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Geachte bewoners van Hillegersberg-Schiebroek,

Voor u ligt de nieuwe gebiedsgids voor 65-plussers. 

In deze gids vindt u een uitgebreid overzicht van 

alle mogelijkheden van ondersteuning voor ouderen 

in het gebied. Er staat in waar u kunt sporten en 

bewegen, gezellig samen kunt eten, elkaar kunt 

ontmoeten voor een spelletje, dans of zang, of een 

computerles of taalles kunt volgen. Ook staan er 

organisaties in die u kunnen helpen als u hulp of 

zorg nodig heeft, in de buurt, maar ook daar buiten 

en zo up-to-date als maar kan! En natuurlijk staan 

we niet stil. We blijven het aanbod voor ouderen in 

het gebied ontwikkelen. 

Aanleiding voor deze gebiedsgids zijn de 

huisbezoeken aan mensen van 75 jaar en ouder 

in het gebied. We hoorden toen vaak: “Ik weet 

niet waar ik moet zijn”. Dit gold zowel voor 

ondersteuningsvragen, als voor vragen over 

activiteiten voor ouderen. Men miste iets zoals 

de oude deelgemeentegids, een boekje waar je 

snel even iets in kon opzoeken. En dan het liefst 

gewoon op papier, zodat je geen computer nodig 

hebt. Kijkend naar mogelijkheden om zoiets weer 

op te zetten, bleek de Coalitie Erbij Rotterdam zich 

al hard gemaakt te hebben om in elk gebied van 

Rotterdam zo’n gids uit te brengen. DOCK werkte 

daar natuurlijk graag aan mee. We hopen dat deze 

gebiedsgids u helpt bij het vinden van organisaties 

met een aanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij 

uw vragen. 

Wij hebben bij het tot stand komen van deze gids 

hulp gehad van veel mensen en organisaties. 

Zij hebben geholpen met het vergaren van de 

informatie in deze gids, waarvoor veel dank! En 

natuurlijk kunt u op diverse plekken in het gebied 

terecht voor alle vragen waar deze gids geen 

antwoord op geeft. Loop gerust eens binnen in 

één van de Huizen van de Wijk (Arcadia in de 

Apollostraat of Schiehoven in de Hamakerstraat) 

in ons gebied. De medewerkers van DOCK of van 

VraagWijzer helpen u daar graag verder. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!

Namens DOCK Hillegersberg-Schiebroek

Nicole Lemette, leidinggevende DOCK

Voorwoord

Het enthousiaste 

team van Dock
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Contactgegevens
Dock / Huis van de Wijk Arcadia

Apollostraat 213

3054 TB Rotterdam

010 - 727 11 13

huisvandewijkarcadia@dock.nl

Drukkerij
Drukkerij Van Deventer, ‘s-Gravenzande

Vormgeving
Stijlvol, Poortugaal

Fotografie
Jan van der Ploeg  omslag, 25, 26, 45

DOCK    pag. 3 

David Rozing  pag. 10, 14

Peter Schmidt  pag. 13

Gemeente Rotterdam  pag. 9, 16, 21, 29,

 30, 31, 32

Janneke van Beek  pag. 19

Bibliotheek Rotterdam  pag. 23

Arjen Jan Stada pag. 36, 50, 57

(Eind)redactie
Coalitie Erbij Rotterdam

gemeente Rotterdam

Met veel dank aan
Stichting Mens Centraal voor de gebiedsgids 

Charlois ter inspiratie. 

St. Dock heeft aan de tot standkoming van deze 

uitgave de uiterste zorg besteed. Desondanks kan 

er informatie in staan die onvolledig is of niet meer 

klopt. Verwijzingen naar websites, e-mailadressen 

of telefoonnummers kunnen op het moment van 

publicatie verouderd zijn. Partijen aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid 

van de informatie.

We brengen de gebiedsgids Hillegersberg-

Schiebroek jaarlijks uit. Aanvullingen of  

correcties of opmerkingen kunt u mailen naar  

his@coalitieerbijrotterdam.nl
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Alarmnummers

Alarmnummer ambulance/brandweer/politie

Alarmnummer Doven en Slechthorenden

In niet levensbedreigende situaties

Ambulance zorg Rotterdam Rijnmond

Aanvraag ambulance vervoer

Brandweer

Politie algemeen (lokaal tarief)

Doven en Slechthorenden

Dierenambulance

Landelijk alarmnummer

Dierenambulance Rotterdam

Overheid/gemeente

Algemeen nummer gemeente Rotterdam

GGD

Postbus 51 voor vragen aan de Rijksoverheid

Nationale storingsnummer gas of elektra

Telefonische hulpdiensten

Stichting Korrelatie

Sensoor telefonische hulpdienst

Slachtofferhulp Nederland

Schadefonds geweldsmisdrijven

Meld misdaad anoniem

Opsporingstiplijn

Blokkeren betaalpas

ABN AMRO

ING

Rabobank

Overige banken

112

0800 - 8112

088 - 622 32 23

010 - 446 89 00

0900 - 8844

0900 - 1844

0900 - 0245

010 - 476 87 50

14 010

010 - 433 99 66

1400

0800 - 9009

0900 - 1450

010 - 436 23 23

0900 - 0101

070 - 414 20 00

0800 - 7000

0800 - 6070

0900 - 00 24

020 - 228 88 00

088 - 722 67 67

0800 - 0313

Belangrijke 
telefoonnummers
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Vervoer Meld 
overlast 
in uw 
omgeving!

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

Spoedeisende situaties 112 Politie

Overlastgevende of 
verdachte situaties

0900-8844 (algemeen Politienummer)

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

Iets kapot of vuil op straat 
of in het groen

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

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

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

Ongerustheid over iemand met 
verward gedrag

010-267 07 00 
Advies- en meldpunt verwarde personen                             

Woonoverlast zoals geluidsoverlast, 
burenruzie en vervuiling

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

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

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

14010
horeca@rotterdam.nl

Wij gaan aan de slag met uw melding. 
Met uw melding helpt u mee aan het 
veiliger maken van uw wijk.
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Gebieds-
commissie 
Hillegers-
berg-
Schiebroek

Bewoners en ondernemers kunnen via 
de gebiedscommissie invloed uitoefenen 
op wat er in hun hun wijk gebeurt en op 
de wijkactieplannen voor Hillegersberg 
en Schiebroek.

De gebiedscommissie vertegenwoordigt 
de inwoners van een gebied: ze behartigt 
de belangen van het gebied bij het 
stadsbestuur. Op alle onderwerpen die 
voor een gebied van belang zijn, kan 
de gebiedscommissie het college van b 
en w en de gemeenteraad gevraagd en 
ongevraagd adviseren. In Hillegersberg-
Schiebroek bestaat de commissie uit 
13 leden waarvan er 11 lid zijn van een 
politieke partij en 2 zitting hebben namens 
de bewonersorganisaties.

De maandelijkse bijeenkomsten van 
de gebiedscommissie zijn openbaar 
toegankelijk en vinden plaats op 
verschillende locaties in het gebied. 
Bewoners kunnen altijd inspreken bij de 
gebiedscommissie en aandacht vragen 
voor problemen die zij ervaren.

Bevorderen van participatie en 
ondersteunen van bewonersinitiatieven
De gebiedscommissie heeft tot taak 
bewoners en bedrijven op allerlei manieren 
te betrekken bij het maken van plannen 
voor de wijk. Zij organiseren en faciliteren 
participatie en stimuleren initiatieven 
van wijkbewoners om gezamenlijk hun 
straat, wijk of het gebied beter te maken. 
De gebiedscommissie beschikt over een 
budget om deze bewonersinitiatieven te 
ondersteunen.

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

Toezien op uitvoering
Een andere taak van de gebiedscommissie 
is toezien op de goede uitvoering van het 
gebiedsagenda. Verloopt iets niet volgens 
afspraak, dan kan de gebiedscommissie 
dit aankaarten bij de gebiedsdirecteur 
en - indien nodig - rechtstreeks bij de 
gemeenteraad.

Informatie en contactgegevens
Meer informatie en alle contactgegevens 
van de leden van de gebiedscommissie
vindt u op www.rotterdam.nl/his

Er is ook een pagina op facebook:  
www.facebook.com/his

Telefoon algemeen: 14 010,
e-mail:  gebiedhillegersbergschiebroek@

rotterdam.nl

Postadres: Postbus 70012, 
3000 KP Rotterdam
U kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks 
contact opnemen met een van de 
commissieleden via de contactgegevens 
die op de website staan vermeld.



Actief in de wijk 2017-2018  •  Hillegersberg-Schiebroek  •  9

Leden van de gebiedscommissie
• Henk Kamps, voorzitter
• Nico van Esch, vicevoorzitter
• Laura van der Sluis, vicevoorzitter
• Jan Sytze Bezemer
• Ton van Eijsden
• Colette Everse
• Jaco de Hoog
• Piet Koole
• Herman Matieschek
• Fedie Peutz
• Jan Pierwijer
• Berent Stapelkamp
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Vervoer 

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

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

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

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

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

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

Saldo OV-chipkaart
Let op: het is belangrijk dat er minimaal 
€ 1,- op uw persoonlijke OV-chipkaart staat. 
Er moet saldo op uw OV-chipkaart staan, 
anders kan het vrij reizen abonnement niet 
op uw kaart worden geladen. U kunt het 
saldo checken via een gele OV-chipkaart 
automaat in een winkel bij u in de buurt.

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

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

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

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

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

Wie gebruik wil maken van de wijkbus moet 
lid worden van de wijkbusorganisatie. De 
prijs van het abonnement en de ritprijs 
verschillen (nu nog) per gebied. Op een 
aantal bussen rijdt een begeleider mee die 
helpt met het tillen van boodschappen of 
om een rollator in de bus te plaatsen.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met 
vrijdag en het is mogelijk wekelijkse vaste 
afspraken te maken. In enkele gebieden 
vervoert de wijkbus oudere en minder 
valide bewoners ’s zondags naar de kerk. 
Tegen extra betaling kan de bus ook naar 
een bestemming buiten de wijk rijden. 
Rotterdammers met een indicatie voor 
Vervoer op Maat die zelf in en uit kunnen 
stappen, kunnen ook gebruikmaken 
van de wijkbus. Dit biedt hen meer 
keuzevrijheid. In alle gebieden kunnen de 
VraagWijzers informatie geven over de 
wijkbusorganisaties.

Stichting de Belbus
tel. 010 - 418 81 21 
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Saldo OV-chipkaart
Let op: het is belangrijk dat er minimaal 
€ 1,- op uw persoonlijke OV-chipkaart staat. 
Er moet saldo op uw OV-chipkaart staan, 
anders kan het vrij reizen abonnement niet 
op uw kaart worden geladen. U kunt het 
saldo checken via een gele OV-chipkaart 
automaat in een winkel bij u in de buurt.

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

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

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

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

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

Wie gebruik wil maken van de wijkbus moet 
lid worden van de wijkbusorganisatie. De 
prijs van het abonnement en de ritprijs 
verschillen (nu nog) per gebied. Op een 
aantal bussen rijdt een begeleider mee die 
helpt met het tillen van boodschappen of 
om een rollator in de bus te plaatsen.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met 
vrijdag en het is mogelijk wekelijkse vaste 
afspraken te maken. In enkele gebieden 
vervoert de wijkbus oudere en minder 
valide bewoners ’s zondags naar de kerk. 
Tegen extra betaling kan de bus ook naar 
een bestemming buiten de wijk rijden. 
Rotterdammers met een indicatie voor 
Vervoer op Maat die zelf in en uit kunnen 
stappen, kunnen ook gebruikmaken 
van de wijkbus. Dit biedt hen meer 
keuzevrijheid. In alle gebieden kunnen de 
VraagWijzers informatie geven over de 
wijkbusorganisaties.

Stichting de Belbus
tel. 010 - 418 81 21 
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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 www.rotterdam.nl/zorgdichtbij, 
door te bellen met 14 010 of u kunt naar 
VraagWijzer bij u in het gebied gaan.

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

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

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

Zodra deze machtiging is ontvangen, kunt u 
de Vervoer op Maat-pas of Vervoer op Maat 
75+ pas gebruiken. Tijdens de ritten dient u 
uw pas altijd bij u te hebben.

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

010 - 428 86 55
• Reserveerlijn inwoners Hoek van 

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

0181 - 21 24 34
U kunt een rit ook online reserveren, via de 
Vervoer op Maat app of via Teletolk. Kijk 
op www.mijnvervoeropmaat.nl voor meer 
informatie.

Let op: vanaf 1 januari 2018 is Vervoer 
op Maat bij een nieuw vervoersbedrijf 
ondergebracht. Bel 14 010 voor meer 
informatie of kijk op www.rotterdam.nl/
wonen-leven/zorgdichtbij-vervoer/

Waterbus
Met de Waterbus bereikt u diverse 
bestemmingen in Rotterdam en omgeving. 
U kunt ook leuke uitstapjes maken met de 
Waterbus, zoals de Haringvliet Expeditie 
of naar Kinderdijk. 65-plussers reizen 
tegen gereduceerd tarief met de Waterbus. 
Let op: u moet dan wel een persoonlijke 
OV-chipkaart hebben. Het is ook mogelijk 
aan boord kaartjes te kopen. Voor meer 
informatie kijk op www.waterbus.nl of bel 
gratis 0800 - 023 25 45.
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Watertaxi Rotterdam
Naast de waterbus kent Rotterdam ook de 
watertaxi. Zowel inwoners als bezoekers 
maken hier gebruik van. Voor reserveringen 
op de dag zelf of in het weekend voor de 
opvolgende dag kunt u bellen naar 
010 – 403 03 03. Voor meer informatie of 
online reserveren: www.watertaxirotterdam.nl

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 misschien 
al lang geleden uw rijbewijs gehaald. 
Intussen zijn er verkeersregels veranderd, 
verkeerssituaties aangepast en is het 
vooral veel drukker geworden op de weg. 
Misschien heeft u ook te maken met fysieke 
en mentale veranderingen. 

Ondanks uw jarenlange ervaring in het 
verkeer, heeft u wellicht behoefte om uw 
kennis en vaardigheden op te frissen. 
Daarom organiseert de gemeente 
in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland verschillende opfriscursussen. 
Voor meer informatie, bezoek de website, 
www.vvn.nl/wat-we-doen/voor-senioren 
of bel, 088 - 524 88 00.
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Mantelzorg 

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

Advies en ondersteuning
Elk gebied (voorheen deelgemeente) heeft 
een VraagWijzer. Hier kunt u terecht voor 
informatie, advies en ondersteuning, ook op 
het gebied van mantelzorg. Een overzicht 
van VraagWijzers per gebied vindt u op 
www.rotterdam.nl/vraagwijzer of bel 14 010.

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

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

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

Huishoudelijke hulp
Als mantelzorger kunt u uw voordeel 
doen met tegoedbonnen waarmee u 
extra huishoudelijke hulp kunt inkopen 
voor degene die u verzorgt. Handig, 
bijvoorbeeld als u zelf met vakantie 
gaat. Uitgebreide informatie over deze 
tegoedbonnen vindt u verderop in deze 
gids.

Urgentie huurwoning
Ook ondersteunt de gemeente bij het 
aanvragen van een urgentieverklaring. 
Wanneer degene die u verzorgt te ver bij u 
vandaan woont, kunt u voorrang krijgen op 
een woning bij elkaar in de buurt. Dit heet 
een urgentie-aanvraag.

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

Gratis Rotterdampas
Als mantelzorger kunt u een gratis 
Rotterdampas aanvragen. Hiermee kunt 
u meer dan 750 leuke dingen doen, 
gratis of met korting, Meer over de 
Rotterdampas kunt u lezen op pagina 24 
Voor de aanvraag van de pas heeft u een 
mantelzorgverklaring nodig. Wilt u een 
mantelzorgverklaring aanvragen of 
meer informatie? Kijk dan op 
www.rotterdam.nl/mantelzorg of bel 14 
010. De Rotterdampas kunt u vervolgens 
aanvragen via www.rotterdampas.nl.

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

Mantelzorgverklaring
Voor sommige regelingen heeft u een 
mantelzorgverklaring nodig. Deze kunt
u aanvragen bij de gemeente Rotterdam
via: www.rotterdam.nl/mantelzorg
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VraagWijzer 
luistert, 
adviseert en 
ondersteunt

Zelfstandig blijven wonen en dingen 
zoveel mogelijk zelf regelen. Dat wilt 
u als 65-plusser waarschijnlijk graag. 
Maar soms kunt u daarbij wel wat hulp 
gebruiken. Daarom heeft de gemeente in 
ieder gebied (voormalige deelgemeente) 
van Rotterdam een VraagWijzer waar 
u terecht kunt voor informatie, advies 
en ondersteuning. Heeft u bijvoorbeeld 
vragen over ingewikkelde brieven, 
juridische kwesties, uw gezondheid of 
geld? En komt u er zelf niet uit? Dan 
kan VraagWijzer u ondersteunen en 
adviseren.

VraagWijzer denkt met u mee
Als u bij VraagWijzer bent, kijkt een 
medewerker van VraagWijzer samen met 
u wat er precies aan de hand is. Samen 
zoekt u naar een passende oplossing. U 
bepaalt zelf welke mogelijkheden het beste 
bij u passen of wat uw familie, vrienden 
of buren kunnen doen. Als het nodig is, 
maakt de medewerker een vervolgafspraak 
met u. Wanneer u meer gespecialiseerde 
ondersteuning of hulp nodig heeft, kan 
de medewerker u doorverwijzen naar 
bijvoorbeeld een hulpverlener van een 
zorgorganisatie of het wijkteam.

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

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

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

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

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

• Activiteiten en mogelijkheden in de wijk.

Bel 14010 of kijk op 
rotterdam.nl/zorgdichtbij

De juiste zorg
is dichterbij
dan u denkt.

Zorgvragen?
De gemeente
helpt u verder.
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Hoe bereikt u VraagWijzer?
U kunt VraagWijzer op vier manieren 
bereiken:
• Op internet: 

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

uw gebied.
• U kunt uw vraag ook direct stellen 

via de chatfunctie op
www.zorgkaartrotterdam.nl. 

Verderop in deze gids vindt u in de rubriek 
Algemeen het adres van de VraagWijzer 
bij u in het gebied. 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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65plus 
en actief

Tien tips voor als u graag actief wilt 
blijven en/of het contact met andere wil 
opzoeken. Om samen iets leuks te doen, 
uw hart te luchten of om iets te doen 
voor een ander.

1. Wilt u iets voor een ander 
betekenen? Of zoekt u juist hulp? 
Zoek en vind elkaar met behulp van 
‘Rotterdammersvoorelkaar’, een online 
ontmoetingsplaats voor iedereen 
die wil helpen of juist wat hulp kan 
gebruiken. Het kan allemaal via 
www.rotterdammersvoorelkaar.nl. 
Of kijk in de rubriek Vrijwilliger gezocht 
of worden voor andere initiatieven op 
dit gebied.

2. In de rubrieken ‘Koffi e, inloop en 
ontmoeting’ en ‘Sport en bewegen’ in 
deze gids, vindt u een overzicht van 
activiteiten waarbij u anderen kunt 
ontmoeten, gewoon in uw eigen wijk.

3. Neem contact op met een telefonische 
hulplijn, bijvoorbeeld Sensoor, telefoon 
010 - 436 23 23 (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 vrijwilliger.

4. Ga eens langs bij de bibliotheek in 
uw gebied. U kunt er boeken lenen, 
kranten en tijdschriften lezen maar 
bijvoorbeeld ook een cursus internet en 
e-mail volgen. 

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

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

7. Vindt u het leuk als iemand met u een 
ommetje maakt, een spelletje komt 
spelen of gewoon een kopje koffi e 
komt drinken? Neem dan gerust 
telefonisch contact op met Maatjes 
Vrijwillige Zorg (MVZ), 010 – 269 11 00 
of kijk op de website: 
www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl. 
Of kijk in de rubriek Vrijwilliger gezocht 
of worden voor andere initiatieven op 
dit gebied.

8. Bied hulp aan. Misschien kunt u de 
post voor de buren bijhouden tijdens 
hun vakantie? Veel mensen vinden het 
fi jn als een ander iets voor ze wil doen.
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9. Als u een dierbare bent verloren 
of een ziekte of aandoening 
heeft, vindt u wellicht steun bij 
lotgenoten, bijvoorbeeld bij 
een patiëntenvereniging of een 
nabestaandengroep. In de rubriek 
Koffi e, inloop en ontmoeting vindt u 
diverse organisaties op dat gebied. 

10. Heeft u vroeger voetbal gespeeld? 
En zou u wel eens een balletje willen 
trappen? Meld u dan aan bij OldStars 
Walking Footbal, dit is wandelvoetbal 
voor 65plussers. Bij deze vorm van 
voetbal draait het om samen sportief 
en gezellig bezig zijn. Kijk op de 
website voor een club bij u in de buurt: 
https://oldstars.nl/aanmelden/

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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Tegoed-
bonnen voor 
extra huis-
houdelijke 
hulp

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

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

De deelnemende zorgaanbieders zijn:

  Aafje
0180 - 642 233
voucherregeling@aafje.nl

  Humanitas
010 - 271 38 00
klantenservice@stichtinghumanitas.nl

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

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

  MOB
010 - 476 08 18
info@mob.nu

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

  Tzorg
010 - 298 36 20
rotterdam@tzorg.nl

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

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

  Zorgfamilie
010 - 232 22 66
info@zorgfamilie.nl

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

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

• Om werkzaamheden vaker uit te laten voe-
ren. Sommige werkzaamheden, bijvoor-
beeld het schoonmaken van de ramen, wilt 
u misschien vaker laten doen dan u met 
uw zorgaanbieder heeft afgesproken.

Actuele informatie over de tegoedbonnen is 
te vinden op de website: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/voucher-huishoudelijke-hulp/

Let op: Mantelzorgers hebben een 
mantelzorgverklaring nodig voor deze 
tegoedbonnen. Deze kunt u aanvragen 
via: www.rotterdam.nl/mantelzorg
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Rotterdam-
pas

Rotterdampas: 
veel plezier voor weinig geld

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

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

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

(bestellen met DigiD)
• bij de Rotterdampaswinkel, Centrale 

Bibliotheek, Hoogstraat 110, tel 14 010
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Bibliotheek 
Rotterdam: 
meer dan 
boeken 
alleen

De bibliotheek van vandaag is een 
bruisende ontmoetingsplaats voor 
mensen van allerlei leeftijden en 
achtergronden. Bij Bibliotheek 
Rotterdam kunt u boeken, muziek en 
fi lms lenen. Maar ook voor (gratis) 
activiteiten, workshops, een goede 
studie- of werkruimte, het huren van een 
zaal of bijwonen van een voorstelling, 
bent u van harte welkom. 

Vestigingen
Bibliotheek Rotterdam heeft in bijna alle 
gebieden van Rotterdam vestigingen. In de 
rubriek Algemeen in deze gids, vindt u de 
bibliotheek voor uw gebied.  

Bibliotheek aan Huis
De Bibliotheek aan Huis is een gratis haal- 
en brengservice voor leden die fysiek 
niet in staat zijn om naar de bibliotheek te 
komen. Een vrijwilliger komt op bezoek om 
te horen wat uw leeswensen zijn en gaat 
vervolgens een keer in de maand naar de 
bibliotheek om u van boeken te voorzien. 
Bezoek de website voor meer informatie, 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
bibliotheek-aan-huis of bel, 010 - 281 61 00.

Activiteiten voor senioren
In alle vestigingen van de bibliotheek 
vinden elke maand (gratis) activiteiten 
plaats voor senioren; exposities, lezingen,  
poëzie, debatten, voor ieder wat wils. Ook 
zijn er diverse cursussen om senioren 
zelfredzamer te maken op het gebied van 
internet en social media. Want steeds meer 
senioren begeven zich op het internet 
en maken gebruik van social media als 
Facebook, WhatsApp en Instagram. 
Behalve dat ze er plezier aan beleven, doen 
ze er soms ook nieuwe contacten op. Wilt 
u hier ook mee beginnen, maar weet u niet 
goed hoe? De bibliotheek biedt hulp:

  Digicafé
  Heeft u vragen over internet, Facebook, 

het lenen van e-books, WhatsApp of uw 
nieuwe telefoon? Kom langs en stel uw 
vraag aan één van onze digivrijwilligers. 
Elke dinsdagmiddag kunt u hiervoor 
terecht op de Centrale Bibliotheek 
(Hoogstraat 110) tussen 14.00 - 16.00 
uur. Ook in andere vestigingen vindt u 
digicafés. Raadpleeg de website, 
www.bibliotheek.rotterdam.nl of bel 
010 - 281 61 00 voor meer informatie.

  Klik & Tik: Workshop starten met 
internet en email

  In uw eigen tempo het internet 
ontdekken. Voor echte beginners, met 
behulp van ervaren vrijwilligers. De 
workshop bestaat uit drie bijeenkomsten 
van 2 uur. U kunt elk moment instromen, 
bijvoorbeeld in de Centrale Bibliotheek 
elke dinsdag- en donderdagochtend 
tussen 10.00 - 12.00 uur. Informeer bij 
uw bibliotheek voor cursussen in andere 
vestigingen. Deelnamekosten bedragen 
€10, - (€7,50 voor bibliotheekleden en 
Seniorweb) en het werkboek (optioneel) 
kost €10,-. 

  Cursus Digisterker: Omgaan met de 
elektronische overheid   

  Hoe vraag je iets aan bij de overheid, 
hoe werkt een DigiD? Deze cursus van 
vier dagdelen van 2 uur maakt u hierin 
wegwijs. U moet hiervoor wel een beetje 
met internet overweg kunnen en de 
Nederlandse taal redelijk beheersen. 
Deelname is gratis, het werkboek 
(optioneel) is €10,-. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over bovenstaande 
activiteiten, over wat Bibliotheek Rotterdam 
nog meer te bieden heeft of over prijzen 
van het lidmaatschap? Bezoek dan de 
website, www.bibliotheek.rotterdam.nl of 
bel naar 010 - 281 61 00.

Top 6 meest gestelde vragen
1.    Hoe kan ik de foto’s van de (klein)

kinderen op mijn tablet (iPad) 
opslaan en hoe kan ik deze 
terugvinden?

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

3.    Hoe gebruik ik Skype om met mijn 
(klein)kinderen te praten?

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

5.    Hoe installeer en gebruik ik apps 
(applicaties) zoals Facebook, 
OV etc.?

6.    Is dat internetbankieren nu wel 
veilig en waarom maken die banken 
het zo ingewikkeld met codes die 
doorgebeld/gemaild worden?
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Nederlandse taal redelijk beheersen. 
Deelname is gratis, het werkboek 
(optioneel) is €10,-. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over bovenstaande 
activiteiten, over wat Bibliotheek Rotterdam 
nog meer te bieden heeft of over prijzen 
van het lidmaatschap? Bezoek dan de 
website, www.bibliotheek.rotterdam.nl of 
bel naar 010 - 281 61 00.

Top 6 meest gestelde vragen
1.    Hoe kan ik de foto’s van de (klein)

kinderen op mijn tablet (iPad) 
opslaan en hoe kan ik deze 
terugvinden?

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

3.    Hoe gebruik ik Skype om met mijn 
(klein)kinderen te praten?

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

5.    Hoe installeer en gebruik ik apps 
(applicaties) zoals Facebook, 
OV etc.?

6.    Is dat internetbankieren nu wel 
veilig en waarom maken die banken 
het zo ingewikkeld met codes die 
doorgebeld/gemaild worden?
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Langer 
zelfstandig 
thuis wonen

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

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

achterdeur.
•  Een rookmelder op elke verdieping. 
•  Een veilige trap. 
•  Houvast bij op- en afstapjes: een greep 

of beugel bij bijvoorbeeld het bad of 
de keldertrap.

•  Een thermostaatkraan in douche of bad 
om verbranding te voorkomen.

•  Een toilet op de slaapverdieping.
•  Een nachtlampje met bewegingssensor.

Hulpmiddelen
Soms zijn grotere aanpassingen 
aan huis noodzakelijk. Kijk voor 
inspirerende voorbeelden op: 
www.langerthuisineigenhuis.com 
Sommige ingrepen, zoals een traplift, tillift 
of aangepaste keuken, kunnen (deels) 
worden vergoed via de Wmo. U kunt 
hiervoor terecht bij de VraagWijzer. Maar 
er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar, die 
u zelf kunt aanschaffen bij de plaatselijke 
huishoudwinkels (zoals een bouwmarkt, 
Action, Blokker of Marskramer). 

Er bestaat ook een ruim aanbod aan 
technische hulpmiddelen die helpen om 
veilig en comfortabel zelfstandig te wonen 
zoals een valsensor, een draagbaar 
persoonsalarm of een video-intercom. 
De Keuzegids Thuistechnologie helpt 
bewoners en zorgprofessionals om te 
bepalen welke hulpmiddelen het beste 
kunnen worden ingezet om zelfstandig 
wonen gemakkelijker te maken voor 
ouderen of mensen met een beperking. 
De gids is beschikbaar bij VraagWijzers 
en ook de downloaden via: 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/langer-thuis

Woningonderhoud bij huurwoningen
Een woning waarin geleefd wordt, heeft 
regelmatig onderhoud nodig. Er is 
onderhoud waar u zelf verantwoordelijk 
voor bent en onderhoud waar de 
verhuurder verantwoordelijk voor is.

U bent zelf verantwoordelijk voor:
•  Schilderwerk in huis;
•  Hang- en sluitwerk van ramen en deuren;
•  Verstoppingen in badkamer, toilet, 

keuken;
•  Tocht- en ventilatieproblemen;
•  Schakelmateriaal.

De verhuurder is verantwoordelijk voor:
•  Lekkages;
•  Houtrot;
•  Schilderwerk aan de buitenkant van de 

woning;
•  CV-installatie;
•  Dakgoot en hemelwaterafvoer.

Onderhoud melden
Heeft u een klacht over het onderhoud van 
uw woning? Meld dit bij de verhuurder. 
Geef aan wat het probleem is en wat u van 
de huurder verwacht. Is de verhuurder 
verantwoordelijk en lost deze het probleem 
niet op? Meld uw klacht bij de gemeente 
Rotterdam via: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/woningonderhoud 
of bel 14 010.

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

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

via internet. Vraag zo mogelijk hulp in uw 
omgeving als u het zelf niet kunt. Sociale 
huurwoningen vindt u via Woonnet Rijn-
mond. U moet zich hier eerst registreren, 
daarna kunt u reageren op woningen via 
internet op: www.woonnetrijnmond.nl 

Hier kunt u allerlei woonwensen door-
geven. Schrijf u tijdig in bij Woonnet 
Rijnmond, want voor sommige woningen 
is een wachtlijst.

•  Ook kunt u kijken op internet bij: 
www.woonz.nl, www.sor.nl en 
www.woneninrotterdam.nl.

•  Een nieuwe koopwoning kunt u het beste 
zoeken op internet via Funda.nl

•  Het is handig om een aankoopmakelaar 
in te schakelen die ervaring heeft met 
het zoeken naar geschikte woningen of 
levensloopbestendige woningen.

•  U kunt ook woonbeurzen bezoeken om 
erachter te komen wat voor u handig 
is. Zo kunt u ideeën opdoen voor in uw 
eigen of uw toekomstige huis.
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AOW-tegoed

Extraatje voor AOW’ers met kleine beurs

Bent u AOW’er en heeft u een laag 
inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op 
€ 375,- (per huishouden) AOW-tegoed. 
Dit AOW-tegoed is gekoppeld aan de 
Rotterdampas. U kunt het geld besteden 
aan onder andere tablets, fi etsen, kleding, 
boeken en tijdschriften (in geselecteerde 
winkels) en aan het reizen met openbaar 
vervoer. 

De voorwaarden om voor het AOW-tegoed 
in aanmerking te komen zijn:
• Op 1 maart 2017 woonde u in Rotterdam 

en had u recht op AOW.
• U heeft een (gezamenlijk) inkomen van 

maximaal 110% van het wettelijk sociaal 
minimum. 

Zijn deze voorwaarden op u van 
toepassing? Vraag het AOW-tegoed dan 
aan via het aanvraagformulier op 
www.rotterdam.nl/aowtegoed. Hier vindt 
u alle informatie over de voorwaarden, 
winkels en het productassortiment. 
Voor meer informatie kunt u ook bellen
met 14 010.
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Wijkteam

Sinds 2015 heeft elke wijk in Rotterdam 
een eigen wijkteam. Een wijkteam is er 
voor maatschappelijke ondersteuning 
aan alle Rotterdammers die dit nodig 
hebben. Medewerkers van het wijkteam 
hebben kennis en ervaring op het gebied 
van jeugdhulp, hulp bij opvoeden, 
fi nanciën, wonen, werk, kinderen 
en volwassenen met een beperking 
en geestelijke gezondheidszorg. 
Zij bieden u de juiste hulp dicht bij 
huis. Het wijkteam biedt kortdurende 
ondersteuning (drie tot zes maanden) of 
basishulp dicht bij huis.

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

 

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

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

Hoe werkt de hulp?
Als u hulp nodig heeft bij het 
oplossen van een probleem, kunt u 
daarover informatie opzoeken op 
www.rotterdam.nl/zorgdichtbij of 
bellen met de gemeente via 14 010. 
Of stel uw vraag via de chatfunctie van 
www.zorgkaartrotterdam.nl. Komt 
u er dan nog niet uit, dan kunt u het 
bespreken met een medewerker van 
VraagWijzer. Die bekijkt samen met u 
hoe u het zelf op kunt lossen, eventueel 
met hulp van iemand uit uw omgeving. 
Lukt dat niet, dan heeft u wellicht 
professionele ondersteuning nodig. 
De medewerker van VraagWijzer 
wijst u waar u moet zijn.
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Herken 
en Meld 
Isolement

Maakt u zich zorgen over iemand in 
uw buurt? Ga over tot actie en meld 
het! Bewoners en wijkorganisaties 
zijn de ogen en oren van de wijk. De 
gemeente wil graag dat zij zich samen 
verantwoordelijk voelen voor de mensen 
die er wonen. Het begint al wanneer 
bewoners een beetje op elkaar te letten. 
Dit is vooral van belang als het gaat 
om kwetsbare buurtbewoners, zoals 
alleenstaande ouderen.

Misschien valt u iets op waardoor u zich 
zorgen maakt, zoals:
• U heeft iemand langere tijd niet gezien.
• De gordijnen zijn meerdere dagen achter 

elkaar dicht.
• De buitenboel is verwaarloosd.
• De brievenbus puilt uit met post.
• Iemand komt zonder opgaaf van redenen 

niet meer naar een activiteit.
• Iemand komt niet meer buiten, terwijl u 

deze persoon eerder wel buiten zag.
• Het huis is vervuild.
• Er staan verdorde planten voor het raam.
• U ziet een verwaarloosd huisdier achter 

het raam.

Wat kunt u zelf doen?
Indien u een van bovenstaande signalen 
herkent of zich om andere redenen zorgen 
maakt over een persoon, kunt u het 
volgende doen:

• Probeer zelf in contact te komen. Bel 
aan bij de woning van de persoon waar 
u zich zorgen om maakt, bij voorkeur op 
verschillende tijdstippen.

• Wordt de deur niet opengedaan? Of 
vindt u het lastig om aan te bellen? Vraag 
dan aan de naaste buren of ze deze per-
soon onlangs nog gezien of gesproken 
hebben.

Meldpunt Meld Isolement
U kunt uw zorgen melden in uw eigen wijk 
door langs te gaan het Meldpunt Meld 
Isolement in het Huis van de wijk:

  Arcadia, Apollostraat 209-211, 
Tel. 010 - 727 11 13

  Schiehoven, Hamakerstraat 77, 
Tel. 06 - 38 82 46 75

Wat gebeurt er met uw melding?
• Uw melding wordt in MeldIsolement.nl 

geplaatst.
• Bij de melding wordt alleen het adres 

vermeld van de persoon waar u zich 
zorgen over maakt. Uw naam wordt niet 
vermeld.

• Binnen MeldIsolement.nl wordt gekeken 
of er meer signalen of juist geen signalen 
uit de wijk zijn over deze bewoner op het 
bewuste adres.

• Indien uit de afgegeven signalen blijkt 
dat er iets mis zou kunnen zijn, volgt een 
huisbezoek.

Aanvullende info
MeldIsolement is een van de actiepunten 
uit Voor Mekaar, het programma van de 
gemeente Rotterdam voor de bestrijding 
van eenzaamheid onder ouderen. De 
gemeente vindt het belangrijk dat bewoners 
in de wijk aandacht hebben voor elkaar. Dat 
ondersteunt de gemeente door met diverse 
organisaties voor welzijn en zorg samen te 
werken in de wijk. 

Bezoek de website voor meer informatie:
www.rotterdam.nl/iklaatjenietalleen 
en www.rotterdam.nl/wonen-leven/
meld-isolement/

Paspoort / 
Identiteits-
kaart / 
Rijbewijs

1. Paspoort / identiteitskaart
Met een paspoort of identiteitskaart (ook 
wel ID-kaart en ID-bewijs) toont u aan wie 
u bent en u kunt ermee reizen. Met een 
identiteitskaart naar de meeste Europese 
landen, met een paspoort naar ieder land. 
Soms is een aanvullend visum nodig. 

Aanvragen
Hiervoor moet u langskomen. 
U maakt online een afspraak op 
www.rotterdam.nl/paspoort of 
www.rotterdam.nl/identiteitskaart of u 
belt met ons servicenummer 14 010.
U kunt ook langskomen zonder afspraak. 

Door medische redenen niet persoonlijk 
langskomen
Het is mogelijk om uw aanvraag op uw 
woon- of verblijfadres te doen. U maakt 
hiervoor telefonisch een afspraak via 14010.

Ophalen
Voor het ophalen van uw nieuwe paspoort 
of identiteitskaart hoeft u géén afspraak 
te maken. U moet uw reisdocument zelf 
komen afhalen, dit kan niet met een 
machtiging. Hierbij moet u uw afhaalbewijs 
tonen. U kunt uw paspoort ook laten 
bezorgen op het adres waar u verblijft. De 
baliemedewerkers geven u graag uitleg. 

Meer weten
Kijk voor meer informatie over het aan-
vragen, ophalen of bezorgen van uw reis-
document op www.rotterdam.nl/paspoort, 
www.rotterdam.nl/identiteitskaart of bel 
14010.

2. Rijbewijs
U kunt een rijbewijs aanvragen als u 
bent geslaagd voor een theorie- en 
praktijkexamen of uw huidige rijbewijs 
verloopt. 

Aanvragen 
Hiervoor moet u langskomen. 
U maakt online een afspraak op 
www.rotterdam.nl/rijbewijs of u belt met 
14 010. U kunt ook langskomen zonder 
afspraak.

Ophalen
Voor het ophalen van uw nieuwe rijbewijs 
hoeft u géén afspraak te maken. U moet 
uw rijbewijs zelf komen afhalen, dit kan 
niet met een machtiging. Hierbij moet u uw 
afhaalbewijs tonen. 

Meer weten
Kijk voor meer informatie over het 
aanvragen en ophalen van uw rijbewijs op 
www.rotterdam.nl/rijbewijs of bel 14010.
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Senioren en 
veiligheid

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat u en andere senioren zich veilig 
voelen in hun huis en buurt. Daarom werken wij met verschillende partners zoals 
politie en brandweer aan een prettige en veilige leefomgeving voor ouderen. Wij 
richten ons op brandveiligheid, fi nancieel misbruik en geven u tips over hoe u 
babbeltrucs op straat of bij de voordeur kunt herkennen.

De gemeente zorgt voor preventie en 
voorlichting en ook werken we aan meer 
toezicht op straat en in de buurt. Maar 
gelukkig kunt u zelf ook veel doen om uw 
leefomgeving veiliger te maken. Gebruik 
daarbij de tips en voorlichting die in deze 
gids staan. Ook is het belangrijk dat u 
overlast en onveilige situaties meldt aan 
bijvoorbeeld de politie of de gemeente. 
Met uw melding kunnen wij een oplossing 
zoeken voor de situatie. 

Een veilige buurt waar mensen elkaar 
kennen, aanspreken en elkaar helpen is van 
grote waarde voor ons en voor u als bewoner 
van Rotterdam. Zo zorgen we samen voor 
een fi jne en veilige woonomgeving. 

Contact
Tel. 14 010
www.rotterdam.nl/seniorenenveiligheid

Babbeltrucs
Misschien heeft u er wel eens van gehoord: babbeltrucs. Het zijn smoesjes waarmee 
oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters komen aan de deur of spreken 
mensen aan op straat. Ze zien er vaak betrouwbaar uit en hebben een geloofwaardig 
verhaal. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of dat ze de meterstand 
komen opnemen. Wij geven u tips om babbeltrucs te herkennen en te voorkomen. 

 TIP 1 Weet wie er aanbelt
Kijk voor u opendoet wie 

er heeft aangebeld. Vraag dan eerst wie 
hij is en wat hij komt doen. Vraag ook om 
een identiteitsbewijs. Kijk door het raam, 
de deurspion of gebruik de intercom. 
Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat 
zonder open te doen. Open de voordeur bij 
woongebouwen met een centrale toegang 
alleen voor uw eigen bezoek.

TIP 2  Zet de deur op een kier 
Zorg dat u de deur op een 

kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een 
deurketting of kierstandhouder. 

TIP 3 Wees ook overdag alert
Babbeltrucs en overvallen 

vinden niet alleen ’s avonds plaats. Wees 
ook overdag alert op mensen met slechte 
bedoelingen. Wanneer u iemand die u niet 
kent binnenlaat, doe dan altijd zelf de deur 
achter hem of haar dicht.

 TIP 4 Geeft nooit uw pinpas 
of pincode af

Uw pas en uw pincode zijn van u. 
Betrouwbare instanties vragen daar nooit 
naar. Voor het blokkeren van een rekening 
zijn uw pinpas en pincode niet nodig.

 

TIP 5 Twijfel? Bel de politie!
Twijfelt u aan de goede 

bedoelingen van een bezoeker of mist u 
spullen in huis? Bel dan 112 (bij spoed of 
een verdachte situatie) of 0900-8844 (als 
u achteraf een melding wilt doen). Maak in 
ieder geval altijd melding en doe eventueel 
een aangifte. Nadat u de politie heeft 
gesproken, breng dan ook de mensen in 
uw woonomgeving op de hoogte zoals de 
buren, huismeester of conciërge. 

Contact
Telefoonnummer 112 (bij spoed en verdachte situaties)
Telefoonnummer 0900-8844 (aangifte of melding)
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een verdachte situatie) of 0900-8844 (als 
u achteraf een melding wilt doen). Maak in 
ieder geval altijd melding en doe eventueel 
een aangifte. Nadat u de politie heeft 
gesproken, breng dan ook de mensen in 
uw woonomgeving op de hoogte zoals de 
buren, huismeester of conciërge. 

Contact
Telefoonnummer 112 (bij spoed en verdachte situaties)
Telefoonnummer 0900-8844 (aangifte of melding)
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Brandveilige woning
Brand in huis. Gelukkig is de kans daarop niet heel groot. Maar het is toch goed om er 
eens bij stil te staan. Weet u wat u moet doen als er bij u of uw buren brand uitbreekt? 
Is uw woning brandveilig? En heeft u rookmelders in huis? We geven u belangrijke 
tips om uw woning brandveilig te maken. 

 TIP 1Bedenk een vluchtplan
Wanneer u een brand meldt, 

heeft de brandweer tijd nodig om uw huis 
te bereiken. Daarom is het belangrijk dat u 
een vluchtplan heeft. Welke route kunt u het 
beste nemen? Oefen het vluchtplan eens 
bijvoorbeeld samen met uw buren en met 
uw ogen dicht.

 TIP 2 Houd uw vluchtroute 
vrij van obstakels

Rollators, scootmobielen en andere 
grote voorwerpen zijn gevaarlijk op uw 
vluchtroute naar buiten. Bovendien zorgen 
rollators en scootmobielen voor heel veel 
rook wanneer ze vlam vatten.

 TIP 3 Vlucht nooit door de rook
Rook is levensgevaarlijk. 

Kunt u uw huis niet uit omdat uw vluchtroute 
vol staat met rook? Blijf dan in uw woning 
en laat de hulpdiensten weten dat u nog 
in uw huis bent. Ga voor het raam of op 
uw balkon staan, zodat de hulpdiensten u 
kunnen zien.

 TIP 4 Laat rookmelders 
installeren

Rookmelders zijn heel belangrijk voor de 
brandveiligheid in uw omgeving. 

Als u slaapt, ruikt u niets. Rookmelders 
waarschuwen u bij brand. Controleer 
regelmatig of de rookmelder nog werkt.

 TIP 5 Download de checklist
De brandweer heeft een 

checklist gemaakt, zodat u snel kunt 
nagaan of uw huis brandveilig is. Kijk op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid/
folders-brandveiligheid, bekijk alle tips en 
download de checklist. Of vraag iemand 
dat voor u te doen.

Contact
Telefoonnummer 112
www.brandweer.nl

Financieel misbruik 
Er kan een moment komen dat u niet meer zelfstandig uw administratie kunt doen. 
Dan is het belangrijk dat iemand die u vertrouwt dat van u kan overnemen. Soms kan 
iemand ook fi nancieel misbruik maken van uw kwetsbare situatie. Regel daarom uw 
fi nanciële zaken voor als u het zelf niet meer kunt. Voorbeelden van fi nancieel 
misbruik zijn: pinpasfraude, een gedwongen testamentswijziging, diefstal van geld, 
sieraden, goederen, verkoop van eigendommen, misbruik van machtigingen of 
rekeningen. Wij geven u tips om fi nancieel misbruik te voorkomen.

TIP 1 Praat erover en leg afspra-
ken vast Doe dit met uw 

kinderen of een betrouwbaar persoon in uw 
omgeving. Schrijf de afspra ken op papier 
voorzien van uw hand tekening en datum of 
regel het offi cieel via een levens testament bij 
de notaris. Lees de brochures en checklist 
op www.wievandedrie.nl of neem contact op 
met een notaris bij u in de buurt. Bekijk ook 
de fi nanciële checklist hier: 
http://bit.ly/2xqOiV3 

TIP 2 U kunt ook bellen 
met de Notaristelefoon: 

0900-346 9393.

TIP 3 Leer zelf hoe u de admini-
stratie moet doen Doet uw 

partner uw administratie? Zorg dat u zelf 
ook begrijpt hoe u dat moet doen, als uw 
partner het niet meer kan. Vindt u het toch 
lastig om zelf uw administratie te doen? 
De VraagWijzer weet raad. In de rubriek 
Algemeen vindt u het adres van de 
VraagWijzer bij u in de buurt.

TIP 4 Regel alles goed samen 
met uw bank

• Regel zoveel mogelijk betalingen 
automatisch. Dan weet u zeker dat 
uw vaste lasten iedere maand op tijd 
worden betaald en er geen achterstanden 
ontstaan. 

• Volg ook een cursus internetbankieren 
voor senioren. Informeer bij uw bank naar 
de mogelijkheden. 
• Heeft u een mantelzorger? Neem naast 
uw eigen bankrekening een aparte huis-
houdrekening en stort hier maandelijks 
automatisch een bedrag op. Dit geld kan 
een mantelzorger gebruiken voor de bood-
schappen. Vraag bij uw bank alvast een 
gemachtigde pas aan op naam van bijvoor-
beeld één van uw kinderen, mantelzorger of 
vertrouwens persoon. Met deze pas kan dan 
voor u gepind worden. Bij misbruik kunt u 
deze pas meteen blokkeren. 

TIP 5  Vier ogen zien meer
Wanneer u administratieve 

hulp inschakelt, zorg dan dat u zelf toezicht 
houdt op de administratie, zolang u dit kunt. 
Als u daartoe niet meer in staat bent, zorg 
dan dat een tweede persoon kan meekijken.

TIP 6 Bel Veilig Thuis Rotterdam 
Rijnmond (VTRR) als u denkt 

dat er sprake is van fi nancieel misbruik, bij 
uzelf of in uw omgeving: 0800-2000 (gratis). 
Via dit nummer is VTRR 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar. Of praat over 
uw vermoedens met iemand die u vertrouwt 
in uw omgeving. Op de website van de GGD 
leest u meer over fi nancieel misbruik en vindt 
u meer handige tips. Raadpleeg de website 
hier: http://bit.ly/1KZ1CzR

Contact
Tel. 0800-2000
www.veiligthuisrr.nl



Actief in de wijk 2017-2018  •  Hillegersberg-Schiebroek  •  33

Financieel misbruik 
Er kan een moment komen dat u niet meer zelfstandig uw administratie kunt doen. 
Dan is het belangrijk dat iemand die u vertrouwt dat van u kan overnemen. Soms kan 
iemand ook fi nancieel misbruik maken van uw kwetsbare situatie. Regel daarom uw 
fi nanciële zaken voor als u het zelf niet meer kunt. Voorbeelden van fi nancieel 
misbruik zijn: pinpasfraude, een gedwongen testamentswijziging, diefstal van geld, 
sieraden, goederen, verkoop van eigendommen, misbruik van machtigingen of 
rekeningen. Wij geven u tips om fi nancieel misbruik te voorkomen.

TIP 1 Praat erover en leg afspra-
ken vast Doe dit met uw 

kinderen of een betrouwbaar persoon in uw 
omgeving. Schrijf de afspra ken op papier 
voorzien van uw hand tekening en datum of 
regel het offi cieel via een levens testament bij 
de notaris. Lees de brochures en checklist 
op www.wievandedrie.nl of neem contact op 
met een notaris bij u in de buurt. Bekijk ook 
de fi nanciële checklist hier: 
http://bit.ly/2xqOiV3 

TIP 2 U kunt ook bellen 
met de Notaristelefoon: 

0900-346 9393.

TIP 3 Leer zelf hoe u de admini-
stratie moet doen Doet uw 

partner uw administratie? Zorg dat u zelf 
ook begrijpt hoe u dat moet doen, als uw 
partner het niet meer kan. Vindt u het toch 
lastig om zelf uw administratie te doen? 
De VraagWijzer weet raad. In de rubriek 
Algemeen vindt u het adres van de 
VraagWijzer bij u in de buurt.

TIP 4 Regel alles goed samen 
met uw bank

• Regel zoveel mogelijk betalingen 
automatisch. Dan weet u zeker dat 
uw vaste lasten iedere maand op tijd 
worden betaald en er geen achterstanden 
ontstaan. 

• Volg ook een cursus internetbankieren 
voor senioren. Informeer bij uw bank naar 
de mogelijkheden. 
• Heeft u een mantelzorger? Neem naast 
uw eigen bankrekening een aparte huis-
houdrekening en stort hier maandelijks 
automatisch een bedrag op. Dit geld kan 
een mantelzorger gebruiken voor de bood-
schappen. Vraag bij uw bank alvast een 
gemachtigde pas aan op naam van bijvoor-
beeld één van uw kinderen, mantelzorger of 
vertrouwens persoon. Met deze pas kan dan 
voor u gepind worden. Bij misbruik kunt u 
deze pas meteen blokkeren. 

TIP 5  Vier ogen zien meer
Wanneer u administratieve 

hulp inschakelt, zorg dan dat u zelf toezicht 
houdt op de administratie, zolang u dit kunt. 
Als u daartoe niet meer in staat bent, zorg 
dan dat een tweede persoon kan meekijken.

TIP 6 Bel Veilig Thuis Rotterdam 
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Contact
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www.veiligthuisrr.nl
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Bergse Voorplas
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Seve 

Rotterdam

Sint
Franciscus
Gasthuis

Meidoornweide

Plaswijckpark

Kralingse Bos

Melanchtonweg

Meijersplein

Adressen

VraagWijzer
Argonautenweg 23

Huis van de wijk
A | Arcadia
  Apollostraat 209-211
B | Schiehoven
  Hamakerstraat 77

Overige
1 | DOCK 
     Apollostraat 209-211
2 | Humanitas
     Archillesstraat 290
3 | DOCK
     Hamakerstraat 77
4 | Sint Fransiscus Gasthuis
     Kleiweg 500
5 | Huisartsenpost 
  Sint Fransiscus Gasthuis
     Kleiweg 500

Kijk op Zorgkaartrotterdam.nl
voor het hele overzicht

De juiste zorg 
is dichterbij 
dan u denkt.
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van de wijk
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Huis van de Wijk

Arcadia
Apollostraat 209 - 211

3054 TB Rotterdam

Ontmoetingsplaats voor 

wijkbewoners, activiteiten en 

ondersteuning

Huis van de Wijk Arcadia

010 - 727 11 13

Schiehoven
Hamakerstraat 77

3052 JA Rotterdam

Ontmoetingsplaats voor 

wijkbewoners, activiteiten en 

ondersteuning

Huis van de Wijk Schiehoven

06 - 38 82 46 75

www.dock.nl

Algemeen

Advies- en meldpunt 
verwarde personen
Meldpunt voor Rotterdammers 

die zich zorgen maken om 

iemand met verward gedrag. U 

kunt het meldpunt 24 uur per dag 

bellen: 010 - 267 07 00. U kunt 

advies vragen en melden.

010 - 267 07 00

Alleszelf.nl
Richt zich uitsluitend op ouderen 

en stelt hun eigen kracht centraal.  

Om tot op de hoogste leeftijd 

zelfstandig in de eigen woning te 

blijven wonen. 

info@alleszelf.nl

085 - 888 40 80

www.alleszelf.nl

Bibliotheek aan Huis
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. Bezoek de website voor 

meer informatie of bel.

bibliotheekaanhuis@bibliotheek. 

 rotterdam.nl

010 - 281 61 00

www.bibliotheek.rotterdam.nl/ 

 bibliotheek-aan-huis

Bibliotheek Schiebroek
Kastanjeplein 8

3053 CD Rotterdam

Openingstijden:  

ma. 14.00 – 17.00 uur;  

wo. 12.00 – 17.00 uur;  

do. en vr. 14.00 – 17.00 uur;  

za. 10.00 – 13.00 uur;  

di. en zo. gesloten.

schiebroek@bibliotheek. 

 rotterdam.nl

010 - 281 63 74 

www.bibliotheek.rotterdam.nl

De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale 

service voor ouderen 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.  

d.spanjer@ouderenfonds.nl

0900 - 6080 100 /  

030 - 656 77 74

www.ouderenfonds.nl

Gemeente Rotterdam |  
14 010
Coolsingel 40

3011 AD Rotterdam

Geopend van maandag t/m 

vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 

uur. Zaterdag van 09.00 uur t/m 

17.00 uur. Op zon- en feestdagen 

gesloten.

14 010

www.rotterdam.nl

Granny’s Finest
Weena 505

3013 AL Rotterdam

Modemerk Granny’s Finest 

organiseert handwerkclubs 

voor senioren. Houdt u van 

handwerken? Nieuwe mensen 

zijn altijd welkom! 

info@grannysfinest.com

010 - 870 02 33

www.grannysfinest.com

KBR | Kredietbank 
Rotterdam 
Prins Alexanderplein 21

3067 GC Rotterdam

De Kredietbank Rotterdam 

(KBR) adviseert, begeleidt en 

ondersteunt u bij de aanpak van 

uw financiële problemen. Alleen 

als u een doorverwijzing heeft 

vanuit VraagWijzer gaat u naar 

de KBR. 

14 010 

www.rotterdam.nl/apps/ 

 rotterdam.nl/locaties/ 

 kredietbank-rotterdam
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Korrelatie
Stationsplein 125

3818 LE Amersfoort

Wij bieden anonieme, 

professionele, psychische en 

psychosociale hulp. Korrelatie 

geeft individueel advies en hulp 

aan iedereen die hierom vraagt. 

Dit kan telefonisch en online. 

vraag@korrelatie.nl

0900 - 1450

www.korrelatie.nl

Mantelzorglijn
Heeft u een vraag over 

mantelzorg of heeft u juridisch 

advies nodig? Bel dan de Mezzo 

Mantelzorglijn: 0900 20 20 496 (€ 

0,10 p/m) tussen 9.00 en 16.00 

uur 

0900 - 2020 496

www.mezzo.nl

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem (M.) is 

het onafhankelijke meldpunt waar 

je anoniem informatie kunt geven 

over criminaliteit en misdaad. 

Jouw anonimiteit staat hierbij 

altijd centraal. 

0800 - 7000 

www.meldmisdaad.nl

Meldingen buitenruimte
Bij losliggende stoeptegels, 

kapotte lichtmasten of andere 

obstakels in de buitenruimte kunt 

u een melding maken via 14 010, 

www.rotterdam.nl/meldingen of 

de BuitenBeter App (voor op de 

smartphone).

14 010

Nederlandse Bond voor 
Pensioenbelangen - NBP
Scheveningseweg 7

2517 KS ‘s-Gravenhage

De Nederlandse Bond voor 

Pensioenbelangen (NBP) is 

een onafhankelijke organisatie 

die opkomt voor de pensioen 

belangen van gepensioneerden 

en toekomstig gepensioneerden.

info@pensioenbelangen.nl

070 - 360 19 21 

www.pensioenbelangen.nl

Notaristelefoon
Voor meer informatie over een 

levenstestament of volmacht en 

wie u vraagt om uw belangen te 

behartigen, kunt u bellen met de 

Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93 

(iedere werkdag tussen 09.00 en 

14.00 uur, € 0,80  per minuut).

0900 - 3469 393

www.notaris.nl/notaristelefoon

OSO-Rotterdam
Belangenbehartiging voor 

Rotterdamse ouderen. OSO 

is een samenwerkingsverband 

van de KBO, PCOB en de 

Rotterdamse Ouderen Bond. 

Bezoek de website voor meer 

informatie of bel.

info@osorotterdam.nl

010 - 466 76 26

www.osorotterdam.nl

Ouderen Ombudsman
Onafhankelijke vraagbaak, 

speciaal voor ouderen, om 

hen op weg te helpen. Via de 

telefoon, maar ook via internet.

0900 - 6080 100

www.ouderenombudsman.nl

Politie
112 (spoed)

0900 - 88 44 (algemeen)

www.politie-rijnmond.nl

Protestants Christelijke 
Ouderen Bond
De PCOB behartigt je belangen 

als senior. En inspireert je 

om mee te denken over die 

toekomst. Of het nu gaat om 

zorg, welzijn of wonen, inkomen 

of pensioen.

Dhr. J. de Jager

info@consultantdejager.nl

www.pcob.nl

Roze 50+
Ondersteunt en stimuleert 

Roze50-plussers en hun 

initiatieven. Roze50+ wil de 

leefsituatie, de gezondheid 

en het welzijn van LHBT’s 

(Lesbisch,Homo, Bi,- en 

Transgender) verbeteren 

door bundeling van kennis en 

ervaringen belangenbehartiging. 

info@roze50plus.nl

www.roze50plus.nl

Sensoor
Voor emotionele ondersteuning 

of een gesprek van mens tot 

mens, dag en nacht bereikbaar, 

anoniem.

rotterdam@sensoor.nl

010 - 436 23 23

www.sensoor.nl

Slachtofferhulp Nederland 
Bent u slachtoffer, getuige of 

nabestaande? Neem gerust 

contact met ons op. Wij 

ondersteunen u op praktisch, 

juridisch en emotioneel 

gebied na een misdrijf, een 

verkeersongeluk, vermissing of 

calamiteit.

0900 - 0101

www.slachtofferhulp.nl
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Snel Herstelteam
Bij gevaarlijke of onveilige 

situaties kunt u bij 14 010 vragen 

naar het ‘Snel Herstel-team’. 

Bijvoorbeeld bij een omgevallen 

boom of een groot gat in de 

weg. Het Snel Herstel-team zorgt 

ervoor dat deze situaties binnen 

24 uur opgelost zijn.

14 010

Stichting Histories 
Hillegersberg
Kerstant v.d. Bergelaan  43a

3054 EN Rotterdam

Stichting die zich bezighoudt 

met de sociale historie van ons 

gebied.

histories.hillegersberg@gmail.com 

06 - 23 12 81 78

Stichting stedebouwkundig 
wijkbehoud
Ringdijk 43

3052 KS Rotterdam

Behoud van historische 

gebouwen in Hillegersberg-

Schiebroek

010 465 47 75

Veilig Thuis Rotterdam
Heeft u of iemand in 

uw omgeving te maken 

met financiële uitbuiting, 

verwaarlozing of mishandeling? 

Neem dan (anoniem) contact 

op met Veilig. Een deskundige 

medewerker kijkt samen met 

u welke hulp nodig is om het 

misbruik te stoppen. 24/7 

bereikbaar.

0800 - 2000

www.veiligthuisrr.nl

Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1

3941 XV Doorn

info@veteranenplatform.nl

0343 - 47 41 41

www.veteranenplatform.nl
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Actief in de straat

Algemene Tuinders 
vereniging Terbregge
Lage Limiet 31

3053 KD Rotterdam

Volkstuin vereniging

atvterbregge@kpnmail.nl

06 - 50 84 71 78

Anders Ouder Worden 
Schiebroek
Meidoornsingel 181

3053 BP Rotterdam

Actieve bewonersgroep, die 

activiteiten organiseert voor en 

door ouderen

Wil Scheffers

06 - 29 33 96 79

www.pluspunt.nl 

Bewonersorganisatie 
InHillegersberg
Rotterdam

Bewonersorganisatie met actieve 

commissies op o.a. milieu, 

vliegtuiglawaai, participatie

info@inhillegersberg.nl 

www.inhillegersdberg.nl 

Bewonersorganisatie 
Kleiwegkwartier
Antony Duyklaan 9

3051 HA Rotterdam

Bewonersorganisatie 

Kleiwegkwartier (BOK) met 

spreekuren voor de bewoners 

op dinsdag, woensdag en 

donderdagmorgen

info@bokrotterdam.nl 

010 - 422 44 45

www.bokrotterdam.nl 

Lusthof
Hazelaarweg 39

3053 PM Rotterdam

Volkstuin vereniging

volkstuin@lusthofrotterdam.nl 

010 - 422 99 83

www.vtlusthof.nl 

Volkstuinvereniging Ons 
Genoegen
Hoge Limiet 125

3053 KT Rotterdam

Volkstuin vereniging

info@vtvog.nl

010 - 418 09 12

www.vtvog.nl 

bewonersorganisatie 
110-morgen
Minervalaan  96

3054 SK Rotterdam

Belangenbehartiging voor de 

bewoners van de wijk 110_

morgen

info@bo110morgen.nl

010 - 418 86 90

Bewonersorganisatie 
InHillegersberg
Belangenbehartiging voor de 

bewoners van Hillegersberg

info@inhillegersberg.nl

Bewonersorganisatie 
Kleiwegkwartier
Anthony Duijklaan 9

3051 HA Rotterdam

Belangenbehartiging voor 

de bewoners van het 

Kleiwegkwartier

info@bokrotterdam.nl

010 - 422 44 45 

Bewonersorganisatie  
Leven in Schiebroek
Kastanjesingel 80

3053 HN Rotterdam

Belangenbehartiging voor de 

bewoners van Schiebroek

info@leveninschiebroek.nl

010 - 422 77 28

OpzoomerMee
Ondersteunen en faciliteren 

van bewoners die activiteiten 

in hun eigen straat/buurt willen 

organiseren om de nabuurschap 

en sociale samenhang te 

versterken.

info@opzoomermee.nl

010 - 213 10 55

www.opzoomermee.nl
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Cultureel

AMIVEDI Nederland / 
Stichting Amivedi
Huisdier vermist of gevonden? 

Meld het bij Amivedi!

rotterdam@amivedi.com

0900 - 264 83 34

www.amivedi.nl

Con Amore
Burg. de Villeneuvesingel  1

Rotterdam

Koor voor mensen met 

geheugenproblemen. Zij komen 

wekelijks bij elkaar om te 

repeteren.

Marjan van Dorp

De Winkel van Zinkel
Asserweg 445

3052 AC Rotterdam

Zangpedagogie en elke 

vrijdagmorgen Wijkkoor 

Schiebroek

Fredrique Schoonis

010 - 465 89 67

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

mobiele huiskamerdisco waarbij 

buurtbewoners op bezoek gaan 

bij ouderen met een draagbare 

platenspeler en singeltjes 

met muziek van toen. Bent u 

65-plusser, woont u op zichzelf 

en houdt u van muziek? Of kent 

u iemand die dit leuk zou vinden? 

Neem dan contact met ons op. 

De kosten? GRATIS!

Josette de Vroeg 

plaatje@hetdanspaleis.com

06 - 333 060 83 

www.hetdanspaleis.com

Museum Boijmans van 
Beuningen
Museumpark 18

3015 CX Rotterdam

Museum Boijmans Van 

Beuningen is een museum voor 

beeldende kunst, gelegen aan 

het Museumpark te Rotterdam. 

Het museum toont creaties op 

het gebied van beeldende kunst, 

toegepaste kunst en design.

www.boijmans.nl

Muziekschool SKVR
Ringdijk 50

3052 KS Rotterdam

Allerlei opleidingen op het gebied 

van Muziek- Dans- en Beeldende 

kunst. Onderdeel van  Stichting 

Kunstzinnige Vorming Rotterdam 

SKVR

010 - 436 13 66

www.skvr.nl 

Pathé Schouwburgplein
Schouwburgplein 101

3012 CL Rotterdam

Iedere maandag 13.30 uur film 

speciaal voor 50 plus publiek.  

€ 6,50 inclusief koffie, thee en 

iets lekkers.

www.pathe.nl/50plusbios

Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur
Mauritsweg 35

3012 JT  Rotterdam

De Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur adviseert de 

gemeente Rotterdam over kunst- 

en cultuur en verbindt cultuur, 

stad en samenleving.

rrkc@rrkc.nl

010 - 433 58 33

www.rrkc.nl

SKVR
Stichting Kunstzinnige 

Vorming Rotterdam (SKVR) 

biedt cursussen, workshops 

en evenementen in de 

kunstdisciplines: muziek, dans, 

theater, beeldende kunst, mode 

& design, fotografie & media en 

schrijven.

klantenservice@skvr.nl

010 - 436 13 66

www.skvr.nl

Stichting Vier het Leven
Vier het Leven organiseert 

activiteiten van deur tot deur 

voor ouderen. U wordt thuis 

opgehaald en samen met andere 

gasten gaat u gezellig naar een 

bioscoop, theater of concert. 

Ook ouderen met een rollator of 

rolstoel zijn van harte welkom.

info@4hetleven.nl

035 - 523 51 56 

(landelijk informatie- en 

reserveringsnummer)

www.4hetleven.nl

UITbureau voor ouderen
Het aanbod van het UITbureau 

is bedoeld voor alle ouderen 

in stadsregio Rotterdam.  De 

arrangementen zijn toegankelijk, 

ook als u bijvoorbeeld medische 

verzorging nodig heeft,  een 

rollator of een stok gebruikt. 

info@hetuitbureau.nl

010 - 767 00 88

www.hetuitbureau.nl

Volksuniversiteit Rotterdam
Heemraadssingel 275-277

3023 BE Rotterdam

info@vu-rotterdam.nl

010 - 476 12 00

www.volksuniversiteitrotterdam.nl
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Dienstverlening

Digikanjers DOCK
Hamakerstraat 77

3052 JA Rotterdam

Inloop op maandag- en 

woensdagmorgen in Huis van 

de Wijk Schiehoven voor allerlei 

vragen over formulieren of 

brieven van instanties, Digid 

aanvragen etc. 

Digikanjers DOCK Schiehoven

gkorteweg@dock.nl 

Digikanjers DOCK
Apollostraat 209 - 211

3054 TB Rotterdam

Inloop op dinsdag- en 

donderdagmorgen in Huis van de 

Wijk Arcadia voor allerlei vragen 

over formulieren of brieven van 

instanties, Digid aanvragen etc

Digikanjers DOCK Arcadia

gkorteweg@dock.nl 

Kluskanjers DOCK
Apollostraat 213

3054 TB Rotterdam

Kleine klusjes in en om het 

huis worden door vrijwilligers 

uitgevoerd

kluskanjers3052@gmail.com 

06 - 26 42 84 93

Mantelzorgkring 
Hillegersberg - Schiebroek
Apollostraat 209 - 211

3054 TB Rotterdam

Ondersteuning van 

mantelzorgers bij hun zorgtaken, 

lotgenotencontact en trainingen 

en workshops

Emile van der Steen / Anne René 

van Wissen

evdsteen@dock.nl

06 - 38 82 86 40 

www.dock.nl

Pameijer Klus en Werk 
Servicedienst
Rotterdam

Kleine klusjes in en om het 

huis door mensen met een 

verstandelijke beperking

Ineke Mos

ineke.mos@pameijer.nl 

Stop de Schuilden DOCK
Hamakerstraat 77

3052 JA  Rotterdam

Wekelijkse groep om grip te 

krijgen op de administratie en de 

schulden op te lossen

Stop de Schulden DOCK 

Schiehoven 

gkorteweg@dock.nl 

www.dock.nl 

Advokatenkollektief 
Rotterdam
Crooswijksesingel 34

3034 CJ Rotterdam

Het Advokatenkollektief 

Rotterdam behoort 

tot de grootste sociale 

advokatenkantoren van 

Nederland.

info@advokatenkollektief.com

010 - 465 09 66

010 - 465 40 39

www.advokatenkollektief.com

Geheugenpaleis (SOL 
Netwerk)
Waerschutstraat 11

3033 TL Rotterdam

Doel: vergeetachtige en licht 

dementerende ouderen zo lang 

mogelijk met plezier thuis te laten 

wonen. Ouderen kunnen bij de 

ontmoetingssoos samen met 

anderen activiteiten ondernemen. 

Voor mantelzorgers en familie zijn 

er gespreksgroepen, informatieve 

en educatieve bijeenkomsten en 

een spreekuur.

Saskia van der Zijden

info@solnetwerk.nl

010 - 244 8 240

06 - 24 35 22 26

www.solnetwerk.nl

Gilde
de Heuvel, Grotekerkplein 5

3011 GC Rotterdam

Ervaren gidsen begeleiden 

stadswandelingen waarin het 

verleden van de stad wordt 

belicht. Ook bus en fietsroutes 

mogelijk voor mensen die minder 

mobiel zijn. 

info@gilderotterdam.nl

010 - 203 84 85

www.gilderotterdam.nl

Grijs Genoeg(en), Centraal 
bureau Leger des Heils
Kooikerweg 10

3069 WP Rotterdam

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.

010 - 222 98 88

www.legerdesheils.nl
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Klup
Klup is een social app voor 

moderne senioren die op zoek 

zijn naar gezelligheid. Klup 

koppelt u aan uw buurtgenoten 

op basis van gemeenschappelijke 

interesses en locatie. Download 

de app in de AppStore of via 

Google Play.

020 - 261 57 81

www.kluppen.nl

OSO-Rotterdam
Belangenbehartiging voor 

Rotterdamse ouderen. OSO 

is een samenwerkingsverband 

van de KBO, PCOB en de 

Rotterdamse Ouderen Bond. 

Bezoek de website voor meer 

informatie of bel.

info@osorotterdam.nl

010 - 466 76 26

www.osorotterdam.nl

Pameijer
Ondersteuning van mensen 

bij het versterken van hun 

eigen kracht door middel van 

vrijwilligers in de lokale omgeving. 

Pameijer biedt ook hulp bij het 

opzetten van buurtcirkels. 

kenniscentrum.loket@pameijer.nl

010 - 271 00 00

www.pameijer.nl

Pluspunt
Graaf Florisstraat 41 

3021 CC  Rotterdam

Workshops en trainingen 

voor ouderen, voorlichting 

ouderenmishandeling en 

financiële uitbuiting, taal-

proeverij, cursus anders ouder 

worden.

Mevr. Heili Bassa 

info@pluspuntrotterdam.nl

010 - 467 17 11 

www.pluspuntrotterdam.nl 

Rouwstation Stichting 
Humanitas
Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Begeleiding, advies en informatie 

aan iedereen (jong en oud) die 

met rouw en verlies te maken 

heeft. Er wordt individuele 

begeleiding geboden en 

er zijn lotgenotengroepen. 

Maandelijks wordt het Rouwcafé 

georganiseerd waar thema’s 

worden besproken en waar plaats 

is voor contact en een luisterend 

oor.

Annette Hartlief

rouwstation@stichtinghumanitas.nl

010 - 425 01 01

www.rouwstation.nl

SOL (Samen Ondernemen 
Leren) Netwerk
Schommelstraat 69

3035 CG Rotterdam

Lang leve(n) thuis: met praktische 

oplossingen helpt SOL ouderen 

zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen.

Saskia van der Zijden en  

Jeanet Verdoold

info@solnetwerk.nl

010 - 244 82 40

www.solnetwerk.nl

SPIOR
Teilingerstraat 122 

3032 AW Hoek van Holland

Koepelorganisatie van 

islamitische organisaties in 

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

om vrijwilligers te koppelen aan 

ouderen om zo isolement te 

voorkomen. 

info@spior.nl

010 - 466 69 89 

www.spior.nl

Stichting OOPOEH
Zwanenburgwal 206-4

1011 JH  Amsterdam

‘Opa’s en ‘oma’s passen op 

een huisdier: ouderen hebben 

gezelschap en beweging, 

huisdieren krijgen aandacht en 

verzorging en de baasjes een 

betrouwbare oppas.

info@oopoeh.nl

020 - 785 37 45

www.oopoeh.nl

Was en strijkservice aan 
huis Met Hulp van Aafje
Met de service ‘wassen met zorg’ 

wordt uw kleding wekelijks op 

een vaste dag thuis opgehaald en 

naar de wasserij gebracht. Voor 

tarieven, raadpleeg de website 

of bel.

088 - 823 32 33

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

Kookgroep Huis van de 
Wijk Schiehoven DOCK
Hamakerstraat 77

3052 JA Rotterdam

Twee wekelijks maken 

wijkbewoners met elkaar de 

maaltijd klaar in Schiehoven

Kookgroep Huis van de Wijk 

Schiehoven

Apetito
Apetito bezorgt in heel Nederland 

vriesverse en warme maaltijden 

aan huis. De vaste chauffeurs 

leveren de maaltijden persoonlijk 

bij u thuis af.  Er is een keuze uit 

130 maaltijden.

info@apetito.nl

0800 - 023 29 75 (gratis)

www.apetito-shop.nl

Stichting Oma’s Pop-up
Bierstraat 123-C

3011 XA Rotterdam

Op verschillende locaties 

bereiden senioren maaltijden 

onder leiding van een chef-kok. U 

kunt meekoken of mee-eten. 

info@omaspopup.nl

06 - 11 28 85 09 

www.omaspopup.nl
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Koffie, inloop en 
Ontmoeting

Hé Hallo 
Haringpakkersstraat 27a

3026 TA Rotterdam

Bij ‘Hé Hallo’ gaat het om de 

inzet van Skype voor senioren ter 

vergroting van hun contacten en/

of hun netwerk/relaties. Skypen 

op computer, laptop of mobiel is 

een goed alternatief voor (thuis)

bezoek.

www.he-hallo.eu

Natuurtalent
Veldkersweg 50 

3053 JR Rotterdam

Natuurtuin en theeschenkerij

Karin van der Welp

post@talentfabriek010.nl 

06 - 48 21 99 31

www.talentfabriek010.nl 

Oranjekerk
Rozenlaan 20

3051 LS Rotterdam

Elke woensdagmorgen inloop 

voor wijkbewoners, culturele 

ochtenden en wijkbibliotheek

Roze Salon
COC, Schiedamsesingel 175 

3012 BB  Rotterdam

Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 

(Lesbisch, Homo, Bi,- en 

Transgender) of roze ouderen. 

Elke laatste zondag van de 

maand.

Dhr. Rien Boegheim 

rienboegheim@gmail.com

06 - 39 42 90 50 

Roze Salon Humanitas
Othelloweg 377-379 

3194 GR  Hoogvliet

Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 

(Lesbisch, Homo, Bi,- en 

Transgender) of roze ouderen. 

Elke woensdag vanaf 14.00 uur. 

Dhr. Arie van Dijk 

ariesvandijk51@live.nl

06 - 28 42 94 74 

Salon Humanitas Bergweg
Bergwegplantsoen 10 

3037 SK  Rotterdam

Ontmoetingsplaats voor LHBT’s 

(Lesbisch, Homo, Bi,- en 

Transgender) of roze ouderen. 

Elke woensdag van 13.30 – 16.30 

uur en elke vrijdag van 14.00 – 

16.30 uur.

Stichting Activos
Fockema Andreaspad  9

3053 TW Rotterdam

Activiteiten voor senioren in het 

gebied Hillegersberg-Schiebroek

Anna-Marie ten Haken, Connie 

de Ruiter

06 - 82 37 49 25 

Ver van Hier 
Kleiweg 69

3051 GJ Rotterdam

Koffie-café, kinder- en 

jeugdboekhandel

dichtbij@vervanhierrotterdam.nl 

010 - 845 13 36

www.vervanhierrotterdam.nl 

Zonnebloem
Rotterdam

De Zonnebloem organiseert 

activiteiten (o.a. uitstapjes en 

gezellige bijeenkomsten) voor 

mensen die zonder een beetje 

hulp niet meer zo makkelijk de 

deur uit komen. Meer informatie 

bij An of Margriet.

Margriet van Gestel of An Huijser

010 - 412 92 32

06 - 48 19 89 77



M
ed

is
ch

 e
n 

zo
rg

Actief in de wijk 2017-2018  •  Hillegersberg-Schiebroek  •  47

Apotheek

Apotheek Beethoven
van Beethovensingel 2

3055 JJ Rotterdam

010 - 422 71 90

Apotheek Hillegersberg
Minervaplein 2 a

3054 SK Rotterdam

010 - 418 18 83

Apotheek Kostenze
Peppelweg 146 d

3053 GK Rotterdam

010 - 418 15 00

Groapotheek B.V.
Emmalaan 79

3051 JE Rotterdam

010 - 461 14 67

Schiebroekse Apotheek
Kleiweg 173

3051 GP Rotterdam

010 - 418 12 34

Wilgen Apotheek B.V.
Kastanjeplein 4 a

3053 CD Rotterdam

010 - 148 35 38

Huisarts

E.M. Bautz
Kastanjeplein 4 b

3053 CD Rotterdam

010 - 418 92 22

www.denboerbautz.praktijkinfo.nl 

W.D. Boswinkel
van Beethovenlaan 60

3055 JD Rotterdam

info@praktijkboswinkel.nl

010 - 303 18 00

www.bergsebos.nl 

M.C. Busser
Kastanjeplein 4 b

3053 CD Rotterdam

010 - 418 08 80

www.huisartsenpraktijkbusser. 

 uwartsonline.nl 

M. van Eck
Kleiweg 193

3051 XH Rotterdam

010 - 418 19 06

www.huisartsenpraktijkvaneck.nl 

B.A. Geurts
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 418 13 34

www.rijlaarsgeurts.nl 

J.J. Groeneveld
Straatweg 57 a

3051 BD Rotterdam

jj.groeneveld@huisartsen.nl 

010 - 422 54 56

E. van Hagen
van Beethovenlaan 60

3055 JD Rotterdam

010 - 303 18 00

www.bergsebos.nl 

E.M. Herman
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 418 55 60

www.herman. 

 mijnhuisartsenpraktijk.net 

P. van Iperen
Kastanjeplein 4 b

3053 CD Rotterdam

010 - 418 92 22

www.huisartsenpraktijkvaniperen. 

 uwartsonline.nl 

F. de Jong
Kastanjeplein 4 b

3053 CD Rotterdam

010 - 418 40 56

www.huisartspraktijkvaniperen. 

 uwartsonline.nl 

C.J. Kuipers
Bergse Linker Rotterkade 294 b

3056 LJ Rotterdam

010 - 303 12 90

www.huisartsterbregge. 

 praktijkinfo.nl 

B.F. van Leenen
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 418 85 00

www.vanleenen.praktijkinfo.nl 

J. Pennings
Prins Frederik Hendrikstraat 1 a

3051 EM Rotterdam

010 - 422 51 46

www.pennings.praktijkinfo.nl 

C.M. Reincke - 
Grootendorst
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

praktijkwinckersreincke@ 

 gmail.com

010 - 422 58 49

www.winckersreincke. 

 praktijkinfo.nl 

T.C.F. Rijlaarsdam - 
Hermsen
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 418 13 34

www.rijlaarsgeurts.nl 

I. Schalkwijk
Ganzerikplein 50

3053 EA Rotterdam

010 - 418 59 99
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W.T. Smid
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 422 53 53

S. Winckers - Kerkhof
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 422 58 49

www.winckersreincke. 

 praktijkinfo.nl 

P. Zoomers
Minervaplein 2 b

3054 SK Rotterdam

010 - 418 26 94

www.zoomers.praktijkinfo.nl

Overig

Actief Fysio
Kastanjeplein 4

3053 CD Rotterdam

Medische Fitness in Medisch 

Centrum Schiebroek

B. van der Berg

info@actieffysiotherapie.nl

010 - 418 76 44

www.actieffysiotherapie.nl

AlzheimerTelefoon
Vragen over dementie? Bel de 

AlzheimerTelefoon, 7 dagen per 

week een luisterend oor.

0800 - 5088 (gratis)

www.alzheimer-nederland.nl  

www.dementie.nl

Centrum voor Reuma en 
Revalidatie Rotterdam
van Beethovenlaan 60

3055 JD Rotterdam

Revalidatiecentrum (Intramuraal 

en Extramuraal) en verpleeghuis

secretariaat@rrr.nl 

010 - 278 12 78

Fit4ever
van Beethovenlaan 60

3055 JD Rotterdam

Fit worden en blijven voor 

55-plussers

fit4ever16@gmail.com 

06 - 15 54 31 19

www.fit-4-ever.nl 

Fysical Hillegersberg
Elgarhof 5-9

3050 CB Rotterdam

Ouderengymnastiek

fysicalhillegbersberg@gmail.com

010 - 418 60 50

www.fysicalhillergersberg.nl

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

onverwacht professionele 

hulp nodig heeft, dan is 

personenalarmering voor u een 

uitkomst.

hsc@stichtinghumanitas.nl

0900 - 120 30 40

www.stichtinghumanitas.nl/site/ 

 index.php/persoonsalarmering

Laurens Thuiszorg
Laurens thuiszorg biedt 

persoonlijke verzorging, 

verpleging, thuisbegeleiding, 

behandeling, dagbesteding, 

huishoudelijke hulp en 

mantelzorgondersteuning. Voor 

meer informatie: bezoek de 

website of bel.

010 - 332 02 00

www.laurens.nl

Logeerhuis De Buren
Astanaplein 7

3072 JR Rotterdam

Huiselijke omgeving waar 

mensen na een ziekte en/

of ziekenhuisopname kunnen 

herstellen. Ook voor mensen met 

een chronische ziekte van wie de 

mantelzorger even pauze nodig 

heeft.

info@logeerhuisdeburen.nl

010 - 466 67 22

www.logeerhuisdeburen.nl

Mantelzorg-Support
Mantelzorgondersteuning via uw 

zorgverzekering

Carien Parthesius

info@mantelzorg.support

06 - 31 99 04 60 

www.mantelzorg.support

MOB Maatschappelijk 
Ondersteuningsbureau
Graaf Florisstraat 45

3021 CC Rotterdam

Activiteiten: thuiszorg, GGZ 

problematiek, individuele 

begeleiding, spreekuur, 

zorgverlening aan bewoners met 

culturele diverse achtergronden, 

diverse activiteiten waaronder 

steun bij mantelzorg.

Neli Sares en Ivone Mendes

info@mob.nu

010 - 476 08 18

www.mob.nu

Particuliere Thuiszorg 
Zuster Minnaar
Kleiweg 101 a

3051 GL Rotterdam

Particuliere verzorging en 

verpleging aan huis. 

info@zusterminnaar.nl 

010 - 476 48 44

www.zusterminnaar.nl 
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Profila Zorg
Apollostraat 221

3054 TB Rotterdam

Wonen en dagbesteding voor 

mensen met een verstandelijke 

handicap op Christelijke 

grondslag

Revalidatie Polikliniek
van Beethovenlaan 60

3055 JD Rotterdam

Revalideren door langs te komen 

op de polikliniek in het Reuma 

Revalidatie Centrum Rotterdam

secretariaat@rrr.nl 

010 - 422 44 45

www.rrr.nl 

Servicedienst 
Persoonsalarmering
Postbus 21994

3001 AZ Rotterdam

persoonsalarmeringtzr@tzr.nl

010 - 282 60 00

Stichting Humanitas
Bergwegplantsoen 10

3037 SK  Rotterdam

Bij Humanitas is de zorg 

aangepast aan de behoeften van 

verschillende bevolkingsgroepen.

klantenservice@ 

 stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Stichting OOK
Maasstadweg 90

3079 DZ Rotterdam

Stichting OOK helpt patiënten 

en naasten om beter om te 

gaan met de impact van kanker, 

door het bieden van de juiste 

ondersteuning op het juiste 

moment.

info@stichting-ook.nl

010 - 292 36 10

www.stichting-ook.nl

Thuiszorg Care 4 You 
Rijnmond
Mathenesserdijk 16

3027 AA Rotterdam

info@ado-thuiszorg.nl

06 - 13 01 66 74 /  

06 - 43 50 02 26 /  

06 - 10 42 50 05

www.adozorg.nl

VGZ Rotterdampakket
Complete zorgverzekering voor 

Rotterdammers met een laag 

inkomen, geadviseerd door 

de gemeente Rotterdam. Voor 

informatie of aanmelden, kijk op 

de website of bel.

0800 - 401 01 05 (gratis)

www.vgz.nl/rotterdam

Zorg op maat
Duikerstraat 17a

3067 CG Rotterdam

Thuiszorgorganisatie met de 

volgende diensten: persoonlijke 

verzorging, verpleging, 

gespecialiseerde verpleging, AIV-

advies, instructie en voorlichting, 

begeleiding, huishoudelijke hulp.

info@zorg-op-maat.nl

010 - 212 37 10

www.zorgopmaat.net

Tandarts

A.J. Hagesteijn
Larikslaan 251

3053 LD Rotterdam

tandarts@hagesteijn.info

010 - 422 00 02

www.hagesteijn.tandartsennet.nl

Centrum voor 
Tandheelkunde en 
Implantologie Casarini
Smoltzerhof 14

3052 VA Rotterdam

schiebroek@casarini.nl

010 - 278 07 80

www.casarini.nl

R.F. Schoonheim
Statenlaan 7

3051 HH Rotterdam

010 - 418 53 54

Tandarts S. Meeuwis-Cools
Straatweg 166

3054 AJ Rotterdam

010 - 285 40 44

www.tandarts.net/tandarts/ 

 meeuwis-cools-s-m-j-j/

Tandartsenpraktijk 
Berglustlaan
Berglustlaan 16

3054 BH Rotterdam

tpberglustlaan@gmail.com

010 - 418 81  31

www.tandartsenpraktijk 

 berglustlaan.nl

Tandartsenpraktijk 
Rotterdam Noord
Straatweg 36A

3051 BG Rotterdam

info@tandartsenpraktijk- 

 rotterdam.nl

010 - 234 08 41

www.tandartsenpraktijk- 

 rotterdam.nl

 
Tandartspraktijk 
Ceintuurbaan
Junolaan 5

3054 PV Rotterdam

tandartspraktijk@xsmail.com

010 - 422 66 34

www.tandartspraktijk 

 ceintuurbaan.nl



M
ed

is
ch

 e
n 

zo
rg

50  •  Actief in de wijk 2017-2018  •  Hillegersberg-Schiebroek

Tandartspraktijk J. Beyers
Junolaan 5A

3054 PV Rotterdam

info@tandartsbeyers.nl

010 - 285 07 19

www.mvavd.nl/Beyers/

Tandartspraktijk 
Kastanjesingel
Kastanjesingel 173B

3053 HK Rotterdam

010 - 418 44 84

Tandartspraktijk Siertsema 
& Braaksma
Vuurpijlstraat 28A

3053EZ Rotterdam

balie@tpsb.nl

010 - 418 38 75

www.tpsb.nl
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Religie

Bernadette Parochie
Wilgenplaslaan 190

3052 SL Rotterdam

Katholieke kerk

010 - 418 18 50

Boeddhahuis
Op de website van het 

Boeddhahuis vindt u informatie 

over boeddhisme en diverse 

actieve groepen en activiteiten in 

Rotterdam. 

boeddhahuis@gmail.com

www.boeddhahuis.nl

Debre Genet Kidane Mehret
Larikslaan 184

3053 LG Rotterdam

Eritrees Orthodoxe Tewhedo Kerk

Afewerki Tesfatsion Gehbre

debregnet@hotmail.com 

010 - 265 61 67

www.tewahdo.eu 

Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt
Larikslaan 215

3053 LD Rotterdam

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

Rotterdam - Hillegersberg 

-Schiebroek

scriba@rotterdam-hs.gkv.nl

010 - 218 84 00

www.rotterdam-hs.gk.nl 

Heilige Lidiuna Kerk
Burg. de Villeneuvesingel 17

3055 LA Rotterdam

Katholieke kerk

010 - 418 18 50

Hillegondakerk
Kerkstraat 43

3054 NB Rotterdam

Nederlands-Hervormde Kerk,met  

veel bijeenkomsten, concerten, 

lezingen etc.

010 - 422 83 96

Motto
Hang 7

3011 GG Rotterdam

Vrijwilligersinzet om te praten 

over levenvragen

Jantine van Dijk

info@centrumlevens 

 vragenrotterdam.nl

06 - 44 76  89 23 

Oranjekerk
Rozenlaan 20

3051 LS Rotterdam

Protestante kerk die ook culturele 

ochtenden organiseert

010 - 422 65 22

Protestantse  
Wijkgemeente Schiebroek
Kastanjeplein 28

3053 CD Rotterdam

scriba@goedeherderkerk- 

 schiebroek.nl 

010 - 418 86 99

RK Parochie Bernadette 
Wilgenplaslaan 190

3052 SL Rotterdam

Rooms Katholieke Parochie 

Bernadette (voorheen de 4 

Evangelisten)

Marion Bel- de Lange

hberg-schiebroek@ 

 bernadetterotterdam.nl

010 - 418 18 50

www.bernadetterotterdam.nl
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Sport en Bewegen

ARC Rotterdam 
Handboogschieten
Prinsemolenpad 4

3054 XM Rotterdam

Handboog sport

Sjors Wijgerde

info@boogschieten.com 

www.boogschieten.com

Bean Bag Baseball Saints
Voorhout 80

3067 EH Rotterdam

Spelvorm met de regels van 

basketbal dat voor mensen met 

een mobiele beperking te spelen 

is

Marjolein Swinkels

saints.secretaris@gmail.com

www.hsv-saints.nl/sporten/ 

 bean-bag-baseball

Bridgeclub Hillegersberg
Kastanjeplein 28

3053 CD Rotterdam

Bridgevereniging

Ger Kusters

ger.kusters@yahoo.com

010 - 461 13 97

CKV Nio Kombifit
Abeelweg 233

3053 RA Rotterdam

Korfbalvereniging met een 

speciaal aanbod voor senioren

Sylvia Hagetoorn

secretaresse@ckvnio.nl

010 - 422 55 37

www.ckvnio.nl

Fitgym 55+
van Beethovenlaan 60

3055 JD Rotterdam

Fitgym bij het Reuma en 

Revalidatie centrum Rotterdam

Irene van Dijck

ivandijck@rrr.nl

H.B.S.V. RIS ‘98  
Handboogschieten
Ratelaarweg 4

3053 JP Rotterdam

Handboogsport

René Noltus

010-422 33 07

Hart-trim groep Rotterdam
Teldershof 11

3052 TA  Rotterdam

Cardiofitness onder begeleiding

Peter Gerritzen

peter.gerritzen@chello.nl

06 - 21 24 14 20

www.harttrimgroeprotterdam.nl

Het Danspaleis
Het Danspaleis bezoekt 

buurtlocaties en zorginstellingen 

(vooral in Rotterdam en 

Amsterdam) met een pop-

up dansfeest. Kijk op www.

hetdanspaleis.com voor een 

dansfeest bij u in de buurt.

info@hetdanspaleis.com

www.hetdanspaleis.com

Jeu de Boules vereniging 
JBC Maasstad
Hazelaarweg 38

3053 PM Rotterdam

Jeu de Boules vereniging voor 

wedstrijdsport en recreatie

M.E. van Strien

jbcmaasstad@planet.nl

www.jbcmaasstad.nl

KRZV de Maas Roeien
Prinsemolenpad 93

3055 ED Rotterdam

Roeisport recreatief

Elsa de Winter

010 - 404 57 35

www.de-maas.nl

LTC Plaswijck ‘62
Plaswijcklaan 56

3054 CP Rotterdam

Seniorenfit bij tennisvereniging 

Plaswijck

Marjolein Leibbrandt

secretaris@ltcplaswijck.nl

010 - 418 78 22

www.ltcplaswijck.nl 

R.I.S. Rotterdamse 
vereniging voor aangepast 
sporten
Melanchtonweg 70

3052 KV Rotterdam

Diverse aangepaste 

sportmogelijkheden in 

Sportcentrum de Wilgenring

Lia Schop

www.rissport.nl

RLTC Lommerrijk Tennis
Straatweg 99

3054 AB Rotterdam

Tennisclub bij Park Lommerrijk

secretariaat@tennislommerrijk.nl

010 - 422 26 66

www.tennislommerrijk.nl

Roeivereniging Nautilus
Prinsemolenpad 5

3054 XM Rotterdam

Roeisport recreatief

Joke Stenvert

secretarisnautilus@gmail.com

06 - 53 89 58 54

www.rvnautilus.nl 

Schaakvereniging Erasmus
Meidoornsingel 181

3053 BP Rotterdam

Schaken in Laurens Borgsate

secretaris@sverasmus.nl

06 - 57 88 32 26
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Senioren Volleybal
Olijflaan 14

3053 WK Rotterdam

Volleybal voor ouderen

Bert Wiegmans

bert.joke@telfort.nl

010 - 421 01 62

Senorenfit ASJ Sport
Melanchtonweg 70

3052 KV  Rotterdam

Seniorenfit aanbod bij sporthal 

de Wilgenring

Avery James

asjsport@hotmail.com

06 - 37 27 10 80

Sportcentrum de 
Wilgenring
Melanchtonweg 70

3052 KC Rotterdam

Soprtcentrum met o.a. 

Seniorenzwemmen

scwilgenringsenc@rotterdam.nl 

010 - 267 38 15

SV Sportschutters ‘63
Hazelaarweg 46

3053 PM Rotterdam

Schietsport vereniging, 

wedstrijdsport en recreatief

info@postschutters63.nl

010 - 461 45 84

www.postschutters63.nl 

TaiChi Rotterdam
Antony Duyklaan 5 - 7

3051 HA Rotterdam

Chinese bewegingskunst TaiChi 

bij Djoi 

itccarotterdam@gmail.com

06 - 45 24 79 82

www.taichi-rotterdam.nl

Tenniscentrum Schiebroek
van Enckevoirtlaan 133

3052 KR Rotterdam

Tennisvereniging met aanbod 

voor senioren

secretaris@tc-schiebroek.nl

010 - 422 13 34 

Tenniscentrum T.O.E.G.
Weegbreestraat 14

30534 JS Rotterdam

tennisvereniging

info@toeg.nl

010 - 461 21 91

www.toeg.nl

Tennisvereniging LTC 
Plaswijck ‘62
Plaswijcklaan 56

Rotterdam

Tennis aanbod en Fitplus 

activiteiten voor ouderen

info@ltcplaswijck.nl 

010 - 418 7822

Watersportvereniging Aegir
Prinsemolenpad 4 

3054 XM Rotterdam

Zeilsport recreatief

Tom Koenen

info@wv-aegir.nl

06 - 20 06 33 91

www.wvaegir.nl

Yoga en Welzijn
Hamakerstraat 77

3052 jA Rotterdam

Yoga voor volwassenen in Huis 

van de Wijk Schiehoven

Sharida Soeltan

info@yogaenwelzijn.nl

06 - 14 67 99 90

www.yogaenwelzijn.nl
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Vervoer

65+ veilig op weg met 
opfriscursus
De gemeente organiseert 

in samenwerking met 

Veilig Verkeer Nederland 

verschillende opfriscursussen 

zoals: Opfriscursus 

rijvaardigheid automobilisten, 

Scootmobielcursussen en E-bike 

cursus.

steunpuntwest@vvn.nl

088 - 524 88 38

www.vvn.nl

Mantelzorgparkeren
Bent u in het bezit van een CIZ-

indicatie of Wmo-beschikking 

en woont u in Rotterdam 

waar betaald parkeren 

geldt, dan kunt u met de 

mantelzorgparkeervergunning uw 

mantelzorger tegen gereduceerd 

tarief laten parkeren.

14010

www.rotterdam.nl/product: 

 mantelzorgparkeervergunning

NS Klantenservice
Postbus 2372

3500 GJ  Utrecht

NS wil voorzien in makkelijk, 

snel, veilig en betaalbaar 

reizen en zorgen voor 

duurzame bereikbaarheid van 

bestemmingen. Dag en nacht 

bereikbaar. 

030 - 751 51 55

www.ns.nl/reisinformatie

Rolstoelauto Zonnebloem
Kinderdijkstraat  49

3076JH Rotterdam

Huren van een bestelautootje 

waar een rolstoel in kan.

Rolstoeltaxi Rotterdam
De Rolstoeltaxi Rotterdam biedt 

rolstoelvervoer aan in de regio 

Rotterdam.

rolstoeltaxi@stadstaxirotterdam.nl

010 - 818 28 23

www.rolstoeltaxirotterdam.nl

Scootmobiel aan huis
Christiaan Huygensweg 6

3225 LD Hellevoetsluis

Zoekt u een scootmobiel voor de 

korte of juist lange termijn? Of 

bent u op zoek naar passende 

accessoires? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres.

info@scootmobielaanhuis.nl

0181 - 85 04 39

www.scootmobielaanhuis.nl

Stadsbrede 
parkeervergunning voor 
gehandicapten
Bent u in het bezit van een 

Europese Gehandicaptenkaart 

en woont u in Rotterdam, 

dan kunt u een stadsbrede 

parkeervergunning voor 

gehandicapten aanvragen.

14010

www.rotterdam.nl/product: 

 stadsbredeparkeervergunning 

 voorgehandicapten

Stichting de Belbus
Minervaplein  

De Belbus is er voor iedereen 

die: 55 jaar en ouder is, in 

Hillegersberg-Schiebroek woont, 

mindervalide is, ritten binnen 

Hillegersberg-Schiebroek wil 

maken en geen alternatief vervoer 

heeft. 

f2hbelbus@hetnet.nl

010 - 418 81 21

Valys
Postbus 402

2900 AK Capelle a/d IJssel

Valys is sociaal-recreatief vervoer 

buiten de regio voor reizigers 

met een mobiliteitsbeperking. U 

kunt Valys gebruiken als u verder 

reist dan 5 OV-zones vanaf uw 

woonadres. 

info@valys.nl

0900 - 9630 (€ 0,05 per minuut)

www.valys.nl

Vervoer op Maat
De reserveerlijn is 24 uur per dag 

en 7 dagen per week bereikbaar. 

U kunt ook online reserveren, 

via de Vervoer op Maat app en 

Teletolk.

Reserveerlijn Rotterdam:  

010 - 4 28 86 55

www.mijnvervoeropmaat.nl

Waterbus
Als 65-plusser reist u tegen 

gereduceerd tarief. U dient wel 

een persoonlijke OV-chipkaart 

hebben. Voor meer informatie kijk 

op de website of bel.

0800 - 023 25 45 (gratis)

www.waterbus.nl

Watertaxi Rotterdam
Kijk voor meer informatie of 

online reserveren op de website 

of bel.

010 - 403 03 03

www.watertaxirotterdam.nl
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Vrijwilliger gezocht of 
worden

CVD Vrijwilligerswerk en 
Mantelzorg
Bent u op zoek naar een maatje 

voor uzelf of voor degene waar u 

voor zorgt?

vrijwilligerswerkenmantelzorg@ 

 cvd.nl

010 - 269 11 00

www.cvdvrijwilligerswerk 

 enmantelzorg.nl

De Zonnebloem
Inzet van vrijwilligers, afdeling 

Groot Schiebroek

010-418 77 63

www.zonnebloem.nl/rotterdam- 

 groot-schiebroek

Hulp in je buurt
Verdilaan 88

2681 KP Monster

In buurten/wijken doen mensen 

dingen voor elkaar. Soms 

omdat het even nodig is of 

gewoon om wat gezelschap te 

krijgen. Hulpinjebuurt.nl is een 

marktplaats voor onderlinge hulp 

voor elkaar.

info@hulpinjebuurt.nl

0174 - 63 03 58

www.hulpinjebuurt.nl

Rotterdammers Voor Elkaar
Zoek en vind elkaar met behulp 

van ‘Rotterdammersvoorelkaar’, 

een online ontmoetingsplaats 

voor iedereen die vrijwilliger wil 

worden of juist wat hulp kan 

gebruiken. Meld u aan op de 

website!

www.rotterdammersvoorelkaar.nl

Samen010
Hang 7

3011 GG Rotterdam

Samen 010 is actief in 

vrijwilligersprojecten rondom 

zorg, armoede en sociaal 

isolement. 

info@samen010.nl

010 - 466 67 22

www.samen010.nl

Stichting SeniorenStudent
Asterweg 20 G1

1031 HN Amsterdam

Stichting Senioren Student 

ondersteunt senioren in het 

onafhankelijk en gelukkig ouder 

worden. Dit doen wij door 

elke senior te koppelen aan 

een veelzijdige, energieke en 

betrouwbare hulp: een student.

Judith Stevens

info@stichtingseniorenstudent.nl

020 - 308 09 16

www.stichtingseniorenstudent.nl

Unie Van Vrijwilligers  
Rotterdam (UVV)
Merkt u dat uw wereld kleiner 

wordt? Of kunt u hulp gebruiken 

bij klusjes, boodschappen of 

het huishouden? Dan kan een 

vrijwilliger van UVV een steuntje 

in de rug bieden. 

info@uvvrotterdam.nl

010 - 413 08 77

www.uvvrotterdam.nl
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Wonen

Humanitas  Huisvesting
Minervaplein 1

3054 SK Rotterdam

Zelfstandig wonen in een 

Humanitas flat of koopwoning

010 - 461 57 12 

Humanitas Akropolis
Achillesstraat 290 

3054 RL  Rotterdam

Wilt u zelfstandig wonen met 

of zonder zorg? Dat kan in een 

van de appartementen. En kunt 

u door lichamelijke klachten of 

dementie niet langer in uw eigen 

huis blijven wonen, ook dan vindt 

u bij Akropolis een comfortabel 

thuis. 

info@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 32 00 

www.stichtinghumanitas.nl

Humanitas De Berberishof
Berberisweg 332

3053 PJ Rotterdam

De Berberishof, een klein 

wooncomplex in het groene en 

rustige Schiebroek. Heeft u door 

dementie zorg en persoonlijke 

aandacht nodig? Dan vindt u bij 

De Berberishof een nieuw thuis. 

info@stichtinghumanitas.nl

010 - 271 38 00

www.stichtinghumanitas.nl

Huurdersvereniging de 
Grindhorst
Visvreugdstraat 15

3054 VK Rotterdam

Woongroep voor Ouderen

Onze Woning
Minervaplein 1

3054 SK Rotterdam

Wooncorporatie met 

verschillende complexen in 

110-morgen

Bouwvereniging Onze Woning

info@bvow.nl 

010 - 422 80 60

www.bvow.nl 

Stichting de Hillegondaflat
Chabotlaan 1

3055 AA Rotterdam

Serviceflat in hartje Hillegersberg

Stichting de Hillegondaflat

info@hillegondaflat.nl 

010 - 418 00 30

www.hillegondaflat.nl 

Wooncompas
Wooncorporatie met 

verschillende complexen in 

Hillegersberg-Schiebroek

010 - 741 00 40

www.wooncompas.nl 

Stichting Havensteder
Heer Bokelweg 121

3032 AD Rotterdam

010 - 890 25 25

www.havensteder.nl

Woningcorporatie SOR 
Botersloot 175

3011 HE Rotterdam

Biedt mensen vanaf 50 jaar 

betaalbare huurwoningen met 

service, gemak en ontmoeting 

in stadsregio Rotterdam en de 

Hoeksche Waard. Openingstijden 

klantcontactcentrum en 

woonwinkel: maandag t/m 

donderdag van 8.30 uur t/m 

17.00 uur.

contact@sor.nl

010 - 444 55 55

www.sor.nl

Woonbron
Kruisplein 25

3014 DB Rotterdam

010 - 275 53 00

www.woonbron.nl
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De gebiedsgids Hillegersberg-Schiebroek verschijnt jaarlijks.

Vragen, opmerkingen, aanvullingen of correcties kunt u mailen naar his@coalitieerbijrotterdam.nl

www.rotterdam.nl www.coalitieerbijrotterdam.nl

De gebiedsgids is mogelijk gemaakt door

www.dock.nl



Deze papieren gebiedsgids Rotterdam Hillegersberg-

Schiebroek is gemaakt door Dock in samenwerking 

met actieve bewoners en organisaties in Hillegersberg-

Schiebroek. Deze gedrukte uitgave is mogelijk gemaakt 

door Coalitie Erbij en de gemeente Rotterdam.

Doel van deze gids is om ouderen en mantelzorgers uit

Hillegersberg-Schiebroek op een handige manier te 

informeren over voor hen belangrijke zaken, organisaties 

en activiteiten.

Coalitie Erbij verbindt organisaties 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

Erbij ervoor zorgen dat mensen elkaar meer ontmoeten.


