
1

Ontmoetings

gids oktober 2021, derde editie

Alles voor de 

65+’er van 

Barendrecht!

Interview burgemeester Van 

Belzen

Over Barendrecht en zijn afscheid

Pagina 10

Activiteitenoverzicht | Organisaties aan het woord | Eenzaamheid



2 3

Zoveel te doen 

in Barendrecht

Beste lezer,

Voor u ligt de 3de editie van de Ontmoetingsgids 
in 2021. In deze editie zult u zien dat steeds meer 
organisaties door heel Barendrecht hun deuren 
weer openen voor ontmoeting en activiteiten. 
In de gids is dus meer plaats beschikbaar 
gesteld voor een overzicht van activiteiten en 
spreekuren door heel ons dorp. 

We besteden in deze editie speciale aandacht aan 
burgemeester Jan van Belzen van Barendrecht 
(SGP). De heer Van Belzen is per 1 oktober 2021 
met pensioen. Sinds 2005 is de Heer Van Belzen 
burgemeester in Barendrecht en wij spraken 
hem over zijn tijd als burgemeester, over 
Barendrecht en over zijn inzet vanaf oktober 
2021. Lees hierover meer op pagina 10.

Met veel plezier heb ik samen met mijn collega 
Kayleigh Bolink, communicatiemedewerkster 
van KijkopWelzijn, in 2021 de Ontmoetingsgids 
in een nieuwe jasje gestoken. Ik ben trots op 
het resultaat en mijn dank gaat uit naar Kayleigh 
voor het vormgeven van deze gids.  

Ook wil ik het landelijk programma Samen 
Ouder Worden bedanken voor hun financiële 
bijdrage voor de ontwikkeling en verspreiding 
van de Ontmoetingsgids in 2021. Door deze 
bijdrage konden wij alle inwoners vanaf 65 
jaar voorzien van deze gids en daarmee ook 
alle relevante informatie over actuele thema’s, 
vormen van ondersteuning en de inzet voor 
en door inwoners van Barendrecht. Het 
programma Samen Ouder Worden zet in op 
nieuwe samenwerkingen met ouderen, met 
vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de 
gemeente en met beroepskrachten in zorg en 
welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van 
ouderen.

Gezien het feit dat veel organisaties hun deuren 
weer hebben geopend, is dit de laatste editie 
die u thuis bezorgt krijgt. Vanaf 2022 is de 
Ontmoetingsgids drie keer per jaar af te halen 
op verschillende locaties. Op de achterkant van 
deze en volgende gidsen vindt u een overzicht  
waar de gidsen in 2022 af te halen zijn. Wij 
brengen de Ontmoetingsgids in het voorjaar, 
vlak voor de zomer en in het najaar uit. Om 
exact te weten wanneer de gidsen af te halen 
zijn, houdt u onze website, nieuwsbrieven en 
sociale media 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 e-mail 
naar info@kijkopwelzijn.nl. 

Veel leesplezier gewenst.

Met vriendelijke groet,
Marlies Burger
Projectleider KijkopWelzijn
Oktober 2021
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wat kunt u allemaal in deze gids vinden?

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. 

Activiteiten

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. 

Creatief Plaatjes & Praatjes

Een heerlijke ochtend met een grote 
variëteit aan muziek.
Wanneer: Elke donderdag van 10:00 tot 
11:30 uur.
Waar: Muziekschool de Baerne,  
Buitenlandse Baan 1.
Kosten: € 3,00. 
Aanmelden: via 078 677 3484.

Schilderclub

Met eigen materialen werken aan een eigen 
project.
Wanneer: Elke woensdag van 09:30 tot 
12:00 uur.
Waar: Buurtkamer Vrijenburg, 
Vrijenbruglaan 61.
Kosten: Gratis.
Aanmelden: Aanmelden niet noodzakelijk. 
Voor vragen wenv@kijkopwelzijn.nl. 

Schilderles

Maak een project onder begeleiding van de 
gastvrouw. 
Wanneer: Elke donderdag van 09:45 tot 
11:45 uur.
Waar: Buurtkamer Vrijenburg, 
Vrijenbruglaan 61.
Kosten: € 5,00.
Aanmelden: Aanmelden niet noodzakelijk. 
Voor vragen wenv@kijkopwelzijn.nl. 
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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: € 30,00 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: € 9,00 per kwartaal.
Aanmelden: via  of 0180 691 803 
ouderenwerk@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: € 65,00 voor 10 lessen. Gratis 
proefles. 
Aanmelden: via 06 45462267 of 
sportschoolw12move@gmail.com. 

Jeu de Boules vereniging 

Vitesse 

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
Fietstour

Maak gezamelijk een fietstocht van ongeveer 
25 km. 
Wanneer: Elke dinsdag.
Waar: BLOK0180, Haarspitwei 9.
Kosten: Gratis.
Aanmelden: via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl of 0180 691 800. 

Koffie ochtend

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
Wanneer: Elke dinsdag van 10:00 tot 11:30 
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 16:30 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.
Wanneer: Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 
uur.  
Waar: Wekelijks verschillend.
Kosten: € 20,00 per half jaar.
Aanmelden: via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl

Biljarten Carnisselande

Gezellige senioren biljartvereniging. 
Wanneer: elke dag van 10:00 tot 12:30  
uur.
Waar: Kantine sporthal de Riederpoort
Kosten: lidmaatschap € 120,00 per jaar.
Aanmelden: via bv.carnisselande@
upcmail.nl of 0180 620 702.

Koffiemiddag senioren

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
Wanneer: Elke dinsdag van 13:00 tot 
15:30 uur.  
Waar: Buurtkamer Vrijenburg, 
Vrijenbruglaan 61.
Kosten: Gratis.
Aanmelden: Aanmelden niet nodig. Voor 
vragen wenv@kijkopwelzijn.nl. 

Indoor Bowls

Speel vier keer gratis mee.
Wanneer: Elke woensdag vanaf 13:30 uur.
Waar: Sporthal de Riederpoort.
Kosten: Gratis.
Aanmelden: via marcovandrunen1939@
gmail.com of 010 42 93 26. 

Body & Mind Carnisselande

Wanneer: Elke maandag van 09:30 tot 
10:30 uur.
Waar: Sporthal de Waterpoort, 
Middeldijkerplein 9.
Kosten: € 30,- voor 10 lessen. 
Aanmelden: via  of 0180 691 803 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Koersbal Carnisselande

Rustige en eenvoudige beweging met een 
competatief tintje.
Wanneer: Elke maandag en donderdag 
van 13:30 tot 15:30 uur.
Waar: Sporthal Waterpoort, 
Middeldijkerplein 9.
Kosten: € 5,00 per kwartaal.
Aanmelden: via  of 0180 691 803 ouderen-
werk@kijkopwelzijn.nl

Ontmoeting

Klaverjassen

Klaverjassen en jokeren.
Wanneer: Elke vrijdag vanaf 19:00.
Waar: Kantine sporthal de Riederpoort
Kosten: € 2,50.
Aanmelden: via a.vermasen@upcmail.nl 
of 06 51515212.

Zwemmen verwarmd bad

Zwemmen is een middel dat positieve 
effecten heeft op zowel lichaam als geest en 
daarmee extra geschikt voor mensen met 
dementie.
Wanneer: Elke donderdag van 10:00 tot 
11:00 uur.
Waar: Inge de Bruijn Zwembad, Hamburg 
200.
Kosten: €5,00 (inclusief mantelzorger of 
begeleider).
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Koffie en een praatje

Bethelkerk
Wanneer: vrijdag van 09:30 tot 12:00 uur.
Waar: Bethelkerk, Schaatsbaan 1.

Dorpskerk-Herberg
Wanneer: woensdag en zaterdag van 
10:00 tot 12:00 uur.
Waar: Dorpskerk-Herberg, Dorpsstraat 
146.

Carnisse Haven
Wanneer: maandag tot en met donderdag 
van 13:00 tot 15:00 uur.
Waar: Carnisse Haven, Noordersingel 30.

Bingo

Wanneer: Eerste en derde vrijdag van de 
maand om 13:30 uur.
Waar: Sporthal de Waterpoort, 
Middeldijkerplein 9. 
Kosten: €3,00 voor 6 rondes.
Aanmelden: Janny Kofmant, via 0180 617 
805. 

Spreekuren

Klaverjassen

Wanneer: Elke dinsdag vanaf 19:30 tot 
22:00 uur.
Waar: Sporthal de Waterpoort, 
Middeldijkerplein 9. 
Kosten: €4,00 per maand.
Aanmelden: henkverhagen@caiway.nl of 
06 49870191. 

Vraagwijzer
Heeft u vragen over zorg, wonen, welzijn 
of inkomen? De Vraagwijzer helpt u op 
weg.

Tijdens de spreekuren op verschillende 
locaties kunt u binnenlopen met uw vraag. 
De consulenten brengen de vraag zo goed 
mogelijk in beeld en nemen de tijd u op 
weg te helpen. Dit kan door bijvoorbeeld 
een doorverwijzing, het plegen van 
een telefoontje of het invullen van een 
formulier.
Maandag 10.00-12.00 uur
Buurtkamer Vrijenburg, Vrijenburglaan 61
Dinsdag 13.00-15.00 uur
Bibliotheek ‘t Plein, Middeldijkerplein 248
 
Woensdag 13.00-15.00 uur
Dienstencentrum, Windsingel 166
Donderdag 14.00-16.00 uur
Kantoor Wijkteams, Kruidentuin 8a

Computerspreekuur
Heeft u vragen over computer, laptop, 
tablet of telefoon? Kom langs tijdens het 
computerspreekuur in het Kruispunt.

Elke woensdag van 10:00 tot 12:30 
uur, Bibliotheek AanZet, locatie het 
Kruispunt. 

Voor vragen over het spreekuur kunt u 
contact opnemen met KijkopWelzijn via 
wenv@kijkopwelzijn.nl

Gezondheidsspreekuur
Tijdens het gezondheidsspreekuur is er 
een verpleegkundige van Aafje en een 
ouderenadviseur van KijkopWelzijn.

U kunt ook uw bloeddruk laten meten 
en wisselend zullen andere deskundigen 
aanwezig zijn, zoals een diëtist of een 
bewegingscoach.

Dienstencentrum de Windsingel, Windsingel 
166, 11 oktober, 8 november & 13 december 
van 15:00 tot 16:00 uur.

‘T Plein, Middeldijkerplein 248, 28 oktober, 
25 november & 23 december.

Agenda

12 oktober | 14:00 - 15:30 uur

Ontmoeting, met Daniël van den Bos over Baggergoud | Dorpskerk, Dorpsstraat 146.
Aanmelden via pcob.barendrecht@gmail.com of 0180 620665.

20 oktober | 19:30 - 21:00 uur

Alzheimer Café, over dementie en grote groepen | Bibliotheek AanZet, Het Kruispunt.
Aanmelden via m.burger@kijkopwelzijn.nl of 0180 691800.

21 oktober | 14:00 - 16:00 uur  

Themabijeenkomst Brandveiligheid | Dienstencentrum, Windsingel 166.
Aanmelden via ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of  0180 691803.

November | hele maand

Maand van de Mantelzorg, kijk voor meer informatie op pagina 15.
9 november | 14:00 - 15:30 uur

Cora de Kok en 30 laadjes met spullen | Dorpskerk, Dorpsstraat 146.
Aanmelden via pcob.barendrecht@gmail.com of 0180 620665.

15 november | 09:30 - 11:00 uur

Maatjes Koffie ochtend | ‘t Plein, Middeldijkerplein 248 
Aanmelden via ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of 0180 691803

16 november | 19:00 - 20:30 uur 

Themabijeenkomst Levenseinde | Dienstencentrum, Windsingel 166.
Aanmelden via ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of 0180 691803.

16 november | 09:00 - 16:30 uur 

Rondrit en muzikale voorstelling Bommelerwaard 
Opstapmogelijkheden vanaf Carnisselande en Oude Centrum.
Aanmelden via gezelligopstap@aafje.nl of 088 6481600.

17 november | 19:30 - 21:00 uur

Alzheimer Café, over rouw en verlies | Bibliotheek AanZet, Het Kruispunt.
Aanmelden via m.burger@kijkopwelzijn.nl of 0180 691800.

23 november | 09:00 - 16:30 uur

Rondrit Wagenberg en Sinterklaas Bingo
Opstapmogelijkheden vanaf Carnisselande en Oude Centrum.
Aanmelden via gezelligopstap@aafje.nl of 088 6481600.

7 december | 14:00 - 15:30 uur

Muzikale middag met Rob en Annie Roos | Dorpskerk, Dorpsstraat 146.
Aanmelden via pcob.barendrecht@gmail.com of 0180 620665.

22 december | 14:00 - 15:30 uur

Kerstmiddag onder leiding van Gerard Kruit |Dorpskerk, Dorpsstraat 146.
Aanmelden via pcob.barendrecht@gmail.com of 0180 620665.
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Interview Burgemeester Van Belzen

Burgemeester van Belzen fietst trots door 
Barendrecht. Trots op wat hij samen met 
inwoners, organisaties en instanties heeft 
bereikt tijdens zijn periode als Burgemeester. 
Zijn pensioen is in zicht. Wij vroegen hem waar 
hij het meeste van heeft genoten, wat hij zijn 
opvolger mee wil geven en welke plannen hij 
heeft in zijn vrij tijd. 

Terugblik

Burgemeester van Belzen is ooit begonnen 
in het onderwijs. Toch heeft hij de overstap 
naar de politiek gemaakt. “Ik ben eigenlijk 
meer een bestuurder. Ik ben begonnen als 
gemeenteraadslid in Werkendam. Daarna werd 
ik parttime wethouder en burgemeester van 
een kleine gemeente. Je groeit in de functie. 
Het is echt een leerproces geweest en ik kon 
het niet meer loslaten. Wanneer je erachter 
komt wat je als Burgemeester allemaal kunt 
betekenen voor de mensen, raak je eraan 
verslingerd’’. Tijdens dat proces hebben er 
wel een aantal dingen een belangrijke rol 
gespeeld. “Ik heb geschiedenis gestudeerd, dit 
heeft mij geholpen om snel contact te maken 

met mensen. Als het klikt met de 
inwoners, zoals ik in Barendrecht 
heb ervaren, zorgt het ervoor 
dat er vertrouwen is” geeft Van 
Belzen aan.

Burgemeester van Belzen is met 
zijn 16 jaar de langst zittende 
Burgemeester in de regio. In al 
deze jaren heeft hij natuurlijk 
veel verandering meegemaakt. 
Hij geeft aan dat hij op veel 
dingen trots is, maar dit niet 
zonder de mensen om hen heen 
had kunnen doen. “Ik fiets elke 
dag langs de brandweerkazerne. 
Ik ben ontzettend blij dat we 
zo’n mooie plek hebben voor de 
veiligheid van de inwoners. Vaak 
staan we daar niet zo bij stil 
maar veiligheid is een ontzettend 
belangrijk thema” zegt van 
Belzen. 

Maar ook de opening van 
het station was een mooie gebeurtenis. 
“Een hoogtepunt in mijn carrière. Door het 
vernieuwde station hebben we minder overlast, 
een goede verbinding en gewoon een mooi 
station. Goede verbinding is kwetsbaar maar 
ontzettend belangrijk”. In een periode van 
14 jaar maak je natuurlijk veel mee in een 
gemeente. “Ik ben trots op hoe Barendrecht er 
nu uit ziet! De verbinding met Carnisselande is 
goed en we zijn geen gespleten gemeente zoals 

“Wanneer je erachter 

komt wat je als 

burgemeester allemaal 

kunt betekenen voor de 

mensen, raak je eraan 

verslingerd’’

dat jaren geleden werd geschetst. Dit hebben 
we bereikt door samen te werken met collega’s 
en inwoners. Je doet het met elkaar!”
“Barendrecht zit in mijn hart, daarom heb ik nog 
een periode na mijn vakantie om echt afscheid 
te kunnen nemen”. 

Boodschap opvolger

De belangrijkste boodschap voor zijn opvolger 
is dan ook “investeer in de inwoners, als 
burgemeester ben je echt een verbinder. Niet 
alleen tussen inwoners maar ook tussen het 
netwerk, de bedrijven en organisaties”. 

Pensioen

De agenda vult zich vaak na het werkzame 
leven. Maar Van Belzen geeft aan dat hij niet 
van 100 naar 0 wil. Hij blijft zich inzetten voor 
bestuurlijke klussen. “Maar natuurlijk maak 
ik ook meer tijd voor leuke dingen. En ik zal 
vooral genieten van de kleine dingen zoals 
een kleinkind van school halen of een mooie 

wandeling maken met mijn kinderen”. Maar ook 
reisjes met de camper met zijn vrouw staan op 
het programma. 

“Als burgemeester sta je altijd aan. Door te 
wandelen, fietsen of met de camper weg 
te gaan, kan ik echt even mijn hoofd leeg 
maken”. Maar dat betekent niet dat hij zich 
niet meer verder zal ontwikkelen. “Ik wil graag 
maatschappelijk betrokken blijven en mezelf 
blijven ontwikkelen, blijven bewegen en blijven 

“Als burgermeester sta 

je altijd aan. Door te 

gaan wandelen, fietsen 

of met de camper weg te 

gaan, kan ik echt even 

mijn hoofd leeg maken’’
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ontspannen. Zo blijven je hersenen zich ook 
ontwikkelen”. 

Een Bloemetje

Burgemeester Van Belzen geeft ook dat de 
gemeente steeds meer oog heeft gekregen 
voor psychische gezondheid. Thema’s als 
eenzaamheid worden zichtbaarder en meer 
bespreekbaar. “Laten we ook wat meer op elkaar 
letten. Breng eens een bloemetje, een kaartje 
of maak een praatje met je medebewoners. 
Je kunt het ook bij de gemeente melden als 
je je zorgen maakt om iemand, maak het 
bespreekbaar”. 

Favoriete plekken in Barendrecht

Na zo lang in Barendrecht te hebben gewerkt en 
gewoond, heeft de burgemeester natuurlijk wel 
zijn favoriete plekken. “De oude Maasheuvel. 
Wanneer je naar boven loopt, zie je aan de ene 
kant de haven van Rotterdam en aan de andere 
kant de Maas en een groene oase. We zitten 
precies op de scheidslijn tussen Rotterdam en 
de ‘buitenwereld’. En, het is de enige plek waar 
Rotterdam aan ónze voeten ligt”. 

Bewondering

“Wat ik zo mooi vind aan de Barendrechters? Ze 
gaan recht op hun doel af en je weet wat je aan 

ze hebt”. Zegt Van Belzen met trots. 

Vooruitblik
Op de vraag waar we de burgemeester op 10 
jaar zullen vinden antwoord hij “ik ben redelijk 
onrustig, ik blijf actief en ik blijf ook meedenken. 
Ik hoop nog zo vitaal en gezond te zijn als nu. 
Ook hou ik een luisterend oor en als ik iets kan 
doen voor de Barendrechter, zal ik dat doen. 
Voor alle Barendrechters, zonder in hokjes te 
denken”. 

Hij sluit af met een belangrijke boodschap, “de 
waardering en erkenning van mensen, blijf dat 
doen!”

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. 

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

Singalerend 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. Vrijwilligers nemen contact op 
met de deelnemers voor het maken van een 
afspraak.

Cursus Dementie

Dit najaar organiseert KijkopWelzijn een cursus 
dementie. In 5 bijeenkomsten wordt onder 
leiding van een dementiecoach ingegaan op 
verschillende onderwerpen zoals rouw en 
verlies, draagkracht/draaglast, samen zorgen 
en soorten dementie. Voor meer informatie, 
neem contact op met Ingrid Heijkoop via 0180-
691803 of ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl.

Maatjes koffie ochtend

Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Kennis 
maken met anderen die net als u graag eens 
samen wandelen of een kopje koffie drinken? 
U bent van harte welkom op de Maatjes Koffie 
Ochtend in Carnisselande. 15 november 
9:30 – 11:00 uur in ‘t Plein. Voor meer informatie, 
neem contact op met Lenny Janssen via 
0180-691803 of ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl 

Lenny Janssen

Ingrid Heijkoop

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

KijkopWelzijn biedt diverse vormen van 
ondersteuning aan senioren en hoort graag 
wat u van het huidige activiteitenaanbod vindt. 
Middels een vragenlijst willen zij meer te weten 
komen over uw wensen en behoefte. Welke 
activiteiten doet u nu aan mee? Wat mist u in 
Barendrecht?

Het invullen kost slechts een paar minuten van 
uw tijd. U mag de vragenlijst anoniem invullen. 
Onder de ingevulde formulieren wordt een 
cadeaubon verloot ter waarde van € 50,00. 
Indien u hier kans op wilt maken, dient u uw 
gegevens wel in te vullen bij de laatste vraag. 
Ga naar www.kijkopwelzijn.nl/vragenlijst om 
deze in te vullen. Neem voor meer informatie 
contact op via ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

“Voor alle 

Barendrechters, zonder 

in hokjes te denken’’
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KijkopWelzijn speelt een belangrijke rol in de aanpak van eenzaamheid in Barendrecht. Om u 
daarover meer te vertellen, gaan we eerst terug in de tijd. Wist u dat er al bijna vijftig jaar 
onderzoek naar eenzaamheid wordt gedaan? In eerste instantie door gerontologen, omdat 
eenzaamheid als een probleem van de ouderdom werd gezien. Deze overtuiging is, door onderzoek 
over de hele wereld vanuit verschillende disciplines (sociologie, antropologie, psychologie, genetica 
en neurowetenschap) bijgesteld. Eenzaamheid is van toepassing op alle leeftijdsgroepen en lagen 
van de bevolking. Eenzaamheid is dus niet nieuw, het werd al eeuwen geleden door onder andere 
denkers, schrijvers en muzikanten als onderwerp opgevoerd. 

Nieuwe kijk

Wat wel nieuw is, is de wijze waarop we in deze tijd naar eenzaamheid kijken. Het is een bedreiging 
voor de volksgezondheid en het is een probleem van ons allemaal geworden. Het kan tijdelijk, 
licht, matig of ernstig (chronisch) zijn. Met name deze laatste variant is een bedreiging voor de 
gezondheid.  Het heeft psychische en fysieke gevolgen. Het leidt tot ongelukkig zijn en het maakt 
je ook minder gezond. Hierdoor neemt de druk op de gezondheidszorg toe.

Aandacht

Deze druk heeft geleid tot meer aandacht voor 
het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid, 
bijvoorbeeld met het landelijke actieprogramma 
“Eén tegen Eenzaamheid”. Het doel hiervan 
is om in de hele samenleving een beweging 
op gang te brengen die zich inzet tegen dit 
probleem. In Barendrecht startte wij in 2019 
met een actieplan. 

Eenzaamheidbestrijding 

in Barendrecht

Wist u bijvoorbeeld dat er een Akkoord tegen 
Eenzaamheid is in Barendrecht? Diverse 
organisaties hebben hun handtekening gezet, 
waarmee zij aangeven dat eenzaamheid op de 
agenda staat, het bespreekbaar wordt gemaakt 
en actie ondernomen wordt waar mogelijk. 
Verder is er ook een project op het gebied 
van eenzaamheidsbestrijding onder jongeren. 
Deze groepen komen eens per twee weken 
samen om henzelf verder te ontwikkelen. De 
vervoersdienst van Automaatje zorgt ervoor dat 
u altijd naar de activiteiten kunt komen en dat 
vervoer geen belemmering hoeft te zijn. En met 
16 Lief & Leedstraten in Barendrecht wordt er 
goed naar elkaar omgekeken. Deze en meer 
projecten zetten wij dit jaar nog meer op de 
kaart.

Wat nieuw is, is de wijze waarop 

we naar eenzaamheid kijken.

Eenzaamheid

Cursus

In het najaar starten we met twee inhoudelijke 
cursussen, begeleid door geschoolde 
professionals, om zelfkennis en zelfvertrouwen 
te vergroten. Eén van die cursussen richt zich 
op het voorkomen van eenzaamheid, door in 
zes weken een negatieve spiraal in het leven 
om te buigen in een positieve spiraal. De andere 
cursus is er voor mensen die hun eenzaamheid 
aan willen pakken en in een veilige omgeving 
aan de slag willen met een positieve mindset en 
focus op de toekomst. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over eenzaamheid, onze 
aanpak en het beschikbare aanbod? Kijkt u 
eens op www.kijkopwelzijn.nl/eenzaamheid. 
Verder verschijnt er in oktober een magazine, 
specifiek gericht op eenzaamheid. Wilt u dit 
magazine ontvangen, op de hoogte blijven 
van onze activiteiten of meer informatie over 
bovenstaande? Neem contact op via wenv@
kijkopwelzijn.nl of bel 0180 691 802. 

Respijtmaatjes

Soms kun je als mantelzorger moeilijk van huis 
omdat de persoon voor wie je zorgt niet lang 
alleen kan zijn. In dit geval kan het fijn zijn als 
een respijtmaatje de zorg even van u overneemt. 
Bent u mantelzorger en heeft u hier behoefte aan? 
Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. 
Maar misschien bent u juist iemand die graag 
iets wil betekenen op dit gebied. Wij zijn altijd 
op zoek naar mensen die zich in willen zetten om 
de mantelzorg voor een ander iets te verlichten. 
Heeft u een middag in de week over en wilt u 
deze besteden aan iets waar u veel voldoening 
en dankbaarheid uit haalt? Bel of mail ons. Graag 
maken we kennis met elkaar om te kijken of het 
wat voor u is. 

Pluim voor Mantelzorgers

De gemeente Barendrecht deelt jaarlijks een Pluim 
uit aan mantelzorgers als blijk van waardering 
voor alle onbetaalde zorg die geleverd wordt. Het 
formulier voor de aanvraag kunt u downloaden 
via www.kijkopwelzijn.nl of afhalen bij de balie 
van KijkopWelzijn. 

Rouw en Verlies Gespreksgroep

Onlangs zijn wij een gespreksgroep begonnen 
voor iedereen die met verlies te maken heeft 
gehad. Misschien heeft u ook behoefte om met 
anderen die een verlies hebben doorgemaakt in 
gesprek te gaan. U kunt aangeven dat u mogelijk 
interesse heeft door een berichtje te sturen naar 

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. 

balie@kijkopwelzijn.nl of te bellen met 0180-
601800. Wij houden u dan op de hoogte van 
ons nazorgprogramma. Dit najaar bieden wij 
de workshop rouwkaarsen versieren aan. Deze 
workshop is voor iedereen die iemand verloren 
heeft en een mooie creatieve herinnering wil 
maken. Heeft u interesse? Bel of mail ons, dan 
houden wij u op de hoogte van de datum en 
locatie.

November Maand van de Mantelzorg

Heel de maand november is er extra aandacht 
voor mantelzorg(ers). Wilt u ook op de hoogte 
blijven van ons programma? Laat u dan 
registreren als mantelzorger. Wij houden u dan 
regelmatig op de hoogte van ons aanbod aan 
activiteiten.

Het Mantelzorg Adviespunt van KijkopWelzijn 
is er voor alle inwoners en organisaties in 
Barendrecht met vragen op het gebied van 
mantelzorg. Wij bieden informatie en advies, 
training, ontmoeting, ontspanning en coaching. 

Mantelzorg Adviespunt

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

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 
bijvoorbeeld stoelyoga, stoelhockey, gym en 
soms zelfs 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

ANWB Automaatje

Bij KijkopWelzijn zit op maandag- woensdag- 
en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur een 
team vrijwilligers van ANWB Automaatje klaar 
om de verzoeken van inwoners uit Barendrecht 
aan te nemen. Inwoners kunnen zowel ritten 
binnen Barendrecht als (ver) buiten Barendrecht 
aanvragen. Sommige chauffeurs brengen u 
wanneer nodig ook naar Groningen of juist 
beneden in het land. Tevens zijn er chauffeurs 
die het geen probleem vinden om huisdieren 
mee te nemen in hun auto. Dit soort aanvragen 
kunnen telefonisch besproken worden via 0180-
626400. 
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Opruimgezelschap

Kunt u hulp gebruiken bij het opruimen van uw

 zolder of schuur?  

Veel ouderen hebben in hun lange leven talloze bezittingen verzameld. U heeft misschien ook zo’n 
zolder vol met dozen kleding, boeken, speelgoed, kampeerspullen en foto’s. Allemaal spullen die 
u nog een keer wilt uitzoeken. Vervolgens komt het er maar niet van om alles zelf aan te pakken. 
Herkent u dat? Dan kunnen de vrijwilligers van Het Opruimgezelschap u misschien een handje 
helpen.  

U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met 
de coördinator van het Opruimgezelschap. 
Zij komt bij u thuis en samen bespreekt u 
wat uw wensen zijn. Daarna kan een tweetal 
vrijwilligers zes keer komen om u te helpen bij 
het ordenen en opruimen. Natuurlijk houdt u 
zelf de regie: u bepaalt wat u wilt bewaren. Er 
is ook voldoende tijd voor een goed gesprek 
over alle herinneringen die de spullen bij u 
oproepen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de 
spullen die u kwijt wilt netjes worden afgevoerd 
naar de milieustraat. Nog goede spullen gaan 
zoveel mogelijk naar adressen waar ze worden 
hergebruikt.

Opruimen is moeilijk, zeker als je ouder bent. 
Je moet veel keuzes maken en het is een soort 
‘oefenen met afscheid’. De vrijwilligers van het 
Opruimgezelschap respecteren dat. Zij krijgen 
een professionele training waarin zij leren om 
u te begeleiden zodat het samen opruimen zo 
prettig mogelijk verloopt.

Is het voor u moeilijk om op zolder te komen? 
Kunt u geen zware dozen meer tillen? Wilt u uw 
familieleden niet belasten met uw spullen uit 
verleden? Weet u niet waar u moet beginnen? 
Aarzel dan niet om hulp te vragen. De vrijwilligers 

staan u graag bij om u weer ruimte en overzicht 
in huis te geven. En bedenk: opruimhulp is 
net zo gewoon als tuinhulp of een hulp in de 
huishouding.    
 
Bent of kent u iemand die gratis hulp kan 
gebruiken bij het opruimen? Neem dan 
contact op met Petra Teunissen, p.teunissen@
samenouderworden.nl of bel 06-41666977. 
Het Opruimgezelschap is een project van 
Woonstichting Patrimonium, Stichting Present 
en Samen Ouder Worden.  

Stichting 

de Toekomst

Liefdevolle aandacht, dat is wat bij de Toekomst bovenaan staat. Vanaf 2015 zijn zij geopend in de 
Oude Pastorie, in het oude centrum van Barendrecht. In het huisje naast de watertoren worden 
kleinschalige activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er een klusclub en een kruidentuin waar 
mensen aan de slag kunnen. Op elke dagbesteding (behalve de klusclub) wordt vers gekookt en 
warm gegeten. 

Wanneer kunt u deelnemen aan begeleiding of 
dagbesteding? Voor deelname is een indicatie 
vanuit WMO of het Zorgkantoor nodig. Voor 
meer informatie of hulp bij het aanvragen van 
een indicatie kunt u contact opnemen met 
KijkopWelzijn of het Wijkteam. Direct contact 
met ons kan via mail en telefoon. Vraag naar 
Betty Guijs.

T | 06-55598673
M |info@zorggroepdetoekomst.nl

Het team bestaat uit enthousiaste professionals, 
stagiaires en vrijwilligers. Elke dag doen zij hun 
best om er een gezellige dag van te maken waar 
eigen regie en kracht voorop staan. 

Er worden verschillende activiteiten 
georganiseerd. Denk aan wandelen, 
geheugentraining en creatieve activiteiten. Ook 
kunnen deelnemers worden opgehaald door 
onze chauffeurs. Mocht deelnemen op locatie 
niet mogelijk zijn, bieden wij ook begeleiding 
aan huis aan. 

Samen eten

Bent u alleenstaand en wilt u graag eens gezellig samen met anderen eten? In Barendrecht 
zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Het is wel belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt.

Samen aan Tafel 

Wanneer:  Elke eerste vrijdag van de maand, 12:00 uur tot 13:30 uur.
Waar: De Immanuëlkerk, Klarinetweg 2. 
Kosten: Een kleine, vrijwillige bijdrage van € 1,00 tot € 5,00. 
Aanmelden: Via 06 16847334 of samenaantafel@immanuelkerk-barendrecht.nl. 

Eetgroep d’Ontmoeting 

Wanneer: Maandag en dinsdag, één keer per drie weken, vanaf 12.00 uur. 
Waar: Naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 146. 
Kosten: circa € 5,00. 
Aanmelden: Via 06 15377513 of lvandoorn@hetnet.nl. 

Eetgroep Op verhaal komen aan tafel

Wanneer: Eén keer per maand op zaterdagavond.
Waar: In Carnisse Haven, Noordersingel 30.
Kosten: €5 euro
Aanmelden: Via 06 41666977 afvandermeijden@kpnmail.nl. 
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Buurtkastje van Barendrecht

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. 

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. 

Gemeentegids 

wordt ‘Sociale kaart’

De papieren ‘Gemeentegids’ verscheen 
in 2020 voor het laatst. Het boekje met 
informatie over de gemeente Barendrecht 
en alle organisaties in ons dorp is vervangen 
door de website van de gemeente én de 
website www.wiewatwaarbarendrecht.nl. 
Deze digitale ‘sociale kaart’ bevat informatie 
voor inwoners, vrijwilligers, organisaties 
en zorgverleners in het sociale domein. Op 
www.wiewatwaarbarendrecht.nl staan de 
gegevens van al deze 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. Op initiatief 
van en met ondersteuning van Samen 
Ouder Worden is aan die website nu een 
agenda toegevoegd met activiteiten die 
de Barendrechtse instanties organiseren. 
U kunt de agenda zelf filteren op locatie, 
leeftijd van de doelgroep en het thema van 
de activiteiten. Zo vormt de website een 
aanvulling op deze Ontmoetingsgids.Bent u 

zelf actief in een organisatie voor of door 
senioren? Dan kunt u de site 
www.wiewatwaarbarendrecht.nl gebruiken 
om te laten zien wat u kunt betekenen voor 
mensen en wat u allemaal doet. Doe mee 
en zet al uw activiteiten en evenementen 
kosteloos in de digitale agenda. Alle 
activiteiten zijn welkom: voor jong en oud, 
gratis of tegen een toegangsprijs, in Oost- 
of West-Barendrecht.  Het invullen van de 
agenda wijst zichzelf en kost niet veel tijd. 
Zo hoeft u terugkerende activiteiten slechts 
één keer in te voeren. 

U kunt als privépersoon meedoen of namens 
je organisatie. Stuur een mail naar 
contact@wiewatwaarbarendrecht.nl met de 
naam van de organisatie en het e-mailadres 
dat u wilt gebruiken. U wordt dan uitgenodigd 
als beheerder van uw organisatie zodat u 
zelf de activiteiten kunt invoeren.
 
  

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.

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. 
Bel met  070-4455 888.

Handige 

informatie

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 aanvraag kan gedaan worden 
door te bellen met 140180 of digitaal via de 
website van de gemeente met Digi-D.
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Colofon
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Aan deze editie werkten mee:
Aafje Op Stap, Aafje thuiszorg, 
Biljartvereniging Carnisselande, 
Bridgeclub Sans Atout, Burgermeester Van 
Belzen, Gemeente Barendrecht, Jeu de 
Boulesvereniging Vitesse, KijkopWelzijn, 
Laurens Thuiszorg, PCOB, KBO, Muziekschool 
de Baerne, Samen Ouder Worden, Stichting 
Present, Woningcorporatie Patrimonium, 
Zorggroep de Toekomst

Drukwerk: De Bondt Barendrecht

De drie ‘Ontmoetingsgidsen’ in 2021 zijn 
mede tot stand gekomen met financiële 
steun van Samen Ouder Worden Barendrecht 
(SOW). Samen Ouder Worden is gericht op 
het versterken van vrijwillige inzet voor en 
door ouderen. Verbinding is de rode draad. 
In Barendrecht bieden allerlei vrijwillige en 
professionele organisaties activiteiten en 
hulp aan. Veel ouderen vertelden ons dat 
zij graag een overkoepelend boekje wilden 
ontvangen met het verzamelde aanbod 
van al die organisaties. Deze uitgebreide 
Ontmoetingsgidsen zijn een antwoord 
op hun vraag. Wij hopen dat de boekjes 
bijdragen aan waardevolle ontmoetingen in 
ons dorp.  

Voor meer informatie: 
www.samenouderworden.nl, 

Ergotherapie? Wat is dat? 

Ergotherapie zorgt ervoor dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. 
Het zorgt er voor dat bij dagelijkse 
activiteiten zelfstandig kunnen wroden 
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan 
zijn,  persoonlijke verzorging, werk of 
het huishouden. Ergotherapie helpt 
mensen die ondanks ziekte, beperking of 
ouderdom toch graag zelfstandig willen 
blijven. Ergotherapie zet uw beperkingen 
om in mogelijkheden!

Wist u dat ergotherapie wordt vergoed 
vanuit uw basisverzekering en dat u recht 
heeft op 10 uur ergotherapie per jaar? 

Waar kan Ergotherapie u bij helpen?

• Zelfstandig kunnen verplaatsen in 
huis of buiten.Ook helpen wij met de 
aanvragen van hulpmiddelen bij de 
zorgverzekering of de gemeente.

• Het voorkomen van valpartijen in en 
rondom het huis door valpreventie 
training.

• Zelfstandig wassen en aankleden.
• Mantelzorg ondersteuning, zodat u zo 

lang mogelijk op een goede manier 
voor uw man/vrouw of familielid kan 
blijven zorgen

• Bij geheugenklachten het (op)nieuw 
aanleren van activiteiten, ook bij 
dementie kunnen mensen nog veel 
leren.

• Meer balans in dagelijkse activiteiten bij 
chronische klachten als vermoeidheid, 
pijn of burn-out.

• Advies voor een goede houding tijds 
dagelijkse activiteiten, wanneer u rug/
nek en of schouderklachten heeft. 

Ergotherapie Barendrecht |  Konijnenburg 3, 2994 EP Barendrecht | 06-24718840
info@ergotherapie-barendrecht.nl | www.Ergotherapie-Barendrecht.nl
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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 

Vanaf 2022 kunt u de gids afhalen op onderstaande locaties

Kantoor KijkopWelzijn | Binnenlandse Baan 30
Laurens Borgstede | Marjoleinlaan 43

Dienstencentrum de Windsingel | Windsingel 166
Sporthal de Waterpoort | Middeldijkerplein 9

Gemeentehuis Barendrecht| Binnenhof 1
Bibliotheek AanZet Kruispunt | Middenbaan 111

Bibliotheek AanZet ‘t Plein | Middeldijkerplein 248
Laurens De Elf Ranken | Middeldijkerplein 28

Aafje Thuiszorg | Middeldijkerplein 6
Zorggroep de Toekomst | Dorpsstraat 146
Buurtkamer Vrijenburg | Vrijenburglaan 61
Ergotherapie Barendrecht | Konijnenburg 3 


