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Voorwoord

Voorwoord
Beste bewoner,
Met veel genoegen bied ik u de Gebiedsgids
Delfshaven voor 65-plussers aan. Als wethouder
Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport vind ik
het belangrijk dat u met plezier in Rotterdam kunt
wonen, dat u zoveel mogelijk actief en gezond blijft
en genoeg mensen om u heen heeft om u prettig te
voelen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de uitbraak van
het coronavirus ons dagelijks leven volledig
heeft veranderd. Ik realiseer mij dat de corona
maatregelen veel van u hebben gevraagd en dit
nu ook weer doen. Mede dankzij uw begrip en
medewerking komt er hopelijk steeds meer ruimte
(voor versoepeling).
Deze betrokkenheid is een groot compliment
waard en daar wil ik u bij deze graag hartelijk voor
bedanken.
De gebiedsgids start met algemene informatie, met
onder meer belangrijke telefoonnummers, hoe u
een paspoort aanvraagt, waar u de Huizen van de
Wijk vindt en informatie over openbaar vervoer en
andere vormen van mobiliteit.
In het tweede deel van deze gids vindt u belangrijke
informatie om actief te blijven, eropuit te gaan en
over de bekende Rotterdampas. Ga bijvoorbeeld
eens op stap met Klup, een leuke manier om
nieuwe mensen te leren kennen. Of kijk wat er
allemaal te doen is in de bibliotheek bij u in de
buurt. Tenslotte leest u hier ook waar u de huisarts,
apotheek of fysiotherapeut kunt vinden.

In deel drie leest u wat er in de wijk aan
ondersteuning mogelijk is. Denk aan waar u terecht
kunt met vragen als u mantelzorger bent, of waar
de VraagWijzer is in uw gebied en wat zij voor u
kunnen doen. Daarnaast vindt u artikelen over
langer zelfstandig thuis wonen, hoe u uw huis
veilig(er) maakt en tot slot wat u kunt doen als u
zich zorgen maakt over iemand die eenzaam is.
In het laatste deel staan activiteiten bij u in de
buurt. Waar u kunt sporten en bewegen, mensen
kunt ontmoeten voor een spelletje, dans of zang,
of computerles of taalles kunt volgen. En ook waar
u gezellig een bakkie kunt doen of kunt eten met
anderen. Houdt u er rekening mee dat sommige
activiteiten vanwege de coronamaatregelen niet
of in beperkte mate doorgaan. Belt u daarom
voorafgaand aan uw bezoek eerst met het Huis van
de Wijk in uw buurt om dit na te gaan. Kijk op
www.rotterdam.nl/huizenvandewijk of bel met
14010. Zo voorkomt u teleurstelling en weet u waar
u aan toe bent.
De gebiedsgids is een uitgave van wmo radar en de
gemeente Rotterdam en is met ondersteuning van
de Coalitie Erbij Rotterdam tot stand gekomen.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat de
gebiedsgids u inspireert om actief te zijn en te
blijven in uw buurt.
Met vriendelijke groet,
Sven de Langen
wethouder Volksgezondheid, Zorg,
Ouderen en Sport
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Contactgegevens
wmo radar
Huis van de Wijk Westervolkshuis
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
010 – 268 03 11
www.wmoradar.nl

Drukkerij
Drukkerij Van Deventer, ‘s-Gravenzande

Vormgeving
Stijlvol, Poortugaal

Fotografie
Edson Themen
Marjolein van Nielen
Gemeente Rotterdam
Peter Schmidt
Janneke van Beek
Bibliotheek Rotterdam
Rotterdampas
David Rozing
Alzheimer Nederland
René Castelijn
VGZ/Sicerow
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(Eind)redactie
Coalitie Erbij Rotterdam
Gemeente Rotterdam

Met veel dank aan
Alle partijen die hebben bijgedragen aan deze gids.
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wmo radar heeft aan de totstandkoming van deze
uitgave de uiterste zorg besteed. Desondanks kan
er informatie in staan die onvolledig is of niet meer
klopt. Verwijzingen naar 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 Delfshaven voor 65+
jaarlijks uit. Aanvullingen, correcties of opmerkingen
kunt u mailen naar: delfshaven@wmoradar.nl
De Gebiedsgidsen voor 65+ zijn ook te vinden
op de website www.coalitieerbijrotterdam.nl

Gemeente en overheid

6

Algemene informatie		
Plattegrond gebied 
					Belangrijke telefoonnummers 
					Gebiedscommissie 
					Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs 
					
Huizen van de Wijk 
					Vervoer 

6
8
10
12
13
14

Actief zijn en blijven		
10 tips om actief te blijven 
					
Op stap met Klup 
					
Bibliotheek Rotterdam: meer dan boeken 
					
Er-op-uit in de stad of in uw eigen buurt 
					Rotterdampas 
					
Gezondheid: voeding, bewegen en eHealth 
					(Vrijwilligers)werk 

18
20
22
24
25
26
28

Ondersteuning, zorg en veiligheid
Dementie of vergeetachtigheid? 
					
Huisbezoeken aan 75-plussers 
					
Langer zelfstandig thuis wonen 
					Mantelzorg 
					
Rondkomen met een laag inkomen 
					
Senioren en veiligheid 
					Wijkteam 
					
Zorgen om iemand die eenzaam is? 
					
VraagWijzer luistert, adviseert en ondersteunt 
					VGZ Rotterdampakket 

30
32
33
36
38
42
46
47
48
51

Overzicht activiteiten en dienstverlening

53

Algemeen54
Actief in de straat
56
Bewegen en sport 
57
Creatief 
62
Cultureel 
66
Dienstverlening72
Eten in (de buurt van) de wijk 
83
Koffie, inloop en ontmoeting 
86
Medisch en zorg
92
Religie101
Taal102
Vervoer103
Vrijwilliger gezocht of worden
104
Vrouwennetwerk105
Wonen106

Actief in de wijk 2021 • Delfshaven • 5

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1

De juiste zorg
is dichterbij
dan u denkt.

A

Sparta
Rotterdam

C
1

Spangen
Oud-Mathenesse, Witte Dorp

Adressen
VraagWijzer
Looiershof 1

Uit je
Eigen Stad

Marconiplein

P

Huis van de Wijk
A

Westervolkshuis
Spartastraat 1

B

Post West
Tidemanstraat 80

C

De Put
Pinkstraat 10

D

Pier 80
Rösener Manzstraat 80

E

VEC Pier 80
(Huiskamer van de Wijk)
Jan Kobellstraat 51

F

Schiemond
Dempostraat 143

Bo

Overige
1

wmo radar

Nieuwe Maas
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Mevlana Moskee
Rotterdam

1

B

Nieuwe Westen

Middelland

1

D

1

E

Park 1943
Markt Visserijplein

ospolder, Tussendijken
Delfshaven
Coolhaven

Big shops

1
1

F

Korenmolen

Delfshaven, Schiemond
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Algemene informatie

Belangrijke
telefoonnummers

Alarmnummers spoedeisende situaties
• Ambulance, Brandweer en Politie
• Ambulance, Brandweer en Politie voor Doven,
Slechthorenden en Spraakgehandicapten
• Zelfmoordpreventie

112
0800 – 81 12
113

Alarmnummers niet levensbedreigende situaties
• Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond,
aanvraag ambulancevervoer
• Brandweer
• Politie algemeen
• Politie algemeen voor Doven, Slechthorenden en
Spraakgehandicapten

0900 – 18 44

Dierenambulance
• Dierenambulance Rotterdam
• Dierenambulances & Dierenhulp Diensten (landelijk)

06 – 16 17 44 64
0900 – 02 45

Overheid/gemeente
• Gemeente Rotterdam
• GGD
• Rijksoverheid (voorheen Postbus 51)

14 010
010 – 433 99 66
14 00

Telefonische hulpdiensten
• De Luisterlijn (voorheen Sensoor),
dag en nacht een luisterend oor
• De Luisterlijn (voorheen Sensoor, landelijk)
• Signaalpunt tegen Eenzaamheid
• Stichting MINDkorrelatie
• Slachtofferhulp Nederland
• Veilig Thuis
• Advies- en meldpunt voor personen
met verward gedrag
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0180 – 643 300
112
0900 – 88 44

010 – 436 23 23
0900 – 07 67
010 – 267 07 00
0900 – 14 50
0900 – 01 01
0800 – 2000
010 – 267 07 00

Blokkeren betaalpas
• ABN AMRO
• ING
• Rabobank
• Overige banken
Overlast in uw omgeving
• Meldkamer DCMR: bij geluid-, stank of stofoverlast
• Gemeente Rotterdam: bij meldingsvragen m.b.t.
horeca (zoals harde muziek, overlast door bezoekers)
• Gemeente Rotterdam: als er iets kapot of vuil is op
straat of in het groen, via de BuitenBeterApp of bel:
Overig
• Meld Misdaad Anoniem
• Nationale storingsnummer gas of elektra
• Opsporingstiplijn
• Schadefonds Geweldsmisdrijven

0900 – 00 24
020 – 228 88 00
088 – 722 67 67
0800 – 0313

0888 – 33 35 55
14 010
14 010

0800 – 70 00
0800 – 90 09
0800 – 60 70
070 – 414 20 00
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Algemene informatie

Gebiedscommissie
Delfshaven

Rotterdam kent sinds april 2018
gebiedscommissies, wijkraden en
wijkcomités. In Delfshaven is een
gebiedscommissie actief. En in de
wijken Middelland en Oud MathenesseWitte Dorp een wijkcomité. Maar
wat doen de mensen eigenlijk die in
een gebiedscommissie, wijkraad of
wijkcomité zitten? Zij zijn de ogen en
oren van een gebied. Zij weten wat er
speelt in de wijk. En zij geven dit door
aan het stadsbestuur op de Coolsingel.
De gebiedscommissie en wijkcomités
Delfshaven doen een aantal dingen:
• Opstellen van een wijkagenda: een plan
voor de wijk met 5 doelen voor een
periode van 4 jaar
• Betrekken van bewoners en bedrijven bij
het maken van de wijkagenda
• Adviseren wat er in het gebied of in de
wijk specifiek nodig is
• Honoreren van bewonersinitiatieven
De gebiedscommissie en wijkcomités
hebben oog voor iedereen, dus ook voor
de oudere inwoners van Rotterdam. Dit zijn
inwoners die veel betekend hebben voor de
samenleving zoals die de laatste decennia
is gegroeid.
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Aandacht voor ouderen
De leden van de commissies, raden en
comités houden rekening met de positie
van ouderen en kwetsbare mensen
in onze Rotterdamse samenleving. Zij
onderhouden contacten bij bijzondere
gebeurtenissen zoals de felicitaties bij een
60-jarig huwelijk of bij een 100-jarige in het
gebied. Gezellige, maar zeker ook nuttige
en belangrijke bezoeken. Dit is namelijk een
van de manieren waarop de leden horen
wat ouderen in het gebied aan het hart
gaat.
Bewonersinitiatieven
Heeft u een goed idee voor uw straat of wijk
en wilt u dat samen met andere bewoners
doen? Dan kunt u bij gebiedscommissie
Delfshaven een aanvraag indienen voor
een bijdrage om uw idee uit te voeren.
Zij heeft voldoende budget om inwoners
met goede ideeën te ondersteunen.
Meer informatie vindt u op:
www.opzoomermee.nl/bewonersidee
Informatie en contactgegevens
Contactgegevens van de leden van
gebiedscommissie Delfshaven zijn te
vinden op: www.rotterdam.nl/delfshaven
Telefoon algemeen: 14 010
E-mail: gebieddelfshaven@rotterdam.nl
Postadres: Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam

Algemene informatie

Paspoort
Identiteitskaart
Rijbewijs
1. Paspoort / identiteitskaart
Met een paspoort of identiteitskaart (ook wel
ID-kaart en ID-bewijs genoemd) 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 kunt u langskomen bij de
stadswinkels. U maakt online een afspraak
op www.rotterdam.nl/paspoort of
www.rotterdam.nl/identiteitskaart of u
belt met ons servicenummer 14 010.
Door medische redenen niet persoonlijk
langskomen
Het is mogelijk om uw aanvraag voor een
paspoort of identiteitskaart op uw woon- of
verblijfadres te doen. U maakt hiervoor
telefonisch een afspraak via 14 010.

langere wachttijd. Op www.rotterdam.nl/
stadswinkels vindt u de verschillende
openingstijden per stadswinkel.

Ophalen paspoort,
identiteitsbewijs of rijbewijs
Voor het ophalen van uw nieuwe
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bij
de stadswinkels 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 bij de
stadswinkels geven u graag uitleg.
Adressen stadswinkels
• Centrum: Coolsingel 40
• Feijenoord: Maashaven O.z. 230
• Hoek van Holland: Mercatorweg 50
• Hoogvliet: Rijkeeplein 3
• IJsselmonde: Herenwaard 23
• Prins Alexander:
Prins Alexanderplein 21
• Rozenburg: Jan van Goyenstraat 1
Meer weten
Kijk voor meer informatie over het
aanvragen, ophalen of bezorgen
van uw reisdocument op
www.rotterdam.nl/paspoort of
www.rotterdam.nl/identiteitskaart.
Voor het aanvragen en ophalen van
uw rijbewijs kijkt u op
www.rotterdam.nl/rijbewijs.
U kunt ook altijd 14 010 bellen.

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 bij
Burger zaken. U maakt online een afspraak
op www.rotterdam.nl/rijbewijs of u belt
met 14 010. U kunt ook zonder afspraak
langs komen, houd dan rekening met een
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Algemene informatie

Huizen van
de Wijk
Delfshaven
Post West

In een Huis van de Wijk kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen
of geven zoals een taalcursus, les in
gezond eten of bewegen. En er is ruimte
voor initiatieven van bewoners.

Huis van de Wijk | Nieuwe Westen
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Tel. 010 – 268 03 08

Westervolkshuis

De Put

Huis van de Wijk | Spangen
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam

Huis van de Wijk | Oud Mathenesse
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam

Tel. 010 – 268 03 11

Tel. 010 – 245 74 47
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Pier 80

VEC Pier 80

Huis van de Wijk |
Bospolder-Tussendijken
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam

Huiskamer van de Wijk |
Bospolder-Tussendijken
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam

Tel. 010 – 340 30 13

Tel. 010 – 476 81 16

Signaalpunt tegen Eenzaamheid
Bewoners en wijkorganisaties zijn de ogen
en oren van de wijk. Daarom is er in elk
Huis van de Wijk een Signaalpunt tegen
Eenzaamheid. Daar kunt u terecht als u
zich zorgen maakt over iemand in uw buurt.
Meer over dit Signaalpunt leest u in het
artikel ‘Zorgen om iemand die eenzaam is?’
verderop in deze gids.

Schiemond

De meest actuele adresinformatie
van de Huizen van de Wijk in uw
gebied vindt u op www.rotterdam.nl/
huizenvandewijk of bel 14 010.

Huis van de Wijk | Schiemond
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Tel. 010 – 268 03 10
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Algemene informatie

Vervoer

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 AOWgerechtigde leeftijd wordt bepaald door de
overheid. Maakt u nog geen gebruik van vrij
reizen met het openbaar vervoer, maar bent
u wel AOW-gerechtigd? U kunt met
14 010 bellen om vrij reizen met het
openbaar vervoer aan te vragen.

Let op: het Vrij Reizen kan alleen
gekoppeld worden aan een persoonlijke 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
Rotterdammers ontvangen voor hun AOWgerechtigde leeftijd van de gemeente een
brief. Het Vrij Reizen Abonnement voor
AOW-gerechtigden kan hiermee op twee
manieren geregeld worden: zelfservice via
een automaat, of langskomen bij een loket
van de RET.
• Bij zelfservice kunt u het bij de brief
gevoegde formulier opsturen met de
bijgeleverde antwoordenvelop. Een
postzegel is niet nodig.
• Wilt u het Vrij Reizen Abonnement liever
via een RET-loket regelen, dan kan dat
ook. U kan dan vanaf de datum waarop u
de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt met
de brief langskomen bij een RET-loket.
Hier kan het Vrij Reizen Abonnement
op uw persoonlijke OV-chipkaart gezet
worden door een medewerker van de
RET. Het is verstandig hierbij rekening te
houden met een eventuele wachttijd.
Kijk op www.ov-chipkaart.nl/adresvinder
voor een automaat in uw buurt.
Saldo OV-chipkaart
Let op: het is belangrijk dat er een positief
saldo of € 0 op uw persoonlijke OVchipkaart staat, anders kan het Vrij Reizen
Abonnement niet op uw kaart worden
geladen. U kunt het saldo checken via
de verkoop- en oplaadautomaten op alle
metrostations, via één van de gele OVchipkaart automaten in een winkel bij u in
de buurt, of via www.OV-chipkaart.nl
(zoek op Saldochecker).
Mantelzorgwaardering
Bent u mantelzorger en woont u in
Rotterdam? Of zorgt u voor iemand
die in Rotterdam woont? Dan kunt u
een mantelzorgverklaring aanvragen.
Met de mantelzorgverklaring kunt u de
mantelzorgwaardering krijgen. Dit is een
gratis Rotterdampas met daarop eenmalig
€ 25 OV-tegoed.
U vraagt de mantelzorgverklaring aan via
www.rotterdam.nl/mantelzorg.
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Bij de mantelzorgverklaring ontvangt u een
code waarmee u de gratis Rotterdampas
kunt bestellen via www.rotterdampas.nl/
bestellen. Het OV-tegoed dat op de
Rotterdampas staat, zet u bij één van
de RET-servicepunten over op uw OVchipkaart. Hierna kunt u uw tegoed
gebruiken om te reizen met het OV.
Mantelzorgparkeervergunning
Woont de persoon waar u voor zorgt
in een betaald parkeergebied in
Rotterdam én heeft hij/zij een indicatie
Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een
beschikking Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)? Dan kan de
persoon die u verzorgt via de gemeente
een mantelzorgparkeervergunning
voor u aanvragen. Met de mantelzorgparkeervergunning kunt u gratis
parkeren in de buurt. Meer informatie
over de mantelzorgparkeervergunning
leest u op: www.rotterdam.nl/loket/
mantelzorgparkeervergunning

RET Servicepunt
U kunt op werkdagen tussen 09.00
uur en 16.00 uur terecht bij één van de
RET Servicepunten om het Vrij Reizen
Abonnement (of het OV-tegoed van
uw Rotterdampas) op uw persoonlijke
OV-chipkaart te laten zetten. De
RET Servicepunten zijn gevestigd
op metrostation Rotterdam Centraal,
metrostation Beurs, metrostation
Zuidplein en metrostation Spijkenisse
Centrum. Neemt u de brief van de
gemeente Rotterdam over het vrij reizen
of Rotterdampas, uw persoonlijke OVchipkaart en legitimatiebewijs mee? Voor
meer informatie over de openingstijden:
www.ret.nl
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Wijkbus
In alle gebieden kunnen bewoners van
55 jaar of ouder of met een langdurige
beperking de wijkbus gebruiken. De prijs
van het lidmaatschap en de ritprijs kan iets
verschillen per gebied. Neemt u contact op
met de wijkbus in uw gebied, dit kan per
telefoon of indien mogelijk per e-mail en
vraag naar de mogelijkheden in uw gebied.
Rotterdammers met een indicatie voor
Trevvel Samen mogen ook gebruik maken
van de wijkbus. Sommige wijkbussen
hebben de mogelijkheid tot het vervoeren
van rolstoelen, dit kunt u navragen.

Wijkbus Delfshaven
Telefoon: 010 - 306 01 03
E-mail: plusbus@wilskrachtwerkt.nl
Website: www.wilskrachtwerkt.nl

Trevvel Samen
Bent u niet in staat zelfstandig te reizen?
Dan is Trevvel Samen wellicht iets voor u.
Om hiervan zowel ’s avonds als overdag
gebruik te kunnen maken, heeft u een
indicatie nodig. Hiervoor moet u een
aanvraag indienen bij de gemeente. De
gemeente kijkt samen met u waar u naartoe
zou willen gaan en waarom dat niet lukt.
Indien er geen andere oplossing is, komt u
mogelijk in aanmerking voor Trevvel Samen.
Voor meer informatie en aanvragen
van Trevvel Samen, kijk op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
zorgdichtbij-vervoer/index.xml of
www.trevvel.nl/hoe-werkt-het.
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Trevvel Samen speciaal voor 75-plussers
U reist overdag met het openbaar vervoer
of de wijkbus, maar wellicht maakt u ’s
avonds (vanaf 19.00 uur) liever gebruik
van Trevvel Samen. 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 Trevvel Samen
75+ pas krijgen. Daarmee kunt u binnen
de gemeente tegen vergoeding ‘s avonds
gebruik maken van Trevvel Samen. Als
u buiten de gemeente reist, kan dit tot
maximaal vijf zones rondom uw woonadres.
De pas is gratis, u betaalt Trevvel Samen
per rit.
Trevvel Samen 75+ pas aanvragen
Een Trevvel Samen 75+ pas kunt u
aanvragen bij de gemeente. Dit kan via
internet, www.rotterdam.nl/wonen-leven/
zorgdichtbij-vervoer/index.xml, door
te bellen met 14 010 of u kunt naar de
VraagWijzer in uw gebied gaan.
Reizen met de Trevvel Samen pas
Met de Trevvel Samen-pas of de Trevvel
Samen 75+ pas kunt u reizen met Trevvel
Samen. 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. Daarnaast schrijft
Trevvel eenmalig € 10 af van uw rekening
als borg. Dit bedrag ontvangt u terug als u
zich afmeldt voor Trevvel Samen.
Zodra deze machtiging is ontvangen, kunt
u de Trevvel Samen-pas of Trevvel Samen
75+ pas gebruiken. Tijdens de ritten dient u
uw pas altijd bij u te hebben.

Reserveren of vragen over uw rit met
Trevvel Samen
Heeft u vragen over een rit of wilt u
telefonisch reserveren? De reserveerlijn is
24 uur per dag en zeven dagen per week
bereikbaar. Tip: Trevvel Samen is het best
bereikbaar overdag en in de avonduren:
• Reserveerlijn inwoners Rotterdam:
088 - 130 30 30
• Reserveerlijn inwoners Hoek van
Holland: 0174 - 82 03 00
• Reserveerlijn inwoners Rozenburg:
0181 - 21 24 34
U kunt een rit ook online boeken via
MijnTrevvel op www.trevvel.nl of via de
Trevvel app.
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 en kinderen
van 4 t/m 11 jaar reizen tegen gereduceerd
tarief met de Waterbus. Let op: u moet dan
wel een persoonlijke OV-chipkaart hebben.
Het is ook mogelijk aan boord met contant
geld (pinnen niet mogelijk) kaartjes te
kopen. Voor meer informatie kijk op
www.waterbus.nl of bel gratis
0800 - 023 25 45.

Watertaxi Rotterdam
In Rotterdam kunt u ook reizen met 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
Het is belangrijk dat 65-plussers zo
lang mogelijk mobiel blijven en op een
veilige manier kunnen 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 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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3.

Neem contact op met een telefonische
hulplijn, bijvoorbeeld De Luisterlijn
(voorheen 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 een vestiging van
Bibliotheek Rotterdam. U kunt er
boeken lenen, kranten en tijdschriften
lezen maar bijvoorbeeld ook een cursus
internet en e-mail volgen. Meer over het
aanbod van de bibliotheek is te lezen in
het artikel ‘Bibliotheek Rotterdam: meer
dan boeken alleen’ verderop in deze
gids.

5.

Wilt u graag leuke dingen doen, maar
dan wel samen met iemand? Probeer
dan Klup, de app voor senioren om
samen leuke dingen te doen. Meer
over Klup leest u in het artikel ‘Op stap
met Klup’ verderop in deze gids.
www.kluppen.nl/gebiedsgids

6.

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

7.

Vindt u het leuk als iemand met u een
ommetje maakt, een spelletje komt
spelen of gewoon een kopje koffie
komt drinken? Neem dan gerust
telefonisch contact op met de
welzijnsaanbieder in uw gebied. De
contactgegevens vindt u op pagina
4 in deze gids. Of kijk in de rubriek
‘Vrijwilliger gezocht of worden’ voor
andere initiatieven op dit gebied.

10 tips om
actief te
blijven

Tips voor als u graag actief wilt blijven
en/of het contact met anderen wil
opzoeken. Om samen iets leuks te doen,
uw hart te luchten of om iets te doen
voor een ander.
1.

2.

Wilt u iets voor een ander betekenen?
Of zoekt u juist hulp? Zoek en
vind elkaar met behulp van het
platform Zorgzaam010, een online
ontmoetingsplaats voor iedereen die wil
helpen of juist wat hulp kan gebruiken.
Meer hierover leest u in het artikel
‘(Vrijwilligers)werk’ verderop in deze
gids. www.zorgzaam010.nl
In de rubrieken ‘Koffie, inloop en
ontmoeting’, ‘Groen in de wijk’ en ‘Sport
en bewegen’ in deze gids, vindt u een
overzicht van activiteiten waarbij u
anderen kunt ontmoeten, gewoon in uw
eigen wijk.
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8.

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

9.

Als u een dierbare bent verloren
of een ziekte of aandoening
heeft, vindt u wellicht steun bij
lotgenoten, bijvoorbeeld bij
een patiëntenvereniging of een
nabestaandengroep. In de rubriek
‘Koffie, 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 65-plussers. 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/
Ouder worden op uw manier, hoe doet u
dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
leest u hier meer over.
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Op stap met Klup
Wilt u op een leuke manier nieuwe mensen leren kennen in uw eigen omgeving en
daarbuiten? Dan is sociaal platform Klup misschien iets voor u. Bij Klup ontmoet u
gelijkgestemden tijdens gezellige activiteiten. Via de Klup app of online maakt en
houdt u eenvoudig contact met andere kluppers. Hanneke en Arthyra maken met
veel plezier gebruik van Klup.

Toen Hanneke Burggraaﬀ (60) zes jaar geleden naar Rotterdam verhuisde,
wilde ze de stad en de mensen beter leren kennen. Kluppen is een leuke
manier om dat te doen. ‘Sinds ik lid ben heb ik al heel wat leuke uitjes
gehad. Festivals bezoeken, wine&dine, naar voorstellingen en de Dag van
de Romantische Muziek... De combinatie van leuke dingen doen en tegelijk
nieuwe mensen leren kennen is echt heel leuk. Rond de Kerst ben ik met
zeven andere Kluppers een lang weekend naar Stockholm geweest. Dat was
fantastisch. Er ontstaan ook allerlei subgroepjes en vriendschappen. En de
eerste Kluprelaties zijn ook al opgebloeid. Maar het is echt geen Tinder voor
vijftigplussers hoor!’

‘Leuk, actief en makkelijk’
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De activiteiten die voor en
door Kluppers worden georganiseerd zijn heel verschillend. Denk aan borrels en
dansmiddagen voor de feestbeesten. En aan wandel- en
fietstochten voor mensen die
meer van rust en natuur houden. Voor de smulpapen zijn
er etentjes en kookworkshops.
U moet wel een smartphone
hebben om de app op te zetten. Vraag hulp om de Klupapp te installeren als u daar
niet handig in bent. Daarna
is het supermakkelijk. Kijk
voor meer informatie op
www.kluppen.nl/gebiedsgids
of download de Klup app.

‘Voor iedereen
wel wat leuks’
Voor Arthyra de Clerck (75) is de Klupapp een goed hulpmiddel voor haar missie:
mensen samen in beweging brengen. ‘Ik ben
een actieve Rotterdamse en mijn missie is
mensen samen in beweging brengen door
zingen, dansen, wandelen en mediteren.
Klup is een mooi platform met een breed
aanbod van activiteiten waar ik zelf ook veel
(gratis) activiteiten opzet die ik organiseer.
Sinds ik op Klup zit, heb ik al 123 activiteiten
georganiseerd. Dansmiddagen, samen eten,
workshops in de natuur. Mensen die naar de
activiteiten komen zijn allemaal enthousiast.
Soms zijn het er 12, soms meer dan 50. De
leeftijden variëren van 40 tot 82. Klup biedt
voor iedereen wel wal leuks.’

Actief in de wijk 2021 • Delfshaven • 21

Actief zijn en blijven

Bibliotheek
Rotterdam:
meer dan
boeken
De bibliotheek van vandaag is een
bruisende ontmoetingsplaats voor
mensen van allerlei leeftijden en
achtergronden. Bij Bibliotheek
Rotterdam kunt u boeken, (blad)muziek
en ﬁlms 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
niet zelfstandig 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/word-lid of bel,
010 - 281 61 00.
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Ouderen in de wijk
Ouderen in de wijk is een initiatief speciaal
voor AOW-gerechtigden. Wilt u anderen
ontmoeten, uw digitale vaardigheden
versterken of weten wat er in uw wijk
te doen is? Meldt u zich dan aan voor
dit initiatief. U ontvangt een gratis
jaarabonnement van de bibliotheek als
u aan een aantal voorwaarden voldoet.
Voor meer informatie kunt u bellen naar
06 - 229 383 12 of mailen naar
ouderenindewijk@bibliotheek.rotterdam.nl.
Cursussen internet en sociale media
Er zijn 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? Kijk op www.bibliotheek.
rotterdam.nl/digitaal.
 Inlooppreekuur Digicafé
Heeft u vragen over internet, Facebook,
Skype, 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.

 Cursus Klik & Tik
Tijdens deze cursus leert u in uw
eigen tempo de computer en het
internet ontdekken. De cursus is vooral
geschikt voor beginners en bestaat uit
een aantal bijeenkomsten in de Centrale
Bibliotheek. Deze vindt elke dinsdagen donderdagochtend plaats tussen
10.00 - 12.00 uur. Houdt u rekening met
een wachtlijst. Informeer bij uw eigen
bibliotheek voor de tijden en data van
de cursussen. Deelname is gratis, het
werkboek kost € 13,50.

 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) kost € 10. Kijk voor de data
op: www.bibliotheek.rotterdam.nl/
digitaal.
 Muziekwebplein
Het Muziekwebplein in de Centrale
Bibliotheek aan de Hoogstraat 110 omvat
een grote collectie cd’s, langspeelplaten
en muziek-dvd’s in diverse muziekstijlen.
Voor meer informatie over lenen en
tarieven: www.bibliotheek.rotterdam.nl/
word-lid
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.
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Er-op-uit in
de stad of
in uw eigen
buurt
Wilt u een dagje uit in eigen stad, dan
hoeft u daarvoor helemaal niet diep in
de buidel te tasten. In Rotterdam worden het hele jaar door leuke activiteiten
georganiseerd. Er zijn verschillende
mogelijkheden om erop uit gaan in de
stad of in uw eigen buurt. Gratis of voor
weinig geld.
Er-op-uit in uw eigen buurt
Er zijn verschillende activiteiten bij u in
de buurt, deze vindt u in het 2e deel van
deze gebiedsgids (Overzicht activiteiten
en dienstverlening). Hierin vindt u vele
mogelijkheden:
• In de rubriek ‘Koffie, inloop en ontmoeting’ vindt u adressen waar u gezellig
een kopje koffie of thee kunt drinken.
• In de rubriek ‘Eten in (de buurt van) de
wijk’ vindt u eetgelegenheden waar u
voor weinig geld gezellig een hapje kunt
eten in uw eigen buurt.
• In de rubriek ‘Bewegen en sport’ staat
wat er allemaal te doen is op het gebied
van beweging en sport in de ‘Huizen
van de wijk’ worden regelmatig culturele
activiteiten georganiseerd. In het artikel
‘Huizen van de wijk’ leest u er meer over.
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Er is ook een handige website van het
WijkUitBuro, waar culturele activiteiten uit
alle Rotterdamse wijken is samengebracht.
U kunt daar het culturele aanbod vinden
in het gebied waar u woont en op de
onderwerpen die u voor u interessant zijn.
www.wijkuitburo.nl
Er-op-uit in de stad
In Rotterdam zijn er diverse activiteiten
speciaal voor senioren en vaak aantrekkelijk
geprijsd. Een greep uit de activiteiten:
• Naar de 50plus bios in Pathé!
Met korting naar de film (inclusief
koffie, thee en wat lekkers) voor iedereen
vanaf 50 jaar! Elke week worden er op
vaste momenten prachtige films vertoond, waarbij het aanbod elke
twee weken wisselt. Meer informatie:
www.pathe.nl/50plusbios
• Zondagochtendconcerten in
de Doelen
Voor een klein prijsje geniet u van
optredens van topkwaliteit. De Doelen
is ook gemakkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer (Centraal Station is op
loopafstand), Trevvel stopt voor de deur
en er is betaalde parkeergelegenheid
vlakbij. Meer informatie:
www.zondagochtendconcerten.nl

• Museum Rotterdam
In dit museum van de stad kunt u
zich verplaatsen in uw eigen
geschiedenis. Meer informatie:
www.museumrotterdam.nl
Ook voor activiteiten in de stad is er een
handige website met een overzicht van alle
activiteiten zoals theater, tentoonstellingen,
film, lezingen en dans.
www.uitagendarotterdam.nl
Samen er-op-uit
Wilt u graag met iemand samen op stap,
dan zijn er diverse mogelijkheden om u
daarbij te helpen:
• Verschillende organisaties in Rotterdam
kunnen u helpen met het zoeken van een
‘maatje’; een vrijwilliger die met u iets
leuks kan gaan doen. Ergens een kopje
koffie drinken of bijvoorbeeld een wandeling maken. U vindt deze organisaties
in de gebiedsgids in de rubriek ‘Vrijwilliger worden of gezocht’.
• Klup is een gratis app voor 50-plussers
die graag actiever willen worden en hun
sociale netwerk willen uitbreiden, maar
het lastig vinden om de eerste stap te
doen. In het artikel ‘Op stap met Klup’
verderop in deze gids leest u hier meer
over. www.kluppen.nl/gebiedsgids
• Met MuseumMatch kunt u een maatje
vinden om samen een museum te bezoeken, in en buiten Rotterdam. U heeft wel
een Museumjaarkaart nodig. Met deze
kaart kunt u bij zo’n 400 musea in heel
Nederland naar binnen. Meer informatie
www.museumkaart.nl

Ouder worden op uw manier, hoe doet u
dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
leest u hier meer over.

Rotterdampas:
Ontdek meer plezier dan ooit!
Begin een uitje in de stad goed met
de Rotterdampas. Rotterdammers
van 65 jaar en ouder schaﬀen de
pas aan voor het schappelijke
tarief van € 20.
Heeft u een minimum inkomen? Dan
kost de Rotterdampas maar € 5. Met
een Rotterdampas kunt u heel veel
leuke dingen doen, gratis of met hoge
korting. Een kleine greep uit het gratis
aanbod:
• Een rondvaart met Spido
• Onbeperkt naar Trompenburg
Tuinen & Arboretum
• Onbeperkt naar bijna alle
Rotterdamse musea zoals
bijvoorbeeld de Kunsthal, Museum
Rotterdam of Huis Sonneveld
• Naar Miniworld Rotterdam
• Bezoek aan de Euromast
• Eenmalig gratis naar de film in o.a.
Pathé, Cinerama Filmtheater, Kino
en LantarenVenster
Voor meer informatie:
www.rotterdampas.nl
Een Rotterdampas bestellen of
verlengen kan op de volgende
manieren:
• via www.rotterdampas.nl/bestellen
(bestellen met DigiD)
• in de Rotterdampaswinkel,
Centrale Bibliotheek,
Hoogstraat 110, tel 14 010
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Gezondheid:
voeding,
bewegen en
eHealth
Iedereen wil zo lang mogelijk gezond
blijven en genieten van het leven. maar
niemand heeft zijn gezondheid helemaal
in de hand. Toch kunt u door gezond te
eten en genoeg te bewegen ﬁt blijven. Bepaalde ziekten, zoals hart- en vaatziekten
krijgen daardoor minder kans.
Voeding
Waar kunt u op letten als u gezonder wilt
eten?
• Als u ouder wordt, verbruikt uw lichaam
minder energie. Wél heeft uw lichaam vitaminen en mineralen nodig. Eet daarom
elke dag groente en fruit.
• Eet eiwitten, bijvoorbeeld uit peulvruchten, zuivelproducten of vlees. Deze
houden uw spieren sterk.
• Slik extra vitamine D voor gezonde botten
en ga dagelijks naar buiten.
• Eet twee keer per week vis, waarvan bij
voorkeur een keer per week vette vis
zoals makreel, haring, sardines of zalm.
Zo houdt u uw cholesterol in balans.
• Wees zuinig met zout. Dat is goed voor
uw bloeddruk.
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Verminderde eetlust
Misschien heeft u soms weinig trek,
door medicijnen of problemen met
slikken of kauwen. Bespreek dat
dan met uw huisarts. Heeft u moeite
met koken of eet u graag samen met
anderen? Misschien is een eetgroep
of maaltijdservice dan iets voor u. In
deze gebiedsgids bij de rubriek ‘Eten
in de wijk’ vindt u nuttige adressen. Wilt
u meer weten over gezond eten? Op
de website van het Voedingscentrum
staan tips over hoe u gezond kunt eten.
www.voedingscentrum.nl

Beweging
Door voldoende te bewegen, houdt u
uw botten en spieren sterk. Regelmatig
bewegen vermindert ook piekeren en
sombere gedachten. Het advies is om
minimaal 2,5 uur per week te bewegen en
daarnaast tweemaal per week spier -en
botversterkende activiteiten, gecombineerd
met balansoefeningen te doen. U hoeft
niet intensief te sporten. Wandelen, fietsen,
(rustig) zwemmen en tuinieren zijn ook heel
geschikt. Samen bewegen kan ook heel
gezellig zijn. In deze gebiedsgids vindt u
in de rubriek ‘Sport en bewegen’ nuttige
adressen. Op de website van Rotterdam
Sport vindt u sportaanbieders bij u in de
buurt: www.rotterdamsport.nl Vindt u het
lastig om zelf een geschikte beweegactiviteit
te vinden? De sportregisseur in uw gebied
helpt u met het zoeken naar een leuke
activiteit. U vindt de gegevens van de
sportregisseur op
www.rotterdamsport.nl/sportregie.

Tips voor 65+ers om stevig op de
been te blijven
• Blijf actief
• Maak uw huis veilig (verlichting,
veilige trap en antislip)
• Bespreek regelmatig uw
medicijngebruik met uw huisarts
• Laat regelmatig uw ogen en bril
controleren
• Praat met uw familie en vrienden hoe
zij u kunnen ondersteunen
• Draag stevige schoenen, ook in huis
• Duizelig bij het opstaan? Span eerst
uw beenspieren aan en wacht tot de
duizeligheid verdwenen is.

eHealth met de GGD AppStore
Er zijn tegenwoordig veel zaken voor
de gezondheid die u gewoon thuis op
de computer of op de mobiele telefoon
kunt regelen. De GGD AppStore biedt
een begrijpelijk overzicht van nuttige en
betrouwbare gezondheidsapps en websites.
Die kunnen helpen bij het verbeteren van uw
gezondheid.

Tips bij warm weer
Drink 2 liter water per dag
Zorg ervoor dat u voldoende
drinkt, ook als u geen dorst
heeft. Houd een ﬂesje water bij
de hand.
Houd uzelf koel
Draag dunne kleding. Blijf in
de schaduw en spant u zich
vooral ’s middags niet in.

Houd uw woning koel
Maak al voor de zon in
huis schijnt gebruik van
zonwering, een ventilator of
airconditioning als u die heeft.
Zorg voor frisse lucht door ramen en deuren
open te zetten als het buiten koeler is, zoals
‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends. Past u te
allen tijde wel op voor inbrekers!
Zorg voor elkaar
Let extra op elkaar bij warm
weer en help anderen als dat
nodig is.

U kunt deze goedgekeurde apps vinden op
de website: www.ggdappstore.nl
Wat moet u doen als het warm wordt?
Als het langere tijd heel warm is dan
zijn ouderen, kinderen en zieken extra
kwetsbaar voor oververhitting en uitdroging.
Symptomen hiervan zijn: minder plassen en
donkergele urine, hoofdpijn, vermoeidheid,
duizeligheid, misselijkheid en diarree.

Overleg met uw huisarts of apotheek als
u vragen heeft over uw gezondheid of het
gebruik van uw medicijnen tijdens hitte. Krijgt
u ernstige gezondheidsklachten? Neem dan
direct contact op met uw huisarts. Bel bij
grote nood de alarmcentrale: 112.
Meer informatie over hitte en gezondheid
vindt u op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
hitte. Neem voor overige vragen contact op
met de GGD Rotterdam Rijnmond op
010 - 433 98 94.

Ouder worden op uw manier, hoe doet u
dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
en www.rotterdam.nl/ehealth leest u hier
meer over.
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(Vrijwilligers)werk
‘Als ik straks met pensioen ben...’. Veel werkenden vullen moeiteloos in hoe ze alle
vrije tijd die eraan komt gaan invullen. Maar niet iedereen zwaait zomaar af. Gedreven
door plezier en met bakken kennis en ervaring op zak zijn veel 65-plussers nog in de
running. Zoals Arie en Thea die via Uitzendbureau 65plus en vrijwilligersplatform
Zorgzaam010 werken.
Arie de Weijer (68) werkt als chauffeur
bij Banden Express

‘Je raakt in een
andere ﬂow’
‘Met een busje ga ik langs garages om
autobanden af te leveren en gebruikte
banden mee te nemen. Het is totaal
ander werk dan ik gewend was. Als
leidinggevende bij Servicepoint stuurde
ik een facilitaire afdeling aan. Toen het
bedrijf failliet ging zat ik thuis en voelde
me geestelijk afgestompt. Je wereld wordt
kleiner. Via Uitzendbureau 65plus was ik zo
weer aan het werk. Heerlijk! Je hebt contact
met mensen en raakt in een andere ﬂow. En
je verdient geld, al gaat het mij vooral om
het buitenzijn en vrijheid voelen. Wij zijn als
65-plussers goed bruikbaar voor bedrijven.
Ouderen die willen, daar kun je wat mee.
Als mijn vrouw met pensioen gaat, stop ik
en gaan we samen genieten.’

Ontvangt u AOW en wilt u graag bijverdienen? Ga dan via Uitzendbureau 65plus aan
de slag! Uitzendbureau 65plus heeft banen in onder andere het onderwijs, horeca,
administratie, transport, vervoer en logistiek. Kijk voor meer informatie en vacatures op
www.65plus.nl of mail naar rotterdam@65plus.nl.
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Via de website Zorgzaam010 (voorheen RotterdammersVoorElkaar) kan iedereen een
vraag plaatsen of juist een aanbod doen als vrijwilliger. Zoals voor een klus in huis,
oppas voor een huisdier of een maatje om samen dingen te ondernemen. Ook is hier
informatie te vinden voor mantelzorgers, cursussen en maaltijdvoorzieningen in de
buurt. Kijk voor meer informatie op www.zorgzaam010.nl.

Thea Claassen (73) bezoekt
75plussers

‘Ik leer van
alles over
mijn buurt’
‘Via Buurtwerk gaan we op
bezoek bij Rotterdammers van 75
jaar en ouder in Prins Alexander.
Samen met een andere vrijwilliger
ga ik elke donderdag, vaste prik.
Via een vragenlijst achterhalen
we wat er goed gaat en waar
iemand hulp bij kan gebruiken.
We nemen informatie mee over
ondersteuning en activiteiten in
de wijk. Mensen kunnen eenzaam
zijn en hebben soms behoefte aan
een praatje. Het brengt mij ook
veel. Je kunt iets voor je omgeving
betekenen en wat terugdoen.
Je ontmoet zoveel verschillende
mensen met ieder weer hun
eigen zorgen. Je hoort ook zoveel
verhalen over de wijk. Zo leer ik
van alles over mijn buurt!’
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Dementie
of vergeetachtigheid?

Bij het ouder worden kunt u, bij uzelf
of iemand in uw naaste omgeving, te
maken krijgen met vergeetachtigheid.
Misschien maakt u zich zorgen of dit de
eerste tekenen van dementie zijn. Maar
af en toe iets vergeten of dementie hebben is niet hetzelfde.
Vergeetachtigheid is onschuldig en
veel mensen krijgen er bij het ouder
worden meer last van. Bij Alzheimer
en andere vormen van dementie is de
vergeetachtigheid veel ernstiger. Dementie
is een ziekte van de hersenen, waarbij de
hersenen informatie niet meer goed kunnen
verwerken. Als u zich echt zorgen maakt
over uw geheugen of dat van iemand in uw
nabije omgeving, blijf daar dan niet mee
rondlopen. Praat erover met uw huisarts of
een andere hulpverlener.
U kunt ook contact opnemen met de
Alzheimer Telefoon, 0800 - 50 88
(gratis en 7 dagen per week) om uw
zorgen te bespreken en informatie te
vragen. Meer informatie vindt u ook op
de website www.alzheimer-nederland.nl
en www.dementie.nl
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Welke verschijnselen kunnen wijzen op
dementie?
De eerste verschijnselen van dementie
kunnen per persoon verschillen. Er zijn
ook verschillende vormen van dementie.
Meestal merkt de partner of een familielid
dat er iets ‘niet pluis’ is. Het valt op dat
iemand terugkerende geheugenklachten
heeft of zich anders gedraagt. Iemand
heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden
welke dag het is, is onrustig, vermijdt
sociale activiteiten of wordt sneller boos.
Heeft u of iemand in uw nabije omgeving
(het vermoeden van) dementie en heeft u
(meer) hulp en ondersteuning nodig, ga
dan langs bij een VraagWijzer bij u in het
gebied. Bent u mantelzorger voor iemand
met dementie en voelt u zich overbelast?
U kunt langsgaan bij een VraagWijzer bij
u in het gebied, het adres vindt u in deze
gids in de rubriek ‘Algemeen’. Vanaf 1 mei
2020 kunt u ook contact opnemen met het
mantelzorgsteunpunt via telefoonnummer
0800 - 777 33 33.
Leven met (een persoon met) dementie
Dementie verloopt meestal via een jaren
durend proces, waarbij de hersenen steeds
moeizamer gaan functioneren. Dat vraagt
soms dat mensen in de omgeving zich
moeten aanpassen en hiermee rekening

moeten houden in de omgang. Het is fijn
dat mensen tegenwoordig langer thuis
kunnen blijven wonen, maar de bedoeling
is wel dat voor alle betrokkenen bij iemand
die thuis woont met dementie, de kwaliteit
van leven goed blijft. Een casemanager
dementie kan daarbij helpen. De huisarts
kan u hiervoor een doorverwijzing geven.
Een casemanager dementie is een vaste
begeleider die met u meedenkt, bij wie
u uw hart kunt luchten en met wie u
kunt overleggen over allerlei praktische
zorgmogelijkheden en andere vormen
van ondersteuning. De casemanager
kan ook helpen bij het regelen van deze
ondersteuning, zowel voor degene
met (beginnende) dementie als de
mantelzorgers. Ondanks de dementie
kunnen mensen vaak nog lang meedoen
in de dagelijkse activiteiten. Actief blijven
kan juist helpen om het ziekteproces te
vertragen en betekenis te geven aan het
leven met (een persoon met) dementie.
Mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie kunnen een of twee dagen per
week terecht in sommige Huizen van de wijk.
De activiteiten zijn van het Geheugenpaleis
(door SOL) of van het Odensehuis Rotterdam (door Samen010). Muziek, bewegen,
geheugentraining en ontmoeten zijn de vaste
onderdelen van de dag.
Meer informatie kunt u vinden op de
website www.geheugenpaleis.info
en www.samen010.nl/projecten/alleprojecten/odensehuis-rotterdam. In Prins
Alexander is daarnaast ook het project
DemenTalent gestart, waar mensen met
geheugenproblemen als vrijwilliger actief
kunnen blijven, bijvoorbeeld door mee te
werken met tuinonderhoud. Meer informatie
over activiteiten in uw gebied vindt u
in de rubriek ‘Overzicht activiteiten en
dienstverlening’.
Alzheimer Café / Theehuis
Alzheimer Nederland organiseert door heel
Nederland zogenaamde Alzheimer Cafés.
In deze cafés of theehuizen komen mensen

met dementie, hun naasten, hulpverleners
en belangstellenden maandelijks bij elkaar
voor informatie en contact met lotgenoten.
Zoekt u een Alzheimer Café bij u in
de buurt? Kijk dan op de website
www.alzheimer-nederland.nl en zoek
binnen uw regio op ‘Alzheimer Café’. U
kunt ook bellen naar Alzheimer Nederland,
telefoon (033) 303 25 02.
Techniek in en om het huis
Voor thuiswonende mensen met dementie
en hun naasten zijn er steeds meer
technologische hulpmiddelen die daarbij
kunnen ondersteunen. Deze hulpmiddelen
kunnen ook helpen als u niet goed met
computers kunt omgaan.
Voorbeelden zijn:
• Apps op de smartphone of iPad voor
geheugenondersteuning en – training
(of ter vermaak)
• Beeldbellen voor videocontact met
mantelzorg of zorg
• Personenalarmering om alarm te kunnen
maken in nood
• Medicijndispensers voor de juiste
medicatie op de juiste tijd
• Geavanceerde bewaking die alarmeren
bij vallen, gas etc.
• GPS-systemen, indicatiebepaling met of
zonder alarmknop
• Sleutelkluisjes of elektronisch slot om op
een veilige manier binnen te komen
Om u te helpen met vragen over techniek
in huis, kunt u bij uw huisarts vragen om
een verwijzing naar een ergotherapeut.
Deze kan u gericht adviseren welke
(technologische) hulpmiddelen voor u een
oplossing kunnen bieden.
U kunt ook langsgaan bij een VraagWijzer
bij u in het gebied, het adres vindt u in deze
gids in de rubriek ‘Algemeen’.
Meer informatie vindt u ook op de websites
www.rotterdamdementie.nl,
www.alzheimer-nederland.nl en
www.dementie.nl
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Huisbezoeken
aan
75-plussers
Bent u 75 jaar of ouder en woont u
zelfstandig in Rotterdam? Dan ontvangt
u 1 x in de twee jaar een uitnodiging om
mee te doen aan een huisbezoek. Als
u nieuw bent komen wonen in de wijk
of uw partner recent overleden is, dan
wordt u in ieder geval uitgenodigd mee
te doen aan een huisbezoek. Doel van
dit huisbezoek is met u te praten over
hoe het met u gaat. En zo nodig u te
ondersteunen bij het zelfstandig wonen.
De welzijnsinstelling in het gebied waar
u woont, organiseert het huisbezoek. U
krijgt een uitnodiging om mee te doen
aan dit huisbezoek. Komt het u niet
uit, dan kunt u bellen voor een nieuwe
afspraak. Bij het bezoek komen twee
vrijwilligers bij u langs. Deze vrijwilligers
vragen hoe het met u gaat en kijken of u
iets nodig heeft. Ook kunt u bespreken
of u misschien zelf iets voor een ander
wilt betekenen. Het bezoek duurt
ongeveer een uur. Als u het prettig vindt,
kunt u iemand vragen bij het gesprek
aanwezig te zijn, bijvoorbeeld een
familielid of een van de buren.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers die bij u op bezoek komen,
zijn herkenbaar aan de legitimatiepas die
zij bij zich dragen. Op elke pas staat de
naam van de vrijwilliger met een foto. De
vrijwilligers maken een verslag van het
gesprek dat u samen heeft gevoerd. Als u
hulp nodig heeft, bespreekt de vrijwilliger
dit met de wijkprofessionals in uw wijk,
bijvoorbeeld de vrijwilligerscoördinator of
iemand die activiteiten organiseert.
Waarom doen we dit huisbezoek?
In het gesprek komen uw vragen en wensen
op het gebied van wonen en leven aan
bod. Zo krijgen wij een goed beeld van
wat nodig is en hoe we u daar bij kunnen
helpen. Met het gesprek willen we ook
in kaart brengen of u mee wilt doen aan
activiteiten in de wijk en in de stad, of dat
u misschien vrijwilligerswerk wilt doen.
We kunnen u ook in contact brengen met
andere bewoners of vrijwilligers.
Ouder worden op uw manier, hoe doet u
dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
leest u hier meer over.
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Langer
zelfstandig
thuis wonen

Waarschijnlijk wilt u zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen. Dan is het
verstandig om tijdig te bekijken of er
aanpassingen in uw woning nodig zijn.
Daarmee voorkomt u problemen en
verbetert uw wooncomfort.
Om langer in uw eigen huis te kunnen
blijven wonen, zijn er soms kleine
aanpassingen nodig die u zelf kunt
doen of met behulp van een vakman. De
hulpmiddelen hiervoor kunt u aanschaffen
bij de plaatselijke huishoudwinkels
(zoals een bouwmarkt, Action, Blokker of
Marskramer), bijvoorbeeld:
• Goede verlichting bij voor- en achterdeur.
• Een rookmelder op elke verdieping.
• 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 nachtlampje met bewegingssensor.
U kunt ook langsgaan bij een
thuiszorgwinkel of informatie vragen bij een
VraagWijzer bij u in het gebied, het adres
hiervan vindt u in deze gids in de rubriek
Algemeen of bel 14 010.

Soms zijn grotere aanpassingen aan
huis noodzakelijk. Kijk voor inspirerende
voorbeelden op www.comfortwoning.com,
of www.langerthuisineigenhuis.com.
Sommige ingrepen, zoals een traplift, tillift
of aangepaste keuken, kunnen (deels)
worden vergoed via de Wmo. Ook voor
deze aanpassingen kunt u terecht bij de
VraagWijzer.
Technische hulpmiddelen in huis: thuistechnologie
Er bestaat ook een ruim aanbod aan
technische hulpmiddelen die u helpen om
veilig en comfortabel zelfstandig te wonen.
Deze technische hulpmiddelen, ook wel
thuistechnologie genoemd, bieden een
oplossing voor zowel mensen die weinig of
geen zorg nodig hebben, als voor mensen
met een toenemende vraag naar zorg.
Voorbeelden van thuistechnologie
• Altijd hulp kunnen inroepen.
Bijvoorbeeld met behulp van een alarm
in een smartphone of horloge, maar ook
met valsensoren of een alarmknop/alarmkoord op diverse plekken in uw huis.
• Uw huisindeling beter aanpassen op uw
gezondheid.
Bijvoorbeeld met een drempelhulp, een
elektrische deuropener, slimme sloten
(sloten die bijvoorbeeld opengemaakt
worden via smartphone) of automatische
gordijnen/zonneschermen via een elektrische motor en afstandsbediening.
• Makkelijker communiceren met uw familie, vrienden of de zorg.
Via beeldbellen (telefoneren terwijl u
elkaar kunt zien).
• Een verbetering van uw mobiliteit.
Bijvoorbeeld met een rollator, wandelstok, krukken, rolstoel of een scootmobiel. Maar denkt u hierbij ook aan
beugels en handvaten, antislipmatten,
een toilet (met spoel- en föhninstallatie)
op uw slaapetage of een traplift.
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Comfortwoning
In de Comfortwoning kunt u kennismaken met diverse producten op het
gebied van thuistechnologie.
Met behulp van deze producten is het
voor senioren mogelijk om langer veilig
en meer comfortabel in de eigen woning te blijven wonen. Op dit moment
zijn er twee comfortwoningen in Rotterdam; in Overschie en Prins Alexander.
U kunt beide comfortwoningen bezoeken op afspraak:
Comfortwoning Overschie,
Mookhoekplein 15
Voor het maken van een afspraak kunt
u van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur bellen naar
06 - 52 47 67 43 of mail naar
info@comfortwoning.com.
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Comfortwoning Prins Alexander,
Hendrick Staetsweg 17
Voor het maken van een afspraak kunt
u van maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 en 16.00 uur bellen
naar 06 - 58 90 35 07 of mail naar
info@comfortwoning.com.
Bekijk voor de actuele openingstijden
en meer informatie over de comfortwoningen op www.comfortwoning.com.

Dit zijn slechts voorbeelden, zo zijn er
nog vele andere mogelijkheden van
Thuistechnologie. Het is belangrijk tijdig na
te denken over wat u zelf in huis kan (laten)
doen zodat u lang en veilig in uw huis kan
blijven wonen.
Waar kunt u terecht met uw vragen
Om u te helpen met vragen over
techniek in huis, kunt u bij uw huisarts
of specialist vragen om een verwijzing
naar een ergotherapeut. Deze kan u
gericht adviseren welke (technologische)
hulpmiddelen voor u een oplossing kunnen
bieden. U kunt ook langsgaan bij een
thuiszorgwinkel of informatie vragen bij een
VraagWijzer bij u in het gebied, het adres
hiervan vindt u in deze gids in de rubriek
Algemeen of bel 14 010.
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 verhuurder 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.
Woont u in een huurwoning?
• Informeer altijd eerst bij uw eigen
woningcorporatie naar geschikt
woningaanbod.
• U kunt ook zelf zoeken. Een nieuwe huurwoning vindt u voornamelijk via internet.
Vraag zo mogelijk hulp in uw omgeving
als u het zelf niet kunt of ga eens langs
bij de VraagWijzer bij u in het gebied.
Op de volgende websites is aanbod te
vinden: www.woonnetrijnmond.nl,
www.woonz.nl, www.sor.nl en
www.woneninrotterdam.nl.
Woont u in een koopwoning?
• Een nieuwe koopwoning kunt u het beste
zoeken op internet via www.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.
Ouder worden op uw manier, hoe doet u
dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
en www.rotterdam.nl/ehealth leest u hier
meer over.
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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 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. Heeft u als
mantelzorger vragen, zorgen, of gewoon
behoefte aan advies of een luisterend oor?
Bel dan Mantelfoon. Dit is een telefonisch
steunpunt voor mantelzorgers.
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U kunt hier dag en nacht terecht, via
0800 - 777 33 33. Mantelfoon bestaat uit een
gespecialiseerd team van medewerkers, die
u zo goed mogelijk zullen helpen.
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. Een voorbeeld van
zo’n logeerhuis is ‘De Buren’. Hier kunt u
rustig en comfortabel herstellen na ziekte of
ziekenhuisopname, als zelfstandig wonen
nog niet gaat. Voor meer informatie kunt u
bellen met: 010 - 466 67 22.
Vervangende mantelzorg
Verschillende zorgverzekeringen vergoeden
vervangende mantelzorg. Informeer hiervoor
bij de zorgverzekering van de persoon die
mantelzorg ontvangt of van de persoon
die mantelzorger is. De zorgverzekering
VGZ Rotterdampakket vergoedt standaard
vervangende mantelzorg door de Mantelaar
met een maximum van 21 dagen per jaar.
Meer informatie over deze zorgverzekering
leest u in het artikel VGZ Rotterdampakket
in deze gebiedsgids of op de website
www.vgz.nl/rotterdam. U kunt ook de
klantenservice van VGZ bellen, telefoon
0800 – 401 01 05.

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.

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.
Mantelzorgverklaring
Voor sommige regelingen voor mantelzorgers, is een mantelzorgverklaring
nodig: Huishoudelijke hulp, Maasstadpolis, Parkeren in de buurt en Gratis
Rotterdampas met eenmalig OVtegoed. Deze mantelzorgverklaring
kunt u aanvragen bij de gemeente via
www.rotterdam.nl/mantelzorg. Hierna
worden bovenstaande regelingen kort
besproken.

Maasstadpolis
Een mantelzorger die over een
mantelzorgverklaring beschikt, is tevens
verzekerd voor schade of een ongeval
wat plaatsvindt tijdens het uitvoeren van
de zorgtaak. De naam van de verzekering
is Maasstadpolis. Meer hierover is te vinden
op www.rotterdam.nl/mantelzorg of bel
14 010.

Parkeren in de buurt
Wanneer degene voor wie u zorgt een CIZof 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 met eenmalig
OV-tegoed
Als mantelzorger met een mantelzorgverklaring kunt u een gratis Rotterdampas
aanvragen. Hiermee kunt u meer dan
750 leuke dingen doen, gratis of met
korting. De Rotterdampas kunt u aanvragen
via www.rotterdampas.nl/bestellen.
Mantelzorgers die de Rotterdampas
hebben aangevraagd, ontvangen ook een
eenmalig OV-tegoed van € 25 op de pas.
Dit OV-tegoed kan vervolgens bij één van
de RET-servicepunten op de OV-chipkaart
geladen worden. Voor meer informatie:
www.ret.nl
Ouder worden op uw manier, hoe doet u
dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
leest u hier meer over.
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Rondkomen
met een laag
inkomen

Heeft u moeite om de rekeningen te
betalen? Zoek dan zo snel mogelijk hulp,
zodat u niet verder in de problemen
komt. De VraagWijzer zoekt samen met
u naar de meest geschikte oplossing
voor uw situatie. We geven u alvast een
aantal tips om overzicht te houden over
uw ﬁnanciën:
Administratie op orde
• Verzorg uw geldzaken en houd overzicht
op wat u binnenkrijgt en uitgeeft.
• Open enveloppen met rekeningen
meteen als u ze krijgt en stop ze bijvoorbeeld in een map ‘te betalen rekeningen’.
• Kies een vaste dag in de week waarop u
uw administratie bijwerkt.
• Vindt u het moeilijk om zelf uw administratie op orde te krijgen? Vraag dan hulp
aan een familielid, buren of aan iemand
anders in uw omgeving die u vertrouwt.
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Geld besparen
Weet u wat u aan geld ontvangt en wat u
uitgeeft? Dan kunt u zien waar u eventueel
kunt besparen. Bijvoorbeeld op uw
boodschappen. Tips om grip op uw geld te
houden:
• Breng in beeld wat uw inkomsten en
uitgaven zijn.
• Houd een huishoudboekje bij en spreek
met uzelf vaste bedragen af voor bijvoorbeeld boodschappen en kleding.
• Spaar elke maand voor rekeningen die u
per kwartaal of per jaar betaalt.
• Gebruik extra’s, zoals vakantiegeld of
eindejaarsuitkering om openstaande
rekeningen te betalen.
De volgende websites kunnen u helpen
schulden te voorkomen, geld te besparen
of juist een appeltje voor de dorst op te
bouwen door online een geldplan op te
stellen:
• Op de website van de gemeente Rotterdam staan verschillende tips om een
geldplan te maken: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/geldplan/
• Het Nibud biedt een stappenplan aan.
Bekijk dit stappenplan op de website:
www.nibud.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur 030 - 23 91 350.
• WijzerInGeldzaken, een initiatief van het
ministerie van Financiën, helpt u bij uw
financiële vragen. Bekijk de website op
www.wijzeringeldzaken.nl.

Heeft u geldzorgen? De gemeente kan
u helpen. Bel 14 010 of ga langs bij
VraagWijzer. Kijk op www.rotterdam.nl/
vraagwijzer voor de dichtstbijzijnde
VraagWijzer bij u in de buurt.

Ondersteuning gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft
verschillende regelingen die het
Rotterdammers van 65 jaar en
ouder met een laag inkomen wat
makkelijker maken om rond te komen.
Om in aanmerking te komen voor de
gemeentelijke voorzieningen, moet u
aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Hierna volgen een aantal regelingen
met uitleg.
Het volledige overzicht van regelingen
voor oudere Rotterdammers is te
vinden op www.rotterdam.nl/wonenleven/rondkomen-ouderen

Het AOW-tegoed
Heeft u als AOW’er een laag inkomen?
Dan heeft u in 2020 mogelijk recht op AOWtegoed van de gemeente Rotterdam. Dit is
€ 450 per huishouden en is gekoppeld aan
de Rotterdampas.

Betalen met het AOW-tegoed
Als het AOW-tegoed op uw Rotterdampas
staat, dan kunt u er meteen mee betalen.
U rekent af bij de kassa, gewoon met uw
Rotterdampas. Wilt u weten bij welke winkels
u met uw AOW-tegoed kunt betalen? Kijk op
www.aowtegoed.nl voor het overzicht van
winkels, openbaar vervoerpartners en de
voorwaarden.
Wat kunt u kopen met het AOW-tegoed?
U kunt het AOW-tegoed onder andere
uitgeven aan hobbyen sportspullen,
gezelschapsspellen, fietsen, kleding,
boeken, tablets, fotocamera’s, tijdschriften en
openbaar vervoer.
Voorwaarden voor het AOW-tegoed:
• U en/of uw partner heeft recht op het
AOW-tegoed als u op 1 maart 2020 recht
had op AOW.
• U heeft een totaal inkomen van maximaal
110% van het wettelijk sociaal minimum.

Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor het AOW-tegoed? Kijk dan op
www.aowtegoed.nl/aanvragen.
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Zorgverzekering VGZ Rotterdampakket
Voor Rotterdammers met hoge zorgkosten
(zoals chronisch zieken en ouderen) en een
laag inkomen, is de gemeentelijke collectieve
zorgverzekering VGZ Rotterdampakket
een goede keuze. Deze verzekering is er
gekomen door een goede samenwerking
tussen verzekeringsmaatschappij VGZ en de
gemeente Rotterdam. Het is een complete
zorgverzekering met een ruime dekking. In
het artikel VGZ Rotterdampakket in deze
gebiedsgids leest u meer over deze zeer
uitgebreide zorgverzekering.
Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen en krijgt u
onverwachts te maken met noodzakelijke
kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand
aanvragen. De gemeente bekijkt elke
aanvraag apart. De gemeente kijkt daarbij
naar iedere persoon en elke afzonderlijke
situatie. De bijzondere bijstand vergoedt
bijvoorbeeld het bedrag dat u betaalt voor
een hoortoestel of persoonlijke alarmering.
U kunt ook de individuele inkomenstoeslag
aanvragen.

40 • Actief in de wijk 2021 • Delfshaven

In sommige gevallen is de bijzondere
bijstand geen gift, maar een lening
die terugbetaald moet worden. Als het
nodig is om dingen te kopen, kan de
gemeente besluiten dat de aanschaf van
tweedehandsartikelen een goede
oplossing is. Zo blijft bijzondere bijstand
beschikbaar voor alle mensen die het
nodig hebben. Kijk voor het volledige
overzicht van de bijzondere bijstand op
www.rotterdam.nl/rondkomen
of bel 14 010.
Voor alle vragen over geld en schulden
kunt u terecht bij de VraagWijzer in uw
gebied. U kunt daar ook terecht voor het
aanvragen van regelingen. U vindt het
adres van de VraagWijzer in deze gids in
de rubriek ‘Algemeen’ of bel 14 010.
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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, ﬁnancieel 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. In deze
gids leest u informatie en tips over wat u
zelf kunt doen. 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 is een buurt waar mensen
elkaar kennen, aanspreken en elkaar helpen
is van grote waarde, zowel voor u als voor
ons. Zo zorgen we samen voor een fijne en
veilige woonomgeving.

Contact
Tel. 14 010
www.rotterdam.nl/ouderworden
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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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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 1

Bedenk 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/
ouderen, bekijk alle tips en download de
checklist. Of vraag iemand dat voor u te
doen.

Contact
Telefoonnummer 112
www.brandweer.nl
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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 ﬁnancieel misbruik maken van uw kwetsbare situatie. Regel daarom uw
ﬁnanciële zaken voor als u het zelf niet meer kunt. Voorbeelden van ﬁnancieel
misbruik zijn: pinpasfraude, een gedwongen testamentswijziging, diefstal van geld,
sieraden, goederen, verkoop van eigendommen, misbruik van machtigingen of
rekeningen. Wij geven u tips om ﬁnancieel misbruik te voorkomen.

TIP 1

Praat erover en leg afspraken vast Doe dit met uw
kinderen of een betrouwbaar persoon in uw
omgeving. Schrijf de afspraken op papier
voorzien van uw handtekening en datum.
U kunt het ook officieel regelen via een levenstestament bij de notaris. Lees de brochures
en checklist op www.notaris.nl/levenstestament of neem contact op met
een notaris bij u in de buurt.

TIP 2

U kunt ook bellen
met de Notaristelefoon:
0900-346 9393. Op werkdagen van 9.00 14.00 uur (80 cent per minuut).

TIP 3

Leer zelf hoe u de administratie 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 huishoudrekening en stort hier maandelijks
automatisch een bedrag op. Dit geld kan
een mantelzorger gebruiken voor de boodschappen. Vraag bij uw bank alvast een
gemachtigde pas aan op naam van bijvoorbeeld één van uw kinderen, mantelzorger of
vertrouwenspersoon. 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 (Veilig Thuis) als u
denkt dat er sprake is van financieel misbruik, bij uzelf of in uw omgeving: 0800 - 2000
(gratis). Via dit nummer is Veilig Thuis 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Of
praat over uw vermoedens met iemand die
u vertrouwt in uw omgeving en samen Veilig
Thuis bellen.

Contact
Tel. 0800 - 2000
www.veiligthuisrr.nl
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Wijkteam

Het wijkteam is een team van
hulpverleners die de wijk goed kennen.
We werken integraal, dat wil zeggen:
het team is multidisciplinair, vanuit
verschillende expertises wordt er
samengewerkt om passende zorg en
ondersteuning te bieden.
Zo werken er in het wijkteam mensen met
expertises als:
• jeugdhulp en hulp bij opvoeden
• financiën en schulden
• dagbesteding
• woningaanpassingen
• volwassenen en kinderen met een
beperking
• huiselijk geweld
• geestelijke gezondheidszorg
• ouderen
• verslavingen
De ondersteuning die een wijkteammedewerkervanuit deze expertises
geeft, noemen we basishulp. Samen
met deze basishulp, de eventuele extra
ondersteuning via Wmo-arrangementen
en specialistische (jeugd)zorg levert
het wijkteam maatwerk voor een
Rotterdammer die zorg en ondersteuning
nodig heeft. Allemaal om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van
mensen in hun wijk te versterken. En dat
doen we samen: bewoner en hulpverlener.
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Doorverwijzen
Uw huisarts, een medewerker van
VraagWijzer bij u in de buurt, de
woningcorporatie of een andere
hulpverlener in uw wijk verwijst u door.
Wat doet een wijkteam?
De verwijzer stelt vast dat u ondersteuning
van het wijkteam nodig heeft. Hierop
bezoekt een medewerker van het wijkteam
u thuis. Samen bespreekt u wat er aan de
hand is en welke oplossingen mogelijk zijn.
De wijkteammedewerker bekijkt wat u zelf
kunt doen, wat de mensen in uw omgeving
kunnen doen en welke ondersteuning
u verder nog nodig heeft. Het wijkteam
kan zelf kortdurende hulp bieden. Indien
nodig, kan het wijkteam specialistische
hulp of langdurige ondersteuning voor u
inschakelen.
Vaste contactpersoon
Vaak wordt de wijkteammedewerker
met wie u het eerste contact heeft, ook
daarna uw vaste aanspreekpunt. Deze
wijkteammedewerker onderhoudt dan
ook het contact met eventuele andere
hulpverleners.
Hoe werkt de hulp?
Als u hulp nodig heeft bij het
oplossen van een probleem, kunt u
daarover informatie opzoeken op
www.rotterdam.nl/zorgdichtbij of
bellen met de gemeente via 14 010.
Komt u er toch niet uit? Bespreek
het dan met een medewerker van
VraagWijzer in uw buurt. Samen met
de medewerker bespreekt u welke
mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld
wat u toch zelf kunt oplossen, of met
met hulp van iemand uit uw omgeving.
Lukt dat niet? Dan kan de medewerker
VraagWijzer u doorverwijzen naar
professionele ondersteuning.

Ondersteuning, zorg en veiligheid

Zorgen om
iemand die
eenzaam is?
Bel (010) 267 07 00
Rotterdam.nl/eenzaamheid

Maakt u zich zorgen om iemand die
zorgwekkend eenzaam is? Vraagt deze
persoon niet om hulp? En vindt u het
moeilijk om deze persoon zelf aan te
spreken? Bel de gemeente Rotterdam op
telefoonnummer (010) 267 07 00. Is uw
melding dringend? Bel dan 112.
In dit artikel leest u wat er met uw melding
gebeurt, hoe u eenzaamheid herkent en
wat u zelf kunt doen.
Wat gebeurt er met uw melding als u belt?
• Een deskundige medewerker stelt u vragen om te begrijpen wat er aan de hand
is met de persoon over wie u belt.
• De medewerker gaat met uw melding
aan de slag.
• Uw naam hoeft niet bekend te worden bij
de persoon over wie u belt.
Kenmerken van eenzaamheid
• De gordijnen zijn meerdere dagen achter
elkaar dicht.
• De buitenkant van het huis (tuin, balkon,
stoep, ramen) is verwaarloosd.
• De brievenbus zit overvol met post.
• Iemand komt zonder af te zeggen niet
meer naar een activiteit zoals werk,
sport, hobbyclub.
• Iemand komt niet meer buiten, terwijl u
deze persoon eerder wel buiten zag.
• Er staan verdorde planten voor de ramen.

• De lampen binnen zijn aan, ook als het
overdag licht is.
• De uiterlijke verzorging van iemand gaat
zichtbaar achteruit.
• De partner/vriend/buddy van deze
persoon is overleden of weggevallen.
• Er is een (grote) verandering in het
gedrag wat betreft het gebruik van
bijvoorbeeld alcohol en/of geneesmiddelen of verdovende middelen.
Stappenplan aanpak eenzaamheid
Herkent u een of meer kenmerken?
Of maakt u zich om andere redenen
zorgen om een persoon? Volg dan het
stappenplan:
1. Wat kunt u zelf doen?
• Als u zich zorgen maakt om iemand, bedenk dan wat u zelf voor diegene kunt doen.
2. Vraag/informeer
• Probeer een praatje te maken met deze
persoon. Durft u dat niet alleen, vraag
dan iemand om met u mee te gaan.
3. Luister en vraag door
• Naar iemand luisteren is voor sommige
mensen ook al voldoende.
• U kunt ook proberen door te vragen als
iemand niet veel zegt.
4. Hulp inschakelen
• Bel de gemeente op (010) 267 07 00.
Is het dringend? Bel dan 112.
• Of meldt uw zorgen bij een Huis van de
Wijk in het gebied waar u woont. Een overzicht van de adressen vindt u in het artikel
Huizen van de Wijk in deze gids.
• U kunt de persoon waar u zich zorgen
over maakt ook voor hulp doorverwijzen
naar de VraagWijzer in uw gebied. Het
adres vindt u in de rubriek Algemeen in
deze gids of kijk op www.rotterdam.nl/
vraagwijzer.
Het telefoonnummer (010) 267 07 00
van de gemeente Rotterdam is
bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Is uw
melding dringend? Bel dan 112.
www.rotterdam.nl/eenzaamheid
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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.
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VraagWijzer biedt informatie, advies en
ondersteuning bij bijvoorbeeld:
• Het regelen van Wmo-voorzieningen,
zoals een aanpassing in de woning,
Vervoer op Maat, huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke begeleiding of
mantelzorg.
• Juridische kwesties, u heeft bijvoorbeeld
een vraag over toeslagen of hulp nodig
bij het opstellen van een bezwaarschrift.
• Het versterken van uw eigen netwerk,
bijvoorbeeld als u eenzaam bent.
• Financiële problemen, bijvoorbeeld als u
met schulden te maken heeft.
• Activiteiten en mogelijkheden in de wijk.
Hoe bereikt u VraagWijzer?
U kunt VraagWijzer op drie manieren
bereiken:
• Op internet:
www.rotterdam.nl/vraagwijzer
• Telefonisch: 14 010
• Door langs te gaan bij VraagWijzer in
uw gebied.
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:
• Wie kan mij helpen met mijn
administratie?
• 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 heb geldproblemen. Hoe moet ik
deze oplossen?
• Waar in de wijk kan ik sporten?
• Hoe kan ik huurtoeslag aanvragen?
• Waar vind ik tips over financiën?
• Ik heb zoveel schulden, hoe moet ik
dat gaan betalen?

Met vragen en voor gratis
advies bent u van harte
welkom bij VraagWijzer.

Afspraak maken?
Bel 14010 of kijk op
Rotterdam.nl/vraagwijzer

Ouder worden op uw manier, hoe doet u dat? Op www.rotterdam.nl/ouderworden
leest u hier meer over.
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VGZ
Rotterdampakket

Speciaal voor alle inwoners van
Rotterdam is er het VGZ Rotterdampakket:
een collectieve zorgverzekering met veel
vergoedingen en een preventiepakket.
Samengesteld voor Rotterdammers door
gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar
VGZ. Het VGZ Rotterdampakket is met
name geschikt voor ouderen, chronisch
zieken en Rotterdammers met een lager
inkomen.
De voordelen:
• U krijgt van VGZ vijf procent korting op de
basisverzekering;
• Ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld
vervangende mantelzorg via de
Mantelaar, een complete bril, tandzorg,
20 fysiotherapiebehandelingen en een
training valpreventie;
• Een ruim budget voor preventie, zoals
voor de cursussen BeweegPlus, Omgaan
met dementie of Omgaan met stress;
• Het maakt niet uit of u nu al zorg gebruikt;
er is geen medische selectie. Alle Rotterdammers kunnen zich aanmelden.

Voor Rotterdammers met een lager
inkomen* geldt dat de gemeente Rotterdam
maandelijks € 11 meebetaalt aan de
premie. Het eigen risico is € 50 in plaats
van € 385 (wettelijk eigen risico 2021) per
persoon. De overige € 335 is meeverzekerd
en opgenomen in de maandelijkse premie.
Kom langs op het VGZ-spreekuur!
Wilt u meer weten over de zorgverzekering
VGZ Rotterdampakket, de ruime vergoedingen en het preventiepakket? Kom dan
eens langs bij het VGZ-spreekuur in de
VraagWijzer in Centrum of Feijenoord. Een
medewerker van VGZ helpt u graag met al
uw vragen over deze zorgverzekering:
• VraagWijzer Centrum, Coolsingel 40 (ingang aan de zijkant stadhuis), Rotterdam
Spreekuur VGZ: elke maandag en
dinsdag, van 09.00 uur tot 12.15 uur
én van 13.00 tot 16.00 uur
• VraagWijzer Feijenoord,
Maashaven O.Z. 230, Rotterdam
Spreekuur VGZ: elke woensdag en
vrijdag, 09.00 uur tot 12.15 uur én van
13.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over het VGZ
Rotterdampakket is te vinden op de
website van VGZ, www.vgz.nl/rotterdam of
telefonisch via de klantenservice van VGZ:
0800 – 401 01 05.

*

Met een lager inkomen wordt bedoeld een
inkomen lager dan 130 procent van het wettelijk
minimumloon (2021: € 2.359, inclusief acht procent
vakantiegeld bruto per maand of lager).
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Over wmo radar
Wmo radar is de welzijnsorganisatie van Delfshaven. In opdracht van de gemeente Rotterdam
bouwen we aan een samenleving waarin mensen
vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaar staan
voor elkaar. In die nieuwe samenleving gaan jij en ik
samen vooruit! Wij zijn de aanjager van een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet én zo min
mogelijk afhankelijk is van overheden en loketten.
Huizen van de Wijk, voor de wijk, door de wijk
Onze Huizen van de Wijk zijn van iedereen. Dagelijks vinden hier veel activiteiten plaats zoals
taallessen, sportieve activiteiten, vergaderingen,
spreekuren en feesten. Wijkbewoners beheren deze
‘huizen’ en zorgen ervoor dat het er schoon, veilig
en gastvrij is. Hierbij worden ze ondersteund door
één van onze coördinatoren. Bij ons is altijd veel
mogelijk. Vooral omdat we geloven in wederkerigheid: alle bewoners die gebruik maken van een
Huis van de Wijk, doen meestal ook iets terug voor
de wijk. Daardoor is het één huis van én voor ons
allemaal!
Gezond oud worden
Van een wandeling door de wijk, tot valpreventie en
van 55+ gym tot dansgroepen voor dames. Wij
geloven dat het voor iedereen mogelijk is om te
werken aan een goede gezondheid. Om deze reden
organiseren we veel sportieve activiteiten in en
vanuit onze Huizen van de Wijk. Er is meer dan
voldoende keuze, voor jong en oud, man en vrouw,
superfit en net-van-de-bank-af! We besteden aandacht aan leefstijl, dus naast voldoende beweging
betekent dat ook betaalbaar, gezond en lekker eten.

Huisbezoeken 75+
Onze 75+ huisbezoeken hebben als doel elkaar
beter te leren kennen. Wij bieden een luisterend oor
en horen graag wat u iedere dag bezig houdt. Daarnaast weten onze buurtcoaches wat er in de buurt
te doen is: waar het mogelijk is om aan te schuiven
voor een lekkere maaltijd, voor een goede film, een
passende sport, een fijn gesprek óf gewoon voor de
gezelligheid. Jaarlijks organiseren wij verschillende
uitstapjes en een leuk zomer- en winterprogramma.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een groot
netwerk van ouderen en jongeren die aan elkaar
worden gekoppeld.
Ondersteuning wanneer dat nodig is
Wmo radar werkt samen met veel vrijwilligers en
andere professionele organisaties die dagelijks voor
u klaarstaan. Dat kan in de vorm van een luisterend
oor, een selectie van leuke activiteiten om anderen
te ontmoeten of passende hulp en ondersteuning.
Daarnaast hebben wij antwoorden bij praktische
vragen. Denk hierbij aan het doen van boodschappen, het aanvragen van een alarm, het regelen van
huishoudelijke hulp, of vervoer op maat. Wanneer
het even niet meer lukt om de administratie of
financiën op orde te houden, dan kunt u ook een
beroep op ons doen. Ook wanneer het leven onverwacht op zijn kop komt te staan en u zich afvraagt
wat de betekenis ervan nog is.
Mantelzorg, hulp op maat
De persoon voor wie u zorgt kan gebruik maken
van extra hulp, voorzieningen en hulpmiddelen.
Maar waar heeft u samen recht op en hoe regelt u
dat? De buurtcoach is op de hoogte van diverse
regelingen en voorzieningen in de wijk. We kijken
graag samen met u wat het beste past. We streven
naar maatwerk. Samen staan we sterker. We organiseren regelmatig ontspannende en informatieve
bijeenkomsten voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld
over respijtzorg, het persoonsgebonden budget, of
gewoon een leuke activiteit om even te ontspannen.

Wij staan voor u klaar
Heeft u vragen, of ergens hulp bij nodig? Neem dan
contact op met Noraida, onze medewerker
senioren: 06 – 82 10 89 63
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Algemeen

Huis van de Wijk
Huis van de Wijk De Put
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Huis van de Wijk de Put is
gelegen in Oud Mathenesse &
Witte dorp aangrenzend aan de
gemeente Schiedam. De Put
gaat begin 2021 verhuizen naar
diverse locaties in deze wijk. De
definitieve locaties worden nog
bekend gemaakt door gemeente
Rotterdam.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
06 - 46 19 09 49
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk Pier 80
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Huis van de Wijk Pier 80
is gelegen in Bospolder
Tussendijken naast bibliotheek
Delfshaven. De bewoners van
de wijk komen hier iedere dag
samen om elkaar te ontmoeten,
of om gezamenlijk deel te nemen
aan één van de vele activiteiten.
Ivo Montijn
i.montijn@wmoradar.nl
010 – 340 30 13
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk Post West
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Post West is een groot Huis van
de Wijk in de wijk het Nieuwe
Westen. De bewoners van de wijk
komen hier iedere dag samen
om elkaar te ontmoeten, of om
gezamenlijk deel te nemen aan
één van de vele activiteiten.
010 – 268 03 08
www.wmoradar.nl

54 • Actief in de wijk 2021 • Delfshaven

Huis van de Wijk
Schiemond
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Huis van de Wijk Schiemond is
gelegen in de wijk Schiemond.
De bewoners van de wijk komen
hier iedere dag samen om elkaar
te ontmoeten, of om gezamenlijk
deel te nemen aan één van de
vele activiteiten.
Rachid el Zohri
r.elzohri@wmoradar.nl
010 - 268 03 10
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk
VEC Pier 80
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Het Vrouwen Emancipatie
Centrum (VEC) ligt naast het Huis
van de Wijk Pier 80 in Bospolder
Tussendijken. De bewoners van
de wijk komen hier iedere dag
samen om elkaar te ontmoeten,
of om gezamenlijk deel te namen
aan één van de vele activiteiten.
Fadoua Sami
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk
Westervolkshuis
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Huis van de Wijk Westervolkshuis
is gelegen in Spangen. De
bewoners van de wijk komen hier
iedere dag samen om elkaar te
ontmoeten, of om gezamenlijk
deel te nemen aan één van de
vele activiteiten.
Saïna Lucio
slucio@wmoradar.nl
010 – 268 03 11
www.wmoradar.nl

Huize Middelland
Middelland, Rotterdam
Huize Middelland is een heel
bijzonder ‘Huis van de Wijk’,
gemaakt door en voor bewoners
van Middelland. Niet op één plek,
maar verspreid door de wijk:
14 bewonersinitiatieven werken
met u aan een fijnere buurt. Eén
buurthuis, 14 x dichtbij!
huizemiddelland@gmail.com
06 - 49 10 19 56
06 - 29 41 74 55
www.huizemiddelland.nl

Algemeen
Advies- en meldpunt
verwarde personen
Rotterdam
Meldpunt voor Rotterdammers
die zich zorgen maken om iemand
met verward gedrag. U kunt het
meldpunt 24 uur per dag bellen.
U kunt advies vragen en melden.
010 - 267 07 00
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
meldpunt-verwarde-personen

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 Delfshaven
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Boeken lezen, lenen en
groepsactiviteiten.

Centrale Bibliotheek
Rotterdam
Hoogstraat 110
3011 PV Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam bestaat
uit de Centrale Bibliotheek,
verschillende vestigingen en een
bibliobus. Met grote regelmaat
vinden er tentoonstellingen en
culturele activiteiten plaats.
Jaarlijkse hoogtepunten zijn
onder andere de Boekenweek,
het Kinderboekenweekfeest en
het Lezersfeest.
klantenservice@bibliotheek.
rotterdam.nl
010 - 281 61 00
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Gebiedscommissie
Rotterdam
Via de gebiedscommissie kunnen
alle Rotterdammers - actieve
buurtbewoners, ondernemers of
maatschappelijke organisaties in
een gebied - invloed uitoefenen
op het wel en wee van hun
wijken.
gebiedscommissies@rotterdam.nl
14 010
www.rotterdam.nl/bestuurorganisatie/gebiedscommissies

Gemeentelijke Ombudsman
Rotterdam
Bezoekadres: Minervahuis I,
Meent 106, 4e etage
3011 JR Rotterdam
Klacht over de gemeente? De
gemeentelijke ombudsman in
Rotterdam is iedere werkdag
telefonisch bereikbaar van 09.00
tot 16.00 uur. Ook kunt u een
afspraak maken om uw klacht
persoonlijk toe te lichten.
info@ombudsmanrotterdam.nl
010 - 411 16 00
www.ombudsmanrotterdam.nl

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

Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
U vindt hier de stadswinkel
Centrum, waar u al uw zaken
regelt. Denk hierbij aan het
aanvragen van een nieuw
paspoort of rijbewijs, uw
verhuizing doorgeven of
geboorteaangifte doen. Als u
van tevoren een afspraak maakt,
hoeft u niet lang te wachten.
14 010
www.rotterdam.nl

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

Snel Herstelteam
Gemeente Rotterdam | 14
010

Stadswinkel

Bij gevaarlijke of onveilige
situaties kunt u bellen 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
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
snel-herstel

Heeft u of iemand in
uw omgeving te maken
met financiële uitbuiting,
verwaarlozing of mishandeling?
Neem dan (anoniem) contact op
met Veilig Thuis. Een deskundige
medewerker kijkt samen met
u welke hulp nodig is om het
misbruik te stoppen. 24/7
bereikbaar.
0800 - 2000
www.veiligthuisrr.nl

VraagWijzer Delfshaven
Looiershof 1
3024 CZ Rotterdam
Heeft u vragen of problemen,
bijvoorbeeld met ingewikkelde
brieven, juridische kwesties, uw
gezondheid of met geld? En
komt u er zelf niet uit? Dan kunt
u terecht bij de VraagWijzer. Elke
dag spreekuur van 9.00 - 12.00
uur.
14 010
www.rotterdam.nl/locaties/
vraagwijzer-delfshaven/
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Algemeen

delfshaven@bibliotheek.
rotterdam.nl
010 - 281 63 64
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
locaties/bibliotheek-delfshaven

Actief in de straat

Actief in de straat
Helpende Handen /
Pameijer
Oud Mathenesse & Witte Dorp
Rotterdam
Boodschappendienst, gras
maaien, schoffelen, praatje
maken, ramen zemen, hondje
uitlaten of gewoon samen met u
een stukje wandelen buiten. Bel
ons op voor meer informatie.
Esther Buitenhuis
e.buitenhuis@Rotterdam.nl
06 - 30 54 03 28

Helpende Handen /
Pameijer
Havenstraat 106
3024 TJ Rotterdam
Boodschappendienst, gras
maaien, schoffelen, praatje
maken, ramen zemen, kleine
klussen in en om het huis, hondje
uitlaten, of gewoon samen met u
een stukje wandelen buiten. Bel
ons op voor meer informatie.
Rob Kok
RKok@Woonbron.nl
06 - 30 09 81 82

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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Wijkleerbedrijf Delfshaven
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Wij zijn er voor iedereen die
gratis een steuntje in de rug
kan gebruiken van jong tot oud.
U heeft geen indicatie voor
thuiszorg nodig. Het is informele
hulp, zoals lichte huishoudelijke
taken, een praatje maken of
gewoon een wandeling.
Yvette Mooiman
delfshaven@wijkleerbedrijf.nl
06 - 46 94 45 17

Balletschool Staluse Pera
Heemraadssingel 235b
3023 CD Rotterdam
Elke dinsdagmiddag van 16.00
- 17.00 uur en donderdagavond
van 18.30 - 19.30 uur, geef ik
balletlessen aan 55+’ers. Voor
mensen die nog nooit eerder
hebben gedanst of voor mensen
die op latere leeftijd willen
herstarten.
Floor van Dongen
dancefloor235@hotmail.com
010 - 425 80 90
06 - 41 45 66 31
www.stalusepera.nl

Bewegen op Muziek
De Kolk, Havenstraat 79-99
3024 SH Rotterdam
Bewegen op muziek. Elke
dinsdagochtend van 10.30 11.30. uur.
Sonja van de Brom
06 - 34 93 91 66

Bewonersorganisatie
Senioren Gymnastiek
Jan Kruijffstraat 90
3026 VP Rotterdam
Senioren Gymnastiek elke
dinsdag 11.00 - 12.30 uur in de
activiteitenzaal van De Schans.
Kosten 1 euro per keer incl.
koffie/thee.
Sita Malhoe
sita_malhoe@hotmail.com
06 - 81 90 25 41
www.wmoradar.nl

Bewonersorganisatie
Senioren Gymnastiek

Body Balance Personal
Training

Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Senioren Gymnastiek elke
maandag 14.30 - 15.30 uur in
Post West.
Sita Malhoe
sita_malhoe@hotmail.com
06 - 81 90 25 41
www.wmoradar.nl

Westzeedijk 471 - 473
3024 EL Rotterdam
Geef lichamelijke ongemakken
geen kans en kom naar onze
vitaliteitstraining voor senioren bij
Body Balance Personal Training!
Elke dinsdag en vrijdag van
11.00 - 11.45 uur. Kosten € 45,(1x p.w.) of € 67,50 (2x p.w.) per
maand.
Errol Rozenblad
info@bbpt.nl
010 - 341 92 49
www.bbpt.nl

Bewonersorganisatie
Senioren Gymnastiek
Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Senioren Gymnastiek elke
woensdag 18.30 - 20.00 uur in
Post West.
Sita Malhoe
sita_malhoe@hotmail.com
06 - 81 90 25 41
www.wmoradar.nl

Biljarten
Huis van de Wijk
Westervolkshuis, Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Biljarten elke dinsdag van 19.00 24.00 uur.
Saïna Lucio
slucio@wmoradar.nl
06 - 55 68 04 16
www.wmoradar.nl

Biljarten
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Biljarten elke donderdag van
20.00 - 23.00 uur.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 - 245 74 47
www.wmoradar.nl

BoTu Wandelen Rotterdam
Zeilmakersstraat 59
3025 NV Rotterdam
Delfhavense Senioren Tochten.
Iedere 2e woensdag van de
maand circa 7 km wandelen
door het stadsdeel Delfshaven.
Inschrijving Zeilmakersstraat 59
van 08.30 - 9.00 uur. Start 9.00
uur. Kosten € 1,-.
Jaap Piena
wandelen@botu.nl
06 - 22 30 63 94
06 - 24 46 36 17
www.botu.nl

BoTu Wandelen Rotterdam
Delfhavense Serioren Tochten.
Iedere 4e woensdag van de
maand circa 7 km wandelen in de
regio, inschrijving en start bij een
tramhalte of metrostation. Vooraf
aanmelden. Start 09.30 uur.
Kosten € 1,-.
Jaap Piena
wandelen@botu.nl
06 - 22 30 63 94
06 - 24 46 36 17
www.botu.nl
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Bewegen en sport

Bewegen en Sport

Sport en bewegen

Conditietraining - BBB

Dansschool Meyer et Fils

Het Danspaleis

VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Conditietraining - BBB voor
ouderen. Elke woensdagavond
om 19.00 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
06 - 42 73 08 82
www.wmoradar.nl

Henegouwerlaan 53b
3021 CS Rotterdam
Gezellige dansles voor senioren
die al eerder gedanst hebben
en voor echte beginners. Elke
dinsdag voor gevorderden
van 13.00 - 14.00 uur en voor
beginners van 14.00 - 15.00 uur.
Kosten € 60,- voor 10 lessen. De
lessen starten op 29 september.
Ger van der Velden
dansschool@meyeretfils.nl
010 - 477 32 77
06 - 51 97 19 59
www.meyeretfils.nl

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

Dance for Health
Katshoek 33
3032 AE Rotterdam
Dansprogramma’s voor
Parkinson, Reuma en MS. Wil
jij je fysiek en mentaal lekkerder
voelen, maar denk je dat dit niet
meer mogelijk is? Dance for
Health zet mensen letterlijk en
figuurlijk in beweging.
info@danceforhealth.nl
06 - 33 08 14 39
www.danceforhealth.nl

Darten
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Darten elke vrijdag van 19.00 22.00 uur.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl

Dansschool de Klerk
Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Senioren dansgroep donderdag
overdag. Diverse vormen van
stijldans voor beginners en
gevorderden. Kosten: € 52,50,voor 10 lessen.
Colinda de Klerk
dansacademiedeklerk@gmail.com
06 - 13 85 05 62
www.dansschooldeklerk.nl

Fietslessen
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Fietslessen. Elke maandag van
16.30 - 18.30 uur.
Fadoua Sami
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl

Gymnastiek 55+
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Gymnastiek 55+ elke donderdag
van 13.00 - 13.30 uur. Kosten
€ 10,- per maand.
D. Broeders
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl
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Koersbal
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Koersbal elke vrijdag van 13.30 15.45 uur, kosten € 1,-.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl

Line Dancing
Huis van de Wijk Schiemond,
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00
uur. Kom gezellig dansen in een
groep van vrouwen. Kosten:
Geen.
010 - 268 03 10
www.wmoradar.nl

Mazurka
Huis van de Wijk Pier 80,
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Kaapverdiaanse traditionele dans.
Elke zondag van 17.00 - 19.00
uur.
Ivo Montijn
i.montijn@wmoradar.nl
010 – 340 30 13
www.wmoradar.nl

VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Mediteren elke woensdag van
19.00 - 22.00 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
www.wmoradar.nl

Ouderengym

Recreatiecentrum
Oostervant

RTTC Xerxes
(Tafeltennisvereniging)

Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Banen zwemmen op diverse
dagen en tijden. Kosten: € 5,30.
oostervant@sportfondsen.nl
010 - 477 21 00
www.oostervant.nl

Japarastraat 2
3029 NA Rotterdam
Tafeltennis op maandag-,
donderdag- en vrijdagavond en
zondagmiddag. Losse tafelhuur
mogelijk.
010 - 476 34 00
www.rttcxerxes.nl

Recreatiecentrum
Oostervant

Huis van de Wijk
Westervolkshuis,
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Ouderengym elke woensdag
van 9.00 - 10.30 en op vrijdag
Senioren Gym van 10.30 11.30 uur.
Mw. J. Rombouts-Herman
010 - 465 41 10
www.wmoradar.nl

Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Diverse zwemactiviteiten:
Aquavitaal en Aquarobics. Kosten
tussen € 5,30 en € 8,30 per keer.
oostervant@sportfondsen.nl
010 - 477 21 00
www.oostervant.nl/category/
activiteiten

Ouderengym

Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Banenzwemmen 55+. Elke
dinsdag en donderdag van
14.15 - 15.15 uur.
oostervant@sportfondsen.nl
010 - 477 21 00
www.oostervant.nl/activiteiten/
seniorenzwemmen

VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Elke maandag van 15.00 tot
16.00 uur. U kunt gratis meedoen!
Gerda Luthart
06 - 57 51 32 24

Recreatiecentrum
Oostervant

Pilates Point Rotterdam
Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Pilates is een bewegingsmethode
die lichaam en geest verenigt
door het bewust uitvoeren van
bewegingen. Pilates werkt vanuit
de kern van het lichaam, het
bekkengebied (kracht, lenigheid
en stabiliteit komen aan bod).
Kosten: € 130,- voor 15 lessen.
010 - 213 01 84
www.pilatespointrotterdam.com

Recreatiecentrum
Oostervant
Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Seniorencombi op dinsdag van
11.00 - 15.15. Bowlen, sporten
én zwemmen (inclusief Fifty Fit).
Kosten: € 7,40.
oostervant@sportfondsen.nl
010 - 477 21 00
https://oostervant.nl/
seniorencombi

Seniorenyoga
Heemraadssingel 64
3021 DC Rotterdam
In een yogales voor senioren
zijn de oefeningen aangepast
aan het ouder wordende
lichaam en worden houdingen
op een bewuste, ontspannen
en verantwoorde manier
aangenomen. Dinsdag,
woensdag en vrijdag 10.00 11.00 uur. Kosten: € 32,00 per
maand.
Soerya v/d Werf
admin@integraleyoganederland.nl
06 - 39 84 30 51
www.integraleyoganederland.nl

Sportbedrijf Rotterdam
Sportbedrijf Rotterdam faciliteert
sport en beweging en voorziet
in programmering om mensen in
beweging te krijgen en houden.
Sport en beweging is leuk
en gezond, het geeft energie
en zorgt voor binding met de
omgeving.
Menno Bruins
m.bruins@sportbedrijfrotterdam.nl
010 – 808 08 80
06 - 12 63 90 61
www.sportbedrijfrotterdam.nl
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Bewegen en sport

Mediteren

Bewegen en sport

Sportbedrijf Rotterdam

Sportcentrum West

Annie M.G. Schmidtplein 10
3083 NZ Rotterdam
Beweegt u mee? Vanaf
september starten we
een jaar lang met diverse
beweegactiviteiten bij u in de
buurt, met als grote finale de
Senior Games Rotterdam 20
september 2021. Er is voor elk
niveau en smaak wat wils. Kijk op
onze website voor het complete
programma en meld u aan!
info@sportbedrijfrotterdam.nl
010- 808 08 80
www.seniorgamesrotterdam.nl

Spaanseweg 2-4
3028 HW Rotterdam
Fifty Fit (zwemmen) elke
woensdag van 11.15 - 12.00 uur.
Kosten: € 5,70 voor 65+.
Sportcentrum West
info@sportbedrijfrotterdam.nl
010 - 262 09 55
www.rotterdamzwemt.nl/
zwembad/sportcentrum-west

Sportcentrum West
Spaanseweg 2-4
3028 HW Rotterdam
Banen zwemmen op diverse
dagen en tijden. Kosten: € 3,60
voor 65+.
Sportcentrum West
info@sportbedrijfrotterdam.nl
010 - 262 09 55
www.rotterdamzwemt.nl/
zwembad/sportcentrum-west

Sportcentrum West
Spaanseweg 2-4
3028 HW Rotterdam
Banen zwemmen 55+ elke
woensdag van 10.45 - 12.00 uur.
Kosten € 3,60 voor 65+.
Sportcentrum West
info@sportbedrijfrotterdam.nl
010 - 262 09 55
www.rotterdamzwemt.nl/
zwembad/sportcentrum-west

60 • Actief in de wijk 2021 • Delfshaven

Sportvereniging Ahoy
Schiedamseweg 272
3025 AS Rotterdam
Sportief bewegen. Na
inschieten, paaltjes voetbal.
Daarna grondoefeningen en
tot slot partijtjes volleybal. Elke
dinsdagavond van 20.00 - 22.00
uur. Kosten: € 20,- per maand.
Bert Deege
bert_deege@hotmail.com
06 - 48 55 78 89

Steps
VEC Pier 80, Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Steps elke vrijdag van 12.00 13.00 uur. Kosten € 12,50 voor
10 lessen.
Fadoua Sami
fsami@wmoradar.nl
06 - 54 95 42 23
www.wmoradar.nl

Stichting Humanitas
Ouderenproject
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Qigong! De Qi(=energie)
wordt bevorderd door milde
bewegingen. Voor iedereen te
beoefenen. Nieuwsgierig en 55+?
Meld u aan! Sportkleding is niet
nodig. Koffie en thee staan klaar!
Anja de Bruijn
ouderenproject@
stichtinghumanitas.nl
010 - 236 52 10
www.stichtinghumanitas.nl

Stoelyoga Rotterdam
Zorgcentrum De Schans, Jan
Kruijffstraat 230
3026 VP Rotterdam
Stoelyoga en
ontspanningsoefeningen voor
ouderen elke maandag 11.30 13.30 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
06 - 42 73 08 82

Stoelyoga Rotterdam
De Woonkamer van de
Burgemeester,
Burg. Meineszlaan 102
3022 BP Rotterdam
Stoelyoga is een milde vorm
van yoga met rustige, zachte
bewegingen en houdingen voor
het hele lichaam. Stoelyoga is
geschikt voor senioren die graag
op een bewuste manier wil
ontspannen en bewegen. Elke
maandag van 19.00 - 20.00 uur.
Margarette Neep
info@stoelyogarotterdam.nl
06 - 22 82 63 67
www.stoelyogarotterdam.nl

Yoga

De Kolk, Havenstraat 79-99
3024 SH Rotterdam
Bewegen op muziek. Deze les
is voor bewoners vanaf 55 jaar.
De oefeningen zijn deels zittend
en deels staand. Dansen is een
middel om fit te blijven, elkaar te
ontmoeten en plezier te hebben.
Elke dinsdag van 10.30 - 11.30
uur. Kosten: € 1,-.
klantenservice@skvr.nl
010 - 436 13 66
www.skvr.nl/timetodance

Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Yoga elke woensdag van
19.45 - 21.45 uur.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl

Walking Football (OldStars)
OldStars walking football. OldStars richt zich op zestigplussers
die (weer) gaan voetballen. Kijk
op de website voor mogelijkheden bij u in de buurt!
info@oldstars.nl
0800 - 1325
www.oldstars.nl

wmo radar
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Ontspanningsoefening. Elke
maandag en dinsdag van
09.00 - 10.00 uur.
Fadoua Sami
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl

Bewegen en sport

Time to Dance, SKVR

Yoga
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Elke dinsdag yoga voor ouderen
om 19.00 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
06 - 42 73 08 82
www.wmoradar.nl

Zumba
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Elke maandag Zumbalessen voor
ouderen vanaf 19.00 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
06 - 42 73 08 82
www.wmoradar.nl

wmo radar
Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Zumba. Elke donderdag van
10.00 - 11.00 uur. Kosten:
€ 12,50 voor 10 lessen.
06 - 51 80 15 31
www.wmoradar.nl
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Creatief
Borduren
VEC Pier 80, Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Borduren elke woensdag van
13.00 - 16.00 uur.
Mevrouw G. Dubois
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl

Crea Club

De Kolk

Huis van de Wijk Schiemond,
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Gezellig creatief bezig zijn met
andere buurtbewoners. Elke
dinsdag van 19.00 - 21.00 uur.
Kosten: geen.
010 - 268 03 10
www.wmoradar.nl

Havenstraat 79-99
3024 SH Rotterdam
Zangkoor op maandagmiddag
van 13.00 tot 14.30 uur. Inloop
12.45 uur. Deelname € 1,50 per
keer.
Sonja van de Brom
06 - 34 93 91 66

De Kolk
Creatief

Breien
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Breien elke donderdag van
13.00 - 16.00 uur.
Mevrouw Emine Kesici
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk
Westervolkshuis,
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Creatief elke maandag van 13.00
- 15.00 uur.
Saïna Lucio
slucio@wmoradar.nl
06 - 55 68 04 16
www.wmoradar.nl

Crea

Creatief Welzijn Senioren

Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Elke dinsdag van 13.30 - 15.15
creatief bezig zijn.
Mevrouw Hannewijk
010 - 245 74 47
www.wmoradar.nl

Schiezicht,
Mathenesserdijk 272b
3026 GN Rotterdam
Seniorensoos. Voor iedereen
van 65 jaar en ouder in
Rotterdam Delfshaven is er de
Seniorensoos. Elke twee weken
een andere creatieve workshop
met een lokale kunstenaar.
Tweede en vierde donderdag van
de maand van 14.00 - 16.00 uur.
Kosten: € 2,50
Martine Romer
creatiefwelzijnsenioren@
gmail.com
06 - 30 74 98 94
creatiefwelzijnsenioren.
wordpress.com

Crea & Kunst
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Crea & Kunst elke dinsdag van
9.00 - 12.00 uur.
Fadoua Sami
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl
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Havenstraat 79-99
3024 SH Rotterdam
Elke woensdagmiddag
creamiddag.
Sonja van de Brom
06 - 34 93 91 66

De Woonkamer van de
Burgemeester
Burgermeester Meineszstraat 102
3022 BP Rotterdam
Cursussen Kalligrafie en tekenen.
Kijk op de website voor het
actuele aanbod.
Hans de Heus
h.deheus@chello.nl
www.dewoonkamervan
deburgemeester.nl

Flooriginals Arts &
Workshops
Heemraadssingel 235a
3023 CD Rotterdam
Diverse workshops te volgen
zoals sieraden maken, tasjes
maken, tekenen en schilderen.
Bel, mail, of kijk op de website
voor meer informatie.
Floor van Dongen
flooriginals@hotmail.com
06 - 41 45 66 31
www.artworkfloor.nl

Westzeedijk 513
3024 EL Rotterdam
Werkplaats voor Participatief
Drama.
Thamar Kemperman
info@formaat.org
010 - 452 40 45
06 - 14 99 62 35
www.formaat.org

Fotografiecursus
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Fotografiecursus elke vrijdag van
10.00 - 12.00 uur.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 - 245 74 47
www.wmoradar.nl

Haak- en breicafé
Delfshaven in Bibliotheek
Delfshaven
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Kom op woensdagochtend van
10.00 - 12.00 uur gezellig met
ons haken en breien onder het
genot van een kop koffie of thee.
Gratis toegang.
Jolanda de Bus
j.debus@bibliotheek.rotterdam.nl
06 - 22 93 83 12
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
agenda/evenement/8393haak-en-breicafe-delfshaven

Hobby Club Naaien en
Naailessen
Huis van de Wijk
Westervolkshuis,
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Hobbyclub Naaien, elke maandag
van 09.00 - 12.00 uur. Naailessen
elke woensdag van 10.00 12.00 uur.
Saïna Lucio
slucio@wmoradar.nl
06 - 55 68 04 16
www.wmoradar.nl

Leesclub, bibliotheek,
computergebruik
Huis van de Wijk de Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Elke dinsdag van 14.00 - 15.30
uur.
Mevrouw J . Vosbergen
b.vanhees@wmoradar.nl
010 - 452 40 45

Leger des Heils,
Buurtsteunpunt Delfshaven
Spanjaardstraat 11
3025 TG Rotterdam
Naailes: elke dinsdag tussen
10.00 - 12.00 uur.
Spelletjesmiddag: elke dinsdag
tussen 13.00 en 15.30 uur.
Schilderen: elke donderdag
tussen 13.00 - 15.00 uur.
Cake op de week a.d.h.v. een
spelvorm: elke maandag tussen
11.00 - 12.00 uur.
Creatieve middag voor 55+ elke
maandag vanaf 13.30 uur.
Knutselen en kaarten maken: elke
maandag vanaf 13.00 - 15.00 uur.
Marian van Veen
marian.van.veen@legerdesheils.nl
010 - 425 02 55
Facebook BSP Delfshaven

Maak Rotterdam
Mathenesserweg 81a
3027 HJ Rotterdam
Elke dinsdag van 10.30 - 12.00
uur, kun je aanhaken bij de
stamtafel met Eva. Samen haken
voor beginners en gevorderden.
Wol en haaknaalden zijn
beschikbaar. Deelname is gratis,
consumptie verplicht.
Femke
info@maak-rotterdam.nl
06 - 39 00 28 44
www.maak-rotterdam.nl

Naaiclub
Peoples Power,
Grote Visserijstraat 80b
3026 CM Rotterdam
Elke zondag van 11.00 - 13.00
uur en van 13.00 - 15.00 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
06 - 42 73 08 82
www.wmoradar.nl

Naaiclub Nozepandje
Hooidrift 45
3023 KH Rotterdam
Naailes op maandag van 9.00
- 12.00 uur, of op dinsdag van
12.00 - 15.00 uur. Docent Hacer
leert u zelf uw eigen kleding
te maken. Kosten: € 10,- per
maand. Kom langs voor meer
info en sluit aan bij één van
de groepen met enthousiaste
cursisten.
Sevim Suluki
sevimsuluki@hotmail.com
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FORMAAT werkplaats

Creatief

Naailes

Stichting PUNT 5

Textiel repair café

VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Elke maandag van 09.00 - 11.30
uur en van 12.30 - 14.30 uur.
Nadia Kelladi
06 - 14 77 28 49
www.wmoradar.nl

Mathenesserdijk 418b
3023 VM Rotterdam
Etsen is voor iedereen! Speciaal
voor ouderen organiseren wij de
cursus Etsen. De lessen zijn op
vrijdagochtend in ons prachtige,
rolstoeltoegankelijke atelier in de
fabriek van Delfshaven. Eerste 2
lessen zijn gratis, daarna € 25,per half jaar.
Marion Rutten
stichtingpunt5@tele2.nl
06 - 40 47 24 17
www.kinderatelierpunt5.nl

Het Wijkpaleis,
Claes de Vrieslaan 72
3021 JS Rotterdam
Het Textiel repair café is eens
in de 2 weken op zaterdag van
10.00 - 13.00 uur. Dicht het gat
in je hand, save the planet en
herstel je lievelingskledingstuk!
Monique van Essen en
Nathalie Comans
wijkpaleis@gmail.com
06 - 24 75 40 86
www.facebook.com/hetwijkpaleis

Praat en Doe Crea
Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Praat en Doe Crea. Iedere
woensdagochtend is er in Huis
van de Wijk Post West een
creagroep waar ouderen kunnen
borduren, kaarten maken,
mozaïeken, etc. Eigen bijdrage
van € 8,00 per maand.
Anneke Korsten of Gerda Hemel
010 - 476 77 20
06 - 42 24 18 22
www.wmoradar.nl

Schilderen
Huis van de Wijk
Westervolkshuis,
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Schilderen elke dinsdag en
donderdag van 9.00 - 12.00 uur.
Kim van Elswijk
gijskim@kpnmail.nl
010 -262 25 07
06 - 23 32 30 33
www.wmoradar.nl
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Zangkoor de Putters
Tekenen en Schilderen
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Tekenen en schilderen elke
dinsdag van 9.30 - 11.30 uur en
elke dinsdag van 19.30 - 21.30
uur.
J. Schippers
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl

Textielcafé
VEC Pier 80,
Jan Kobellstraat 51
3026 SP Rotterdam
Textielcafé elke maandag en
donderdag van 18.00 - 20.30 uur.
Fadoua Sami
fsami@wmoradar.nl
010 - 230 88 67
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk de Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Elke maandag van 15.00 16.30 uur.
Ed Versloot
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47

Zangkoor de Putters
De Kolk,
Havenstraat 79-99
3024 SH Rotterdam
Elke maandag van 13.00 14.30 uur.
Ed Versloot
06 - 11 31 64 41

Zangkoor de Putters
De Schans,
Jan Kruiijffstraat 230
3026 VP Rotterdam
Elke woensdag van 10.30 12.00 uur.
Ed Versloot
06 - 11 31 64 41

Creatief

Zelfregiehuis Delfshaven
Taandersstraat 121
3026 XS Rotterdam
Elke dinsdag en donderdag
‘Brei mee en Haak- aan middag’
van 13.00 - 16.00 uur. Op
vrijdagmiddag is er Textiel Repair
Café; kleine reparaties zelf doen,
of samen kijken hoe het kan, van
10.00 - 12.00 uur.
Praten door tekenen elke maand
op woensdag van 19.30 - 21.00
uur. Maximaal 6 personen. Kijk
op onze Facebookpagina voor
specifieke data.
Tonny van Sommeren/
Wilma van der Wilt
zelfregiehuis@gmail.com
06 - 48 27 39 61
www.facebook.com/zelfregiehuis
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Algemeen
Aafje Gezellig op stap
Hebt u ook zin in een gezellig en
een volledig verzorgd uitstapje?
Aafje ‘Gezellig op stap’ is er
voor u. Tijdens onze verzorgde
uitstapjes ondersteunen we
u waar dat nodig is. Met
elkaar zorgen wij ervoor dat u
onbezorgd kunt genieten.
gezelligopstap@aafje.nl
088 - 648 16 00
www.aafjegezelligopstap.nl

Gilde Rotterdam
Gebouw De Heuvel, Grote
Kerkplein 5
3011 GC Rotterdam
Ervaren gidsen begeleiden
rondleidingen. Geschiedenis
en Rotterdam vandaag komen
aan de orde. Minder mobiel?
Kies een virtuele rondleiding op
locatie.
info@gilderotterdam.nl
010 - 203 84 85
www.gilderotterdam.nl

Ontmoetingscentrum
De Brug
Aelbrechtskolk 33b
3025 HB Rotterdam
Zin in Film! De laatste vrijdag
van de maand kunt u in De Brug
een film kijken, waarna er wordt
nagepraat met elkaar onder het
genot een hapje en een drankje.
Inloop 13.30 uur. Start film:
14.00 uur.
Jantine van Dijk
jantinevandijk01@gmail.com
06 - 44 76 89 23

Hovo Rotterdam
Cultuurscout
Grotekerkplein 8
3014 GC Rotterdam
Wilt u iets organiseren in de wijk
of meedoen met een bestaand
initiatief? Bent u als amateur of
professional betrokken bij kunst
of cultuur in uw buurt? Of zomaar
geïnteresseerd? Neem dan
contact op met de Cultuurscout.
Esther Gernette
delfshaven@cultuurconcreet.nl
06 - 34 77 71 20
www.cultuurconcreet.nl

De Woonkamer van de
Burgemeester
Burgermeester Meineszlaan 102
3022 BP Rotterdam
Spellenavond, geschiedenisclub,
inloopmiddag, exposities, de
gastvrouwen, filmavonden en
meer.
Frans Vermeer
info@dewoonkamervan
deburrgemeester.nl
www.dewoonkamervan
deburgemeester.nl
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Erasmus Universiteit Rotterdam,
Van der Goot-gebouw,
kamer M6-19
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Hovo is bedoeld voor
iedereen vanaf vijftig jaar die
geïnteresseerd is in het volgen
van programma’s op academisch
niveau. De opleidingen en
cursussen worden verzorgd
in opdracht van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
hovo@erasmusacademie.nl
010 - 408 24 65
www.eur.nl/hovo-rotterdam/

Kunstuitleen
Goudsesingel 268
3011 KG Rotterdam
Lid ben je al voor € 12,- per
jaar en onze kunstwerken zijn
te huur vanaf € 4,- per maand.
Is een werk toch niet helemaal
je smaak? Ruil het om tot je de
beste match hebt gevonden.
Als lid heb je ook toegang tot
alle workshops, lezingen en
Kunstsalons.
info@kunstuitleenrotterdam.nl
www.kunstuitleenrotterdam.nl

Rotterdampas
Rotterdampaswinkel:
Hoogstraat 110
3011 PV Rotterdam
Meer dan 750 leuke dingen doen,
gratis of met korting. Bent u 65+
of heeft u een laag inkomen,
dan kunt u in aanmerking komen
voor een reductietarief (normaal
€ 60,00).
info@rotterdampas.nl
14 010
www.rotterdampas.nl

SKVR
Stichting Kunstzinnige Vorming
Rotterdam (SKVR) biedt
cursussen, workshops en
evenementen in de volgende
kunstdisciplines: muziek, dans,
theater, beeldende kunst, mode
& design, fotografie & media en
schrijven.
klantenservice@skvr.nl
010 - 436 13 66
www.skvr.nl

Aelbrechtskolk 12
3024 RE Rotterdam
Neem een kijkje achter de
schermen met een rondleiding
om vervolgens te genieten van
het Rotterdamse bier. Ontsnap
even aan de stadse drukte en
geniet in alle rust van het zonnige
Terras of florale Binnentuin.
info@pelgrimbier.nl
010 - 477 11 89
www.pelgrimbier.nl

Stadspromotiecentrum
Rotterdam
Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam
VVV Rotterdam. Praktische
informatie voor toeristen en
Rotterdammers over Rotterdam;
het winkelen, erop uitgaan, het
vervoer, uit eten, evenementen en
overnachten.
info@rotterdamcity
promotion.com
www.cityguiderotterdam.com/
nl/praktische-informatie/overrotterdam

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 - 524 51 56 (landelijk
informatie- en
reserveringsnummer)
www.4hetleven.nl

Verhalencafé I Museum
Rotterdam
Rodezand 26
3011 AN Rotterdam
Iedere eerste zaterdag van
de maand (behalve augustus
en september) vindt er in
Museum Rotterdam een
Verhalencafé plaats. Schuif aan
bij de verhalenvertellers en laat u
inspireren door Rotterdammers
die aanpakken. Start: 14.00 uur.
Toegang gratis.
010 - 217 67 50
www.museumrotterdam.nl/
ontdek/verhalencafé

Verhalenhuis Belvédère
Rechthuislaan 1
3072 LB Rotterdam
Verhalenhuis Belvédère wil
de verhalen van mensen
en gemeenschappen in de
hedendaagse stad zichtbaar
maken.
010 - 720 09 97
www.belvedererotterdam.nl

Volksuniversiteit Rotterdam
Heemraadssingel 275-277
3023 BE Rotterdam
Betaalbare cursussen over allerlei
onderwerpen, zoals talen, koken,
en kunst.
info@vu-rotterdam.nl
010 - 476 12 00
www.volksuniversiteitrotterdam.nl

WijkUitBuro
Uitgaan in Rotterdam. U
kunt zoeken op onze website
per gebied, datum en soort
evenement.
info@wijkuitburo.nl
010 - 414 17 00
www.wijkuitburo.nl

Musea
Belasting &
Douanemuseum
Parklaan 14-16
3016 BB Rotterdam
Het Belasting & Douane Museum
is een eigentijds museum rond
een thema van historisch en
maatschappelijk belang. Met
zijn collectie, tentoonstellingen,
educatieve programma’s en
publieksactiviteiten biedt het
museum een cultuurhistorische
beleving voor jong en oud.
info@bdmuseum.nl
088 - 151 49 00
www.bdmuseum.nl

Chabot Museum
Museumpark 11
3015 CB Rotterdam
Het museum is gewijd aan de
Nederlandse expressionistische
kunstschilder en beeldhouwer
Hendrik Chabot (1894-1949). De
collectie bestaat uit schilderijen,
tekeningen, beelden en grafiek.
mail@chabotmuseum.nl
010 - 436 37 13
www.chabotmuseum.nl

Feyenoord Museum
Van Zandvlietplein 1
3077 AA Rotterdam
Het Feyenoord Museum
vertelt de vele verhalen die van
Feyenoord de roemrijke club
maken die het vandaag de dag is.
evenementen@dekuip.nl
010 - 492 94 55
www.dekuip.nl
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Stadsbrouwerij de Pelgrim

Cultureel

Herinneringsmuseum
Akropolis Humanitas
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Het herinneringsmuseum omvat
spullen, afbeeldingen, geuren,
geluiden en documentatie
uit de afgelopen eeuw. Er
zijn veel compleet ingerichte
‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren.
Openingstijden: di t/m vr en zo
van 13.30 - 16.00 uur. Toegang
gratis.
010 – 271 38 00
www.stichtinghumanitas.nl/
home/homepage/herinnerings
musea/herinneringsmuseumhumanitas-akropolis

Herinneringsmuseum Jan
Meertensflat Humanitas
Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam
Het herinneringsmuseum omvat
spullen, afbeeldingen, geuren,
geluiden en documentatie
uit de afgelopen eeuw. Er
zijn veel compleet ingerichte
‘stijlkamers’ uit vervlogen jaren.
Openingstijden: di t/m vr en zo
van 13.30 - 16.00 uur. Toegang
gratis.
010 – 271 38 00
www.stichtinghumanitas.nl/
home/herinneringsmuseumjan-meertensflat

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
Het Nieuwe Instituut staat
voor de maatschappelijke en
innovatieve waarde van cultuur.
Een bezoeker van ‘Het Nieuwe
Instituut’ betreedt als het ware
‘het museum van de toekomst’.
info@hetnieuweinstituut.nl
010 - 440 12 00
www.hetnieuweinstituut.nl
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Kunsthal
Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
De Kunsthal is een
expositieruimte van
3300 m² zonder eigen
collectie. Het organiseert
wisseltentoonstellingen op
het gebied van kunst en
cultuur. Er zijn vaak meerdere
exposities tegelijk met kunst uit
verschillende kunststromingen en
werelddelen.
communicatie@kunsthal.nl
010 - 440 03 01
www.kunsthal.nl

Maritiem Museum
Rotterdam
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
Het maritieme heden en verleden
in eigentijdse tentoonstellingen.
Luister naar verhalen, bewonder
topstukken uit de collectie
of doe mee aan één van de
vele activiteiten. Het museum
ligt in de oudste en grootste
museumhaven van Nederland.
Contactformulier op de website.
010 - 413 26 80
www.maritiemmuseum.nl

Museum Rotterdam
Laurenskerk
Grotekerkplein 27
3011 GC Rotterdam
Het enige in Rotterdam
overgebleven monument uit
de Middeleeuwen. Er zijn
concerten, feesten, beurzen
en tentoonstellingen. Jaarlijks
wordt er een nieuw programma
gemaakt. De vaste tentoonstelling
bestaat uit de inrichting van de
kapellen en audiofragmenten.
info@laurenskerkrotterdam.nl
Kassa: 010 - 411 64 94 Kantoor:
010 - 413 14 94 Kerk: 010 413 19 89
www.laurenskerkrotterdam.nl

Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-13
3011 WH Rotterdam
De geschiedenis van het Korps
Mariniers begint in 1665, bij de
slag om Chatham. Onder meer
deze, en de slag om Oost-Java
komen aan bod in het museum.
Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan tamboers en pijpers
en de mariniers in Uruzgan.
Contactformulier op de website.
010 - 412 96 00
www.mariniersmuseum.nl

Rodezand 26
3011 AN Rotterdam
De gildes uit de middeleeuwen
worden vergeleken met de
zzp’er van nu; de havenarbeiders
uit begin 20ste eeuw met de
Bulgaarse arbeidsmigrant
honderd jaar later. Zo draagt het
museum bij aan de vorming van
kennis over de stad toen, nu en
straks.
info@museumrotterdam.nl
010 - 217 67 67
www.museumrotterdam.nl

Museum Rotterdam ‘40-’45
Coolhaven 375
3015 GC Rotterdam
De Tweede Wereldoorlog en het
bombardement, onlosmakelijk
verbonden met Rotterdam, staan
centraal. Dat vrede, vrijheid en
veiligheid niet vanzelfsprekend
zijn, wordt in dit museum
getoond.
info@museumrotterdam.nl
010 - 217 67 73
www.museumrotterdam.nl

Uitgelicht

De Schat van
Schoonderloo
Tussen de Willem Buytewechstraat
en Heiman Dullaertplein ligt
een prachtige tuin verscholen,
onderhouden en beheerd door
buurtbewoners. U bent van harte
welkom om even bij te komen in
deze groene oase.
De Schat van Schoonderloo
Schoonderloostraat 87-153
3024 TT Rotterdam
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Museum Stoomdepot

Tram Museum Rotterdam

KINO

Rolf Hartkoornweg 50
3034 KL Rotterdam
Het museum is gevestigd in een
klassieke locomotievenloods.
In de loods liggen vijf sporen
met stoomlocomotieven.
Op de eerste verdieping zijn
exposities. Ook is het mogelijk
om een ritje te maken in één
van de stoomtreinen. (Er is een
winterstop)
Info@stoomstichting.nl
010 - 282 92 82
www.stoomstichting.nl

Kootsekade 19
3051 PC Rotterdam
Het Tram Museum is gevestigd
in tramremise Hillegersberg en
schetst de geschiedenis van de
tram aan de hand van foto’s en
tram attributen als uniformen
en kaartjes. Geopend tijdens de
museumdagen, zie website.
info@stichtingromeo.nl
06 - 12 04 26 66
www.stichtingromeo.nl

Gouvernestraat 129-133
3014 PM Rotterdam
KINO is een filmtheater met vier
filmzalen en een café-restaurant.
KINO heeft een wisselend
filmaanbod. Van arthouse tot
blockbusters, van shorts tot
klassiekers.
info@kinorotterdam.nl
010 - 268 11 60
www.kinorotterdam.nl

Natuurhistorisch Museum
Westzeedijk 345
3015 AA Rotterdam
Het museum organiseert
tentoonstellingen over (stads)
natuur en natuurhistorie.
De collectie bestaat o.a. uit
zoogdieren, vogels, insecten,
planten en schelpen. Ook zijn er
fossielen uit Nederlandse bodem.
Een blikvanger in het museum is
het potvisskelet.
info@hetnatuurhistorisch.nl
010 - 436 42 22
www.hetnatuurhistorisch.nl

LantarenVenster
Wereldmuseum
Willemskade 25
3016 DM Rotterdam
Het Wereldmuseum Rotterdam
is gevestigd in het voormalige
clubgebouw van de Koninklijke
Yachtvereniging uit 1851. De
collectie bestaat uit kunst- en
gebruiksvoorwerpen van culturen
over de gehele wereld. In de
vaste tentoonstelling is ruimte
voor zo’n tweeduizend objecten.
info@wereldmuseum.nl
010 - 270 71 72
www.wereldmuseum.nl

Theater en Bioscoop
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
Het Nederlands Fotomuseum
in Rotterdam is het nationale
museum voor fotografie met een
indrukwekkende collectie van
meer dan 5,5 miljoen beelden.
Het museum laat fotografie in al
haar facetten zien: documentair
en experimenteel, hedendaags
en historisch.
info@nederlandsfotomuseum.nl
010 - 203 04 05
www.nederlandsfotomuseum.nl
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Cinerama
Westblaak 18
3012 KL Rotterdam
info.cinerama@kinepolis.com
010 - 411 53 00
www.cineramabios.nl

De Doelen
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam
contact@dedoelen.nl
010 - 217 17 17
www.dedoelen.nl

Otto Reuchlinweg 996
3072 MD Rotterdam
010 - 277 22 77
www.lantarenvenster.nl

Maaspodium
St.-Jobsweg 3
3024 EH Rotterdam
Het Maaspodium is hét
theater om met kleinkinderen
te bezoeken: er is ruime
keus uit theater-, dans- en
muziekvoorstellingen voor 2+
t/m 10+. Tip: in de vakanties is er
een extra uitgebreid programma
met (gratis) activiteiten bij de
voorstellingen.
info@maastd.nl
010 - 200 25 00
www.maaspodium.nl

Nieuwe Luxor Theater
Posthumalaan 1
3072 AG Rotterdam
info@luxortheater.nl
010 - 484 33 33
www.luxortheater.nl

Oude Luxor Theater
Kruiskade 10
3012 EH Rotterdam
info@luxortheater.nl
010 - 484 33 33
www.luxortheater.nl

Theater Rotterdam
Witte de With

Cor Kieboomplein 501
3077 MK Rotterdam

William Boothlaan 8
3012 VJ Rotterdam
Wij zijn Theater Rotterdam. We
maken theater, tonen theater
en leiden de nieuwste generatie
makers op. Thuis in Rotterdam
en op tournee door Nederland en
Europa.
tickets@theaterrotterdam.nl
010 – 404 68 88
www.theaterrotterdam.nl

Schouwburgplein
Schouwburgplein 101
3012 CL Rotterdam
Pathé 50PLUS heeft een vaste
ticketprijs van € 8,00. Dat is ruim
20% voordeliger dan een regulier
ticket. Bovendien krijgt u er altijd
koffie of thee en iets lekkers bij.
Prettige voorstelling!
rolstoelreservering:
088 - 515 20 00
www.pathe.nl/50plusbios

Theater In de Lugt
De Lugt 17
3043 CJ Rotterdam
Theater In de Lugt geeft je
een rijk, spannend, hilarisch,
avontuurlijk, indrukwekkend,
interessant, swingend,
ontroerend en gevarieerd
programma voor jong tot oud!
info@indelugt.nl
06 - 43 78 76 37
www.indelugt.nl

Cultureel

Pathé
De Kuip

Theater Walhalla
Sumatraweg 9-11
3072 ZP Rotterdam
Theater Walhalla organiseert
meer dan 275 voorstellingen
per jaar in de 3 theaters op
Katendrecht.
info@theaterwalhalla.nl
010 – 215 22 76
www.theaterwalhalla.nl

Theater Rotterdam
Schouwburg
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam
Wij zijn Theater Rotterdam. We
maken theater, tonen theater
en leiden de nieuwste generatie
makers op. Thuis in Rotterdam
en op tournee door Nederland en
Europa.
tickets@theaterrotterdam.nl
010 - 404 41 11
www.theaterrotterdam.nl
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Administratie en financiën
Belastingdienst Rijnmond
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam
Vragen over belastingen en
toeslagen? Bel de belastingtelefoon! Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vrijdag van 8.00
tot 17.00 uur.
0800 - 0543
www.belastingdienst.nl

Casa Tibérias
Hugo Molenaarstraat 49b
3022 NP Rotterdam
Formulierenbrigade: Ondersteuning bij administratie en contact
met instanties. Spreekuur:
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.30 - 11.00 uur.
Angela Ben-David
info@casatiberias.nl
010 - 476 74 11
www.casatiberias.nl

De Brandaris
Coloniastraat 25
3024 TA Rotterdam
Elke donderdag van 10.00 12.00 uur Papierpunt. Hulp bij
het invullen van formulieren,
aanvragen, etc.
Adrian Boogaard
adrian@debrandaris.nl
www.debrandaris.nl

Juridische Zaken
Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Ondersteuning bij juridische
kwesties voor, onder andere,
vluchtelingen en asielzoekers.
Maandag t/m vrijdag 09.00 14.00 uur. Alleen op afspraak.
Peter Riedijk
010 - 268 03 08
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Leger des Heils,
Buurtsteunpunt Delfshaven

Samen 010 Budgetmaatjes 010

Spanjaardstraat 11
3025 TG Rotterdam
Inloopspreekuur: elke maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 14.00 uur.
Marian van Veen
marian.van.veen@legerdesheils.nl
010 - 425 02 55
Facebook BSP Delfshaven

Hang 7
3011 GG Rotterdam
Ondersteuning van mensen
die schulden hebben of hierin
dreigen te raken bij het op orde
brengen van hun financiële
administratie.
budgetmaatjes@samen010.nl
010 – 466 67 22
www.samen010.nl/alle-projecten/
budgetmaatjes010

Maatschappelijk
Ondersteuningsbureau
(MOB)
Riebeekstraat 65
3027 VT Rotterdam
Turks, Marrokaans en Nederlands
spreekuur voor allerlei zorgvragen
elke woensdag van 9.00 - 10.00
uur.
Bospolderstraat 39b
3025 ET Rotterdam
Turks, Marrokaans,
Kaapverdiaans en Nederlands
spreekuur voor allerlei zorgvragen
elke woensdag van 9.00 10.00 uur.
Graafflorisstraat 45
3021 CC Rotterdam
Turks, Kaapverdiaans en
Nederlands spreekuur voor
allerlei zorgvragen elke woensdag
van 9.00 - 10.00 uur.
Rachida Tallagui
r.tallagui@mob.nu
www.mob.nu

Notaristelefoon
Voor meer informatie over een
levenstestament of volmacht en
wie u vraagt om uw belangen
te behartigen, kunt u iedere
werkdag tussen 09.00 en 14.00
uur bellen met de Notaristelefoon
(€0,80 per minuut).
0900 - 346 93 93
www.notaris.nl/notaristelefoon

Sociale Raadslieden
Rotterdam
Juridische ondersteuning,
afspraak maken via
de Vraagwijzer of het
contactformulier op de website.
14 010
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
sociaal-raadslieden

Stichting Azagua
Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Ondersteuning bij inkomen, zorg,
uitkering, hulp, werk, wonen,
school, etc. Maandag, woensdag
en vrijdag van 9.00 - 14.00 uur.
cao@azagua.nl
010 - 229 16 04
06 - 18 84 41 65
www.azagua.nl

wmo radar

Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Inloop voor hulp met formulieren
en andere vragen dinsdag t/m
vrijdag van 10.30 - 11.30 uur.

Huis van de Wijk De Put
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Infoplein elke donderdagochtend
van 10.00 uur - 12.00 uur.
Spreekuur voor bewonersvragen,
bewonersideeën,
ouderenondersteuning en
mantelzorgvragen.

Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Juridisch spreekuur,
tweewekelijks op vrijdag van
15.00 - 17.00 uur.
Ruth de Gooijer
ruth@thuisinwest.nl
06 - 18 96 85 21
www.thuisinwest.nl

Thuishulp Rotterdam
Pannekoekstraat 100
3011 LL Rotterdam
Thuishulp Rotterdam biedt onder
andere hulp bij het grip krijgen
op de eigen administratie, hulp
bij reactie op poststukken en
bepalen wat wel van belang is en
wat niet, hulp bij PGB aanvraag
voor de WMO en de (digitale)
administratie bij de SVB.
Anton Weeda, Jan-Willem
Hoogeweegen
info@thuishulprotterdam.nl
010 - 302 01 60
www.thuishulprotterdam.nl

Wilskracht Werkt
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Hulp bij administratie, financiën
en schulden.
info@wilskrachtwerkt.nl
010 - 306 01 03
www.wilskrachtwerkt.nl

Infoplein elke eerste dinsdag van
de maand van 18.30 - 20.30 uur.
Spreekuur voor bewonersvragen,
bewonersideeën,
ouderenondersteuning en
mantelzorgvragen.
Karima Tarrahi
KTarrahi@wmoradar.nl
06 - 11 39 46 70
www.wmoradar.nl
Huis van de Wijk Schiemond
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Infoplein elke donderdag van
10.00 - 12.00 uur. Heeft u
vragen over wonen, financiën,
zorg, welzijn, taal, activiteiten,
vrijwilligerswerk, etc.? Kom dan
langs. Wij helpen u graag!
Josette van Splunter
jvsplunter@wmoradar.nl
06 - 27 62 59 66
www.wmoradar.nl
Huis van de Wijk Pier 80
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Spreekuur op afspraak voor
individuele begeleiding en
langere hulpvragen elke dinsdag
van 9.30 - 12.30 uur in de
Spiegelzaal.
Andrea van Haaften
avhaaften@wmoradar.nl
06 - 27 85 69 68
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk Post West
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Formulierenbrigade, voor hulp
bij het invullen van formulieren.
Geen belastingaangifte. Elke
dinsdag (alleen op afspraak) van
10.00 - 13.00 uur.
Belastingwinkel voor hulp bij
belastingaangiftes e.a. Elke
dinsdagavond van 19.00 - 21.00
uur. Alleen op afspraak.
010 - 268 03 08
www.wmoradar.nl
Huis van de Wijk
Westervolkshuis
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Inloopspreekuur elke
dinsdag van 13.30 - 14.30
uur. Voor bewonersvragen,
bewonersideeën,
ouderenondersteuning en
mantelzorgvragen.
Karima Tarrahi
KTarrahi@wmoradar.nl
06 - 11 39 46 70
www.wmoradar.nl
Wijktrefpunt Coolhaven
1e IJzerstraat 63
3024 XR Rotterdam
Spreekuur/Papier punt. Voor hulp
en vragen over uw financiën,
brieven, zorg, welzijn, wonen, etc.
Kosten: geen.
Josette van Splunter
jvsplunter@wmoradar.nl
06 - 27 62 59 66
www.wmoradar.nl
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Thuis in West

Dienstverlening

wmo radar, Peoples Power
Grote Visserijstraat 80-82
3026 CM Rotterdam
Inloopspreekuur voor korte
financiële vragen + invullen
formulieren elke dinsdag en
donderdag van 9.30 tot 16.00
uur.
Andrea van Haaften
avhaaften@wmoradar.nl
06 - 27 85 69 68
www.wmoradar.nl

wmo radar, Thuis in West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Inloopspreekuur voor korte
financiële vragen en invullen
financiële formulieren. Elke
maandag van 10.30 - 12.30 uur.
Andrea van Haaften
avhaaften@wmoradar.nl
06 - 27 85 69 68
www.wmoradar.nl

Algemeen
Advocatenkantoor
Huis van de wijk Pier 80, Rösener
Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Advocatenspreekuur woensdag
en vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
K. Eljografi
k.eljoghrafi@advocaten
kantoor-ej.nl
010 - 302 08 40

Advokatenkollektief
Rotterdam
Crooswijksesingel 34
3034 CJ Rotterdam
Het Advokatenkollektief
Rotterdam behoort
tot de grootste sociale
advocatenkantoren van
Nederland.
info@akrotterdam.nl
010 - 465 09 66
www.advokatenkollektief.com

wmo radar, Thuis in West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Inloopspreekuur voor
ondersteuning op het gebied
van taal, wijkactiviteiten, wonen,
mantelzorg, bewonersideeën en
vrijwilligerswerk. Elke maandag
van 10.30 - 12.30 uur.
Cisca Bronswijk
cbronswijk@wmoradar.nl
06 - 11 46 48 54
www.wmoradar.nl
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Avant sanare
Directiekade 15
3089JA Rotterdam
Cursussen om mentaal fit te
blijven. Op verschillende locaties
in Rotterdam en online geven
we cursussen om mentaal fit te
blijven. De cursussen zijn gratis
voor inwoners van Rotterdam.
In onze agenda staat het actuele
aanbod.
Secretariaat (Marian of Marijke)
secretariaat@avantsanare.nl
085-0499100
www.avantsanare.nl/agenda

Avant sanare
Directiekade 15
3089JA Rotterdam
Online cursus Positief Zelfbeeld.
In deze cursus leer je wat je
energie geeft en gelukkig maakt,
zodat je je leven weer als zinvol
ervaart. Gratis tot eind december,
daarna tegen een kleine
vergoeding.

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
www.alleszelf.nl

Ata Advocatuur
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Advocatuur
S. Atceken-Ata
info@ataadvocatuur.nl
06 - 43 44 34 35
www.ataadvocatuur.nl

Online cursus somberheid
& depressie. Voorkom dat
somberheid jou teveel wordt en jij
een depressie ontwikkelt. Gratis
tot eind december, daarna tegen
een kleine vergoeding.
Online cursus Mindfulness. Een
online cursus waarin je leert
om aandachtig en tegelijkertijd
ontspannen te zijn. Daardoor ben
je beter bestand tegen stress en
ontwikkel je meer zelfvertrouwen.
Gratis tot eind december, daarna
tegen een kleine vergoeding.
Iris Verschoor
ehealth@avantsanare.nl
085-0499100
www.avantsanare.nl/e-health

Centrum Levensvragen

De Zilverlijn is een gratis
beldienst voor ouderen van
het Nationaal Ouderenfonds.
Als u zich aanmeldt, wordt u
regelmatig gebeld door getrainde
vrijwilligers. Zij bieden u een
luisterend oor, een gezellig
praatje of een goed gesprek.
info@ouderenfonds.nl
088 - 344 20 00
www.ouderenfonds.nl/zilverlijn

Hang 7
3011 GG Rotterdam
Voor alle inwoners van Rotterdam
en omstreken die behoefte
hebben aan ondersteuning
bij levensvragen. Gratis
ondersteuning thuis voor 50+
en mensen in de palliatieve fase
door geestelijk verzorger.
Henk Kamminga
hkm@samen010.nl
06 - 28 83 08 57
www.centrumlevens
vragenrotterdam.nl

Buurtscoot - Wilskracht
Werkt
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Een vrijwilliger begeleidt u naar
buiten met een scootmobiel, te
leen bij Wilskracht werkt.
info@wilskrachtwerkt.nl
010 – 306 01 08

Casa Tibérias
Hugo Molenaarstraat 49b
3022 NP Rotterdam
Onze vrijwilligers organiseren
sociaal-culturele en educatieve
activiteiten voor Portugees
sprekenden in Rotterdam. Het is
een plek waar jong en oud elkaar
kunnen ontmoeten, ondersteunen
en zichzelf verder kunnen
ontwikkelen.
Ângela Ben-David ( interne
coördinator)
info@casatiberias.nl
010 - 476 74 11
06 - 40 69 27 60
www.casatiberias.nl

COC Rotterdam
Schiedamsesingel 173
3012 BB Rotterdam
COC Rotterdam is dé LHBTorganisatie voor informatie
& advies, hulp en steun bij
homoseksualiteit.
secretariaat@cocrotterdam.nl
010 - 414 15 55
www.cocrotterdam.nl

Computer, Tablet of GSM
cursus
Leespaleis, Heemraadstraat 60
3023 VJ Rotterdam
Uw persoonlijke vragen worden
behandeld op maat, iedere
vrijdag tussen 10.00 – 14.00 uur.
Kosten: €2,50 voor 1 uur.
Olga Kelder
06 - 49 97 66 56

Computervereniging
Oud-Delfshaven
Coloniastraat 25
3024 TA Rotterdam
Wij geven individueel les in
het werken met de computer.
Ook kunt u gebruik maken van
Word, Excel en eenvoudige
fotoprogramma’s. Voor slechts
€ 50,- per jaar heeft u elke
donderdag drie kwartier les
tussen 10.00 en 14.00 uur. Uw
wensen staan voorop.
Janet Roos
arie-roos@tele2.nl
06 - 44 22 49 81
010 - 436 23 23 (regionaal)
www.computervereniging
ouddelfshaven.nl

De Luisterlijn
Een luisterend oor nodig? Een
goed gesprek lucht op! De
vrijwilligers van de Luisterlijn
zitten dag en nacht voor je klaar.
Bel 0900-0767 (normaal beltarief)
of ga naar www.deluisterlijn.nl.
landelijk nummer 0900 - 0767,
regionaal 010 - 436 23 23
www.deluisterlijn.nl

De OuderenOmbudsman
helpt
Heeft u vragen over bijvoorbeeld
zorg, wonen, vervoer of
geldzaken? Getrainde vrijwilligers
van de OuderenOmbudsman
geven praktische informatie
en verwijzen u door waar
nodig. Advies van de
OuderenOmbudsman is gratis en
onafhankelijk.
info@ouderenfonds.nl
088 - 344 20 00
www.ouderenfonds.nl/
ombudsman
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Beldienst De Zilverlijn

Dienstverlening

De Uitvaart Informatie
Hulplijn
Voor al uw vragen rondom
overlijden, uitvaart en nazorg.
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl
0800 - 4444 000
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Dona Daria, Kenniscentrum
Emancipatie
Gerard Scholtenstraat 129
3035 SJ Rotterdam
Wij streven ernaar dat iedereen
op een gelijkwaardige manier
deelneemt aan de maatschappij.
Dit betekent dat we werken aan
dezelfde kansen, keuzevrijheid
en gelijke mogelijkheden voor
mannen en vrouwen.
info@donadaria.nl
010 - 465 92 96
www.donadaria.nl

Grijs Genoeg(en), Centraal
bureau Leger des Heils
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
Grijs Genoeg(en) helpt
mensen vanaf 55 jaar die sterk
teruggetrokken leven. Mensen
die het moeilijk vinden om de dag
door te komen, het huis schoon
te houden of eropuit te gaan om
boodschappen te doen.
info@legerdesheils-mcr.nl
010 - 222 98 88
www.legerdesheils.nl/grijsgenoegen
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Het Zal Werken
Rotterdam
‘Het Zal Werken!’ helpt mensen
met rollatorspreekuren en
kleine woningaanpassingen
voor praktische problemen bij
dagelijkse dingen. Kijk voor meer
informatie op de website, of
neem contact op via email.
mail@hetzalwerken.nl
www.hetzalwerken.nl/hzw

Informatiepunt Digitale
Overheid Centrale
Bibliotheek
Hoogstraat 111
3011 PV Rotterdam
Iets regelen met de overheid
gebeurt steeds meer op de
computer via internet. Vind
je dit nog lastig? Of ken je
iemand die wel wat hulp kan
gebruiken? Kom dan naar het
Informatiepunt Digitale Overheid
bij de Klantenservicebalie in de
Centrale Bibliotheek. We geven
direct informatie waarmee je
verder kunt. Of verwijzen je
door naar de juiste organisatie.
Je hoeft geen lid te zijn van de
Bibliotheek. De hulp is gratis. We
helpen je graag verder.
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Inloopspreekuur Digicafé
Bibliotheek Delfshaven, Rösener
Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
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
donderdagmiddag kunt u bij ons
terecht van 13.00 tot 15.00 uur.
010 - 281 61 00
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
digitaal

Jongerenklussendienst
wmo radar
Huis van de wijk Westervolkshuis,
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Kunt u zelf de klusjes in en rond
uw huis niet meer doen? Bel met
de jongerencoaches van wmo
radar. Zij nemen de aanvraag op,
waarna er een afspraak volgt. Wij
hanteren een bedrag van € 6,50
per uur voor één jongere die bij u
klusjes doet.
Labinot Ilazi
Lilazi@wmoradar.nl
06 - 55 34 33 92
www.wmoradar.nl

Katholieke Bond voor
Ouderen
Wij maken ons sterk voor een
samenleving waarin senioren
volwaardig kunnen meedoen en
mensen omzien naar elkaar. KBO
Rotterdam draagt bij aan een
krachtige positie van senioren.
Heeft u een ondersteuning
nodig, maar weet u niet welke
mogelijkheden er zijn? Een
onafhankelijke ouderenadviseurs
zoekt samen met u naar
oplossingen voor uw problemen
of vragen. De ouderenadviseurs
zijn onafhankelijk en werken
niet voor de gemeente
of een zorgaanbieder. De
ouderenadviseurs zijn
gecertificeerd en hebben
een pasje waarmee zij zich
legitimeren. Ook helpen wij u
met belastingaangifte. Voor
meer informatie, bel of stuur een
e-mail.
Sonja Krijgsman-Nijdam
a.krijgsman95@upcmail.nl
06 - 28 25 20 57

Huis van de Wijk de Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Dinsdag en vrijdag 13.00 - 16.00
uur
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl

Klik & Tik - workshop
starten met e-mail en
internet
Bibliotheek Delfshaven, Rösener
Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Wilt u wegwijs worden op het
internet, maar heeft u geen idee
waar u moet beginnen? Kom
iedere maandag van 13.00 tot
15.00 uur naar onze workshop.
Ellen van Schie
taalinformatiepunt@bibliotheek.
rotterdam.nl
010 - 281 62 09
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
agenda/evenement/7293-kliktik-workshop-starten-met-email-en-internet

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.
info@kluppen.nl
020 - 261 57 81
www.kluppen.nl

Leger des Heils,
Buurtsteunpunt Delfshaven
Spanjaardstraat 11
3025 TG Rotterdam
Computerondersteuning: elke
maandag, dinsdag en donderdag
tussen 10.00 en 12.30 uur.
Marian van Veen
marian.van.veen@legerdesheils.nl
010 - 425 02 55
Facebook BSP Delfshaven

Mantelfoon
Heeft u als mantelzorger vragen,
zorgen, of gewoon behoefte
aan advies of een luisterend
oor? Bel dan Mantelfoon. Dit is
een telefonisch steunpunt voor
mantelzorgers. U kunt hier dag
en nacht terecht. Mantelfoon
bestaat uit een gespecialiseerd
team van medewerkers, die u zo
goed mogelijk zullen helpen.
0800 - 777 33 33
www.mantelfoon.nl

MantelzorgNL
Rotterdam
Heeft u een vraag over
mantelzorg of heeft u juridisch
advies nodig? Bel dan de
Mantelzorglijn tussen 9.00 en
16.00 uur.
030 - 760 60 55
www.mantelzorg.nl

Middin - Teams Ambulant
Goudseplein 248
3031 ZH Rotterdam
Middin begeleidt volwassenen
met een lichamelijke of
meervoudige beperking.
De begeleiders bezoeken
hun cliënten thuis op vaste
tijden en geven professionele
ondersteuning. Daardoor kunnen
cliënten ondanks hun beperking
toch thuis blijven wonen.
klantcontact@middin.nl
010 - 217 19 19
www.middin.nl

MIND Korrelatie
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
Wij bieden anonieme,
professionele, psychische en
psychosociale hulp. MIND
Korrelatie geeft individueel advies
en hulp aan iedereen die hierom
vraagt. Dit kan telefonisch en
online.
vraag@korrelatie.nl
0900 - 1450
www.mindkorrelatie.nl

Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen - NBP
Koninginnegracht 19
2514 AB ‘s-Gravenhage
De Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen (NBP) is
een onafhankelijke organisatie
die opkomt voor de pensioen
belangen van gepensioneerden
en toekomstig gepensioneerden.
Bereikbaar ma t/m do van 8.00
tot 16.30 uur.
info@pensioenbelangen.nl
070 - 360 19 21
www.pensioenbelangen.nl
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NOOM
Postbus 1234
3500 BE Utrecht
Het Netwerk van Organisaties
van Oudere Migranten
(NOOM) is opgericht met het
doel om alle ouderen met
een migratieachtergrond te
representeren. Daarnaast werkt
NOOM aan de verbetering
van het welzijn van de oudere
migranten in brede zin.
Lucía Lameiro Garcia
lameiro@netwerknoom.nl
06 - 20 96 64 32
www.netwerknoom.nl

Onafhankelijke
Cliëntondersteuning
Weerdjesstraat 168
6811JH Arnhem
Heeft u hulp of ondersteuning
nodig en vindt u het moeilijk
uit te leggen welke hulp u
precies zoekt? Of weet u niet
precies welke hulp u zoekt, of
wat de mogelijkheden zijn? U
kunt uw vragen ook bespreken
met een onafhankelijke (cliënt)
ondersteuner. (Ouderen Adviseur)
Hij of zij helpt u ,bij het zoeken
naar oplossingen voor uw
problemen of vragen. De (cliënt)
ondersteuner werkt niet voor de
gemeente of een zorgaanbieder,
maar is onafhankelijk. U
kunt onafhankelijke (cliënt)
ondersteuners vinden op heel
veel plaatsen in Rotterdam en
soms heel dichtbij u in de buurt,
zoals:
- Kerkelijke organisaties, zie
rubliek religie.
- Huizen van de Wijk
- Bewonersorganisaties
- Vrijwillige Ouderen Adviseur
KBO/PCOB: Deze onafhankelijke
Ouderen Adviseurs zijn
gecertificeerd en hebben ook
een pasje zodat zij zich kunnen
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legitimeren. Voor hulpvragen
staan deze Ouderen Adviseurs
voor u klaar. Voor meer
Informatie, bel of stuur een e-mail
naar Sonja Krijgsman-Nijdam.
Mobiel: 06 - 28 25 20 57 E-mail:
a.krijgsman95@upcmail.nl Huisarts/ergotherapeut/POH-er,
zie rubriek medisch Huisartsen.
- Organisaties in Rotterdam die
ondersteuning bieden in eigen

Pameijer

taal, zie de rubriek Taal.
Voor complexe hulpvragen staan
professionele cliëntondersteuners
voor u klaar. Voor meer
informatie, bel of stuur een
e-mail.
advies@rotterdamondersteunt.nl
010 - 307 64 50
www.adviespuntzorgbelang.nl/
rotterdamondersteunt

Pluspunt

Ouderenproject
Stichting Humanitas
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Het Ouderenproject van
Humanitas richt zich op mensen
vanaf 55 jaar die zich eenzaam
voelen en/of in een sociaal
isolement leven.
Bezoekvrijwilligers komen
bij mensen thuis voor een
gesprek, een spelletje of om
even naar buiten te gaan.
Tevens is er een gevarieerd
activiteitenprogramma.
ouderenproject@
stichtinghumanitas.nl
010 - 236 52 10
www.stichtinghumanitas.nl

Crooswijksesingel 66
3034 CJ Rotterdam
Ondersteuning van mensen met
een hulpvraag op het gebied
van opgroeien, wonen, werken,
financiën en sociale contacten.
frontoffice@pameijer.nl
088 - 271 00 00
www.pameijer.nl

Scheepmakershaven 58 (unit 11)
3011 VD Rotterdam
Workshops en trainingen voor
ouderen, voorlichting ouderenmishandeling en financiële
uitbuiting, taal-proeverij, cursus
anders ouder worden.
Heili Bassa
info@pluspuntrotterdam.nl
010 - 467 17 11
www.pluspuntrotterdam.nl

Post van Schrijfmaatje
Een kaartje op de mat of een
brief in de bus: het is altijd leuk
om post te krijgen. Het Nationaal
Ouderenfonds brengt u (gratis)
met een Schrijfmaatje in contact.
Aan u de keuze: alleen post
ontvangen, of post ontvangen én
ook versturen.
info@ouderenfonds.nl
088 - 344 20 00
www.ouderenfonds.nl/
schrijfmaatje

SamSam Uitvaartcoaching

Sol Geheugenpaleis

Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
RADAR, onafhankelijk bureau
voor gelijke behandeling en
tegen discriminatie in Rotterdam.
Wordt u gediscrimineerd of
bent u getuige geweest van
discriminatie, dan kunt u bij
RADAR terecht voor kosteloos
advies, bemiddeling en bijstand
in juridische procedures of
andere vervolgstappen.
info-rotterdam@radar.nl
010 - 411 39 11
06 - 21 96 88 89 WhatsApp
www.radar.nl

Cole Porterstraat 232
3069 ZD Rotterdam
SamSam Uitvaartcoaching is
een vrijwilligersorganisatie in
Rotterdam die nabestaanden met
een smalle beurs de weg wijst bij
een overlijden met als doel
schuld te voorkomen.
info@samsamuitvaartcoaching.nl
06 - 50 40 18 60
www.samsamuitvaartcoaching.nl

Huis van de Wijk Lombardijen,
Menanderstraat 89/90
3076 AG Rotterdam
Ontmoetingssoos, iedere
maandag van 10.30 tot 15.00
uur, voor vergeetachtige en licht
dementerende ouderen, met
aandacht voor mantelzorgers.
Saskia van der Zijden
geheugenpaleis@solnetwerk.nl
010 - 244 82 40
06 - 24 35 22 26
www.solnetwerk.nl/
geheugenpaleis

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
020 - 623 45 96
www.roze50plus.nl

Samen 010 - Hulp in
Praktijk (HiP)
Hang 7
3011 GG Rotterdam
HIP (Hulp in Praktijk) biedt
praktische hulp aan mensen die
geen sociaal netwerk en geen
financiële middelen hebben om
hulp in te kopen.
Hulpvragen kunnen zijn van een
klusje in huis tot een gezellig
praatje.
rotterdam@stichtinghip.nl
010 - 303 27 30
www.hulpinrotterdam.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

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 124
3032 AW Rotterdam
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 Corridor
Heemraadssingel 197
3023 CB Rotterdam
Via één van de maatjesprojecten
van Corridor kunnen mensen
(18+) met psychiatrische of
psychosociale problemen in
contact komen met een maatje.
We bieden opvang, huisvesting,
begeleiding, dagbesteding en
maatjesprojecten in de regio
Rotterdam.
info@stichtingcorridor.nl
010 - 262 17 56
www.stichtingcorridor.nl

Actief in de wijk 2021 • Delfshaven • 79

Dienstverlening

RADAR

Dienstverlening

Stichting Humanitas
Ouderenproject

Stichting Kledingbank
Rotterdam

Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Bent u veel alleen? Wilt u hier iets
aan doen? Zou u graag onder de
mensen komen? Bent u 55 jaar of
ouder? Dan is het ouderenproject
misschien iets voor u! Meld u
aan en wij nemen contact op!
Voor een vrijwilliger/activiteiten/
bewegen.
Anja de Bruijn
ouderenproject@
stichtinghumanitas.nl
010 - 236 52 10
www.stichtinghumanitas.nl

Oostkousedijk 13c
3024 CL Rotterdam
De doelstelling van Stichting
Kledingbank Rotterdam is om
goede herbruikbare kleding in
te zamelen en deze gratis te
verstrekken aan mensen met
onvoldoende financiële middelen
om zichzelf te kleden. Open van
maandag t/m zaterdag van 10.00
- 15.00 uur.
Mary Olman
info@kledingbank-rotterdam.nl
06 - 14 15 02 48
www.kledingbank-rotterdam.nl

Stichting Humanitas,
Steun bij Verlies en Rouw

Stichting Overleg
Samenwerkende
Ouderenorganisaties
Rotterdam (Stichting
OSO-Rotterdam)

Pieter de Hoochweg 110
3023 BH Rotterdam
Begeleiding, advies en informatie
aan iedereen die met rouw en
verlies te maken heeft. Ook zijn er
lotgenotengroepen. Maandelijks
wordt het Rouwcafé georganiseerd waar thema’s worden
besproken en waar plaats is voor
contact en een luisterend oor.
Cisca Vroom
cvroom@stichtinghumanitas.nl
010 - 236 52 10
06 - 30 41 92 14
www.stichtinghumanitas.nl/sbvr
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Stichting OSO-Rotterdam is in
Rotterdam het overlegplatform
van de Rotterdamse afdelingen
van de ouderenbonden KBO,
PCOB, Rotterdamse Ouderen
Bond R.O.B. en NOOM en
voert als naam Stichting
OSO-Rotterdam. Zij heeft een
achterban van circa 10.000
betalende leden en is van mening
dat de georganiseerde ouderen
direct gehoord moeten worden.
Ons beleid is erop gericht om
de politiek te laten inzien dat
Rotterdam behoefte heeft aan
een specifiek ouderen beleid.
Een centraal aanspreekpunt voor
ouderen en rekening houden
met de diversiteit van ouderen in
Rotterdam.
info@osorotterdam.nl
010 - 466 76 26
www.osorotterdam.nl

Stichting senior&student
Asterweg 20-K5
1031 HN Amsterdam
Bij stichting senior&student wordt
u gekoppeld aan een student die
goed bij u past. De student komt
regelmatig bij u op bezoek en
samen ondernemen jullie leuke
activiteiten. Ook helpt de student
om uw zelfredzaamheid en
sociale netwerk te vergroten.
Lara Jongejans
info@stichtingseniorenstudent.nl
020 - 308 09 16
www.stichtingseniorenstudent.nl

Thuishulp Rotterdam
Pannekoekstraat 100
3011 LL Rotterdam
Thuishulp Rotterdam biedt
begeleiding en gezelschap,
o.a. bij dementie, hulp in de
huishouding, schoonmaken,
wassen en strijken, samen
boodschappen doen, koken en
eten, mantelzorg, samen ergens
naar toe gaan, zoals naar de arts
of juist naar leuke activiteiten.
Jan-Willem Hoogeweegen,
Anton Weeda, Marjolein Tan
info@thuishulprotterdam.nl
010 - 302 01 60
06 - 50 24 86 68
www.thuishulprotterdam.nl

Trefcentrum Wi Masanga
Rauwenhoffstraat 39
3022 RL Rotterdam
Telefonische hulplijn elke dinsdag
en donderdag van 10.00 tot
14.00 uur.
Dhr. Wilgo Vyent
trefcentrumwimasanga@
gmail.com
010 - 478 07 73
www.wimasanga.nl

Veilig Verkeer Nederland
pa. J. van Arkelstraat 45
2957 AN Nieuw-Lekkerland
Opfriscursus autorijden voor
senioren. Een 3,5 uur durende
cursus waarin verkeersregels
behandeld worden, een praktijkrit
met de eigen auto onder
begeleiding van een ritadviseur;
een ogen- en reactietest. Kosten:
€ 10,00.
Scootmobiel Informatiedag,
bestaande uit een presentatie
van de verkeersregels voor
scootmobielgebruikers. Onder
begeleiding oefenen van
behendigheidsoefeningen en een
rit door de wijk. De cursus kan op
verzoek worden georganiseerd.
Linda de Jong
werkgroepsenioren@kpnmail.nl
0184 - 68 53 17
www.vvn.nl/senioren-in-hetverkeer

Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
Alles m.b.t. brandveiligheid
advies/voorlichting.
088 - 877 90 00
www.rijnmondveilig.nl

Vereniging van
Gehandicaptenorganisaties
Rotterdam (VGR)
Leeuwenstraat 9-11
3011 AL Rotterdam
De VGR houdt zich bezig met de
collectieve belangenbehartiging
van mensen met een beperking
in Rotterdam. VGR richt zich
vooral op het bevorderen van
toegankelijkheid van gebouwen,
openbare ruimte, vervoer en
voorzieningen.
info@vgr-rotterdam.nl
010 - 411 33 18
www.vgr-rotterdam.nl

Wijktrefpunt Coolhaven
1e IJzerstraat 63
3024 XR Rotterdam
Repair Café. Gooi uw kapotte
voorwerpen/huishoudelijke
apparaten niet weg, maar breng
ze naar het Wijktrefpunt. Hopelijk
kunnen onze vrijwilligers uw
apparaat weer nieuw leven
inblazen. Elke dinsdag van 13.00
- 16.00 uur.
Josette van Splunter
jvsplunter@wmoradar.nl
06 - 27 62 59 66
www.wmoradar.nl

Wijkwijzer
Veteranenplatform
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Deze organisatie behartigt
de belangen van veteranen,
bijvoorbeeld op het gebied
van erkenning, waardering en
zorg. Men houdt zich o.a. bezig
met kameraadschappelijke
ondersteuning, maar ijvert
ook voor de erkenning van de
bijzondere positie van veteranen
door overheid en politiek.
info@veteranenplatform.nl
0343 - 47 41 41
www.veteranenplatform.nl

VraagWijzer Delfshaven
(gemeente Rotterdam)
Looiershof 1
3024 CZ Rotterdam
Heeft u vragen of problemen en
komt u er zelf niet uit? Dagelijks
open inloop van 9.00 - 12.00
uur. U kunt ook bellen voor een
afspraak.
14 010
www.rotterdam.nl/locaties/
vraagwijzer-delfshaven

Huis van de Wijk
Westervolkshuis,
Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Huis van de Wijk Pier 80,
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Door steeds andere wetten en
regels hebben veel mensen geen
zicht meer op hun rechten en
mogelijkheden. De medewerkers
van de Wijkwijzer kunnen u
adviseren en helpen. Spreekuur,
elke dinsdag en donderdag van
10.00 - 13.00 uur.
Mohamed el Joghrafi
info@wijkwijzerspangen.nl
010 - 462 40 80
www.wijkwijzerspangen.nl

wmo radar
Rotterdam
Ruimte huren in één van
de Huizen van de Wijk voor
ontmoeting, activiteiten,
bijeenkomsten of feestjes?
Reserveer dan via de website!
ruimtehuren@wmoradar.nl
www.ruimtehurenindebuurt.nl
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Vergaderruimte voor maximaal
25 personen voor € 25,- per uur.
Feestruimte voor maximaal 75
personen € 50,- per uur, met
keuken € 70,- per uur.
Mevr. Dolores Hart
trefcentrumwimasanga@
gmail.com
010 - 236 38 02
06 - 17 53 23 98
www.wimasanga.nl

Dienstverlening

Samen 010 - Hulp in
Praktijk (HiP)

Dierenambulances
Zuid-Holland Zuid

Hang 7
3011 GG Rotterdam
Hulp bij allerlei praktische zaken
en sociale hulpvragen; van een
klusje in huis tot een gezellig
praatje.
rotterdam@hiphelpt.nl
010 - 303 27 30
www.hiphelpt.nl

Korpersweg 35
3084 NC Rotterdam
Dierenambulance Zuid-Holland
Zuid is 24 uur per dag, 7 dagen
per week bereikbaar voor
spoedgevallen.
info DAZHZ@
dierenbescherming.nl
Informatie: 088 - 343 71 12
Spoed: 0900 - 112 00 00
www.dierenbescherming.nl/
dierenambulance/
dierenambulance-zuidholland-zuid

Wegwijs op internet met
Welkom Online
Welkom Online is een
gratis, laagdrempelig, online
lesprogramma voor iedereen
die een eerste stap online wil
zetten. Zo leert u bijvoorbeeld
over videobellen, handige apps
of online boodschappen doen. U
kunt het lesprogramma alleen of
samen met een vrijwilliger volgen.
info@ouderenfonds.nl
088 - 344 20 00
www.ouderenfonds.nl/welkomonline

Huisdieren
AMIVEDI Nederland /
Stichting Amivedi
Huisdier vermist of gevonden?
Meld het bij Amivedi!
0900 - 264 83 34
www.amivedi.nl
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St. Vogelklas Karel Schot
Afrikaanderplein 36
3072 EC Rotterdam
Vogelklas Karel Schot is
een opvangcentrum voor
hulpbehoevende wilde vogels en
andere dieren. Zieke, gewonde
of op een andere manier in de
problemen geraakte vogels
kunnen bij de Vogelklas terecht.
Ze worden verzorgd tot ze in
staat zijn om voor zichzelf te
zorgen en dan weer vrijgelaten.
info@vogelklas.nl
informatie: 010 - 485 78 47,
Vogel gevonden: 0900 - 112 0000
www.vogelklas.nl

Stichting OOPOEH
Keizersgracht 344
1016 EZ 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

Buurtmaaltijd Schiemond

Eetcafé

Huis van de Wijk
Westervolkshuis, Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Schuif gezellig aan voor een
heerlijke, gezonde maaltijd op
maandag en woensdag tussen
15.00 - 20.00 uur. Kosten € 3,-.
Mary Harman
annie@stichtingannieverdoold.nl
06 - 45 09 47 37
www.stichtingannieverdoold.nl

Huis van de Wijk Schiemond,
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Geniet iedere donderdag van een
heerlijk 3 gangen menu bereid
door koks uit de wijk. Inloop
17.30 uur, eten van 18.00 - 19.30
uur. Reserveren tot woensdag
17.00 uur. Afhalen is ook
mogelijk! Kosten: € 4,- Kinderen:
€ 3,50.
Eric de Bever
010 - 268 03 10
www.wmoradar.nl

Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Eetcafé dinsdag en vrijdag van
12.00 - 13.30 uur. Kosten: € 2,50.
A. Kion
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.wmoradar.nl

Apetito

De Buitenboel

Apetito voor heerlijke maaltijden
bij u thuis, vriesvers of warm
geleverd. Onze maaltijdservice
is de perfecte oplossing. Indien
u meer informatie wenst of een
proefpakket wil bestellen kunt u
ons gratis telefonisch bereiken of
via de website.
0800 - 023 29 75 (gratis)
www.apetito.nl

Taandersstraat 121
3026 XS Rotterdam
Elke donderdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur in de mobiele
buitenkeuken in park 1943, of bij
slecht weer, buitenkeuken binnen
proeverij. Samen koken en
snijden we een heerlijk en gezond
gerecht. Gemaakt met groenten
van de markt.
Tonny van Sommeren
zelfregiehuis@gmail.com
06 - 48 27 39 61
www.facebook.com/
debuitenboel

Annie’s Eetclub

Brunch
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Brunch elke woensdag van 11.00
tot 13.00 uur. Eigen bijdrage € 2,-.
N. Mommers
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47/06 - 21 22 08 80
www.wmoradar.nl

Buuf en Co
Huis van de Wijk Post West,
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Warme maaltijd van Buuf en
Co elke woensdag vanaf 17.30.
Aanmelden bij receptie van Post
West of via het telefoonnummer.
Kosten: € 3,50.
010 - 268 03 08
www.wmoradar.nl

De Woonkamer van de
Burgemeester
Burg. Meineszlaan 102
3022 BP Rotterdam
Maandelijks is er een
buurtmaaltijd.
Frans Vermeer
info@dewoonkamer
vandeburrgemeester.nl
www.dewoonkamer
vandeburgemeester.nl

Geloven in Spangen
‘t Vinkje, Bellamystraat 2
3027 RH Rotterdam
Iedere dinsdag en donderdag
(halal) driegangendiner voor
wijkbewoners, bereid door
vrijwilligers. Afhaal ook mogelijk.
Bel voor informatie.
Nico van Splunter
nicovansplunter@gmail.com
010 - 226 28 30
06 - 24 12 14 08
www.geloveninspangen.nl

Geloven in Spangen
Tussen Hemel & Aarde,
Jan Luykenstraat 12
3027 EC Rotterdam
Iedere dinsdagochtend
tussen 09.30 en 11.00 uur een
wijkontbijt. Kosten: € 2,-.
Nico van Splunter
nicovansplunter@gmail.com
010 - 226 28 30
06 - 24 12 14 08
www.geloveninspangen.nl

Het Buurtatelier (Salon
De Vlag)
Zwaerdecroonstraat 62a
3021 WX Rotterdam
Warme maaltijd in Het Buurtatelier. Elke zondag aanschuiven
vanaf 18.00 uur. Kosten: € 5,-.
Gelieve aan te melden via email.
Saida Kasmi
mereteschoiler@gmail.com
www.hetbuurtatelier.nl/
hetbuurtatelier
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Het Wijkpaleis

Maaltijd & Meer

Spoortuin

Claes de Vrieslaan 72
3021 JS Rotterdam
Warme maaltijd in Het Wijkpaleis.
Iedere woensdag en vrijdag
aanschuiven vanaf 17.00 uur.
Kosten: € 5,-.
wijkpaleis@gmail.com
06 - 24 75 40 86
www.facebook.com/hetwijkpaleis

Coloniastraat 25
3024 TA Rotterdam
Om de week op donderdag van
18.00 - 19.30 uur een gezellige
gratis maaltijd.
Adrian Boogaard
adrian@debrandaris.nl
www.maaltijdenmeer.nl

Essenburgsingel 48
3021 AR Rotterdam
Sloep, sla en brood elke zondag
vanaf 18.00 uur. Aanmelden via
e-mail.
spoortuinmaaltijd@gmail.com
06- 29 41 74 55
www.spoortuin.nl

Ontmoetingscentrum
De Brug

Thuis in West

Huis van de Wijk Post West
Tidemanstraat 80
3022 SM Rotterdam
Warme lunch/broodmaaltijd elke
maandag vanaf 15.00 uur.
Sita Malhoe
sita_malhoe@hotmail.com
06 - 81 90 25 41
www.wmoradar.nl

Leger des Heils,
Buurtsteunpunt Delfshaven
Spanjaardstraat 11
3025 TG Rotterdam
Gratis pizzahappen: elke
maandag tussen 12.00 en
12.30 uur.
Gratis soeplunch: elke dinsdag
tussen 12.00 en 12.30 uur.
Gratis interculturele lunch: elke
woensdag tussen 12.00 en
12.30 uur.
Gratis warme lunch: elke
donderdag tussen 12.00 en
12.30 uur.
Gratis maaltijd elke donderdag
om 17.30 uur met aansluitend
een avondprogramma.
Marian van Veen
marian.van.veen@legerdesheils.nl
010 - 425 02 55
Facebook BSP Delfshaven
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Aelbrechtskolk 33b
3025 HB Rotterdam
Iedere twee weken is er op
dinsdag een lekkere en gezonde
maaltijd in De Brug om 17.30
uur. (€ 3,- p.p.). Graag een paar
dagen van tevoren opgeven.
Iedere donderdag van 12.00 13.00 uur een uitgebreide en
gezonde lunch (€ 2 p.p.). Opgave
niet nodig, welkom om aan te
schuiven.
Jantine van Dijk
jantinevandijk01@gmail.com
06 - 44 76 89 23

Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Buurtlunch, een heerlijke lunch
op elke eerste woensdag van de
maand om 12.00 uur.
Buurtmaaltijd, gezellig eten
met andere wijkbewoners
tweewekelijks op zondagavond
om 18.00 uur.
Samen Ouder bijeenkomst,
elke 3e zaterdag van de maand
van 14.00 - 18.30 uur (inclusief
warme maaltijd).
Ruth de Gooijer
ruth@thuisinwest.nl
06 - 18 96 85 21
www.thuisinwest.nl

Professor Poelsflat
Professor Poelslaan 133
3028 EP Rotterdam
Ontbijt elke woensdagochtend
om 10.00 uur.
Dina Cohen

Recreatiecentrum
Oostervant
Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam
Warme lunch bij Fatma. Elke
maandag om 12.30.
Kosten: € 4,-.
Fatma
zorgvrijstaat@gmail.com
06 - 42 19 26 61
www.huizemiddelland.nl

Thuisgekookt
Thuisgekookt laat buurtgenoten
samenkomen om te genieten van
goed en lekker eten waar je blij
van wordt! Via Thuisgekookt kun
je maaltijden met je buurtgenoten
delen. Je geniet van elkaars
kookkunsten én leert gelijk je
buur kennen!
info@thuisgekookt.nl
06 - 83 44 71 97
www.thuisgekookt.nl

Vers aan tafel levert maaltijden
aan huis. De maaltijden worden
gratis, diepgevroren bezorgd. U
bewaart ze in uw vriezer en zet
ze voor gebruik in de magnetron.
Bestellen via de website of
telefonisch. Maaltijden vanaf
€ 5,69
info@versaantafel.nl
085 - 401 64 44
www.versaantafel.nl

Voedselcentrum Stichting
Isaak en de Schittering
Vinkenbaan 73
3075 RM Rotterdam
Jacob Loisstraat 24-30
3033 RE Rotterdam
Kreekplein 8
3079 AB Rotterdam
Ons doel is de mensen te
helpen die het financieel niet
breed hebben. U heeft geen
verwijzing nodig en wordt niet
geregistreerd. Open van ma t/m
za van 10.00 tot 22.00 uur. Als u
voor minimaal € 0,50 iets koopt
bij ons ontvangt u dagelijks gratis
vers brood en groente.
Stientje Kuipers
info@stichtingisaaken
deschittering.nl
06 - 46 91 74 50
www.stichtingisaaken
deschittering.nl

Eten in (de buurt van) de wijk

Vers aan Tafel

Wijkpastoraat
Rotterdam West
Burgermeester Meineszstraat 4
3022 EX Rotterdam
Samen koken, samen eten. Met
oudere bewoners wordt er elke
twee weken op woensdag een
maaltijd gekookt en gegeten van
17.15 - 19.45 uur. Bel voor data
en opgave het contactnummer.
Lunch voor vrouwen elke vrijdag
vanaf 12.00 uur.
Jan van Diepen
janvandiepen@outlook.com
06 - 44 85 22 27
www.stichtingwijkpastoraat
rotterdamwest.nl
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Activiteitenzaal de Schans
Jan Kruijffstraat 90
3026 VP Rotterdam
Elke dinsdag koffie, thee,
spelletjes en ontmoeting van
12.30 - 16.30 uur.
Sita Malhoe
sita_malhoe@hotmail.com
06 - 81 90 25 41

Bibliotheek Delfshaven als
ontmoetingsplek
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Wist u dat de bibliotheek ook
als ontmoetingsplek fungeert?
U kunt iedere dag bij ons
binnenlopen om onder de
mensen te komen, mee te doen
met ons activiteitenaanbod, of
om een tijdschrift of krant lezen.
Ook niet-leden zijn van harte
welkom!
Lydia Heesbeen
l.heesbeen@bibliotheek.
rotterdam.nl
06 - 13 39 13 41
www.bibliotheek.rotterdam.nl/

Bingo
Huis van de Wijk de Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Regelmatig bingo, bel gerust
voor informatie!
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
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Bingo

De Brandaris

Huis van de Wijk Schiemond,
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Speel een spelletje bingo onder
het genot van een hapje en
drankje. Wie weet valt u in de
prijzen. Elke laatste maandag van
de maand van 14.00 - 16.00 uur.
Bel voor meer info!
010 - 268 03 10
www.wmoradar.nl

Coloniastraat 25
3024 TA Rotterdam
Elke donderdag van 10.00 12.00 uur een gezellige inloop
met koffie, thee en wat lekkers. Er
is mogelijkheid voor een praatje
en ruimte om wat te knutselen.
Net wat u leuk vindt. Loop gerust
eens binnen.
Adrian Boogaard
adrian@debrandaris.nl
www.debrandaris.nl

Bingo
Huis van de Wijk
Westervolkshuis, Spartastraat 1
3027 ER
Elke vrijdag van 12.00 - 16.00
een spelletje Bingo.
Saïna Lucio
slucio@wmoradar.nl
06 - 55 68 04 16
www.wmoradar.nl

De Kolk

Buurthuiskamer Gijsinglaan

De Oranjerie

Gijsinglaan 426
3026 BH Rotterdam
Elke woensdagmiddag en
donderdagmiddag van 13.00 15.00 uur. Inloop voor vragen en
adviezen met koffie en thee.
Jacques Stoppelenburg
i.h.m.stoppelenburg@gmail.com
06 - 19 83 74 45

Volmarijnstraat 63
3021 XJ Rotterdam
De Oranjerie is de huiskamer
van de Volmarijnstraat. Actieve
bewoners maken hier hun straat
mooi en leefbaar door samen
voor elkaar en de straat te
zorgen, spelletjes te spelen aan
de picknicktafel, of feesten te
vieren.
fdousma@gmail.com
www.huizemiddelland.nl/locaties/
de-oranjerie

Casa Tibérias
Hugo Molenaarstraat 49b
3022 NP Rotterdam
Ontmoetingsgroep
Kaapverdische ouderen;
ontmoeting en voorlichting
(gesprekken in Criollo/Portugees).
Woensdag 10.00 - 12.00 uur.
Angela Ben-David
info@casatiberias.nl
010 - 476 74 11
www.casatiberias.nl

Havenstraat 79-99
3024 SH Rotterdam
Bingo, elke 2e donderdag van de
maand en elke op een-na-laatste
zondag van de maand van 14.00
tot 16.30 uur.
Sonja van de Brom
06 - 34 93 91 66

Grupo Unidos

Het Dierenlandje

Burg. Meineszlaan 102
3022 BP Rotterdam
De Woonkamer is een
ledenvereniging voor alle mensen
uit de buurt om zelf activiteiten
voor/in de buurt te organiseren of
er aan deel te nemen.
Frans Vermeer
info@dewoonkamervan
deburrgemeester.nl
www.dewoonkamervan
deburgemeester.nl

Hugo Molenaarstraat 49b
3022 NP Rotterdam
Ontmoetingsgroep
Kaapverdianen 45+ (gesprekken
in Criollo/Portugees).
Ontmoeting, ondersteuning,
voorlichting, bewegen en ‘op
stap in Rotterdam’. Zaterdag
15.00 - 18.00 uur.
Fatima Lima
info@casatiberias.nl
010 - 476 74 11
www.casatiberias.nl

Duivenvoordestraat 132
3021 PK Rotterdam
Het Dierenlandje is een groene
speeltuin waar u rustig kunt zitten
terwijl de kleinkinderen spelen
en ravotten. U bent ook van
harte welkom om te klaverjassen,
fitnessen, of om gewoon een
bakkie te doen.
Corrie Hoogenboom
c.hoogenboom@
kindenonderwijs.nl
www.huizemiddelland.nl/locaties/
het-dierenlandje

Geloven in Spangen

Hé Hallo

‘t Vinkje, Bellamystraat 2
3027 RH Rotterdam
Iedere zaterdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur vrouwenclub
in ‘t Vinkje! Ontmoeting staat
centraal, daarnaast verschillende
activiteiten zoals sieraden maken,
gesprekken, bloemschikken,
informatie over gezondheid, etc.
Kom gerust eens langs!
Nico van Splunter
nicovansplunter@gmail.com
010 - 226 28 30
06 - 24 12 14 08
www.geloveninspangen.nl

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

Graaf Florisstraat
Graaf Florisstraat 88a
3021 CL Rotterdam
De straatvereniging in de Graaf
Florisstraat werkt al jaren aan
samenhang onder bewoners.
Het clubhuis op nr. 88 wordt
beheerd door de leden. Er vinden
regelmatig activiteiten plaats,
georganiseerd door leden voor
leden en overige straatbewoners.
vereniging@graafflorisstraat.nl
www.graafflorisstraat.nl

Het Buurtatelier
Zwaerdecroonstraat 62a
3021 WX Rotterdam
Iedereen kan hier terecht
voor een hapje (elke zondag),
activiteiten voor jong en ouder,
buurt-borrels of om gewoon
lekker even in die prachtige tuin
te zitten.
buurtatelierkalender@gmail.com
www.hetbuurtatelier.nl/
hetbuurtatelier

Het Wijkpaleis
Claes de Vrieslaan 72
3021 JS Rotterdam
Het Wijkpaleis biedt ruimte voor
ontmoeting en werkplaatsen
voor het publiek en professionele
makers. Er vinden veel
verschillende activiteiten plaats.
Kijk voor de actuele agenda op
Facebook. We staan open voor
ideeën en suggesties voor een
activiteit!
wijkpaleis@gmail.com
06 - 24 75 40 86
www.facebook.com/hetwijkpaleis

Huis van de Wijk Pier 80
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Kaarten en dammen op dinsdag,
woensdag en vrijdag tussen
12.00 - 16.00 uur.
Ivo Montijn
i.montijn@wmoradar.nl
010 – 340 30 13
www.wmoradar.nl
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De Woonkamer van de
Burgemeester
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Klaverjassen
Huis van de Wijk
Westervolkshuis, Spartastraat 1
3027 ER Rotterdam
Elke dinsdag van 19.00 - 24.00
uur.
Saïna Lucio
slucio@wmoradar.nl
06 - 55 68 04 16
www.wmoradar.nl

Leger des Heils,
Buurtsteunpunt Delfshaven

Ontmoetingscentrum
De Brug
Aelbrechtskolk 33b
3025 HB Rotterdam
Voel u vrij en loop binnen voor
informatie, een kopje koffie of
neem deel aan een activiteit.
Open op dinsdag en donderdag
van 10.00 - 12.00 uur.
Jantine van Dijk
jantinevandijk01@gmail.com
06 - 44 76 89 23

Spanjaardstraat 11
3025 TG Rotterdam
Koffie inloop: elke maandag,
dinsdag, woensdag en
donderdag van 9.00 - 12.30 uur.
Marian van Veen
marian.van.veen@legerdesheils.nl
010 - 425 02 55
Facebook BSP Delfshaven

Paaslunch

Leuke Luitjes

Pameijer | activering- en
ontmoetingscentrum Buuf
& Co

Voor leuke uitjes met leuke luitjes
bent u bij ons op de juiste plek.
Meld u snel aan via onze website
en vind buurtgenoten met
dezelfde interesses als u.
info@leukeluitjes.nl
www.leukeluitjes.nl

MOTTO
Aelbrechtskolk 33b
3025 HB Rotterdam
Zin in Fillm! Iedere laatste vrijdag
van de maand organiseren Motto
en Inloophuis de Brug een gratis
filmmiddag met nagesprek en
borrelhap. Inloop 13.30 uur.
Aanvang 14.00 uur.
Henk Kamminga
hkm@samen010.nl
06 - 28 83 08 57
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Huis van de Wijk de Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Jaarlijks terugkerende paaslunch.
Bastiaan van Hees
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47
www.boomhwd.nl

Mathenesserweg 26-28
3026 HB Rotterdam
Inlooplocatie voor iedereen
in de wijk. U kunt hier een
sociaal netwerk opbouwen en
onderhouden en weer volop
meedoen in de samenleving.
Frontoffice
frontoffice@pameijer.nl
088 - 271 00 00
www.pameijer.nl

Parochie O.L.V.van Vrede
Korfmakersstraat 341
3026 XG Rotterdam
Opvang 70+. Activiteiten:
ontmoeting, voorlichting en
bewegen. Elke woensdag van
9.30 - 14.00 uur, incl. lunch.
Edna Moniz
olvvdvrede@hetnet.nl
010 - 415 27 75

Peoples Power
Grote Visserijstraat 80b
3026 CM Rotterdam
In huiskamer Peoples Power kunt
u gezellig een kopje koffie drinken
of deelnemen aan een activiteit.
Bent u benieuwd? Loop gerust
eens binnen!
06 - 54 95 42 23

Professor Poelsflat
Professor Poelslaan 133
3028 EP Rotterdam
Eén keer in de twee weken
bingo, twee keer per jaar (juli
en december) een ouderendag
met bingo, lunch, muziek en
gezelligheid. Neem gerust
contact op!
Nel Goudswaard-van Kampen
nelgoudswaard@hotmail.com
06 - 40 71 06 67

Roze Salon Humanitas
Sint Agathastraat 56
3037 SH Rotterdam
Roze Salon Humanitas is de
sociale ontmoetingsplek voor
roze ouderen. Elke woensdag- en
vrijdagmiddag van 14.00 - 17.00
uur, kunt u onder het genot
van een kopje koffie/thee of
hapje/drankje gelijkgestemden
ontmoeten tijdens een gezellige
middag.
Joost Davidse
jdavidse@stichtinghumanitas.nl
010 - 236 52 12
www.facebook.com/
Rozesalonshumanitas

Spellenvereniging Pioniers
van het Westen

Hang 7
3011 GG Rottrdam
Voor mensen die met een
getrainde vrijwilliger willen praten
over de gevolgen van een ziekte
of over toenemende beperkingen,
over ouder worden of oud zijn,
over verdriet en gemis of over de
zin van het leven.
Henk Kamminga
hkm@samen010.nl
010 – 466 67 22
06 – 28 83 08 57
www.samen010.nl/projecten/alleprojecten/motto/

Claes de Vrieslaan 72
3021 JS Rotterdam
Spellenvereniging Pioniers van
het Westen wil graag spellen,
spelers en ideeën elkaar laten
ontmoeten. De eerste en derde
donderdag van de maand
spelen we vanaf 18.30 uur in Het
Wijkpaleis.
pioniersvanhetwesten@gmail.com
www.pioniersvanhetwesten.
wordpress.com

Samen 010 – Zin in het
Leven!
Hang 7
3011 GG Rotterdam
In en rond seniorenflats organiseren we themabijeenkomsten
waarbij ontmoeting en zingeving
centraal staan. Iedereen die
op zoek is naar ontmoeting en
gezelligheid is hierbij van harte
welkom! Het thema wordt kort
ingeleid en daarna is er aan de
hand van een aantal vragen een
gesprek aan tafel onder leiding
van een vrijwilliger.
info@samen010.nl
010 – 466 67 22
www.samen010.nl/projecten/
alle-projecten/zin-in/

Spelletjesmiddag
Huis van de Wijk De Put,
Pinkstraat 10
3028 XX Rotterdam
Spelletjes elke woensdag van
13.30 uur tot 15.30 uur.
Maaike
b.vanhees@wmoradar.nl
010 – 245 74 47

Spelletjesmiddag
Huis van de Wijk Schiemond,
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Eerste 3 maandagen van de
maand van 13.00 - 15.00 uur.
Er wordt in groepen spelletjes
gespeeld. Er is een ruime keuze
aan aanbod. Na afloop krijgt
de winaar een klein presentje.
Kosten € 2,50 per middag.
Nathalie Bernard
010 - 268 03 10
www.wmoradar.nl

Stichting Tulpen uit
Rotterdam
Homerusplein 116
3076 LZ Rotterdam
Aandacht met een bloemetje.
Vrijwilligers maken bloemstukjes
met en voor bewoners.
Piet de Jong
info@tulpenuitrotterdam.nl
010 - 846 26 48
06 - 22 67 89 11
www.tulpenuitrotterdam.nl



De koﬃe
staat voor
u klaar!
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Samen 010 - MOTTO
Delfshaven

Um Bom Dia Feliz

Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Heppie Koffie. Gezellig
koffiedrinken met buurtbewoners
op elke werkdag van 10.30 13.00 uur.
Petra Verhelst
petra@hartvoorwest.nl
06 - 27 52 28 97
www.thuisinwest.nl

Pelgrimsstraat 11
3029 BH Rotterdam
Wij wensen ouderen een
goede en gelukkige dag toe,
middels een goed verzorgde
Kaapverdiaanse lunch, muzikale
intermezzo, culturele uitstapjes
en het aanbieden van een
gezellige babbel. Informatie over
activiteiten kunt u per e-mail
opvragen.
Monique Lopes
felizbomdia@hotmail.com
06 - 20 94 55 33
www.facebook.com/
umbomdia.feliz.1

Thuis in West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Inloopuur, voor een kop koffie,
een vraag of een gesprekje. Elke
werkdag om 10.30 uur.
Ruth de Gooijer
ruth@thuisinwest.nl
06 - 18 96 85 21
www.thuisinwest.nl

Trefcentrum Wima
Masanga
Rauwenhoffstraat 39
3022 RL Rotterdam
Soos, ontmoetingsruimte voor
een praatje, drankje, schaken,
dammen, poolen, kaarten en elke
laatste zondag van de maand
Bingo.
Mevr. Dolores Hart
trefcentrumwimasanga@
gmail.com
010 - 478 07 73
www.wimasanga.nl

Vereniging Ettaouhid
Schietbaanlaan 100a
3021 LN Rotterdam
Onze vereniging is een
zelfstandige sociaal-culturele
vereniging met een islamitische
basis. Wij zetten ons vol
enthousiasme in voor jong en oud
uit de islamitische gemeenschap
en voor buurtgenoten in de wijk.
info@ettaouhid.nl
010 - 477 91 43
www.ettaouhid.nl

Komt u een keer langs in één van de
Huizen van de Wijk van Delfshaven?
Wellicht bent u al vaste gast, wellicht komt u
voor het eerst. Om een praatje te maken met
uw buurtgenoten of om te bekijken wat er
allemaal te doen is. Tegen inlevering van deze
bon ontvangt u gratis een kopje koﬃe.
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Wijkpastoraat Rotterdam
West
Burgermeester Meineszstraat 4
3022 EX Rotterdam
Rotterdampas groep Nieuwe
Westen. Met de Rotterdampas
kun je gratis musea bezoeken of
voor weinig geld meedoen met
activiteiten. Met de groep doen
we elke maand iets leuks. Geef
je op en leer nieuwe mensen en
leuke plekken in de stad kennen.
Tijd voor koffie en een goed
gesprek. Samen met maatjes
bezoeken we mensen die weinig
contact hebben of behoefte
hebben aan een gesprek. Bel,
dan kijken we wat het beste
aansluit bij uw vragen.
Jan van Diepen
janvandiepen@outlook.com
06 - 44 85 22 27
www.stichtingwijkpastoraat
rotterdamwest.nl

2021

Koffie, inloop en ontmoeting

Thuis in West

Wijktrefpunt Coolhaven
1e IJzerstraat 63
3024 XR Rotterdam
Huis van de Wijk Schiemond
Dempostraat 143
3029 CL Rotterdam
Het Wijkplatform zorgt dat
bewoners en organisaties
elkaar kunnen vinden. Wij
kunnen u informeren over
de mogelijkheden en het
leven in de wijk. U bent
van harte uitgenodigd op
donderdagochtend van 10.00 12.00 uur voor een kopje koffie
of thee.
Willem Beekhuizen
info@wijkkrantdelfshaven.nl
06 - 27 05 09 21
www.wijkkrantdelfshaven.nl

Koffie, inloop en ontmoeting

Wijkplatform
Delfshaven Zuid

Zonnebloem - Reyerhof
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.
Willem den Hartogh
010 - 482 36 46
www.zonnebloem.nl

Zelfregiehuis Delfshaven
Taandersstraat 121
3026 XS Rotterdam
Open inloop koffieochtend elke
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.
Heb je een leuk plan dan bieden
we je deze ochtend de ruimte.
Proefgroep gezonder leven in 9
maanden; elkaar helpen om een
gezondheidsdoel te stellen en
dat vast te houden. Maximaal
12 mensen. Elke donderdag van
10.00 - 12.00 uur.
Tonny van Sommeren/
Wilma van der Wilt
zelfregiehuis@gmail.com
www.facebook.com/zelfregiehuis
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Apotheek
Apotheek Beukelsdijk
Beukelsdijk 134-138
3022 DL Rotterdam
info@apotheekbeukelsdijk.nl
010 - 477 26 44
www.apotheekbeukelsdijk.nl

Apotheek Delfshaven

BENU Apotheek Hoogeterp
Mathenesserlaan 435
3023 GJ Rotterdam
010 - 477 01 33
www.apotheek.nl/apothekers/
apotheek-hoogeterp

BENU Apotheek Oud
Mathenesse

Schiedamseweg 5a-7c
3026 AA Rotterdam
apotheek.delfshaven@ezorg.nl
010 - 477 13 64
www.apotheek-delfshaven.nl

Franselaan 246a
3028 AR Rotterdam
oudmathenesse@benuapotheek.nl
010 - 415 55 19
www.benuapotheek.nl/apotheek/
oud-mathenesse

Apotheek Lloydkwartier

BENU Apotheek Spangen

Westzeedijk 463
3024 EK Rotterdam
010 - 476 71 42
www.apotheek-lloydkwartier.nl

PC Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam
spangen@benuapotheek.nl
010 - 415 52 50
www.benuapotheek.nl/apotheek/
spangen

Apotheek Schiemond
Pelgrimsstraat 10
3029 BJ Rotterdam
info@apotheekschiemond.nl
010 - 477 88 10
www.apotheekschiemond.
uwapothekeronline.nl

BENU Apotheek
Aelbrechtskade
Aelbrechtskade 82
3023 JA Rotterdam
apotheek@aelbrechtskade.nl
010 - 310 44 10
www.benuapotheek.nl/apotheek/
aelbrechtskade

BENU Apotheek Cohen
Schiedamseweg 158
3025 AK Rotterdam
info.apotheekcohen@ezorg.nl
010 - 476 43 19
www.benuapotheek.nl/apotheek/
m-cohen
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De Binnenweg Apotheek
Nieuwe Binnenweg 259b
3021 GD Rotterdam
010 - 477 22 37
www.serviceapotheek.nl/
binnenweg

Mathenesser Apotheek
Rotterdam
Mathenesserplein 6
3022 LC Rotterdam
info@mathenesserapotheek.nl
010 - 425 90 33
www.mathenesserapotheek.nl

Dementie
Alzheimer Cafés
Rotterdam
Maandelijkse bijeenkomsten voor
iedereen die met dementie te
maken heeft. Diverse locaties in
Rotterdam, zie de website.
010 - 432 99 33
www.alzheimer-nederland.nl/
regios/rotterdam-en-omstreken

AlzheimerTelefoon
Vragen over dementie? Bel de
AlzheimerTelefoon, 7 dagen per
week van 9.00 tot 23.00 uur, een
luisterend oor.
0800 - 5088 (gratis)
www.alzheimer-nederland.nl

Odensehuis Rotterdam
Samen 010 - Odensehuis
Rotterdam
Huis van de wijk Lage land,
Remmet van Milplaats 15
3067 AN Rotterdam
Het Odensehuis is een inloop-,
informatie en ontmoetingspunt
voor mensen met geheugenklachten of beginnende dementie, hun mantelzorgers, familie
en vrienden. U bent welkom op
dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 10.00 en 14.30 uur.
Mia Bronder en Erica Meijerink
mb@samen010.nl
emm@samen010.nl
010 - 466 67 22 / 06-11282215
www.samen010.nl/projecten/
alle-projecten/odensehuisrotterdam

Diëtiste Berdien
Schram-van der Poel
Rotterdam
Berdien Schram-van der Poel
06 - 36 20 24 22

Diëtistenpraktijk HRC
Mathenesserdijk 491
3026 GK Rotterdam
Schiedamseweg 185
3026 AM Rotterdam
Bij diëtistenpraktijk HRC kunt u
terecht met al uw vragen over
voeding en gezondheid. Onze
diëtisten zullen u altijd persoonlijk
afgestemde adviezen geven,
die passen bij uw situatie en
hulpvraag. Bel of kijk op onze
website voor meer informatie.
Jolande van Teeffelen,
Lisa Landkroon
info@dietistenpraktijkhrc.nl
010 – 202 51 65
www.dietistenpraktijkhrc.nl

Fysio-, manuele en
ergotherapie

Cure+ / Lage Land Zorg

Fysiotherapie Delfshaven

Tidemanstraat 91
3022 SG Rotterdam
Oefentherapie Cesar en
Mensendieck. Bij (pijn-) klachten
veroorzaakt door houdings- of
bewegingsproblemen, o.a.
rugklachten, schouder en
nekklachten, hoofdpijnklachten
en ademhalingsklachten.
Annemieke Rollema
annemieke@ll-oefentherapie.nl
010 - 456 88 32
www.ll-oefentherapie.nl

Jan Kruijffstraat 192
3026 VP Rotterdam
info@fysiotherapiedelfshaven.nl
010 – 841 95 74
www.fysiotherapiedelfshaven.nl

Fysico Trainingscentrum

Fysiotherapie GCML

Bentinckplein 14
3039 KL Rotterdam
Verschillende therapieën en
revalidatie.
info@fysicorotterdam.nl
010 - 465 43 50
06 - 20 66 99 71
www.fysicorotterdam.nl

Mathenesserlaan 309
3021 HK Rotterdam
fysiotherapie@gcml.nl
010 - 477 50 33
www.fysiotherapiegcml.nl

FysioHolland Rotterdam,
locatie Walenburgerweg
Walenburgerweg 21
3039 AC Rotterdam
010 - 714 45 55
www.fysioholland.nl/
fysiotherapie-rotterdamwalenburg

010 - Fysio
Stadhoudersplein 37
3039 ER Rotterdam
info@010-fysio.nl
010 - 467 79 16
www.010-fysio.nl

Fysiotherapie
Aelbrechtskade
Aelbrechtskade 82
3023 JA Rotterdam
fysiotherapie@aelbrechtskade.nl
010 - 310 44 65
www.aelbrechtskade.nl/
fysiotherapie

Fysiotherapie De Boei
Boeierstraat 3
3028 XA Rotterdam
praktijk@fysiotherapiedeboei.nl
010 - 462 49 55
www.fysiotherapiedeboei.nl

Fysiotherapie en Fitness,
Tussendijken
Schiedamseweg 185
3026 AM Rotterdam
info@fysiotherapieplus.nl
010- 462 49 67
www.fysiotherapieplus.nl

Fysiotherapie Gerard de
Bruijn
Beukelsdijk 139c
3022 DA Rotterdam
gerard@rugnekklachten.nl
010 - 425 36 52
www.rugnekklachten.nl

Fysiotherapie
Heemraadssingel
Heemraadssingel 174
3021 DL Rotterdam
info@fysiotherapieheemraads
singel.nl
010 - 477 40 14
www.fysiotherapieheemraads
singel.nl

Fysiotherapie Plus
Sint-Jobskade 142
3024 EN Rotterdam
info@fysiotherapieplus.nl
010 - 425 44 88
www.fysiotherapieplus.nl
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Fysiotherapie Plus
PC Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam
info@fysiotherapieplus.nl
010 - 466 51 02
www.fysiotherapieplus.nl

Fysiotherapie Rotterdam QualityFysio
Westzeedijk 387
3024 EK Rotterdam
info@qualityfsio.nl
06 - 19 63 28 89
www.qualityfysio.nl

Klassieke Acupunctuur en
fysiotherapie
Heemraadssingel 64
3021 DC Rotterdam
dennis-luiten@hotmail.com
06 - 13 15 69 93
www.klassiekeacupunctuur.nl

Massagepraktijk
Annemieke Kappen
Witte van Haemstedestraat 8b
3021 SW Rotterdam
info@annemiekekappen.nl
06 - 42 12 82 22
www.annemiekekappen.nl

Fysiotherapie Schiemond
Westkousdijk 155-161
3029 BX Rotterdam
info@fysiotherapieschiemond.nl
010 - 476 37 27
www.fysiotherapieschiemond.nl

Thermal Care Fysio
Schiedamseweg 115
3026 AG Rotterdam
info@thermalcarefysio.nl
010 - 230 69 23
www.thermalcarefysio.nl

Fysiotherapie West
Mathenesserweg 46a
3026 HC Rotterdam
010 - 262 28 60
www.fysiotherapiewest.nl

Fysiotherapiepraktijk
Blijdorp
Statenweg 118D
3039 JL Rotterdam
010 - 467 22 20
www.fysiotherapieblijdorp.nl

Helianth Prakt.
fysiotherapie
Professor Poelslaan 76
3028 ET Rotterdam
Antroposofisch
Gezondheidscentrum.
praktijk@helianth.onmicrosoft.com
010 - 420 55 80
www.helianth.nl
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Huisarts
Gezondheidscentrum
Aelbrechtskade
Aelbrechtskade 82
3023 JA Rotterdam
010 - 310 44 44
www.aelbrechtskade.nl/
huisartsen

Gezondheidscentrum
Nieuwe Westen
Tidemanstraat 91
3022 SG Rotterdam
010 - 221 40 00
www.gcnieuwewesten.nl

Gezondheidscentrum
Sanitas Mathenesserlaan
Mathenesserlaan 540
3023 HL Rotterdam
mathenesser@sanitas.nl
010 - 820 22 11
www.sanitas.nl/mathenesserlaan

Huisarts J.A. Kanhai
Mathenesserlaan 286
3021 HV Rotterdam
010 - 478 18 98
www.huisartskanhai.praktijkinfo.nl

Huisarts R.W.M. Hooijen
Heemraadssingel 246
3021 DP Rotterdam
huisarts.hooijen@ezorg.nl
010 - 476 16 87
www.hooijen.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Boggia
Schiedamseweg 160
3025 AK Rotterdam
Dhr R.I.M. Boggia
010 - 437 03 07
www.huisartsenpraktijkboggia.nl

Huisartsenpraktijk Esghir
Westkousdijk 153
3029 BX Rotterdam
Dhr M. Esghir en dhr. H. Esghir
010 - 476 51 01
www.praktijkschiemond.
praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Fraaij en
Terpstra
Mathenesserweg 179a
3027 HS Rotterdam
Mw. K. Fraaij - Grotenhuis en
Mw. N. Terpstra
010 - 437 00 28
www.fraaijenterpstra.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk
Heemraadssingel
Heemraadssingel 327b
3023 BH Rotterdam
010 - 476 19 82

Huisartsenpraktijk Hol en
Pameijer
Mathenesserdijk 491
3026 GK Rotterdam
Dhr. M. Hol en Mw. A. Pameijer
010 - 476 28 00
www.holenpameijer.nl

Huisartsenpraktijk Özveren

Boeierstraat 3
3028 XA Rotterdam
010 - 415 10 93
www.jainandunsing.praktijkinfo.nl

P.C. Hooftplein 45
3027 AW Rotterdam
info@huisartsenozveren.nl
010 - 437 06 85
www.huisartsenozveren.nl

Huisartsenpraktijk Karstel

Huisartsenpraktijk Stam

Graaf Florisstraat 85
3021 CD Rotterdam
010 - 477 48 95
www.huisartsenpraktijkroelskarstel.nl

Schiedamseweg 160
3025 AK Rotterdam
E.N. Stam en M.L. van Leendert
010 - 415 58 47
www.stam.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Kotey

Huisartsenteam Van der
Poel

Stichting
Gezondheidscentrum
Mathenesserlaan 309
Mathenesserlaan 309
3021 HK Rotterdam
Kremer Hovinga, Dagnelie &
Sana, Niemantsverdriet, Struik &
Veraart en van Doorn & van der
Lugt
010 - 477 50 33
www.gcml.nl

Tandarts
Mathenesserlaan 414
3023 HE Rotterdam
010 - 476 58 89
www.huisartspraktijkkotey.nl/

Huisartsenpraktijk
Mathenesse
Mathenesserweg 179a
3027 HS Rotterdam
Mw. J.H.M. Boer, Mw. M.R. Kok
en Mw. M. Veling
010 - 437 03 15
www.praktijkmathenesse.
praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk
Medicina
Mathenesserlaan 500
3023 HL Rotterdam
010 - 477 19 76
www.medicinahealthcenter.nl/
medicina-west

Huisartsenpraktijk
Oudeman
‘s Gravendijkwal 24
3014 EB Rotterdam
010 - 436 22 43
www.huisartsoudeman.
praktijkinfo.nl

Heemraadssingel 183b
3023 CB Rotterdam
010 - 477 21 86
www.huisartsvanderpoel.nl

Huisartsmaatschap
Tussendijken

Apollo Tandheelkunde BV
Nieuwe Binnenweg 155
3014 GK Rotterdam
info@apollotandheelkunde.nl
010 - 341 63 85
www.apollotandheelkunde.nl/
site/contact

Mathenesserdijk 491
3026 GK Rotterdam
Mw. E.J. Groen en Dhr. T.L.
Spruit
010 – 476 38 22
www.tussendijken.com

Dental Park Rotterdam

Huisartspraktijk Esghir

Gezondheidscentrum
Aelbrechtskade

Mathenesserplein 7
3022 LC Rotterdam
010 - 437 00 21

Huisartspraktijk Nüssler
Boeierstraat 3
3028 XA Rotterdam
Mw. M. Nüssler
010 - 415 38 51
www.nussler.praktijkinfo.nl

Medisch Centrum
Müllerpier

Sint-Jobskade 298
3024 EN Rotterdam
info@dentalparkrotterdam.nl
010 - 436 01 87
www.dentalparkrotterdam.nl

Aelbrechtskade 82
3023 JA Rotterdam
tandarts@aelbrechtskade.nl
010 - 310 44 55
https://www.aelbrechtskade.nl/

Het Mondzorg Huis
Mathenesserlaan 277
3021 HH Rotterdam
tandarts@hetmondzorhuis.nl
010 - 476 94 47
www.hetmondzorghuis.nl

Sint Jobskade 6
3024 EN Rotterdam
010 - 425 53 85
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Knappers en de Jong
tandartsen
Heemraadssingel 251
3023 CE Rotterdam
balie.tandarts@hs251.nl
010 - 425 02 02
www.knappersendejong.nl

Maatschap H.A. van Rijn c.s.
Havenstraat 166
3024 TL Rotterdam
info@v-rijn.com
010 - 425 35 15
www.tandartsvanrijn.nl

Middelland Tandartsen
Heemraadssingel 248b
3021 DP Rotterdam
info@middelland-tandartsen.nl
010 - 476 33 43
www.mydent.nl/tandartspraktijken/middellandtandartsen

Mondzorg Tjalklaan
Tandartsen en
Mondhygiënistenpraktijk
Tjalklaan 91
3028 JJ Rotterdam
010 - 845 00 39
www.mondzorgtjalklaan.nl

Mondzorgcentrum
Franselaan
Franselaan 289a
3028 AE Rotterdam
info@mzcfranselaan.nl
010 - 437 51 72
www.mzcfranselaan.nl

Tandarts Heeres
Mathenesserweg 19
3027 HD Rotterdam
praktijkheeres@telfort.nl
010 - 437 0595
www.tandartspraktijkheeres.nl
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Tandarts Rotterdam Dentia

Tandartspraktijk Coolhaven

Beukelsdijk 159A
3022 DE Rotterdam
info@dentaldentia.nl
010 - 244 98 01
www.dental-dentia.nl

Rochussenstraat 303
3023 DE Rotterdam
tpcoolhaven@gmail.com
010 - 203 78 73
www.tpcoolhaven.nl

Tandarts Vierambacht

Tandartspraktijk Kleinjan

Vierambachtsstraat 70a
3023 AR Rotterdam
info@tandartspraktijk4ambacht.nl
010 - 307 45 47
www.tandarts4ambacht.nl

Heemraadssingel 97
3022 CB Rotterdam
010 - 425 62 77

Tandarts West

Heemraadssingel 50
3021 DC Rotterdam
010 - 476 13 07

Grote Visserijstraat 35
3026 CB Rotterdam
info@tandarts-west.nl
010 - 846 65 37
www.tandarts-west.nl

Tandartsenpraktijk
Aelbrechtskade
Aelbrechtskade 82
3023 JA Rotterdam
tandarts@aelbrechtskade.nl
010 - 310 44 55
www.aelbrechtskade.nl/
tandartspraktijk

Tandartsenpraktijk
Vierambacht
Vierambachtsstraat 70a
3023 AR Rotterdam
info@tandartspraktijk4ambacht.nl
010 - 307 45 47
www.tandarts4ambacht.nl

Tandartspraktijk A.P.J. de
Knegt
Havenstraat 31
3024 SG Rotterdam
010 - 425 41 92

Tandartspraktijk
Raadtgever

Tandartspraktijk Rodin
Dental Clinic
P.C. Hooftplein 8
3027 AW Rotterdam
info@rodindentalclinic.nl
010 - 415 27 45
www.rodindentalclinic.nl

Tandartspraktijk Verbeek
Heemraadssingel 34
3021 DB Rotterdam
balie@tandartsenpraktijk
verbeek.nl
010 - 425 6024
www.tandartsenpraktijk
verbeek.tandartsennet.nl

Tandartspraktijk Zen You
Smile
Nieuwe Binnenweg 446g
3023 EX Rotterdam
info@zenyousmile.nl
010 - 237 58 81
www.zenyousmile.nl

Tandzorg Delfshaven
Aelbrechtskade 202
3023 JM Rotterdam
info@tandzorgdelfshaven.nl
010 - 286 68 99
www.tandzorgdelfshaven.nl

Careyn Zorg Thuis
Postbus 900
3100 AX Schiedam
Wilt u zo lang mogelijk thuis
blijven wonen, maar heeft u
verzorging of verpleging nodig?
De medewerkers van Careyn
staan voor u klaar om u thuis
te helpen. Met verzorging,
verpleging en begeleiding.
contact@careyn.nl
088 - 123 99 88
www.careyn.nl

Hima Zorg
Schiedamseweg 115
3026 AG Rotterdam
Wij zijn een multiculturele
thuiszorgorganisatie die zich
inzet voor mensen die niet meer
zelfstandig kunnen participeren
in de samenleving. We bieden
begeleiding en ondersteuning
aan voor hulpbehoevenden
met psychische en lichamelijke
klachten.
info@himazorg.nl
010 - 340 29 01
www.himazorg.nl

Home Instead Thuisservice
Rotterdam
Max Euwelaan 29
3062 MA Rotterdam
Home Instead biedt persoonlijke
aandacht en betekenisvolle
ondersteuning, zowel praktisch
als emotioneel. Zij leveren zowel
particuliere als geïndiceerde zorg
of een combinatie hiervan.
info.rotterdam@homeinstead.nl
010 - 452 17 52
www.homeinstead.nl/rotterdam

Laurens thuiszorg
Postbus 22322
3003 DH Rotterdam
Laurens thuiszorg biedt
persoonlijke verzorging,
verpleging, thuisbegeleiding,
behandeling, dagbesteding,
huishoudelijke hulp en
mantelzorgondersteuning. Voor
meer informatie: bezoek de
website of bel.
010 - 332 30 00
www.laurens.nl/thuiszorg

Lelie Zorggroep - Zorg
Thuis
Hoofdweg 22
3067 GJ Rotterdam
Lelie Zorggroep wonen, zorg
en welzijn biedt zorg- en
hulpverlening aan iedereen die
dat nodig heeft, thuis en in onze
huizen.
info@leliezorggroep.nl
0900 - 224 47 77 (lokaal tarief)
www.leliezorggroep010.nl/onsaanbod/zorg-thuis

Thuishulp Rotterdam
Pannekoekstraat 100
3011 LL Rotterdam
Thuishulp Rotterdam biedt
thuiszorg als persoonlijke
verzorging, wassen en aankleden,
steunkousen aan- en uittrekken,
insuline toedienen, medicijnen
aanreiken, wondverzorging,
begeleiding, o.a. bij dementie,
etc. Thuishulp Rotterdam werkt
met alle zorgverzekeraars. Belt u
gerust.
Sonia Thakoer, Jan-Willem
Hoogeweegen, Anton Weeda
info@thuishulprotterdam.nl
010 - 302 01 60
06 - 41 13 49 58
www.thuishulprotterdam.nl

Thuiszorg Care 4 You
Rijnmond
Mathenesserdijk 369
3026 GE Rotterdam
U kunt op elk moment van
de dag zorg nodig hebben.
Thuiszorg Care 4 You Rijnmond
biedt 24-uurs zorg. Wij zijn er
dan voor u: overdag, ’s avonds,
’s nachts en in het weekend. Op
afgesproken tijden, of wanneer u
ons onverwacht dringend nodig
heeft.
010 - 818 98 07
www.care4you-rijnmond.nl

Tzorg
Zweth 2
2991 LH Barendrecht
Met thuisondersteuning helpt
Tzorg mensen zo lang mogelijk in
hun eigen vertrouwde omgeving
te wonen. Bent u op zoek naar
thuisondersteuning? Wij nemen
graag de tijd voor u om uit te
leggen wat Tzorg voor u kunt
doen.
informatie@tzorg.nl
010 - 318 16 00
www.tzorg.nl

Zorg op maat
Duikerstraat 17a
3067 CG Rotterdam
Thuiszorgorganisatie met de
volgende diensten: persoonlijke
verzorging, verpleging,
gespecialiseerde verpleging, AIVadvies, instructie en voorlichting,
begeleiding, huishoudelijke hulp.
info@zorg-op-maat.nl
010 - 212 37 10
www.zorg-op-maat.nl
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Zorg Thuis Humanitas

Aafje personenalarmering

GGD Reizigerszorg

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Heeft u thuis hulp nodig? Dan
kunt u rekenen op de thuiszorg
van Humanitas. Huishoudelijke
ondersteuning, verpleging,
verzorging en dagbesteding
bijvoorbeeld.
klantenservice@
stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl

info@aafje.nl
088 - 823 32 33
www.aafje.nl

Schiedamsedijk 95
3011 EN Rotterdam
GGD Rotterdam-Rijnmond
adviseert reizigers over
vaccinaties en aanvullende
maatregelen om gezond op reis
te gaan.
010 - 433 98 99
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
op-reis/

Voetverzorging
Pedicure Rotterdam West
Beukelsdijk 138b
3022 DL Rotterdam
Pedicurepraktijk (ProVoet
lid) waar uiteenlopende
voetproblemen worden
verholpen. Zonder verwijzing
is mogelijk. Behandelingen:
schimmelnagels, traumanagels,
ingroeiende nagels, likdoorns,
eelt, kloven en meer. Een gratis
adviesgesprek is mogelijk.
Mw. J. Kingma
info@pedicurerotterdamwest.nl
06 - 47 96 52 17
www.pedicurerotterdamwest.nl

Overig
Aafje Afasie
Trainingscentrum
Grote Hagen 98
3078 RC Rotterdam
Als mensen een beroerte hebben
gehad en daardoor moeite
hebben met spreken, lezen
of schrijven (afasie), is goede
begeleiding heel belangrijk. Het
Afasie Trainingscentrum helpt
u met het oppakken van deze
alledaagse dingen.
088 - 823 32 36
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Aafje Thuiszorgwinkel
Maasstadweg 98
3079 DZ Rotterdam
088 - 823 32 33
www.aafje.nl

Diabetesvereniging
Nederland, regio Rotterdam
Fokkerstraat 17
3833 LD Leusden
033 - 463 05 66
www.dvn.nl

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
010 - 704 01 00
Ziekenhuis
www.erasmusmc.nl

Fokus Wonen het Nieuwe
Westen
Van Oosterzeestraat /
Rauwenhoffstraat
Voor mensen met een
lichamelijke of meervoudige
beperking. Ondersteuning bij
allerlei alledaagse actviteiten en
handelingen.
Bert Theunissen –
locatiemanager
Rotterdam-hetnieuwewesten@
fokuswonen.nl
050 - 521 72 00
www.fokuswonen.nl

Franciscus Gasthuis &
Vlietland
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
010 - 461 6161
Ziekenhuis
www.franciscus.nl

Hospice De Vier Vogels
Mathenesserlaan 424b
3023 HE Rotterdam
Hospice De Vier Vogels is
een sfeervol en kleinschalig
bijna-thuis huis in Rotterdam
Delfshaven waar terminaal zieken
hun laatste levensfase in alle
rust en geborgenheid kunnen
doorbrengen.
info@hospicerotterdam.nl
010 – 244 95 52
www.hospicerotterdam.nl

Humanitas service centrale
24/7
Wilt u meer zekerheid als u
onverwacht professionele
hulp nodig heeft? Dan is
personenalarmering voor u een
uitkomst.
info@stichtinghumanitas.nl
010 - 271 38 00
www.stichtinghumanitas.nl/site/
index.php/persoonsalarmering

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
010 - 297 50 00
www.ikazia.nl

MOB Maatschappelijk
Ondersteuningsbureau

Servicedienst
Persoonsalarmering

Jan Kruijffstraat 230
3026 VP Rotterdam
Laurens De Schans ligt in
een zeer levendig stadsdeel
in Rotterdam en is volop in
ontwikkeling. De Schans
biedt zorg aan ouderen met
somatische (lichamelijke)
aandoeningen. De 3e en 4e
etage zijn speciaal ingericht
voor bewoners met de Chinese
nationaliteit.
010 - 244 88 88
www.laurens.nl

Graaf Florisstraat 45
3021 CC Rotterdam
Activiteiten: thuiszorg, GGZ
problematiek, individuele
begeleiding, spreekuur,
zorgverlening aan bewoners met
diverse culturele achtergronden,
diverse activiteiten waaronder
steun bij mantelzorg.
info@mob.nu
010 - 476 08 18
www.mob.nu

Antwoordnummer 30544
3030 WB Rotterdam
Voor het aanvragen van
persoonsalarmering kunt u ons
nummer bellen, of inschrijven via
de website.
persoonsalarmering@laurens.nl
010 - 332 80 80
www.laurens.nl

Laurens woonzorglocatie
Delfshaven

Met 1 druk op de knop bent u
verzekerd van hulp, dag en nacht.
Meer weten? Neem dan contact
op met de klantenservice van
Humanitas.
klantenservice@
stichtinghumanitas.nl
010 - 271 38 00

Mathenesserlaan 500
3023 HL Rotterdam
Laurens Delfshaven is een
modern woonzorgcentrum
voor ouderen in de bruisende
deelgemeente Delfshaven. In een
warme en huiselijke omgevingen
krijgt u zorg en ondersteuning
die aansluit bij uw behoeften en
voorkeuren.
laurensentree@laurens.nl
010 - 448 65 00
www.laurens.nl

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
010 - 291 19 11
www.maasstadziekenhuis.nl

Personenalarmering voor
een veilig gevoel

Samen010 - Logeerhuis
De Buren
Astanaplein 7
3072 JR Rotterdam
Huiselijke omgeving waar mensen
die geen beroep kunnen doen op
familie of vrienden na een ziekte
en/of ziekenhuisopname kunnen
herstellen. Daarnaast biedt het
logeerhuis plaats aan mensen
met een chronische ziekte van
wie de mantelzorger even pauze
nodig heeft.
info@logeerhuisdeburen.nl
010 – 466 67 22
www.logeerhuisdeburen.nl

Stichting Beter Zien Anders
Kijken
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
Onze stichting richt zich op
mensen met een visuele
beperking en hun omgeving.
Zo organiseren wij wekelijks
een inloop, hier vinden we
een luisterend oor, herkenning
en steun en maken we elkaar
wegwijs in de wereld van blinden
en slechtzienden.
info@beterzienanderskijken.nl
06 - 40 72 45 68
www.beterzienanderskijken.nl

Stichting Humanitas
Bergwegplantsoen 10
3037 SK Rotterdam
Bij Humanitas is de zorg
aangepast aan de behoeften van
verschillende bevolkingsgroepen.
info@stichtinghumanitas.nl
010 - 271 38 00
www.stichtinghumanitas.nl
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Medisch en zorg

Laurens woonzorglocatie
De Schans

Medisch en zorg

Stichting OOK

VGZ Rotterdampakket

Maasstadweg 90
3079 DZ Rotterdam
Stichting OOK helpt mensen met
kanker en naasten bij het omgaan
met de gevolgen van de ziekte,
via de online omgeving Mijn OOK
(Mijn Optimale Ondersteuning bij
Kanker). Hier vind je informatie,
zelfhulpmodules en krijg je
persoonlijk advies.
info@stichting-ook.nl
010 - 292 36 00
www.stichting-ook.nl

Complete zorgverzekering voor
Rotterdammers, geadviseerd
door de gemeente Rotterdam.
Voor meer informatie, lees het
artikel VGZ Rotterdampakket in
deze gids, bezoek de website
of bel.
0800 - 401 01 05 (gratis)
www.vgz.nl/rotterdam

SWeDoRo - Stichting
Welzijn Doven Rotterdam
Michelangelostraat 46
3066 NM Rotterdam
SweDoRo organiseert 2 keer
per jaar Gebaren Cursussen om
met dove mensen te kunnen
communiceren. We geven info
over de teksttelefoon, de lichtbel,
dovenorganisaties, etc. Ook zijn
er veel gezellige activiteiten in het
dovenontmoetingscentrum.
info@swedoro.nl
www.swedoro.nl

Visio
Schiedamse Vest 158
3011 BH Rotterdam
Expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen.
info@visio.org
088 - 585 85 85
www.visio.org

Zorgkaart Nederland
Medisch en Zorg Website
Medisch en Zorgwebsite waar u
alle (para) medici kunt vinden.
www.zorgkaartnederland.nl

Veilige toegang woningen
& Persoonsalarmering Lelie
zorggroep
Hoofdweg 222
3067 GJ Rotterdam
alarmering@leliezorggroep.nl
0900 - 224 47 77
www.leliezorggroep
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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

Hart voor West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Pastorale begeleiding, gesprek
over zingeving. Op aanvraag.
Cees van Breugel
cees@hartvoorwest.nl
06 - 48 19 22 58
www.hartvoorwest.nl

Merkez Moskee
De Brandaris
Coloniastraat 25
3024 TA Rotterdam
Elke zondag een samenkomst
om 10.00 uur ‘s ochtends. Met
muziek, een preek en ruimte voor
ontmoeting.
Adrian Boogaard
adrian@debrandaris.nl
www.debrandaris.nl

Hart voor West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Alphacursus, in een groep
de principes van de Bijbel
bespreken, gecombineerd met
een heerlijke maaltijd. Neem
contact op voor de tijden.
Cees van Breugel
cees@hartvoorwest.nl
06 - 48 19 22 58
www.hartvoorwest.nl

Hart voor West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Connect-viering, laagdrempelige
samenkomst met uitleg van de
Bijbel, gecombineerd met een
heerlijke maaltijd. Op zondag om
17.00 uur.
Cees van Breugel
cees@hartvoorwest.nl
06 - 48 19 22 58
www.hartvoorwest.nl

Duyststraat 26
3023 EE Rotterdam
info@abinet.nl
010 – 477 68 83
www.abinet.nl

Mevlana Moskee
Mevlanaplein 1
3022 EP Rotterdam
info@mevlanamoskee.nl
010 – 476 41 07
www.mevlanamoskee.nl

Ontmoetingscentrum
De Brug
Aelbrechtskolk 33b
3025 HB Rotterdam
Elke twee weken openen we
de deur op zondag om 12.00
uur. Er is dan een broodje en
koffie. Van 12.30 - 13.30 uur is
er een eenvoudig en interactief
programma rond het christelijk
geloof. U bent van harte welkom
om deze dienst met ons mee te
vieren.
Jantine van Dijk
jantinevandijk01@gmail.com
06 - 44 76 89 23

Pelgrimvaderskerk
Delfshaven
Aelbrechtskolk 20
3024 RE Rotterdam
Hervormde Gemeente
Delfshaven maakt deel uit van
de Protestantse Kerk Nederland.
Welkom op zondag of tijdens een
van de andere activiteiten.
info@pelgrimvaderskerk.nl
010 – 477 41 56
www.pelgrimvaderskerk.nl

Phuntsok Chö Ling
Oostkousdijk 17b
3024 CL Rotterdam
Phuntsok Chö Ling is een
Rotterdams Tibetaans
Boeddhistisch Centrum. Een
plaats voor ontmoeting en
verbinding. Iedereen is bij ons
welkom, om samen te werken
aan een kalme geest. Open
meditatiemiddag elke zondag van
16.00 - 18.00 uur.
info@phuntsokcholing.org
010 - 307 31 42
www.phuntsokcholing.org
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Religie

Religie

Taal

Taal
Casa Tibérias
Hugo Molenaarstraat 49b
3022 NP Rotterdam
Conversatieles Nederlandse
taal en computerles. Tijden op
aanvraag verkrijgbaar.
Angela Ben-David
info@casatiberias.nl
010 - 476 74 11
www.casatiberias.nl

De Brandaris
Coloniastraat 25
3024 TA Rotterdam
Elke donderdag van 10.00 12.00 uur. Taalles op aanvraag. In
een klein groepje wordt gewerkt
aan de taalvaardigheid.
Adrian Boogaard
adrian@debrandaris.nl
www.debrandaris.nl

Gilde Rotterdam
Gebouw De Heuvel, Grote
Kerkplein 5
3011 GC Rotterdam
Gilde Rotterdam heeft vrijwilligers
om de Nederlandse taal te
oefenen, verzorgt bijlessen en
helpt iedereen bij het leren van
vreemde talen.
taal@gilderotterdam.nl
010 - 203 84 85
www.gilderotterdam.nl

Leger des Heils,
Buurtsteunpunt Delfshaven
Spanjaardstraat 11
3025 TG Rotterdam
Taalles niveau 1: elke dinsdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
(opgeven verplicht).
Taalles niveau 2: elke donderdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
(opgeven verplicht).
Taalles niveau 3: elke woensdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
(opgeven verplicht).
Marian van Veen
marian.van.veen@legerdesheils.nl
010 - 425 02 55
Facebook BSP Delfshaven

Lezen, schrijven en praten
Peoples Power, Grote
Visserijstraat 80b
3026 CN Rotterdam
Lezen, schrijven en praten voor
ouderen die moeite hebben
met de Nederlandse taal. Elke
woensdagavond om 19.00 uur.
Mevrouw Kisoor
l.kisoor@hotmail.com
010 - 466 10 33
06 - 42 73 08 82

Ontmoetingscentrum
De Brug
Aelbrechtskolk 33b
3025 HB Rotterdam
De TaalBrug is iedere
vrijdagochtend. Ontmoeting
en het oefenen van dagelijks
taalgebruik staan centraal.
We praten en discussiëren
over het nieuws, verschillende
onderwerpen, of we doen een
spel. Inloop 9.15 uur. Activiteit:
9.30 - 11.00 uur.
Jantine van Dijk
jantinevandijk01@gmail.com
06 - 44 76 89 23

102 • Actief in de wijk 2021 • Delfshaven

Taalcafé
Wil je graag samen met anderen
de Nederlandse taal oefenen
en ervaringen uitwisselen? Kom
dan langs bij één van de vele
Taalcafés. Zie de website onder
het kopje actueel/evenementen.
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Taalcafé Delfshaven
Rösener Manzstraat 80
3026 TV Rotterdam
Wilt u graag samen met anderen
de Nederlandse taal oefenen en
ervaringen uitwisselen? Iedere
dinsdagochtend van 09.30 11.00 uur bent u welkom.
Lydia Heesbeen
l.heesbeen@bibliotheek.
rotterdam.nl
06 - 13 39 13 41
www.bibliotheek.rotterdam.nl/
agenda/evenement/6722taalcafe-delfshaven

Thuis in West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Nederlandse taalles voor
beginners en voor gevorderden,
op dinsdag en donderdag in de
morgen.
Ineke Dingemanse
ineke@thuisinwest.nl
06 - 30 86 53 35
www.thuisinwest.nl

Mantelzorgparkeren
Bent u in het bezit van een CIZindicatie of Wmo-beschikking
en woont u in Rotterdam
waar betaald parkeren
geldt, dan kunt u met de
mantelzorgparkeervergunning
uw mantelzorger gratis laten
parkeren.
14 010
www.rotterdam.nl/loket/
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

Rolstoeltaxi Rotterdam
De Rolstoeltaxi Rotterdam biedt
rolstoelvervoer aan in de regio
Rotterdam.
info@stadstaxirotterdam.nl
010 - 818 28 23
stadstaxirotterdam.nl/
rolstoelvervoer

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.
14 010
www.rotterdam.nl/product:stads
bredeparkeervergunningvoorg
ehandicapten

Trevvel

Wilskracht werkt

Rotterdam
Voor het aanmelden, annuleren
of muteren van ritten kunt u
telefonisch contact opnemen.
Klantenservice@trevvel.nl
Reserveren rit: 088 - 130 30 30
Informatie: 088 - 130 30 70
Klacht: 088 - 130 30 50
www.trevvel.nl

Wilskracht Werkt verzorgt een
bijzondere wijkbusfunctie voor
55-plussers. Wilskracht Werkt
helpt u van deur tot deur: bij het
dragen van uw inkopen, zorgt
ervoor dat u niet buiten op straat
hoeft te wachten en rijdt op tijd.
angelika@wilskrachtwerkt.nl
010 - 306 01 03
www.wilskrachtwerkt.nl

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. Kijk op de website
voor de voorwaarden.
0900 - 9630
www.valys.nl

Waterbus
Als 65-plusser reist u tegen
gereduceerd tarief. U dient wel
een persoonlijke OV-chipkaart te
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.
info@watertaxirotterdam.nl
010 - 403 03 03
www.watertaxirotterdam.nl
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Vervoer

Vervoer

Vrijwilliger gezocht of worden

Vrijwilliger gezocht of
worden
Beldienst De Zilverlijn
De Zilverlijn is een gratis
beldienst voor ouderen van
het Nationaal Ouderenfonds.
Vrijwilligers bellen (twee)wekelijks
vanuit huis verschillende ouderen
op voor een gezellig praatje of
een goed gesprek.
info@ouderenfonds.nl
088 - 344 20 00
www.ouderenfonds.nl/zilverlijn

Gelukswandelingen
Rotterdam
Elke zaterdag van 10.00
-12.30 uur maken we een
gelukswandeling met bewoners
van Laurens Delfshaven. We zijn
op zoek naar geluksvrijwilligers,
zodat meer ouderen mee naar
buiten kunnen om van dit
avontuur te genieten.
misja@gelukswandelingen.nl
www.gelukswandelingen.nl

Gilde Rotterdam
Gebouw De Heuvel,
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
Vindt u het leuk om te vertellen
over Rotterdam tijdens een
rondleiding? Wilt u helpen
met huiswerkbegeleiding, of
als taalhulp oefenen met de
Nederlandse taal? Neem dan
contact met ons op. We zijn altijd
op zoek naar vrijwilligers.
info@gilderotterdam.nl
010 - 203 84 85
www.gilderotterdam.nl

Pameijer | activering- en
ontmoetingscentrum Buuf
& Co
Mathenesserweg 26-28
3026 HB Rotterdam
Inlooplocatie voor iedereen in de
wijk. U kunt hier als vrijwilliger
ondersteunen in de catering, het
(tuin)onderhoud of de begeleiding
van cliënten.
Frontoffice
frontoffice@pameijer.nl
088 - 271 00 00
www.pameijer.nl

Zorgzaam010 (voorheen
Rotterdammersvoorelkaar)
Zorgzaam010 (voorheen
Rotterdammersvoorelkaar) is
een online platform waarop u
vrijwilligerswerk kunt vinden
of hulp kunt zoeken van
een vrijwilliger. Voor uzelf of
iemand anders. Denk aan een
wandelmaatje, hulp bij het
boodschappen doen of uitleg
over het gebruik van computers.
Maar ook een rol als gastvrouw
in een verpleeghuis of coach
bij een sportclub. Ook kunt
u er vriendschappen sluiten
en vindt u er een overzicht
van maaltijdvoorzieningen in
uw buurt. Meer informatie en
aanmelden kan eenvoudig via
www.zorgzaam010.nl.
info@zorgzaam010.nl
088 - 800 06 03, gratis, u betaalt
alleen uw gebruikelijke belkosten.
Bereikbaar van ma t/m vr 9.00 17.30 uur.
www.zorgzaam010.nl
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Samen 010
Hang 7
3011 GG Rotterdam
We zijn altijd op zoek naar
vrijwilligers voor onze projecten
rondom zorg, armoede en sociaal
isolement.
info@samen010.nl
010 – 466 67 22
www.samen010.nl

Stichting Mara
Hang 14
3011 GG Rotterdam
Ondersteunen van actieve
bewoners en (migranten)
zelforganisaties. Zie ook de
diverse vrijwilligersactiviteiten op
onze website.
info@maraprojecten.nl
010 - 411 60 85
www.maraprojecten.nl

Unie Van Vrijwilligers
Rotterdam (UVV)
Oostzeedijk 60
3063 BE Rotterdam
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

Thuis in West
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Vrouwenochtend elke
vrijdagochtend om 10.00 uur.
Dineke Groeneveld
info@thuisinwest.nl
06 - 44 24 07 21
www.thuisinwest.nl

Zelfregie Huis Delfshaven
Taandersstraat 121
3026 XS Rotterdam
Plek waar men vanuit
ervaringsdeskundigheid, de wens
om te groeien en samen te delen,
werkt aan eigen kracht, kennis en
kunde. Een huis waar je de regie
over je eigen leven neemt.
Tonny van Sommeren
tonny@concern.demon.nl
06 - 48 27 39 61
www.facebook.com/zelfregiehuis
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Vrouwennetwerk

Vrouwennetwerken

Wonen

Wonen
Evides Waterbedrijf
Drinkwaterbedrijf, voor vragen en
het melden van storingen.
0900 - 0787
www.evides.nl

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: ma t/m do van 8.30
uur t/m 17.00 uur.
contact@sor.nl
010 - 444 55 55
www.sor.nl

Het Huurteam Rotterdam
Heemraadsingel 319
3023 BG Rotterdam
Het Huurteam heeft als doel
misstanden en excessen in de
huursector aan te pakken en
de leefbaarheid van buurten te
verbeteren.
info@huurteamrotterdam.nl
010 - 214 27 99
www.huurteaminuwstad.nl

Huurdersraad West
Rossier Faassenstraat 18
3025 GM Rotterdam
info@huurdersraadwest.nl
010 – 425 87 12
06 - 13 85 08 48
www.huurdersraadwest.nl

Nationaal Storingsnummer
Gas en Stroom
Bel het Nationaal
Storingsnummer Gas en
Stroom bij storing in de gas- en/
of stroomlevering of als u een
gaslucht ruikt. Het nummer is 24
uur per dag bereikbaar.
0800 - 9009 gratis

Woonbron Rotterdam
Delfshaven
Kratonkade 5
3024 ES Rotterdam
info@woonbron.nl
088 - 966 00 00
www.woonbron.nl

Woonnet Rijnmond
Op deze website kunt u zich
inschrijven als woningzoekende
voor een woonpas. Met uw
woonpas kunt u reageren op
(sociale) huurwoningen. Op welke
plaats u komt om uitgenodigd te
worden voor een bezichtiging is
afhankelijk van uw inschrijftijd.
www.woonnetrijnmond.nl

Woonstad Delfshaven
Rochussenstraat 21
3015 EA Rotterdam
010 - 440 88 00
www.woonstadrotterdam.nl
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De gebiedsgids is mogelijk gemaakt door

www.rotterdam.nl

www.coalitieerbijrotterdam.nl

www.wmoradar.nl

De Gebiedsgids Delfshaven voor 65+ verschijnt jaarlijks.
Vragen, opmerkingen, aanvullingen of correcties kunt u mailen naar delfshaven@wmoradar.nl

De Gebiedsgids Delfshaven voor 65+ is gemaakt door
wmo radar in samenwerking met actieve bewoners en
organisaties in Delfshaven. De uitgave is mogelijk gemaakt
door Coalitie Erbij en de gemeente Rotterdam.
Het doel van de gebiedsgids is om ouderen en mantel
zorgers uit Delfshaven op een handige manier te informeren
over voor hen belangrijke zaken, organisaties en activiteiten.
Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties en
professionals die sociale betrokkenheid onder
Rotterdammers vergroten, om gezamenlijk eenzaamheid
en sociaal isolement aan te pakken. Met de uitgave van
deze gebiedsgids hoopt Coalitie Erbij Rotterdam mensen
te stimuleren elkaar meer te ontmoeten.

