrijwilligers te koppelen 
aan ouderen om zo isolement te 
voorkomen. Voor meer informatie, 
bezoek de website of bel.
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 � Unie Van Vrijwilligers 
Rotterdam (UVV)

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

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

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

 � Vrijwilligerswerk Rotterdam 
en Maatjes Vrijwillige Zorg 
(MVZ)

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

Wilt u iets voor een ander betekenen? 
Dan is vrijwilligerswerk iets voor u. 
Neem telefonisch contact op of bezoek 
de website. Wij helpen u graag op 
weg! Of misschien vindt u het leuk als 
iemand met u een ommetje maakt, een 
spelletje komt spelen of gewoon een 
kopje koffie komt drinken? Neem dan 
gerust contact op met Vrijwilligerswerk 
Rotterdam en vraag naar MVZ. Zij 
helpen bij het vinden van een maatje.

 � Wilskracht Werkt
Hang 8
3011 GG
010 - 306 01 00
info@wilskrachtwerkt.nl
www.wilskrachtwerkt.nl

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

 � De Zilverlijn van het 
Nationaal Ouderenfonds

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

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

Jacob Loisstraat 37
3033 RC 
010 - 467 34 33
info@schutse.com
www.schutse.com

Contactpersoon: H. den Dulk
De Schutse is een multiculturele 
kerk met ongeveer 700 leden met 
verschillende nationaliteiten. Iedere 
eerste zaterdag van de maand is er 
vanaf 12.00 uur het Hadassacafé voor 
vrouwen van 18 jaar en ouder. Zie ook 
de rubriek Religie en zingeving.

 � Inloophuis De Paraplu
Noordsingel 92
06 – 12 66 92 26 
Info@inloophuisdeparaplu.nl
www.inloophuisdeparaplu.nl

Contactpersoon: Joke Bijsterveld
Open elke donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Dat is vooral 
ontmoeting en gezelligheid. Er is koffie 

en thee, je kunt er praten met andere 
vrouwen. Er zijn mensen bij wie je 
terecht kunt met je vragen. Je kunt 
meedoen met activiteiten. En je kunt 
tussen de middag gratis met ons mee 
eten. Activiteiten: Naailes, Nederlandse 
les, creatieve activiteiten. Regelmatig 
themabijeenkomsten, bijvoorbeeld: 
Omgaan met elkaar, Omgaan met 
geld. Tevens hulp bij het invullen van 
formulieren en administratie.

 � Vrouwengroep 
Huis van de wijk propeller 
Jacob Loisstraat 18
3033 RD
06 – 18 96 44 53
herradouani@dock.nl
www.dock.nl
www.noorderbreedte.nu

Contactpersoon: Hakima Erradouani 
Diverse activiteiten door en voor 
vrouwen, elke dinsdag en donderdag 
van 13.30 – 15.30 uur. Op dinsdag is 
meer aandacht voor activiteiten en 
voorlichting. Op donderdag is er een 
kookactiviteit. Er is plaats voor 20 
deelnemers. Van te voren aanmelden is 
niet nodig. Deelname is gratis. 

Vrouwen-
netwerken
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Wonen

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

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

 � Stichting Havensteder
Heer Bokelweg 121
3032 AD
010 – 890 25 25
www.havensteder.nl

 � Stichting Humanitas 
Bergwegplantsoen 10
3037 SK
010 – 271 38 00
klantenservice@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
   
Humanitas-Bergweg kent een 

grote verscheidenheid aan dag 
voorzieningen. Al geruime tijd is 
men binnen Humanitas Noord bezig 
om de zorg verder aan te passen 
aan de behoeften van verschillende 
bevolkingsgroepen. Dit houdt o.a. in 
dat iedereen wordt gerespecteerd en 
geaccepteerd, ongeacht afkomst of 
seksuele aard maar daarnaast wordt 
benaderd binnen het eigen culturele 
kader. 

 � Woonbron
Kruisplein 25
3014 DB
010 - 275 5300
06 - 30 09 81 82
r.kok@woonbron.nl
www.woonbron.nl

Contactpersoon: Rob Kok
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Colofon
Deze gebiedsgids is een uitgave van 
Noorderbreedte (samenwerkingsverband 
gesubsidieerde welzijnspartijen Rotterdam 
Noord) en is mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Rotterdam en de Coalitie Erbij 
Rotterdam. 

Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organi-
saties en mensen om eenzaamheid te 
bestrijden. Door het organiseren van 
activiteiten door de hele stad. Door het 
trainen van professionals en vrijwilligers. 
Door het uitwisselen van kennis. Met de 
uitgave van deze gebiedsgids wil de coalitie 
ervoor zorgen dat mensen elkaar meer 
ontmoeten.

Uitgave november 2016

Foto’s:
David Rozing: omslag, pag. 8, 12
Jan van der Ploeg: pag, 4, 22, 24, 27, 28, 
40, 72
Gemeente Rotterdam: pag. 5, 16, 26
Peter Schmidt: pag. 6
René Castelijn: pag. 15 
Mark Nolte: pag. 19

Noorderbreedte heeft aan de totstand-
koming van deze uitgave de uiterste zorg 
besteed. Desondanks kan er informatie 
in staan die onvolledig is of niet meer 
klopt. Verwijzingen naar websites, mail-
adressen of telefoonnummers kunnen 
op het moment van verschijnen alweer 
verouderd zijn. Noorderbreedte aanvaardt 
geen aansprakelijk voor de onjuistheid of 
onvolledigheid van de informatie.

www.noorderbreedte.nu
www.coalitieerbijrotterdam.nl
www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen
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