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We willen allemaal graag oud worden, maar niemand wil
oud zijn. Ouderdom wordt vaak geassocieerd met het feit
dat alles minder wordt. Oud betekent dan onder andere:
krakkemikkig, langzaam, eenzaam, een sta-in-de-weg,
 zeuren over vroeger, niet meegaan met de tijd en misschien
zelfs wel trager van begrip. Onlangs hoorde ik Sara van Laar
(85) op tv zeggen: ‘Je hoeft je niet te schamen omdat je oud
bent’.  Die kwam wel binnen.

Meer dan soms hoor ik ouderen zeggen het gevoel te
 hebben niet meer mee te tellen nadat ze een leven lang
 gewerkt hebben en hun kinderen hebben grootgebracht.
Ertoe doen is voor elk mens belangrijk, ook als je ouder bent.
Als de dingen wegvallen die er automatisch altijd waren
zoals werk, gezondheid of de zorg voor kinderen, is het
 zoeken naar nieuwe of andere zingeving. Goed kunnen
 anticiperen op ouderdom is een kwaliteit. Ouder worden
vereist talent, initiatief en een positieve kijk. Dezelfde Sara,
die vindt dat haar leeftijdsgenoten er te veel van uitgaan 
dat er wel voor hen gezorgd wordt, zei ook: ‘Als je zelf niets
onderneemt, heb je de neiging om te “versippen”.’

Nou, in deze Wegwijs krijgt u in elk geval geen tijd om te ver-
sippen. U maakt kennis met een rasechte Oud-Beijerlander
die, als hij niet op vakantie is of mantelzorgt, heel wat uren
besteedt aan zijn Klein-Beijerland. In de rubriek Wonen 
vindt u twee nieuwbouwprojecten en een oproep waarin
‘Hoeksche knarren’ worden gezocht om  samen in een hof
te gaan wonen. Een sterke vrouw vertelt hoe belangrijk 
het is om ervoor te zorgen dat je contacten blijft houden
en actief blijft na het verlies van je partner. In de gemeente-
rubriek leest u de stand van zaken na het eerste jaar van de
campagne Hoorwinst en hoe je via een vr-bril de wereld van
iemand met dementie binnenkomt. In mei jl. is de pilot

 Logeerzorg gestart en in de rubriek Mantelzorg vertelt 
een echtpaar over hun ervaringen hiermee. Bijzonder
 vinden we als redactie het poppentheater Madelief, 
dat jong en oud met elkaar in contact brengt in een
 onvergetelijke voorstelling. Mocht u nieuwsgierig zijn 
hoe je buiten op een bijzondere manier kunt sporten 
en elkaar kunt ontmoeten, dan is de nieuwe beweegtuin 
n het Laningpark een bezoekje waard. En natuurlijk 
ontbreken dit keer ook de column, de puzzel en
Wetens(w)aardigheden niet.

Veel leesplezier!

Magdaleen Rietveld
Ouderenadviseur
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Column

Doorhetoogvan
denaald
Wij schrijven 31 januari 1953, om 14.00 uur. Het stormde
uit het noordwesten. Inmiddels was het hoog water in
het Spui. Na een paar uur bleef het water op de kaden
van de haven staan. De storm wakkerde aan tot orkaan-
kracht. De vloedborden waren voor de huizen aange-
bracht. En bij de uitwatering van de sluis in de Oostdijk
was de keerklep geplaatst. Het gemeentebestuur was
gealarmeerd. Op dat moment was de brandweer onder
commando van de heren P. Doolaard en W. Quaak, de
uitvoerende factor van belang. Deze heren hebben met
de brandwachten, vrijwilligers en gemeentepersoneel,
uitstekend werk verricht. Er werden evacuatieplannen
opgesteld mochten de Oostdijk en Molendijk doorbre-
ken of overstromen. Beide maakten deel uit van de ring-
dijk van de polder Oud-Beijerland. 

Zo werd de huishoudschool aangewezen voor evacuatie
van de bewoners uit de Kerkstraat, Nobelstraat en Bene-
den Molendijk. De bovenetage van het Groene Kruisge-
bouw werd bemand door het plaatselijke Rode Kruis. 

Naarmate de tijd verstreek, steeg het water aan de zijde
van de haven naar een hoogte van 3,65 meter boven
N.A.P. Het hele dorp werd gealarmeerd. Om 3.00 uur in
de ochtend liep het water over de beide dijken. De druk
op het gewelf van de sluis werd merkbaar, het dijkli-
chaam tussen Hotel Restaurant de Oude Hoorn en Hotel
Restaurant de Onderneming, trilde. Recht tegenover het
Kaaislop werd direct achter de voordeur van de kleding-
winkel van Wim Snijders een gat in de vloer gehakt. 

Estafette Column
‘Spuien’
Deze column is een Estafette Column, waarbij een
gastcolumnist een column schrijft over hetgeen
hem of haar bezighoudt. Vervolgens geeft hij of 
zij het stokje voor het schrijven van de column voor
het volgende nummer door aan iemand anders. 
En met ‘iemand’ bedoelen we dan een senior,
woonachtig in Oud-Beijerland.Wim Smit

Hierdoor kon het water naar de Ooststraat stromen.
 Ongeveer 50 meter verder, naast de weduwe In 't Veld,
werd in de doorgang naar de Ooststraat een gat in de
dijk ontdekt (nu doorgang naar de Veilingpassage). 

Onder leiding van Wout Quaak werden er direct zand -
zakken gestort. Plotseling, om ongeveer 4.00 uur begon
het water snel te zakken, binnen een half uur met 30 cm.
De druk op de sluis nam af. Oorzaak: dijkdoorbraak op de
Beerenplaat en in het Zomerland bij de Barendrechtse
brug. Het centrum van het dorp was gered. 
Voor zover bekend is er niemand verdronken. Een
 soortgelijke situatie deed zich voor in Oude-Tonge en
Ooltgensplaat op het eiland Goeree. Hier waren veel
doden te betreuren.

Ik geef de pen door aan Maarten Sluimer

Wim Smit
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Bewegen in het
Laningpark
Sinds april 2019 is er een speciaal terrein in het
 Laningpark geopend, vlakbij het Jeu de Boules
 clubhuis. Sommigen noemen het een ‘bootcamppark’,
anderen een ‘beweegtuin’ of een ‘speeltuin voor
 volwassenen’. Er staan verschillende leuke en uit -
dagende toestellen waarop men gratis kan trainen.
Sportievelingen van alle leeftijden kunnen zo lekker 
in de buitenlucht bewegen en elkaar ontmoeten.

Zijn er ook senioren die van deze beweegtuin gebruik
maken? Wegwijs nam een kijkje en zag er maar liefst 
drie, zwierend op de apparaten. Het waren mevrouw 
Ria Collignon (72) met haar broer en schoonzus die op
bezoek waren uit Zeeland. ‘We waren aan het wandelen
en kwamen hier langs’, vertelt Ria. ‘We waren in een
 baldadige bui en konden het niet laten de apparaten 
uit te proberen. Het is erg leuk!’ 

Ria is een sportieve dame en heeft een goede conditie.
Ze heeft een abonnement op de sportschool en tennist
iedere week. Zou ze ook regelmatig naar deze speeltuin
gaan? ‘Ik weet het niet’, zegt Ria. ‘Ik heb het best druk
met mijn eigen sporten. Ik denk bovendien dat er onder
senioren nog wat schroom is omdat je de oefeningen
buiten moet doen, voor het oog van voorbijgangers. 
Zelf heb ik daar geen moeite mee; ik maak graag met
 iedereen een praatje. Ik vind het een heel leuk initiatief,
dus wie weet spreek ik met een paar mensen af en ga 
ik toch nog eens!’  

Van andere sportieve senioren in het Laningpark
 hoorden we dat ze het ook een leuk initiatief vinden, 
de apparaten ‘hufterproof’ zijn en dat het fijn is dat je
niet zo ‘in het zicht’ bent als je er traint. ‘Als het middenin
het dorp zou liggen, zou ik er niet naar toe gaan.’ Weer
anderen vonden het juist leuk dat oud en jong door
 elkaar trainen. ‘Als ouderen bezig zijn zie je regelmatig
dat jongeren hen vertellen en laten zien wat je nog 
meer kan met de apparaten, dat is wel handig!’

Ontmoeting
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Niet zitten wachten,
maar zelf eropuit!
Het verlies van je partner is een aangrijpende
 gebeurtenis die je leven voorgoed verandert. In 
deze rubriek ‘Alleen Verder’ vragen wij mensen hoe 
zij de draad weer hebben opgepakt nadat zij alleen
zijn komen te staan. Vaak ging het dan om mensen 
die recent hun partner verloren hadden. Dit keer
 bezoeken wij iemand die al wat langer geleden
 weduwe werd. Nel Zuidema (87) verloor veertien jaar
geleden haar echtgenoot Rik, na een zware periode
waarin hij verpleegd moest worden in de Egmontshof.

Nel woont in een modern, zonnig appartement in
 Poortwijk. Vanuit haar woonkamer kijkt ze uit op het
 zuiden, tot ver over de akkers aan de Kwakseweg. 
‘Ik voel me hier thuis’, vertelt Nel terwijl ze wat fris
 inschenkt. ‘Rik en ik woonden in een groot huis in 
deze wijk, maar nadat Rik in 2002 in het verpleeghuis
moest worden opgenomen ben ik verhuisd naar dit
 appartement.’ 

Opeens is alles anders
Nel vertelt dat haar man altijd actief was, ook na zijn
 pensionering. ‘Hij zat in het bestuur van de Open Waard
en was actief lid van de PvdA. Tot hij problemen kreeg

met zijn hart. Hij moest een bypassoperatie ondergaan
en een paar dagen later kreeg hij een hersenbloeding die
hem totaal afhankelijk maakte. Hij kon niet meer lopen
en praten en zich ook niet meer uiten.’ Er volgde een
zware, uitputtende periode. Nel bezocht haar man
 iedere dag, behalve op de woensdagen, dan gingen 
de twee dochters bij hun vader langs. ‘Rik was niet meer 
de man die ik kende’, peinst Nel. ‘Dat was erg verdrietig.
Ik weet niet eens of hij mij nog herkende.’ Drie jaar later,
twee dagen na hun 50-jarige huwelijksdag, overleed Rik.

Opluchting
‘Natuurlijk viel ik in een gat na Riks overlijden’, herinnert
Nel zich. ‘Je hebt zo’n groot deel van je leven samen ge-
deeld en kinderen gekregen. Maar aan het alleen zijn was
ik inmiddels al gewend, dus dat was geen grote over-
gang.’ Nel bekent eerlijk dat Riks overlijden als een soort
opluchting kwam, voor haar en ook voor hemzelf, na zo-
veel ellende. ‘Ik was door de situatie al eerder gedwon-
gen afscheid van hem te nemen. Ik kon geen contact
meer met hem maken en zag dat hij leed.’ 

Alleen oud worden
Nel vertelt heel open dat ze het prima vindt om alleen

Alleen verder

Ik weet niet eens of hij 
mij nog herkende. 
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oud te worden. ‘Natuurlijk hoopt iedereen gezellig oud
te worden, samen met echtgenoot of partner. Maar als 
je alleen komt te staan merk je na verloop van tijd dat er
toch nog leuke dingen zijn en dat je weer kunt genieten.
Ik kan me thuis heel goed amuseren. Ik kijk en luister
 bijvoorbeeld veel naar de BBC. Ik was vroeger namelijk
docent Engels en hou van die taal!’
Nel was altijd zelfstandig dus het kost haar geen 
moeite haar huishouden alleen te runnen. ‘Nu ben ik 
wel gezegend met een geweldige hulp die twee uur per
week komt schoonmaken en met twee lieve dochters 
en een lieve schoonzoon die me helpen als er iets is,
maar verder rooi ik het prima! Ik rijd ook nog auto en 
dat geeft vrijheid.’

Investeer in vriendschappen 
Voelt Nel zich nooit eenzaam? ‘Eigenlijk niet’, zegt ze.
‘Ondanks dat ik graag alleen ben houd ik ook erg van
 gezelschap. Ik vind het belangrijk om leuke dingen met
anderen te blijven ondernemen en mijn contacten met

vrienden en kennissen te onderhouden. Dat wil ik de
lezer ook graag meegeven. Probeer altijd vrienden en
kennissen te behouden, ook als echtpaar. Wanneer je
jong weduwe wordt kun je vaak nog wel een nieuwe
 kennissenkring opbouwen maar dat wordt lastiger
 naarmate je op oudere leeftijd alleen komt te staan.’

Word ergens lid van
‘Het helpt enorm om ergens lid van te zijn’, zegt Nel. 
‘Ik heb zelf altijd gebridget en ben dat blijven doen 
nadat ik weduwe werd. Dat is echt een aanrader want 
je ontmoet zoveel leuke mensen. Er zijn meerdere clubs
en je kunt op ieder niveau instromen.’ 

Neem initiatief
‘Je hoeft echt niet eenzaam te zijn’, besluit Nel, ‘maar je
moet er wel wat voor doen en zelf ergens op af gaan. De
Seniorenkalender die samen met Wegwijs wordt toege-
stuurd, staat altijd vol suggesties voor leuke activiteiten.
De Interessebank van Humanitas brengt ook mensen
met dezelfde belangstelling met elkaar in contact. De
stichting Vier het Leven regelt theaterbezoek waarbij 
je wordt opgehaald, begeleid en weer thuisgebracht. 
Er is echt voor elk wat wils. Wacht niet af tot anderen
jou vragen, maar neem het initiatief!’

Je hoeft echt niet 
eenzaam te zijn. 

Natuurlijk viel ik in een 
gat na Riks overlijden.

Alleen verder
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Actief

handel, nijverheid, landbouw en tuinderijen. Er werd
druk gebouwd en gerenoveerd aan de Oost- en West-
Voorstraat door de families Van Bezeij (sinds 1604) en
Van Wolferen (sinds 1570). Mijn familie Smit kwam rond
diezelfde tijd (1800) per boot aan uit Alblasserdam. 
Ze richtte een scheepswerf op aan de Oostkade. 
Het gezin had drie zonen: Gerrit die zijn vader opvolgde 
en scheepmaker werd; Jacques die wagenmaker werd 
en Fop, die in 1831 een timmerbedrijf oprichtte.’ ‘De
 bedrijven van de drie broers hebben lang bestaan’,
 vervolgt Wim. ‘De scheepswerf van Gerrit ging in 1960
dicht door gebrek aan opvolging en het wagen maker -
bedrijf van Jacques werd in 1937 omgevormd tot
 carrosseriebouw en rond 2007 verkocht.’
‘Fop had een bloeiend timmerbedrijf’, weet Wim. ‘Hij
werd dorpsarchitect en hielp mee het oude centrum 
te ontwikkelen. Hij werkte met Daniël van Bezeij en
samen hebben deze bedrijven veel panden gebouwd en
gerenoveerd aan de Oost- en West-Voorstraat. Vandaar
mijn interesse in hoe de panden er destijds uitzagen.’ 

Oranje sjerp
‘Ik ben zelf geboren op de Oostdijk 39, naast de huidige
Xenos-winkel’, vertelt Wim, op 3 mei 1945. 'Ik lag met
een oranje sjerp in de wieg!' 
Wim zelf werkte jarenlang buiten Oud-Beijerland. Na 
zijn opleiding aan de Ambachtsschool, de latere LTS en

Dat je, ook al word je inmiddels ‘oudere’, ‘senior’ of
soms zelfs ‘bejaarde’ genoemd, nog steeds actief kunt
zijn, laten we zien in deze rubriek. We gaan dit keer op
bezoek bij geboren en getogen Oud-Beijerlander Wim
Smit (74). Wim maakt een maquette van het centrum
van Oud-Beijerland, van rond 1900.

Maquette
Je hoeft geen zware fysieke uitdagingen aan te gaan om
‘actief’ te zijn als senior. Dat blijkt uit de hobby van Wim
Smit. Wim bouwt een maquette van het oude  centrum
van Oud-Beijerland en is daar behoorlijk druk mee.
Wat een schitterende aanblik! De Vliet, de Oost- en  
West-Voorstraat vanaf het ‘houten heultje’ (het voet-
gangersbruggetje naar de Peperstraat) tot het
 Marktplein en de eerste stukken van de Molen- en 
Oostdijk met daarop ‘het trammetje’ zijn al af. Ieder
huisje is tot in de kleinste details uit hout nagebouwd. 
De Oude Hoorn (nu de Beeren), Vino d’Amigo, Barona
(nu de Heeren); alles precies zoals in vroeger tijden. 
Het dak van Wijntje Witgoed is halfopen gelaten om 
de bijzondere constructie van het immens hoge dak 
te laten zien. 

Voorouders 
Wim heeft een speciale band met Oud-Beijerland die ver
teruggaat. ‘Rond 1800 was ons dorp al welvarend met

Klein-Beijerland
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Actief College aan de Koninginneweg, leerde hij van 
zijn oom carrosserieën bouwen en zijn vader bracht 
hem commercieel inzicht bij. Tijdens zijn baan bij een
 Nederlandse vestiging van een Duitse multinational
 specialiseerde Wim zich in metaal: las- en snijtechnieken,
mechanisatie en robotisering. Toen dit bedrijf jaren later
werd ontmanteld, begon Wim een adviesbureau voor
las- en snijmechanisatie.  Maar ernstige problemen met
de gezondheid betekenden in 2005 het einde van zijn
loopbaan, op 60-jarige leeftijd.

Google Earth en oude foto’s
‘Op de Ambachtsschool had ik les in projectieleer en
ruimtelijk inzicht van Directeur T. Sierdsema en in
 timmeren van de heer J. van Bellen, die eerder ook 
mijn vader en oom had opgeleid’, vertelt Wim. ‘Die
 vaardigheden gebruik ik nu voor mijn maquette.
Ik heb de straten uitgemeten via het computer -
programma Google Earth, voor de juiste plaatsbepaling
van het oppervlak van de panden’, legt hij uit. ‘Dit heb 
ik terug berekend naar een schaal van 1:160. De hoogte

en breedte van de panden bereken ik aan de hand van 
de standaardafmeting van kozijnen. Voor verdere details
gebruik ik foto’s.’ De zolder, ingericht als werkplaats met
houtbewerkingsmachines en gereedschap, hangt vol
oude foto’s van historische panden. 

Mantelzorg
Maar Wim is niet alleen bezig met zijn maquette. Hij was
ook jarenlang mantelzorger van een gezin dat bestond
uit drie vrijgezelle senioren. Met één van hen, zijn vriend
Cornelis Meeldijk, maakte hij lange wandelingen door de
Hoeksche Waard. Na het overlijden van Cornelis bleef
Wim veel betekenen voor de overige twee gezinsleden.
Toen de zus van Cornelis in Sabina werd opgenomen,
zorgde Wim er o.a. samen met drie andere mantel -
zorgers voor dat de bewoners niet naar ’s-Gravendeel
hoefden te verhuizen.

Fietsen en vakanties
‘In de zomer is mijn maquettewerkplaats gesloten’
 besluit Wim lachend. ‘Dan gaan mijn vrouw en ik samen
fietsen en met onze caravan op stap!’ Het echtpaar fietst
graag aan de oostkant van de Hoeksche Waard, bij
 Strijensas. 

‘Onze favoriete vakantiebestemming is de Veluwe. 
Daar kun je prachtige fietstochten maken waarbij je 
soms kilometerslang niemand tegen komt, alleen herten
en wilde zwijnen. Het Kröller-Müller Museum in Otterloo
en het CODA Museum in Apeldoorn zijn prachtig! 

In de zomer is mijn 
maquettewerkplaats 

gesloten. 

Actief
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Wonen in een hofje in
de Hoeksche Waard?

kelijk voor huurders en blijft het voor woningeigenaren
betaalbaar. 

Waardmakers
Eind 2018 deden de gemeenten in de Hoeksche Waard
een oproep aan inwoners, ondernemers, vertegen -
woordigers van maatschappelijke organisaties en 
medewerkers van overheden en uitvoeringsorganisaties
om mee te denken over één omgevingsvisie voor de
nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Zo’n tweehonderd
geïnteresseerden hebben in het voorjaar van 2019 aan
 diverse ‘tafels’ als Waardmaker ingebracht wat voor hen
belangrijk is in een vitale en leefbare Hoeksche Waard.
Eén van hen was Annelies Kramer uit Nieuw-Beijerland. 
Zij gaf een presentatie over de woonvorm ‘Hofje’ volgens
het concept Knarrenhof. 

Interesse in bouwen en wonen
De man van Annelies heeft verschillende hofjes gereno-
veerd, die vielen onder monumentenzorg. Bijvoorbeeld
het hofje van Belois en het Proveniershuis in Schiedam.
‘Tijdens zijn hele loopbaan bezocht ik ieder project waar
mijn man bij betrokken was. Ik ging daar kijken en dat
vond ik interessant.’ Annelies en haar man staan ook be-
kend als de doe-het-zelvers. Kortom, wonen speelt een
belangrijke rol in hun leven. 

Bezoek Knarrenhof Zwolle
Direct nadat Annelies hoorde van de Knarrenhof liet ze
zich registeren als belangstellende. Onlangs bezocht ze
de Aahof in Zwolle, de eerste Knarrenhof in Nederland
die vorig jaar gerealiseerd is. ‘Ik mocht de initiatief -

In Wegwijs van oktober vorig jaar plaatsten we een
 artikel over het wonen in een hofje, volgens het
 concept van Knarrenhof. Reden hiervoor was u te
 inspireren en informeren over andere vormen van
wonen als je ouder wordt. Veertien huishoudens uit 
de Hoeksche Waard hebben zich inmiddels laten
 registreren als belangstellende bij Stichting
 Knarrenhof. Landelijk gezien hebben zich 12.000
 mensen geregistreerd als belangstellende, verdeeld
over 280 gemeenten. 

Concept Knarrenhof
Samen oud worden in een hofje met gelijkgestemden,
het wordt met steeds meer enthousiasme ontvangen.
 Elkaar helpen als buren, zonder verlies van privacy en
 onafhankelijkheid. Zelf het heft in eigen hand nemen. 
Het spreekt mensen aan die het leuk vinden om elkaar 
af en toe te helpen. Het is een vrijblijvende gemeenschap
waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profi-
teert. Waar men zich samen verantwoordelijk voelt voor
het mooi houden van het hof. 

Huren en kopen
De woningen voor senioren zijn allemaal levensloop -
bestendig. Als je ooit hulp nodig hebt kan de thuiszorg
daar goed uit de voeten. Uitgangspunt is dat iedereen 
in een Knarrenhof moet kunnen wonen. Het streven is
om in een hof 30% sociale huur- en 70% koopwoningen
te realiseren. Zo is er een goede balans, is het toegan -
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neemster van dit eerste hof, mevrouw Liedeke Reitsma,
ontmoeten. Een heel gedreven vrouw, die van het begin
tot het eind betrokken was bij het hele proces. Ze woont
er zelf nu ook’, vertelt Annelies. Sophieke Klaver van de
Stichting Knarrenhof ondersteunt Annelies om ‘voet aan
de grond te krijgen’ voor een Knarrenhof in de Hoeksche
Waard. Zij begeleidt, vanuit de Stichting Knarrenhof het
hele traject.  

Zelf en met elkaar bouwen
Wat Annelies aanspreekt in het concept van de
 Knarrenhof is het motto: ‘Eerst de mensen, dan de
 wensen en dán de stenen’, maar ook dat het een CPO-
traject is (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
ofwel er wordt een vereniging van bewoners opgericht
zonder winstoogmerk. De bewoners vragen de

 Knarrenhofgroep om hen te begeleiden in dit traject en
het woonhof te realiseren. Annelies is ervan overtuigd
dat er best heel wat mensen zijn die zélf iets willen
 realiseren, mede door de hoge koopprijzen van bepaalde
projecten: ‘Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd
steeds dichterbij komt is het belangrijk na te denken 
of je in je huidige woning wilt blijven wonen of dat er een
mogelijkheid is om naar een seniorenwoning uit te kijken,
maar wel betaalbaar. Door een burgerinitiatief volgens
het concept van de Stichting Knarrenhof is dit nog
 enigszins haalbaar.’

Sophieke Klaver geeft aan dat juist het samen met elkaar
vormgeven van het woonhof de stap om te verhuizen
 gemakkelijker maakt. De periode van kenni maken,  elkaar
leren kennen en overleggen over het hof zorgt  ervoor dat
je graag wil verhuizen naar dit hof. Je kent  inmiddels ie-
dereen!   

Een Knarrenhof in de Hoeksche Waard?
Daar kunt u voor zorgen! Annelies zoekt mede-‘knarren’
die in de Hoeksche Waard hun Knarrenhof willen gaan
realiseren. Schrijf u in als belangstellende bij de Stichting
Knarrenhof via de website www.knarrenhof.nl. Als er een
flinke groep ‘Hoekse knarren’ geregistreerd is, zal er een
initiatiefgroep geformeerd worden voor de Hoeksche
Waard. 

Vragen kunt u mailen naar info@knarrenhof.nl of bellen
met Anneke van Rossum, telefoon 06 - 51 49 35 53 (op
werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur). Anneke en vele
 anderen bij Stichting Knarrenhof zijn vrijwilligers. 
Veel informatie is ook te vinden op www.knarrenhof.nl.   
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In de Open Waard worden in het woongebouw 
57  appartementen gebouwd. Dit zijn zowel sociale
 huurwoningen als vrijesectorwoningen, voornamelijk
voor senioren. Ze worden verhuurd door HW Wonen.
De woningen worden straks geadverteerd op twee
verschillende manieren. Hoe u ervoor in aanmerking
komt, leest u hieronder.

Sociale huurwoningen
Dit zijn appartementen met een huidige maximale netto
huurprijs van € 720,42. Om hiervoor in aanmerking te
komen moet u geregistreerd staan als woningzoekende
bij HW Wonen. Als woningzoekende krijgt u toegang 
tot ‘Mijn HWWonen’. Daarop vindt u wekelijks het
 woningaanbod en kunt u reageren op woningen. Dat
geldt ook straks voor de appartementen in de Open
Waard. Zorg dat u een actief woningzoekende bent om
in aanmerking te komen voor één van deze woningen. 

Wanneer bent u een actief woningzoekende?
Als actief woningzoekende reageert u met regelmaat  
op woningen. Uw aantal correcte reacties op woningen
bepaalt of u in aanmerking komt voor een woning. 
Lees hierover meer in de ‘Spelregels’. 

Staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende?
Schrijft u zich dan snel in. Inschrijven kan via de website
www.hwwonen.nl onder het kopje: Ik zoek > Sociale
huurwoning > Registreren.

Vrije sector woningen 
Dit zijn appartementen met een huidige netto huur-
prijs vanaf € 720,42. De vrijesectorwoningen worden
 geadverteerd op de website van HW Wonen. U vindt 
ze straks onder het kopje: Ik zoek > Direct te huur >. 
Voor deze woningen hoeft u zich niet te registreren 
als woningzoekende. U kunt direct reageren op deze
 appartementen.

Wanneer komen de woningen op de website?
Er staan nu nog geen advertenties van deze woningen
op ‘Mijn HWWonen’ of op de website. Op dit moment is
het nog niet duidelijk wanneer gestart zal worden met
de bouw van deze woningen. Als u zich aanmeldt voor 
de online nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden
van de bouw en wanneer de woningen geadverteerd
worden. 

Nieuwsbrief
Aanmelden voor de nieuwsbrief gaat als volgt:
• Ga naar de website van gemeente Hoeksche Waard: 

www.gemeentehw.nl
• Ga naar ‘Actueel’ in de menubalk bovenin en klik op 

‘Nieuwsbrieven’
• Registreer uzelf
• Klik op ‘Open Waard’

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het project of wilt u meer infor-
matie? Neem dan contact op met HW Wonen, telefoon
(0186) 899 899. 

Een nieuwe woning in de Open Waard

Rechts ziet u het woongebouw, daar worden de nieuwe appartementen gerealiseerd.
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Wonen

In Zuidwijk worden 24 seniorenwoningen gebouwd
door HW Wonen, verdeeld over vier blokken: 6 wonin-
gen aan de Mariniersweg, 12 aan de Jan Tooropstraat
en 6 aan de Breughelstraat. Het zijn energiezuinige,
nul-op-de-meter-woningen met tuin in het sociale
huursegment. Ze zijn toekomstbestendig, hebben alle
voorzieningen op de begane grond en een tweede
slaapkamer op de verdieping. 

Ouder worden in uw huis
Tegenwoordig woont iedereen langer zelfstandig thuis.
Met de jaren kunnen echter ook de nodige gebreken
komen. Mobiliteit wordt minder en vraagt vaak om 
het gebruik van hulpmiddelen als een rollator of
 scootmobiel. In de maatvoering van deze woningen is
 rekening gehouden met het gebruik van een rollator of
rolstoel. Ook is er voldoende ruimte voor zorgverleners
om thuis te kunnen helpen als dat nodig is. 

Energiezuinig
De huizen worden gasloos gebouwd. Met de toepassing
van een warmtepomp en zonnepanelen worden de
 woningen voorzien van een optimale energievoorziening
tegen minimale kosten. Warm in de winter, koel in de
zomer. De hele woning is voorzien van vloerverwarming.
Geen ruimteverslindende radiatoren meer. Kortom, een
praktische duurzame woning om comfortabel oud in te
worden.

Bijzondere verhuur 
Voor vier van deze woningen zoekt HW Wonen speciale
kandidaten. 
Twee woningen worden als mantelzorgwoning aan -
gewezen. De ene woning voor de zorgvrager en de

 andere voor de mantelzorger. Zo woon je naast elkaar
maar toch ook apart van elkaar. 
De andere twee woningen zijn voor kandidaten die
 sociaal willen investeren in de buurt. Verbinden en
samen doen vormen daarvan de kern. Handen en voeten
geven aan bewonersinitiatieven en stimuleren van een
onderlinge helpende hand. Eigen ideeën met bewoners
uitwerken en samen uitvoeren. Beide kandidaten kunnen
samen optrekken en elkaar ondersteunen. Hoe deze
 kandidaten geworven gaan worden, wordt op dit
 moment onderzocht.

Interesse?
In oktober start het aanbieden van beschikbare
 woningen door HW Wonen. De netto maandhuur voor
14 woningen is € 605,00 en voor 10 woningen € 710,00.
Reageren kan alleen met een ‘woningzoekende-account’
op www.hwwonen.nl. Met de reactiebutton kan op
 passende woningen gereageerd worden.
De verwachting is dat in januari 2020 gestart wordt met
de bouw. Als alles soepel verloopt kunnen in november
de sleutels uitgereikt worden. Alle informatie vindt u 
op www.hwwonen.nl

Nieuwbouw seniorenwoningen Zuidwijk
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Tot nu toe hebben er acht interviews in gestaan. 
Deze columns lopen nog door tot augustus 2020. 
Mensen vertellen dat slecht horen soms lastig is maar
ook wat er nog te verbeteren valt in het sociaal contact.
Besef, begrip, geduld, initiatief en moeite nemen 
vormen hierin sleutelwoorden. Daarnaast dragen 
vanzelfsprekend ook hoorapparaten die goed werken,
prettig zitten en regelmatig onderhouden worden, 
bij aan een betere communicatie. 

Kaartenreeks
Er zijn vijf verschillende ansichtkaarten beschikbaar met
daarop een tip om de communicatie te verbeteren. Op
de achterkant staat een tekst waarmee u iemand kunt
uitnodigen om samen met u wat te ondernemen. De
kaarten zijn gratis verkrijgbaar tijdens de voorlichtingen
of in de folderkast van de hal in het gemeentehuis in
Oud-Beijerland. De kaarten zijn speciaal voor deze 
 campagne ontwikkeld door het Gehoor- en Spraak -
centrum van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

7 jaar te laat
Uit onderzoek blijkt dat mensen die slechter gaan horen
gemiddeld pas na 7 jaar naar de dokter of een audicien
gaan. Dat is jammer want in die tijd hadden er al heel wat
misverstanden, irritaties en onbegrip voorkomen kunnen
worden. 

Meer informatie?
Neem dan contact op met Judith Bouwmeester van 
de GGD Zuid-Holland Zuid, telefoon 06 - 12 98 89 12 
of mail jr.bouwmeester@ggdzhz.nl. 

Slechthorendheid is voor (oudere) mensen een reden
om sociale contacten te vermijden. Dit signaal kwam
steeds vaker naar voren uit de signalerende huisbe-
zoeken onder zelfstandig wonende 75-plussers in
Oud-Beijerland. Daar wilden we wat aan doen en
daarom is op 26 november 2018 de campagne Hoor-
winst Hoeksche Waard officieel van start gegaan. Wat
is er sindsdien gebeurd?

Inhoud van de campagne
De bewustwordingscampagne Hoorwinst Hoeksche
Waard is bedoeld om slechthorende ouderen, hun naas-
ten en professionals bewust te maken van de gevolgen
van slechthorendheid én de mogelijkheden die er zijn om
deze gevolgen te verkleinen. Doel is om (de kwaliteit
van) het sociaal contact te verbeteren. Enerzijds door
een beter wederzijds begrip tussen slecht- en goedho-
renden te bewerkstelligen, anderzijds door vroeger en
beter gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen. De
campagne bestaat uit drie onderdelen: voorlichtingen,
een maandelijkse column en een kaartenreeks. 

Voorlichtingen
Sindsdien hebben er, op verzoek van inwoners,
 voorlichtingen plaatsgevonden in Oud-Beijerland, 
’s-Gravendeel en Puttershoek; in totaal voor zo’n 190
geïnteresseerden. De voorlichtingen worden gegeven
door een KNO-arts van het Erasmus Medisch Centrum
Rotterdam en/of een emeritus-hoogleraar KNO-
 heelkunde.

Maandelijkse column in Kompas
Elke maand vertelt iemand uit de Hoeksche Waard 
over zijn of haar ervaringen met slechthorendheid. 

Campagne Hoorwinst



Van de gemeente

Oud-Beijerland  15

Wat levert het op?
Een bijzondere ervaring waardoor je beter inzicht krijgt
in de belevingswereld van iemand met dementie en 
hoe je daar beter op aan kunt sluiten. Niet door iemand
steeds naar jouw wereld te halen, maar door te kijken
hoe je vanuit die andere wereld beter in contact met 
 elkaar kunt komen. Dat is essentieel voor een goede
 relatie, voor beiden. 
In plaats van te vragen: ‘Wat kan ik voor u doen’ eens te
vragen: ‘Wat kan ik voor u zíjn?’

Binnen de gemeente
Ook bij de directie, wethouders, raadsleden en  
ambte naren van de gemeente Hoeksche Waard was
 interesse in de workshop en velen hebben deze gevolgd.
Iedereen kende wel iemand met dementie, van dichtbij
of wat  verderaf. De beleving heeft hen allen even stil
doen staan bij wat dementie betekent en wat je daarin
voor de ander kunt betekenen. Weer een steentje dat
 bijdraagt aan een dementievriendelijk Hoeksche Waard. 

Interesse?
Wilt u ervaren hoe het is om in de huid te kruipen 
van  iemand met dementie? Stuur dan een mail 
naar teamhw@ggdzhz.nl
onder vermelding van: 
'Interesse in Into D'Mentia
(Wegwijs 18)'.

Iedereen woont, vandaag de dag, zo lang mogelijk
zelfstandig thuis. Ook mensen die dementie hebben.
U komt elkaar tegen in de supermarkt, op de
 vereniging, tijdens het uitlaten van de hond in het
park, op een verjaardagsfeestje, als buren. Of u 
hebt een ouder, partner, broer of zus met dementie.
Het contact wat vroeger vanzelfsprekend verliep,
wordt moeizamer. Toch kunt u veel voor mensen met
 dementie blijven betekenen, ook in sociale contacten.

Dementievriendelijke samenleving Hoeksche Waard
In maart 2019 zijn er in de Hoeksche Waard vijftien
 mensen getraind om de workshop Into D’Mentia te
 kunnen geven. Deze workshop is een onderdeel van 
het programma ‘Dementievriendelijk Hoeksche Waard’,
waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo zijn 
er bijvoorbeeld casemanagers dementie, is er het
 Odensehuis Hoeksche Waard, een training ‘GOED
 omgaan met dementie’, mantelzorgondersteuning 
via MEE, zijn er mogelijkheden voor dagopvang en
 respijtzorg en is er het Alzheimer Café.

De workshop
In de workshop kom je met een virtualrealitybril in 
de leefwereld van iemand met dementie, dat duurt 
een klein kwartier. Vervolgens worden de ervaringen
 besproken. Er kunnen maximaal vier mensen per
 workshop deelnemen.

Into D’Mentia 
Leer dementie te begrijpen
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Logeerzorg
In deze rubriek laten we mantelzorgers aan het 
woord. Dit keer vertelt het echtpaar Heshusius over
hun goede ervaringen met logeerzorg. Een initiatief 
in de Hoeksche Waard dat afgelopen mei is gestart.
Een moment om tot rust te komen voor de mantel -
zorger, wetende dat er goed gezorgd wordt voor
 degene waar je om geeft.

Zorg voor een partner  
Al 56 jaar zijn ze getrouwd , meneer (83) en mevrouw
Heshusius (75). Ze wonen nog op zichzelf in Strijen, 
maar vanzélf gaat het niet meer. ‘Ik heb veel zorg nodig’,
begint Ron het gesprek. ‘Maar gelukkig is Hannie er elke
dag voor mij.’ Geestelijk is hij nog fit. ‘Ik heb een kinder-
boek geschreven’, zegt hij trots. ‘Over eekhoorns!’ De
 lichamelijke zorg vraagt echter veel van zijn echtgenote. 

Logeren in het Wijkpension  
Té veel, op een bepaald moment. Daarom maakten de
twee gebruik van een nieuwe vorm van ondersteuning
voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard: logeerzorg.

De zorgvrager wordt één dag en nacht of meerdere
dagen en nachten opgevangen en verzorgd in het Wijk-
pension van Alerimus in de Open Waard in Oud-Beijer-
land. Professionals nemen daar tijdelijk de zorg over,
zodat de mantelzorger even rust krijgt. 

Tien jaar zorg
‘Ik wist ervan, doordat ik een artikel in het Kompas had
gelezen. Ik zag dat Hannie onderhand bijna overliep. 
Tien jaar zorg, dat is niet niks hè. We hebben gebeld met
team Wmo van de gemeente, en wij konden er gebruik
van maken’, vertelt Ron. Maar zonder slag of stoot ging
dat niet. Hannie: ‘Dat ik bijna overliep, had ik niet eens
door. De zorg ervaarde ik zelf niet als druk. Hij moest mij
echt overhalen.’ Na het telefoontje met de gemeente
volgt er een telefonisch gesprek met Alerimus, ver -
antwoordelijk voor de logeerzorg. Normaal gesproken
komt de thuiszorg van Careyn voor Ron, maar in het
 logeerhuis nam Alerimus het over. 

Flexibel en luxe
‘Tijdens dat gesprek wil je wel graag weten hoe het
 allemaal geregeld is. Je wilt gerustgesteld worden’, 
zegt Hannie. De logeermogelijkheden zijn flexibel: een
enkele dag en nacht tot een paar dagen en nachten. 
En ook meerdere keren per jaar is een optie. De logeer-
appartementen zijn luxe: een gezamenlijke huiskamer,
een badkamer en twee slaapkamers, want het apparte-
ment wordt door maximaal twee personen tegelijk
 gebruikt. Er is een gezamenlijke woonkamer waar de 

Dat ik bijna overliep, 
had ik niet eens door. 

Mantelzorg
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Diana en Annemiek
Diana de Koning: ‘U krijgt mij of m’n collega Annemiek
aan de telefoon als u belt voor de logeerzorg. Ik zal
u een paar vragen stellen om te kijken of logeerzorg 
voor u geschikt is, of het bij uw situatie past en/of 
er andere ondersteuning nodig is. Als logeerzorg
 passend is, ga ik in overleg met Alerimus de logeer -
periode inplannen. Vervolgens zal Alerimus contact 
met u opnemen om verder met u te praten over de
 benodigde zorg en aandachtspunten om het verblijf 
zo aangenaam mogelijk te maken.’
Annemiek Wervers vult tot slot nog aan: ‘We hebben 
al veel mensen kunnen plaatsen, dat is fijn.’ Tenslotte
 benadrukt zij nog eens dat wanneer u vragen heeft, 
u altijd kunt bellen. 

(tijdelijke) bewoners met elkaar kunnen eten. Ook even-
tueel bezoek kan mee-eten. Het eten wordt verzorgd
door Alerimus. 

Even rust 
Ron: ‘De verzorging was prima. Ik heb het naar mijn zin
gehad. Het zijn vakkundige en vriendelijke verzorgers.
 Allemaal!’ Elke dag kwam er een kind of een kleinkind
langs. Hij is zelfs samen met hen langs zijn oude woon-
huis in Oud-Beijerland gelopen. ‘Die aandacht gaf mij 
ook rust’, zegt Hannie. ‘Ja, die week heeft mij echt goed
gedaan. Je bent even van de zorg af. Ook lichamelijk was
ik uitgerust. Ik heb een paar dagen een goede nachtrust
gehad. Maar ik was blij dat ik hem weer kon halen!’

En Ron, tot slot: ‘Ik vond dat mijn vrouw eraan toe was
om even tot rust te komen. We hebben voorkomen dat
haar spreekwoordelijke emmer is overgelopen. Dit is 
iets wat ik een ander ook gun!’

Meer weten over Logeerzorg?
Neem dan contact op met Diana de Koning of Annemiek
Wervers van team Wmo, van gemeente Hoeksche
Waard. Dit kan maandag tot en met vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur via telefoon 088 - 647 19 20 of per mail
naar contactwmo@gemeentehw.nl. Wie wil, kan ook 
- op afspraak - eerst een kijkje komen nemen op het
 tijdelijke logeeradres.
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Poppentheater Madelief

Bijzonder

In deze rubriek ‘Bijzonder’ laten we initiatieven en
mensen aan het woord die we als redactie bijzonder
vinden en graag met u willen delen. Bijzonder in de 
zin van: nog niet eerder van gehoord, uniek, onder-
scheidend, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar,
speciaal, eigenaardig, zeldzaam, markant, apart...

Wat is nu leuker dan met uw kleinkind een heuse pop-
pentheatervoorstelling te bezoeken? Of, als u geen
 kleinkinderen heeft, om te genieten van een voorstelling
speciaal voor ouderen én kinderen? De kinderen in het
publiek met hun spontane reacties; hun lach, verbazing
en fantasie, maken de voorstelling tot een extra vrolijke
ervaring! 

Jong én oud
Er zijn tegenwoordig niet veel gelegenheden waar
 verschillende generaties elkaar nog op een natuurlijke
manier ontmoeten. Terwijl dat voor ouderen en kinderen
juist zo leuk is. Poppentheater Madelief van Martine 
van Wensveen en haar zus Marike voorziet precies in
deze behoefte met speciale voorstellingen voor jong 
en oud. ‘Het idee kreeg ik jaren geleden’, vertelt Martine.
‘Ik werd gevraagd om een Sinterklaasvoorstelling te
 verzorgen in een bejaardenhuis. Ik dacht: wat een
 geweldig idee! Zo bezorg je in een klap de kinderen 
én de bewoners een geweldige middag. Maar op het
 moment dat we bijna zouden gaan beginnen werden 
alle ouderen gevraagd om terug naar hun kamer te gaan.

Wat een gemiste kans dacht ik na afloop... Daar werd een
zaadje geplant!’
Marike en Martine zijn toen combivoorstellingen gaan
maken om generaties samen te brengen. En met succes!
‘De reacties zijn altijd heel positief’, lacht Martine. 
‘Ouderen genieten voor en van de kinderen maar
 stiekem vinden ze de voorstelling zelf ook erg leuk.’

Zang en muziek
Al bijna tien jaar trekken Martine en Marike rond met 
hun poppentheater.
De voorstellingen bevatten veel zang en muziek. ‘Wij 
zijn opgegroeid met muziek, zang en theater’, vertelt
Martine. ‘Onze vader was Joop van Wensveen, een
 bekende in de Hoeksche Waard. Hij was directeur van 
de lagere school in Schuring en wij zaten bij hem in de
klas. Vader was ontzettend muzikaal. Hij organiseerde
ieder jaar de schoolmusical en was dirigent van het
 shantykoor. Bij ons thuis klonk altijd zang en muziek. 
Het is dan ook geen wonder dat we veel zingen en
 poppenspeler geworden zijn.’ 

Meer informatie
Wilt u een voorstelling van Poppentheater Madelief
 bijwonen of een voorstelling van het Poppentheater 
bij u in uw instelling boeken? Kijk dan op: 
www.poppentheater-madelief.nl
Martine is ook zangeres, kijk op 
www.martinevanwensveen.nl voor haar werk.



Oud-Beijerland  19

Waar staat wat?

Puzzel

Deze keer een wat ander
soort puzzel. Niet een -
voudig maar wel leuk om 
te doen. Alle woorden
onder de puzzel dienen 
op de goede plek in het 
diagram te worden gezet.
Zet vervolgens de letters 
in de genummerde 
vakjes over naar de gelijk-
genummerde vakjes in de
aparte balk. Daar leest u de
naam van de campagne die
eind 2018 in de Hoeksche
Waard van start gegaan is
en waarover u meer leest
in de gemeenterubriek 
van deze Wegwijs. 

Als u uw oplossing op-
stuurt, loot u mee voor 
een prijs. Mailen naar
roel.willemsen@hetnet.nl.
of per post naar 
R. Willemsen, 
Schuringshof 3-m, 
3281 LA Numansdorp. 

Vergeet niet uw volledige
adres erbij te vermelden.
Opsturen kan tot uiterlijk
1 april 2020. 

Bij de loting van de vorige
puzzel (dorpswethouder)
kwamen uit de hoge hoed:
1e prijs 
mevrouw R. Mourits, 
Ullmanstraat 1; 
2e prijs 
mevrouw L.W. de Jong,
Stougjesdijk 236 
en de 3e prijs 
de heer T. Buddelmeijer,
Marsplein 27. 

Van harte gefeliciteerd!

2 LETTERS
AR | CO | DO | EG | EO | ER | EU | AS | IE | IJL | RA | ZA | IK | IN | NS | NU | OM | PI | RIJ | TE | UR
3 LETTERS
ADE | AHA | ALT | BES | CAO | CIS | DAS | DEL | DIA | DIE | EGO | ELS | ENE | EST | GIL | GOK | HUT |
IEP | LIJN | LEA | LEB | NAR | NOL | OHM | OLE | OMA | ROE | SIK | TAL | URE | URN 
4 LETTERS
AALT | AIDA | ALOM | ARIE | BAAS | ENDE | FANS | FLES | FOEI | GRAS | HELD | HULP | KEER |
LEER | LINK | LIRE | LUXE | MAIS | MONO | OZON | PECH | RARE | REDE | SNEU | SOES | SOFA |
SOMS | STRO | TOSS | TROM | ZEGE
5 LETTERS
ADRES | ALTIJD | BALIE | BRUUT | EGAAL | ENORM | ERNST | ESTER | GILDE | GUMMI | HANDS |
KOERS | LARIE | MARIA | MOZES | NOREN | ONEGA | ONZIN | ORANG | RADAR | RECES | 
REEEL | REGIE | SCHUW | SFEER | SPOEL | STEEG | STIER | STOER | STORT | TALEN | VIOOL
6 LETTERS
ADONIS | ANDERE | BEREIK | ELEGIE | GELACH | KERMIS | PELLEN | SEREEN | TUSSEN | 
UTOPIE | VISITE | WEKKER
7 LETTERS
MERANTI | STREVEN | TEMSTER | BEDELEN | SNUIFEN | STADION
8 LETTERS
OVERGAAN
9 LETTERS
EENKENNIG | OORBELLEN | SELECTIEF | SERENADE
10 LETTERS
AFRAFFELEN | ENSCENEREN
11 LETTERS
NEDERLANDER
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Uitkomsten signalerend 
huisbezoek 
Onlangs is de rapportage verschenen over de uitkom-
sten van het signalerend huisbezoek in Oud-Beijerland.
Sinds 2011 hebben er zo’n 2600 huisbezoeken plaats -
gevonden bij zelfstandig wonende 75-plussers in 
Oud-Beijerland. De rapportage gaat over de periode
maart 2017 t/m 2018. Nieuwsgierig naar de uitkomsten?
U kunt de rapportage vinden op de website van de
 gemeente Hoeksche Waard: www.gemeentehw.nl

VVV NL App
De leukste tips en ideeën 
in uw broekzak. Van 
Amsterdam tot Oud-
Beijerland, waar u zich 
ook bevindt, met de gratis
VVV NL App hebt u altijd 
de leukste tips op zak. 
De app bepaalt aan de 
hand van het GPS-signaal
waar u bent. U ziet meteen
hoe ver u van die ene
 tentoonstelling of dat 
ene leuke restaurantje
 verwijderd bent en wat 
er allemaal voor leuks in de
buurt te beleven is. Download de VVV NL App in uw 
App Store.

MijnOverheid
Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en
 persoonlijke gegevens van steeds meer overheids-
 organisaties. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld
 controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat
of wanneer uw paspoort verloopt. Ook ontvangt u hier
post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster,
RDW, SVB, UWV en uw gemeente. U logt veilig en 
gemakkelijk in met uw DigiD. Kijk voor meer informatie
op www.mijn.overheid.nl

Leuke/interessante websites

Wetens(w)aardigheden

Tip van oma
Wilt u langer genieten van uw bloemen? Ververs dan om
de drie dagen het water, leg een koperen muntje in de
vaas & voeg een klein scheutje bleek toe. Dit voorkomt
de groei van bacteriëen, gist en schimmels, waardoor uw
bloemen langer van schoon water kunnen genieten. 

Vakantiebureau
Het vakantiebureau 
verzorgt al bijna 60 jaar 
seniorenvakanties en zorg-
vakanties in Nederland. De
zorg vakanties zijn begeleide
vakanties voor mensen die 
in het dagelijks leven zorg
of  begeleiding nodig heb-
ben. Zo’n 1.500 vrijwilligers
per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties
staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men 
als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere 
contact tussen gast en vrijwilliger. Meer informatie 
vindt u op www.hetvakantiebureau.nl. Telefoon (0343)
745 890 of mail info@hetvakantiebureau.nl


