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Zoveel te doen 

in Barendrecht

Beste lezer,

In navolging van de eerste Ontmoetingsgids, 
ligt nu de tweede editie voor u. We hebben 
veel positieve en opbouwende reacties 
mogen ontvangen op het eerste exemplaar. 
Dank jullie wel voor het meedenken en jullie 
reacties. We doen ons best om de tweede 
en alle andere edities steeds meer compleet 
en goed leesbaar voor iedereen te maken. 
In deze editie leest u uitgebreid over het 
Mantelzorg Adviespunt van KijkopWelzijn en 
wat zij voor u kunnen betekenen. Er staat 
een uitgebreid interview in met de voorzitters 
van de ouderenbonden (de PCOB en de 
KBO) die in Barendrecht actief zijn. Hierin 
leest u met welke vragen u bij hen terecht 
kunt, wat voor mooie vrijwilligersfuncties 
zij hebben en wat zij betekenen voor 
Barendrecht. Nu steeds meer inwoners 
van Barendrecht gevaccineerd worden 
en de huidige maatregelen langzaamaan 
versoepelen, kunnen we in deze editie ook 
weer de activiteiten opnemen. De hoop is 
er voor verschillende organisaties om de 
komende maanden nog meer momenten van 
ontmoeting en activiteiten te organiseren 
voor inwoners van Barendrecht. Houdt u 
voor een zo compleet en actueel mogelijk 
overzicht de websites van de verschillende 
organisaties in de gaten.  Ook voor deze editie 

en alle volgende Ontmoetingsgidsen geldt: 
mocht u een organisatie of activiteit kennen 
voor ouderen die in deze gids ontbreekt, 
dan horen wij dat graag. Dat geldt ook voor 
wijziging van de genoemde activiteiten. 
Als daarin iets niet klopt, verzoeken wij u 
dat door te geven via het e-mailadres. De 
Ontmoetingsgids wordt drie keer per jaar 
uitgebracht. Tevens is het mogelijk de 
volgende edities van dit magazine digitaal 
te ontvangen. Stuur hiervoor een mail naar 
info@kijkopwelzijn.nl. 

Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet,

Marlies Burger
Projectleider KijkopWelzijn
Juni 2021
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wat kunt u allemaal in deze gids vinden?

Heeft u te maken met rouw en verlies?

Wilt u meer informatie of deelnemen aan activiteiten? 

Schrijf u in via: balie@kijkopwelzijn.nl met als 
onderwerp: Rouw en Verlies.

Er is veel te leren bij een verlies.

Misschien krijgt u de lessen die

 bij deze pijn horen nooit helemaal af.

Dat geeft niet!

U leert iedere dag een klein beetje

 en dat is precies zoals het moet gaan.
                                                                                                                                                      
                                 

 Koester kaartjes bij verlies

Saskia de Bruin
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Activi-

teiten

Schilderen

Schilderen met Acrylverf onder leiding 
van Yvonne van Wely. Eigen materialen 
meenemen. 

Wanneer: Elke maandag van 09:30 tot 
11:30 uur.

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: Gratis.

Aanmelden: via 0180 691 803 of 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Haken & Breien

Samen handwerken onder leiding van 
Zhanna Korteweg en Sandra Verschuren. 
Eigen materialen meenemen. 

Wanneer: Elke dinsdag van 14:00 tot 
16:00 uur.

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: Gratis.

Aanmelden: via 0180 691 803 of 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Creaclub

Samen handwerken, knutselen, kaarten 
maken of iets anders dat u zelf meeneemt. 

Wanneer: Elke donderdag van 09:00 tot 
11:30 uur.

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: € 1,00.

Aanmelden: via 0180 691 803 of 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Creatief

Plaatjes & Praatjes

Een heerlijke ochtend met een grote 
variëteit aan muziek. U bent zonder enige 
vorm van een vaste contributie of afspraak 
vanaf 9:30 uur welkom voor een kopje 
koffie of thee met een koekje. 

Wanneer: Elke donderdag van 10:00 tot 
11:30 uur.

Waar: Muziekschool de Baerne,  
Buitenlandse Baan 1.

Kosten: € 3,00. 

Aanmelden: 078 677 3484
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50+ wandeling

Iedereen is welkom. Verschillende tempo’s 
mogelijk. Ook met een rolstoel of rollator 
kunt u meedoen.

Wanneer: Elke dinsdag van 10:50 tot 
12:00 uur.

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: Gratis.

Aanmelden: via 0180 691 803 of 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Wandelgroep Dementie

Wandelgroep voor mensen met Dementie. 
Mantelzorgers of andere begeleiding zijn 
welkom maar hun aanwezigheid is niet 
noodzakelijk. 

Wanneer: Elke dinsdag van 13:00 tot 
14:00 uur.

Waar: Parkeerplaats Kleine Duiker.

Kosten: Gratis.
Aanmelden: via 0180 691 800 of 
m.burger@kijkopwelzijn.nl. 

Body & Mind

Bewegen op muziek met gevarieerde 
oefeningen op de stoel en naast de stoel. 
Goed voor lichaam en geest! Onder leiding 
van Yvonne Mies.

Wanneer: Elke maandag van 14:00 tot 
15:00 uur en elke donderdag van 09:30 tot 
10:30 uur.

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: € 30,- voor 10 lessen. 

Aanmelden: via  of 0180 691 803 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Koersbal

Rustige en eenvoudige beweging met een 
competatief tintje.

Wanneer: Elke maandag en woensdag van 
09:15 tot 11:30 uur. 

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: € 9,- per kwartaal.

Aanmelden: via  of 0180 691 803 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Kleintje Koffie

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

Wanneer: Elke dinsdag van 14:00 tot 
16:00 uur. 

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: Gratis (koffie €1,00).

Aanmelden: via pantry@kijkopwelzijn.nl 
of 0180 691 800.

Koffie ochtend

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

Wanneer: Elke dinsdag van 09:45 tot 11:45 
uur en elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. 

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: Gratis (koffie €1,00)

Aanmelden: via pantry@kijkopwelzijn.nl 
of 0180 691 800.

Koffie en Spelletjesmiddag

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

Wanneer: Elke dinsdag en vrijdag van 
14:00 tot 16:00 uur.  

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: Gratis (koffie €1,00).

Aanmelden: via pantry@kijkopwelzijn.nl 
of 0180 691 800.

Samen in Beweging

De activiteit bestaat uit een gevarieerd 
sport- en beweegaanbod dat veelal in 
samenwerking met lokale sportaanbieders 
wordt ontwikkeld.

Wanneer: Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 
uur.  

Waar: Wekelijks verschillend.

Kosten: €20,- per half jaar.

Aanmelden: via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl

Zumba

Samen dansen en bewegen op muziek. 
Onder leiding van Sonja van Aarden.  

Wanneer: Elke maandag van 11:45 tot 
12:45 uur.

Waar: Dienstencentrum, Windsingel 166.

Kosten: € 65,- voor 10 lessen. Gratis 
proefles. 

Aanmelden: via 06 45462267 of 
sportschoolw12move@gmail.com. 

Jeu de Boules 

vereniging Vitesse 

Naast gezellig een balletje gooien, worden 
ook regelmatig toernooien georganiseerd 
met verenigingen in de omgeving. Jeu de 
Boules kan gespeeld worden in de maanden 
april t/m september.  
Wanneer: Iedere maandag-, woensdag- 
en zaterdagmiddag, vanaf 13:30 uur.

Waar: Terrein van de Korfbalvereniging, 
Sportpark de Bongerd, Dierensteinweg.

Aanmelden: via 0180 621 464 of 
jeudeboules@kvvitesse.nl.

Elke eerste vrijdag van de maand is er klaverjasavond 
vanaf 19:30 uur. Ook wordt er elke vrijdagmiddag 
Koersbal gespeeld vanaf 13:30 uur. 

Sportief

Ontmoeting
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ook graag weer leuke activiteiten en uitjes te 
willen organiseren. ‘‘Mijn naam is Cees Buijs 
voorzitter van KBO. Als voorzitter heb ik de 
taak om samen te werken met andere lokale 
partners. Zo werken we dus ook veel samen 
met de PCOB en dat vind ik een plezier om te 
doen. Ontmoeting en gezelligheid staat centraal 
tijdens onze activiteiten. Hiervoor ben ik 
strategisch adviseur bij de gemeente Rotterdam 
geweest.’’ Ondanks dat de twee bonden veel 
samenwerken, zijn er toch kleine verschillen 
die maken dat de bonden niet samengevoegd 
zijn. Cees licht toe. ‘‘Beide bonden hebben een 
christelijke overtuiging maar de manier waarop 
we het uitdragen is net iets anders. Toch worden 

Links | Cees Buijs (voorzitter KBO
)

Rechts | Jaap van der Kooij (voorzitter PCO
B)

In deze editie worden de twee ouderenbonden, 
PCOB en KBO, toegelicht. Hiervoor gaan we 
in gesprek met Jaap, voorzitter van de PCOB 
en Cees, voorzitter van de KBO. Jaap en Cees 
werken ondanks dat het twee verschillende 
verenigingen zijn veel samen. Zij stellen 
zich graag aan u voor. Jaap van der Kooij, ‘‘4 
jaar geleden ben ik verhuisd naar Dordrecht, 
maar nog steeds actief in Barendrecht. Ik 
ben voorzitter van de PCOB. Zelf heb ik altijd 
in het welzijnswerk gewerkt  dus ik ken het 
wereldje goed. Met mensen omgaan is mijn 
lust en mijn leven’’. Dat Jaap enthousiast is over 
wat zij organiseren is meteen duidelijk als hij 
voorbeelden geeft van wat ze allemaal doen. 
‘‘Elke tweede dinsdag van de maand organiseren 
we een activiteitenmiddag. De thema’s van deze 
middagen wisselen. Daarnaast is ontmoeting 
tijdens zo’n middag erg belangrijk. Ook maken 
we elk jaar een reis, in samenwerking met 
PCOB en PKN-kerken, hierbij kunnen ongeveer 
30 leden mee. Vaak leveren dit soort uitjes ook 
nieuwe leden op en dat vinden we ontzettend 
leuk. We hopen dat we deze zomer weer weg 
kunnen’’. Cees sluit daarbij aan en geeft aan 

In gesprek met de Ouderenbonden

Jaap van der Kooij (PCOB) en Cees Buijs (KBO)

we met veel dingen ook samen genoemd en dat 
vinden we heel fijn. Daarnaast is het ook nog 
wel fijn dat we twee verschillende bonden zijn. 
Als alles één was geweest, werd het ook wel 
heel groot’’. Jaap vult aan: ‘‘Bij de PCOB werken 
we denk ik nog iets meer vanuit het christelijk 
gedachtegoed. Iedereen is welkom, ook niet-
gelovigen, maar we starten bijvoorbeeld alle 
bijeenkomsten met een stukje uit de Bijbel en 
een gebed. Ook is zang heel belangrijk, dus dat 
doen we dan ook iedere maand’’. Beide bonden 
organiseren en helpen de 55-plussers enorm 
met allerlei zaken; Jaap geeft wat voorbeelden. 
‘‘De vrijwillige ouderenadviseur kan helpen met 
vraagstukken zoals, welke sociale activiteiten 
zijn er in de buurt, hoe regel ik huishoudelijke 
hulp, kom ik in aanmerking voor een traplift 
en nog veel meer van dit soort vragen’’. ‘‘Maar 
ook met belastingaangifte’’ voegt Cees toe.  Op 
de vraag wat ze dit jaar als bonden nog willen 
bereiken, antwoorden ze unaniem. ‘‘We zouden 
graag nieuwe leden willen werven. We mogen 
hopelijk weer het één en ander gaan organiseren 
zoals bijvoorbeeld musea- en theaterbezoek en 
halve dag reisjes. Het zou leuk zijn als daardoor 
ons ledenaantal ook groeit.’’ U vind alle actuele 
informatie  op kbo-pcob.nl. 

‘We willen weer 

musea en theater 

bezoeken en 

mooie reisjes 

maken’. 

Vrijwilligersvacatures

PCOB
Bestuurslid
Het bestuur van de PCOB is op zoek naar 
een bestuurlijke uitbreiding. Iemand ter 
ondersteuning van het huidige bestuur 
en iemand die thuis is in ICT.   Dit voor 
het vernieuwen van de website. Heeft 
u belangstelling? Neem contact op via 
onderstaande gegevens. 
T | 0180-620665 of 
M | pcob.barendrecht@gmail.com 

KBO 
PC-Vraagbaak/Tablet coach
De digitale wereld is ook voor ouderen steeds 
belangrijker. Ouderen die vaardig kunnen 
omgaan op de digitale snelweg zijn gelukkiger.  
Met uw kennis en kunde kunt u ouderen helpen 
om digitaal contact te maken met familie, 
vrienden of kennissen.
KBO-bestuurslid 
Coördineren van het dagelijks reilen en zeilen 
van de vereniging, behartigen van de belangen 
van de leden, maar ook het werken aan de 
toekomst van KBO-Barendrecht. Wij zoeken 
naar een nieuw teamlid om het bestuur aan 
te vullen.
Redactieteamlid
Een vereniging voor en door leden. We zoeken 
vrijwilliger(s) met daadkracht die de praktische 
verbinding kunnen bewerkstelligen; buiten 
en binnen de vereniging. Het doel daarvan 
is om de communicatie te versterken en de 
zichtbaarheid van ouderen in het algemeen te 
verbeteren.

Interesse in één van de vacatures van de KBO? 
Neem contact op via onderstaande gegevens.
T | 06 3755 7706 
M | m.jong84@chello.nl

Lid worden? 

PCOB

T | 0180-620665 of 
M | pcob.barendrecht@gmail.com

KBO

T | 06 3755 7706 
M | m.jong84@chello.nl
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Ouderenwerk KijkopWelzijn

Het Ouderenwerk helpt ouderen in Barendrecht 
op allerlei manieren. U mag ons altijd bellen 
met vragen en wij doen ons best deze te 
beantwoorden. Indien nodig sturen wij u 
door naar de juiste partij. U kunt ook een 
persoonlijk gesprek aanvragen met een van de 
Ouderenadviseurs. Wij hebben vrijwilligers die 
Signalerend Huisbezoeken afleggen, om zo te 
horen wat ouderen belangrijk vinden. Tot slot 
helpen wij u naar passend vrijwilligerswerk 
en organiseren wij regelmatig activiteiten en 
themabijeenkomsten. We hopen u snel weer 
te zien in bijvoorbeeld het Dienstencentrum. 
Hier worden normaal gesproken verschillende 
activiteiten zoals koffieochtenden, 
beweegactiviteiten en themabijeenkomsten 
georganiseerd. 

Wilt u op de hoogte blijven van deze activiteiten 
en andere actualiteiten rondom ouderen 
in Barendrecht? Schrijf u dan in voor de 
maandelijkse nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief door een email te sturen.

M | ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl
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Huisbezoek door een Ouderenadviseur

Heeft u een probleem of een vraag? Vindt u het 
fijn om eens te praten met een Ouderenadviseur 
van KijkopWelzijn? Wij kunnen u telefonisch op 
weg helpen of komen bij u langs op huisbezoek. 
Neem contact met ons op. We staan voor u 
klaar!

Lenny Janssen | 06-22052577  
l.janssen@kijkopwelzijn.nl   

Sinds 2019 is Barendrecht een pilotlocatie 
van het landelijke programma ‘Samen Ouder 
Worden’. Het doel van dit overheidsprogramma 
is het versterken van vrijwillige inzet door en 
voor ouderen. Zo willen we de verbinding tussen 
mensen verbeteren en Samen Oud(er) Worden. 
In Barendrecht hebben we veel aandacht voor 
het opzetten van activiteiten om eenzaamheid te 
voorkomen, tijdig te signaleren en te doorbreken. 
Verbinding tussen ouderen onderling, tussen 
jong en oud, tussen vrijwilligersorganisaties 
en tussen formele en informele zorg. Tips of 
ideeën voor samenwerking? Wilt u meepraten? 
Neem contact op via onderstaande gegevens.

T | 06-41666977
M | p.teunissen@samenouderworden.nl.  

Samen ouder worden

Het Opruimgezelschap

Veel ouderen hebben in hun leven lang talloze bezittingen verzameld. Zolders staan vaak vol 
met dozen kleding, boeken, speelgoed, kampeerspullen, documenten en foto’s. Allemaal 
spullen waarvan u zegt: ‘Dat moet ik nog een keer uitzoeken’ en vervolgens komt het er 
niet van om alles zelf aan te pakken. Herkent u dat? Is het voor u moeilijk om op zolder 
te komen? Kunt u geen zware dozen meer tillen? Wilt u kinderen of andere dierbaren niet 
belasten met uw spullen uit het verleden? Dan kan Het Opruimgezelschap u misschien een 
handje helpen. 

‘Het Opruimgezelschap’ is een project van Woonstichting Patrimonium, Stichting Present 
en Samen Ouder Worden waarin vrijwilligers ouderen helpen om hun bezittingen te 
ordenen en te verminderen. Twee vrijwilligers gaan in zes bezoeken bewoners helpen 
bij het opruimen van hun volle zolder of schuur. Bewoners houden natuurlijk de regie en 
bepalen zelf wat ze willen bewaren.  

Na de hulp van het Opruimgezelschap kunnen ouderen prettiger en veiliger wonen. Er 
ontstaat weer ruimte en overzicht. De vrijwilligers begeleiden en helpen de bewoners, 
zodat het loslaatproces veilig, respectvol en prettig verloopt. Er is voldoende tijd voor 
een goed gesprek over alle herinneringen die de spullen oproepen. Dat vraagt om een 
zorgvuldige aanpak. Daarom krijgen de vrijwilligers eerst een training van een professional 
organizer. In september hopen we met het eerste Opruimgezelschap te starten.

Ben jij een sjouwer en/of luisteraar en heb je vanaf september zes dagdelen de tijd om 
ouderen te helpen? Of ben of kent u iemand die een zolder vol herinneringen heeft en hulp 
kan gebruiken bij het opruimen? Meld je dan aan bij Petra Teunissen.

E | p.teunissen@samenouderworden.nl
T | 0641666977
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Coaching

Heeft u vragen over het mantelzorgen, of wilt 
u graag met een van de Mantelzorgadviseurs 
een gesprek? Neem dan contact op met ons. We 
kijken dan samen wat bij u past. We komen op 
huisbezoek, maar u kunt ook op kantoor komen 
voor een gesprek.

Ontspanning en Ontmoeting

Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten voor 
mantelzorgers. Denk aan workshops, cursussen  
of andere leuke ontspannende activiteiten. U 
kunt zich registeren voor onze nieuwsbrief, 
zodat u regelmatig updates ontvangt over wat 
wij organiseren.

Respijtzorg

Respijtvrijwilligers nemen tijdelijk een aantal 
taken van mantelzorgers uit handen. Denk 
aan een wandeling, een boodschap doen of 
simpelweg gezelschap houden als daar behoefte 
aan is. Een mantelzorger heeft dan even tijd 
voor zichzelf. Ook kunnen we samen kijken naar 
logeermogelijkheden voor uw naaste.

Nazorg

Wanneer degene voor wie u zorgde is overleden, 
zijn wij er ook voor u. Soms is er later pas ruimte 
voor de verwerking van het ziekteproces. U kunt 
bij ons terecht voor een persoonlijk gesprek, 
maar ook aansluiten bij bijeenkomsten met 
lotgenoten.

Wat kunnen wij voor u betekenen? De Mantelzorgadviseurs van KijkopWelzijn ondersteunen 
mensen die langdurig en intensief voor iemand zorgen, ook wel mantelzorgers genoemd. Deze 
zorg verleent u aan iemand die belangrijk voor u is (ouders, kinderen, buren of goede vrienden). 
In Nederland geeft 1 op de 3 inwoners mantelzorg en combineert 1 op de 4 werkenden deze 
mantelzorg met werk. Hierdoor ligt overbelasting op de loer. Wij zijn erop gericht om u te 
ondersteunen en te begeleiden om de zorg vol te houden en overbelasting te voorkomen. 

De pluim voor mantelzorgers

Sinds enkele jaren deelt de gemeente 
Barendrecht de Pluim voor mantelzorgers uit. 
Deze Pluim is een vorm van waardering voor de 
onbetaalde inzet van mensen die zorgen voor 
een inwoner van Barendrecht. Voor 2021 is De 
Pluim een eenmalig geldbedrag van € 100,00. 
Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, zijn er 
een aantal criteria van toepassing:

• U zorgt voor een inwoner van de gemeente 
Barendrecht;

• Deze inwoner is (chronisch) ziek, lichamelijk 
of verstandelijk beperkt, psychisch ziek of 
verslaafd;

• U krijgt daar niet voor betaald;
• U doet dat meer dan acht uur per week voor 

minimaal drie maanden;
• U heeft een sociale relatie met de 

zorgontvanger;
• Uw zorgontvanger zou zonder deze 

mantelzorg meer professionele zorg nodig 
hebben.

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan 
heeft u recht op De Pluim. U kunt het formulier 
online via de gemeente of via de website www.
kijkopwelzijn.nl. downloaden en opsturen naar 
mantelzorg@kijkopwelzijn.nl.

U kunt het formulier ook bij een van deze 
organisaties bij de balie ophalen, invullen 
en opsturen per post naar KijkopWelzijn 
Binnenlandse Baan 30 2991 EA Barendrecht.
U dient het aanvraagformulier voor 1 december 
2021 in te dienen. 

Mantelzorg Adviespunt

Contactgegevens
E | mantelzorg@kijkopwelzijn.nl
T |0180-691801
De Mantelzorgadviseurs zijn: Sandra van 
Deuzen, Marja Sterk en Janette Koppert

Ervaring Albert Moraal (83 jaar)

‘‘De eerste keer dat ik KijkopWelzijn in het vizier kreeg, was een avond in het Dienstencentrum met 
als thema Dementie. Mijn vrouw heeft jaren aan deze ziekte geleden vandaar mijn interesse. Op deze 
avond sprak ik mensen die ook mantelzorger waren. Ik besloot te gaan bellen met KijkopWelzijn en 
maakte en afspraak. Onder het genot van een kopje koffie kwamen veel dingen ter sprake en onder 
andere wat zij doen voor mantelzorgers en ouderen. Een van de eerste dingen die ik me herinner 
was een activiteit op zondagochtend, een voettocht langs de Oude Maas. Voor mij was het een 
voettocht naar Rome, pittig maar wel leuk. De pannenkoeken na afloop maakten veel goed. 

Vele activiteiten volgden: een gezellige avond in Het Kruispunt, een etentje bij Van der Valk, 
schilderen, sjoelen, biljarten, klaverjassen. Allemaal goed geregeld! Helaas gooide Corona roet in 
het eten. Ik hoop dat alles weer snel mag opstarten, ik mis alle activiteiten heel erg!’’

Inschrijven als mantelzorger?

Neem contact op met de mantelzorgadviseurs 
via de contactgegevens op de linker pagina.

Jonge mantelzorgers

Er zijn ook jongeren in Barendrecht die 
mantelzorger zijn. Wist u dat het Jeugd- en 
Jongerenwerk van KijkopWelzijn, speciaal 
voor deze doelgroep, diverse vormen van 
ondersteuning biedt? Denk aan een praatje met 
jonge mantelzorgers, activiteiten met andere 
jonge mantelzorgers of tips om het bespreekbaar 
te maken (bijvoorbeeld op school of met 
vrienden). Kent u een jongere die voor iemand 
zorgt in het huishouden? Attendeer hen dan op 
het aanbod van KijkopWelzijn via Kim Schrijvers, 
k.schrijvers@kijkopwelzijn.nl of 06 1744 3016. 
Zij gaat graag in gesprek met de jongere om te 
bespreken wat het beste past. 

Ik hoop dat alles weer snel 

mag opstarten, ik mis alle 

activiteiten heel erg!
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Dagbesteding Laurens

Op de dagbesteding doen we er alles aan om 
met elkaar een gezellige dag te hebben. Onze 
ruimte wordt afgestemd op het seizoen of 
thema en bij lekker weer kunnen we genieten 
in onze mooie binnentuin. Iedere dag is er een 
leuk programma met verschillende activiteiten 
waar u uit kunt kiezen. We organiseren 
sportactiviteiten zoals bv stoelyoga, stoelhockey, 
gym en soms zelfs een boksles.  We bespreken 
het nieuws, doen aan geheugentraining, 
woordspellen en er is uiteraard tijd voor een 
potje rummikub. Verder zijn we heel muzikaal, 
creatief en denken we aan de ontspanning met 
bijvoorbeeld handmassages! 

Op de dagbesteding helpen we u graag met 
ontdekken wat u kunt en leuk vindt om te doen. 

Bent u benieuwd naar de activiteiten? 
We ontvangen u graag met een kopje koffie! 

A | Reling 103 in Barendrecht
T | 0180-555539

Geheugensteunpunt 

BAR

Merkt u dat uw geheugen achteruit gaat? Of heeft 
u een familielid bij wie u geheugenproblemen 
ervaart en wilt u graag meer informatie? Of 
wilt u eens praten met andere mantelzorgers 
van mensen met dementie? Neem dan contact 
op met een medewerker van het Geheugen 
Steunpunt. U staat er niet alleen voor! Het 
Geheugen Steunpunt zorgt ervoor dat u snel en 
eenvoudig antwoord op uw vragen krijgt en/of 
dat u wordt doorverwezen naar de juiste persoon 
of instantie. Er zijn geen kosten verbonden aan 
uw bezoek aan het Geheugen Steunpunt.

Het Geheugen Steunpunt is een initiatief 
van de Ketenzorg Dementie Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Dit is een 
samenwerkingsverband van verschillende 
gemeenten, zorgaanbieders, vrijwilligers- en 
welzijnsorganisaties. Met elkaar zorgen zij voor 
een aanbod van zorg en ondersteuning dat 
overeenkomt met de wensen en behoeften van 
mensen met (een vermoeden van) dementie en 
hun mantelzorgers.

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 15:00 uur en 
vrijdag van 09:00 uur tot 13:00 uur.

T | 0180-691803
E | geheugensteunpunt@kijkopwelzijn.nl

Laurens in Barendrecht

Woonzorginstelling Borgstede in verbouwing

Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg van bijna 6.000 
betrokken zorgprofessionals van Laurens. In de gemeente Barendrecht zijn twee verpleeghuizen 
van Laurens gevestigd, te weten Borgstede en De Elf Ranken. Daarnaast levert Laurens thuiszorg in 
alle wijken van Barendrecht. Met het thuiszorgteam van Laurens kunnen ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen.

Borgstede

Laurens Borgstede ligt in een prachtig groene 
omgeving in het centrum van Barendrecht. De 
locatie heeft een prettige sfeer. Mensen voelen 
zich er snel thuis. Bovendien is Borgstede goed 
bereikbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen en 
de bus stopt vlakbij. Belangrijke voorzieningen, 
zoals het winkelcentrum en de apotheek, liggen 
op slechts enkele minuten lopen.
Om aan de huidige woonwensen en 
zorgbehoeften te voldoen, komt er een 
nieuw Borgstede. De bestaande locatie wordt 
gesloopt. Daar komt nieuwbouw voor terug. Dat 
gebeurt in fasen, zodat de bewoners tijdens de 
werkzaamheden in Borgstede kunnen blijven. 
Ook nieuwe bewoners blijven van harte welkom.
De eerste fase bestaat uit de sloop en nieuwbouw 
van de Noordvleugel. De bewoners van de 
Noordvleugel zijn intern verhuisd. Algemene 
ruimten, zoals het restaurant en de huiskamer, 
zijn verplaatst naar de Zuid-Oostvleugel. Ook 
is er een nieuwe entree. Deze bevindt zich aan 
de Marjoleinlaanzijde. Op dit moment wordt de 
Noordvleugel gesloopt. De bouw van de nieuwe 
Noordvleugel start naar verwachting deze 
zomer.

Meer informatie? Wij helpen u graag verder! Te 
bereiken van maandag t/m vrijdag, van 09:00 
uur tot 17:00 uur.
T | 010-3323000

Vrijwilliger worden? Aanmelden via de website.
T | 010-2894324
W | www.laurens.nl/vrijwilligers

De werkzaamheden zijn ingrijpend, maar er komt 
iets moois voor terug. De nieuwe Borgstede is 
een modern woonzorgcentrum met 99 royale 
appartementen en sfeervolle gezamenlijke 
ruimten. Ouderen met een intensieve zorgvraag 
vinden hier een fijne woonomgeving met 
aantrekkelijke voorzieningen en gezellige 
activiteiten. Ook in het naastgelegen 
dienstencentrum kunnen bewoners, samen met 
buurtgenoten, aan uiteenlopende activiteiten 
meedoen. Op de webpagina laurens.nl/
locatieoverzicht/borgstede vindt u meer 
informatie over Borgstede. Nieuws en informatie 
over de sloop/nieuwbouw vindt u op laurens.nl/
nieuwbouw-laurens-borgstede.
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Klushuis Stichting 

de Toekomst

Er liggen stapels steigerhouten planken in het voormalige klaslokaal. Er staat een tuinbankje, 
tuinstoelen en tafels, allemaal gemaakt van steigerhout. Her en der sieren de houten 
kerstbomen de ruimte nog. Deze gaan plaatsmaken voor andere dingen zoals buitenmeubels 
die vaak op maat/bestelling gemaakt worden. 

De Toekomst 

Het Klushuis is onderdeel van stichting De 
Toekomst. Deze stichting biedt dagbesteding 
en individuele begeleiding in Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. De dagbesteding 
is voor mensen met geheugenproblemen, 
psychiatrische problemen en/of lichte fysieke 
beperkingen.  Heel fijn voor de mensen die daar 
baat bij hebben, maar ook voor mensen zoals 
Piet is het Klushuis een uitkomst. Het enige dat 
hier vaststaat is het moment van de lunch. 

Laagdrempelig 

Er worden nu tal van leuke meubeltjes gemaakt 
met het hout dat ze krijgen van Van der Panne. 
Ook het maken van kaarsen, spiegels en 
schilderen behoort tot de mogelijkheden. ‘‘Wat 
de mensen zelf graag willen”, zegt Marina. ‘‘Het 
lokaal waar we in zitten kan ook nog opgeknapt 
worden. Er zijn veel mogelijkheden. Maar alleen 
koffie drinken, de krant lezen en een beetje 
kletsen, mag natuurlijk ook.” 

Terwijl de mannen de nieuwe aanvoer van 
steigerhouten planken doormidden zagen, stelt 
Dennis zich ook nog even voor. 
Hij is de activiteitenbegeleider. ‘‘Ik haal de 
mensen op en breng ze weer thuis. Ik merk 
dat de mensen die nu komen echt staan te 
popelen als ik ze kom halen. Ze vinden het 
heerlijk ergens heen te gaan en iets met hun 
creativiteit te doen. Zo komen ze een beetje uit 
hun isolement. Ze gaan nu grote plantenbakken 
maken.” 

Mocht u interesse hebben kunt u Dennis 
Hohmann bellen voor meer informatie: 06 
43102709 of u loopt op maandag of donderdag 
gewoon even langs. De Toekomst, Dorpsstraat 
154. 

In Klushuis De Toekomst werken mensen 
die een zinvolle invulling aan hun dag willen 
geven. Piet is er daar een van. Hij onderging 
een openhartoperatie en kreeg een nieuwe 
hartklep. Hij werd er niet vrolijker van. Ook was 
er in zijn nieuwe huis geen ruimte meer voor 
een werkplaats. De voormalige scheepsbouwer 
en timmerman gaat twee keer per week met 
veel plezier naar het Klushuis. Hier kan hij 
aanrommelen, zijn liefhebberij uitoefenen en 
samen met anderen de mooiste meubels in 
elkaar zetten, die hij zelf tekent. 

Er zijn ook klaverjassers aanwezig, zij vinden de 
reuring om zich heen prima maar willen graag 
een potje kaarten. Daniëlle, onze vrijwilliger, 
kaart mee en zorgt ook voor de inwendige mens. 
Kortom een gezellige dagbesteding. 

Wilt u graag een Buurtkastje bij u in de wijk? 
Neem dan contact op via wenv@kijkopwelzijn.
nl. Neem voor meer informatie een kijkje op de 
website: www.kijkopwelzijn.nl. 

Eerste Buurtkastje van 

Barendrecht

Op initiatief van Gerrie van der Linde is het 
eerste buurtkastje in Barendrecht geplaatst bij 
Stichting de Toekomst, locatie de watertoren. 
Het was lastig een locatie te vinden voor het  
Buurtkastje. Initiatiefnemer Gerrie is dan ook 
erg blij met de samenwerking met Nicole Heezen 
van Stichting de Toekomst. Het Buurtkastje staat 
aan de Dorpsstraat 154 te Barendrecht. Het idee 
is dat iedereen er spullen in kan leggen die hij/
zij niet meer gebruikt. Zo verspillen we minder 
producten en helpen we een ander! Mensen 
die iets kunnen missen leggen artikelen in het 
kastje zoals: blikjes groente of fruit, potjes 
jam of pindakaas, koekjes, pakjes sap, blikken 
soep, zeep, douchegel etc. Voorwaarde is dat 
de producten goed, ongebruikt en niet over de 
houdbaarheidsdatum zijn. Het Buurtkastje is 
gemaakt en geleverd door Stichting SoGoed. 
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Wijk- en Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Ook dan bent 
u bij ons van harte welkom. Wij geven u graag 
advies en/of tips voor het vinden van passend 
vrijwilligerswerk. U kunt een kijkje nemen op de 
vacaturebank en reageren op een divers aanbod 
van vacatures bij verschillende organisaties. 
Via de digitale vacaturebank, die te vinden is 
op www.vrijwilligerswerkbarendrecht.nl kunt u 
direct solliciteren bij de betreffende organisatie. 
Weet u nog niet goed wat u wilt doen en welke 
mogelijkheden er zijn? Wij helpen u graag 
op weg en denken met u mee voor passend 
vrijwilligerswerk. Neem contact op per mail via 
wenv@kijkopwelzijn.nl of 0180-691802. 

Hieronder vindt u vast een aantal interessante 
vacatures die wellicht wat voor u zijn.

Lief & Leedstraten

Wat is een Lief & Leed straat?
In een Lief & Leed straat kijken buren naar elkaar om. Om dit te ondersteunen met een 
attentie ontvangt de straat een potje van € 100,- die beheerd wordt door de gangmaker van de 
straat. Het potje is bedoeld voor de aanschaf van kleine attenties voor uw buren. U zorgt daardoor 
dat buren zich gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een fruit-
mandje voor de buurman die in het ziekenhuis heeft gelegen, een presentje voor het  buurmeisje 
dat haar schooldiploma heeft behaald, kraamcadeautje voor de jongste bewoner in de straat of een 
bloemetje voor een echtpaar dat 25 jaar getrouwd is.

Hoe word je Lief & Leedstraat?
Lief & Leed straat worden is simpel. Enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel zijn de ingrediën-
ten die u nodig heeft om de gangmaker van uw Lief & Leed straat te worden. Meer informatie en de 
spelregels vindt u op www.kijkopwelzijn.nl.

Zin om te starten? 
17 straten in Barendrecht gingen u al voor en mochten hun buren blij maken met een attentie. Meld 
u aan via liefenleed@kijkopwelzijn.nl en we maken graag een afspraak met u. We helpen u met een 
startpakket. Hiermee kunt u direct aan de slag!

Vrijwilligerswerk

Maatjes

Maatjes zijn er in allerlei soorten. Een Maatje kan 
er zijn voor iemand die advies nodig heeft. Een 
Maatje kan er ook zijn om de taal te leren, een 
stukje te wandelen, samen muziek te luisteren 
of gewoon voor de gezelligheid. Wilt u Maatje 
worden van iemand die hulp of gezelligheid 
nodig heeft? Er zijn verschillende Maatjes 
vacatures te vinden op de vacaturebank! Zelfs 
met een uurtje van uw tijd kunt u als Maatje 
het verschil maken!

Tuinmaatje
Het uitvoeren van kleine werkzaamheden 
in de tuin. Indien mogelijk met hulp van de 
aanvrager. De werkzaamheden moeten in 
maximaal 1 aaneengesloten dagdeel af te 
ronden zijn. Denk hierbij aan grasmaaien, 
onkruid weghalen, plantjes in de tuin zetten of 
de heg snoeien.

Bezoekmaatje
Bij maatjes staat menselijkheid en 
gelijkwaardigheid centraal. Warmte, humor, 
aandacht, tijd, respect en begrip voor elkaar 
zijn belangrijk. We zoeken een maatje die eens 
per week samen met een cliënt een wandeling 
wil maken, een boodschap kan doen of een 
uitstapje wil ondernemen (niet op dinsdag).

Interviewserie Mensen 

maken Barendrecht

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Hun 
inzet is door de toenemende zorgvragen en 
vergrijzing de komende jaren harder nodig 
dan ooit. Wie zijn die mensen die onbetaald 
de helpende hand uitsteken, waar komt hun 
vrijwillige energie vandaan en hoe maken 
zij het verschil? In 2021 – het Nationaal Jaar 
Vrijwillige Inzet – leest u in onze lokale krant 
De Schakel iedere twee weken een interview 
met een betrokken vrijwilliger. Onder de kop 
‘Mensen maken Barendrecht’ zijn inmiddels 
meer dan tien portretten verschenen. Zo leest 
u bijvoorbeeld gesprekken met Barendrechters 
die zich inzetten voor Terre des Hommes, de 
Zorgnijverij, ANWB AutoMaatje, Zorggroep 
De Toekomst, Home-Start, PCOB, KBO, Kunst 
Creatief Barendrecht, De Elf Ranken en 
Drukwerk Barendrecht. 
Met deze interviews brengen wij op een positieve 
manier vrijwilligerswerk onder de aandacht. We 
zetten de individuele vrijwilliger in het zonnetje 
en we hopen dat de organisatie hierdoor meer 
vrijwilligers trekt. U kunt de interviews ook 
teruglezen op de Vrijwilligers Vacaturebank, 
www.vrijwilligerswerkbarendrecht.nl. 
Kent u een vrijwilliger die enthousiast kan 
vertellen over zijn of haar werk? Laat het ons 
weten. Samen laten we Barendrecht zien hoe 
fijn het is om je in te zetten voor een ander.

T | 06 4166977
M | p.teunissen@samenouderworden.nl
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Voelt u zich alleen?

Bekijk de tips hieronder

De Luisterlijn

Als je echt luistert, hoor je zoveel meer! Bellen 
met deze telefonische hulpdienst kan anoniem, 
dag en nacht, alle dagen van de week, het hele 
jaar door. Al meer dan 60 jaar weten mensen 
de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht op. 
Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; 
op de momenten dat je je alleen voelt of juist 
blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. 
De hulp is vrijblijvend en anoniem.

De Luisterlijn is bereikbaar op 088 0767 000.

De Belcirkel

De Belcirkel is een dienst van KijkopWelzijn 
bedoeld voor mensen die behoefte hebben 
aan meer contact. Bijvoorbeeld omdat 
iemand niet in de gelegenheid is om anderen 
te ontmoeten door een ziekte, handicap of 
leeftijd. Toch is het contact juist in deze tijd zo 
ontzettend belangrijk. Door de maatregelen 
is een deel van de sociale contacten 
weggevallen, waardoor u zich misschien 
eenzamer voelt dan in normale tijden.  Om 
ervoor te zorgen dat inwoners met elkaar 
verbonden blijven en elkaar telefonisch 
kunnen ondersteunen, gaat de Belcirkel 
van start zonder fysieke kennismaking. 
Deelnemers zullen gekoppeld worden aan 
elkaar. Zo kunnen zij toch contact hebben en 
een praatje maken! Wilt u ook deelnemen 
aan de Belcirkel? Neem dan contact op via 
0180 691 800 balie@kijkopwelzijn.nl. 

Zonnebloem

Iedereen heeft behoefte aan sociaal contact. 
Als u daarin beperkt bent, is het vaak moeilijk 
om dat zelf op te zoeken. U heeft minder 
contact met andere mensen dan u misschien 
zou willen. Vrijwilligers van de Zonnebloem 
komen graag bij u op bezoek, en hebben 
aandacht voor u. Een leuk gesprek, of even 
samen de deur uit. Zo maakt de Zonnebloem 
nieuwe vriendschappen mogelijk.

Contact met Zonnebloem Barendrecht: Coby 
van den Enden telefoonnummer 0180 615 
173

Hulplijn Rode Kruis

Zorgen over een besmetting met COVID-19, 
je baan of de toekomst: deze periode kan 
behoorlijk stressvol zijn. Sinds de opening van 
de Rode Kruis Hulplijn in maart zijn al meer 
dan 24.000 telefoontjes binnengekomen. De 
Rode Kruis Hulplijn staat klaar voor mensen 
die een luisterend oor nodig hebben. We 
helpen in het Nederlands of in verschillende 
andere talen.

Handige informatie

WiewatwaarBarendrecht

Om de informatie toegankelijk te maken 
is een digitale sociale kaart ontwikkeld. 
Op de website staan de gegevens van alle 
voorzieningen zodat u precies kunt zien welk 
aanbod er is. Van huisartsen tot sportclubs 
en van kerken tot voorzieningen voor 
ouderen. Via de site kunt u ook gemakkelijk 
contact opnemen met een organisatie.

W |www.wiewatwaarbarendrecht.nl

Kruidenier Koerier

Deze boodschappendienst is bedoeld voor 
mensen die lastig zelf boodschappen kunnen 
doen omdat ze bijvoorbeeld slecht ter been 
zijn en een klein netwerk hebben. 

E | kruidenierkoerier@kijkopwelzijn.nl
T | 0180 611 554

Signalerend huisbezoek

Het signalerend huisbezoek is een dienst 
waarbij vrijwilligers van KijkopWelzijn, na een 
uitnodiging, bij 75 plussers uit Barendrecht 
langs gaan voor een gesprek. Inwoners 
ontvangen een brief van KijkopWelzijn en de 
Gemeente Barendrecht om deel te nemen 
aan dit gesprek. Inwoners die zich niet 
hebben afgemeld voor deelname worden 
verdeeld onder de vrijwilligers. Zij nemen 
contact op met de deelnemers voor het 
maken van een afspraak.

Gemeente Barendrecht

U kunt de gemeente bereiken voor vragen 
van maandag tot en met vrijdag van 08:30 
uur tot 17:00 uur via 14 0180. De receptie 
van het gemeentehuis is op werkdagen van 
08:00 uur tot 17:00 uur geopend. Let op! 
Deze openingstijden zijn niet hetzelfde voor 
de balies. Kijk voor actuele openingstijden 
van de balies op de website van de gemeente.

W | www.barendrecht.nl 
T | 14 0180

Wmo (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) 
De WMO is er om mensen te helpen die 
problemen ervaren in het zelfredzaam 
zijn en meedoen in de samenleving. Eerst 
gaan we samen kijken of het probleem 
mogelijk via voorzieningen en/of het 
netwerk opgelost kan worden. Kan een 
probleem niet worden opgelost binnen het 
eigen netwerk en/of het voorliggende veld, 
dan volgt er een maatwerkvoorziening. 
Onder maatwerkvoorzieningen verstaan 
we hulp bij het huishouden, rolstoelen, 
vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, 
individuele begeleiding, dagbesteding en 
kort durend verblijf.

Een Wmo melding kan gedaan worden 
door te bellen met 140180 of digitaal via de 
website van de gemeente met Digi-D.
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Deze Ontmoetingsgids blijven ontvangen maar liever digitaal?

Geef uw mailadres door via: info@kijkopwelzijn.nl 

Iets gemist?

Mist u nog iets in deze tweede Ontmoetingsgids? Een organisatie of vereniging die er de 
volgende keer echt in moet? Stuur gerust een mail naar: info@kijkopwelzijn.nl 


