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Zoveel te doen 

in Barendrecht

Beste lezer,

Op het moment van schrijven is het buiten 15 
graden en schijnt de zon. Toch is de  laatste 
maand van 2022 aangebroken en gaan we 
richting de feestdagen en het nieuwe jaar.

De afgelopen maanden hebben er veel mooie 
activiteiten plaatsgevonden en laten we met 
z’n allen hopen dat we 2022 positief en met 
veel mooie en gezellige fysieke momenten af 
kunnen sluiten. 

In deze Ontmoetingsgids treft u veel activiteiten 
die het  gehele jaar aangeboden worden, maar 
ook activiteiten die in de aankomende periode 
zijn. Ook in het nieuwe jaar brengen wij, met 
alle organisaties die meewerken, drie maal deze 
gids uit. Wij voorzien u graag van de nodige 
informatie, laten u zien hoe u zich kan inzetten 
voor andere inwoners en/of organisaties. 
Daarnaast kunt u vinden waar welke activiteit 
te doen is.

Mijn dank gaat in het bijzonder uit 
naar Ergotherapie Barendrecht en 
Ondernemersvereniging Carnisse Veste. De 
afgelopen drie edities hebben we mede dankzij 
hun advertenties deze gids voor u kunnen 
maken.

Ik wens u veel leesplezier, er staan weer veel 
mooie en ook nieuwe activiteiten en producten 
in deze gids.

Mocht u een organisatie of activiteit voor senioren 
kennen die nog niet in deze gids voorkomt, 
dan horen wij dat graag. Dat geldt ook voor 
wijzigingen van de genoemde activiteiten.  

Als daarin iets niet klopt, verzoeken wij u dat 
door te geven via het e-mailadres. 

Tevens is het mogelijk de volgende edities 
van dit magazine digitaal te ontvangen. Stuur 
hiervoor een e-mail naar info@kijkopwelzijn.nl. 
Ik wens u vast hele mooie dagen en een gezond 
en gelukkig 2023 toe.

Met vriendelijke groet,

Marlies Burger
Projectleider KijkopWelzijn

Heeft u vragen? Bel ons gerust:

ACTION 0228 565 656
ALBERT HEIJN 0180 626 998
ALEXANDERSHOEVE 0180 397 589
AMI KAPPERS 0180 628 308
ANYTIME FITNESS 0180 200 202
AQUAMARIJN JUWELIER 0180 850 740
BAKKER KLOOTWIJK 010 303 3246
BIG SUN 0180 851 000
BLOKKER 0180 619 443
BRAINWASH KAPPERS 06 4719 3823
DE DIERENVRIEND 0180 623 826
DE GOUDREINET 0180 618 733
ETOS 0180 620 670

FACELAND 088 101 4600

FIETSENWINKEL 
BARENDRECHT

0180 234 017

FLOWERS & WOOD 0180 444 075
GALL&GALL 0180 620 180
HAIRPORT BARBERSHOP 0180 859 293
HANS ANDERS 088 274 5536
HEMA 0180 612 107
INTERTOYS 088 334 3717
JAYA’S 085 483 4844
JUMBO 0180 617 057
KIPPIE 0180 769 035
KRUIDVAT 0318 798 000

KRUITHOF OPTIEK 0180 625 430
KWALITARIA 0180 532 880
MIKE’S JUST FOR MEN 0180 842 149
MS MODE 0180 769 268
NAILS & SPA 06 1521 8262
NELSON 088 008 8191
ONLY 0180 222 059
PRIMERA 0180 532 598
SHOEBY 0180 532 240
VIP LADIES FASHION 0180 620 991
VISSIE 0180 769 089
YOUR CHOICE 0180 610 620
ZEEMAN 088 007 0288
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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: De Huiskamer, Onderlangs 11.
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: De Huiskamer, Onderlangs 11.
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: € 4,00. 
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, 
Vrijenburglaan 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, 
Vrijenburglaan 61.
Kosten: € 5,00.
Aanmelden: Aanmelden niet noodzakelijk. 
Voor vragen wenv@kijkopwelzijn.nl. 

Baernekoor

Gezellig seniorenkoor.
Wanneer: Elke dinsdag van 09:45 tot 
11:30 uur.
Waar: Muziekschool De Baerne, 
Buitenlandse Baan 1.
Kosten: € 185,00 per jaar.
Aanmelden: Via miranda@cultuurlocaal.
nl.

Sportief

Badminton 50+

Recreatief badminton voor mannen en 
vrouwen.
Wanneer: Elke donderdag van 16:30 tot 
17:30 uur.
Waar: Waterpoort, Middeldijkerplein 9.
Kosten: €75,00 per seizoen.
Aanmelden: Via 06 20159096.
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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 & waar: Elke maandag van 
14:00 tot 15:00 uur en elke donderdag 
van 09:30 tot 10:30 uur in De Huiskamer, 
Onderlangs 11.

Wanneer & waar: Elke maandag 09:30 tot 
10:30 uur en elke maandag van 11:00 tot 
12:00 uur in Waterpoort, Middeldijkerplein 
9.
Kosten: € 30,00 voor 10 lessen. 
Aanmelden: Via 0180 691 803 of  
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl. 

Koersbal

Rustige en eenvoudige beweging met een 
competitief tintje.
Wanneer: Elke maandag en woensdag van 
09:15 tot 11:30 uur.
Waar: KV Vitesse, Dierensteinweg 6B.
Kosten: € 9,00 per kwartaal.
Aanmelden: Via 0180 691 803 of 
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: De Huiskamer, Onderlangs 11.
Kosten: € 65,00 voor 10 lessen. Gratis 
proefles. 
Aanmelden: Via 06 45462267 of 
sportschoolw12move@gmail.com. 

Jeu-de-Boulesvereniging 

Vitesse 

Wanneer: Iedere maandag-, woensdag- 
en zaterdagmiddag, vanaf 13:30 uur.
Waar: Terrein van De Korfbalvereniging, 
Sportpark de Bongerd, Dierensteinweg.
Aanmelden: Via 06 33714427 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. 

Samen in Beweging

De activiteit bestaat uit een gevarieerd 
sport- en beweegaanbod.
Wanneer: Elke vrijdag van 10:00 tot 11:00 
uur.  
Waar: Verzamellocatie BLOK0180, 
Haarspitwei 9.
Kosten: € 20,00 per half jaar.
Aanmelden: Via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl.

Biljarten Carnisselande

Gezellige senioren biljartvereniging. 
Wanneer: Maandag tot en met vrijdag van 
10:00 tot 12:30  uur. Competitie: maandag 
tot en met vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.
Waar: Riederpoort, Riederhagen 2.
Kosten: Lidmaatschap € 120,00 per jaar.
Aanmelden: via bv.carnisselande@
upcmail.nl of 06 51515212. 

Indoor Bowls

Wanneer: Elke woensdag vanaf 13:30 uur.
Waar: Riederpoort, Riederhagen 2.
Kosten: € 15,00 per maand.
Aanmelden: Via marcovandrunen1939@
gmail.com of 010 42 93 26. 

Koersbal Carnisselande

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

Fitgym

Wanneer: 
Maandag 14:45 tot 15:45 uur 
(MFA Kruidentuin 6)
Dinsdag 15:30  tot 16:30 uur 
(Vrijenburgpoort, Hertenburg 32)
Woensdag 10:15 tot 11:15 uur 
(MFA Kruidentuin 6)
Woensdag 14:00 tot 15:00 uur 
(Waterpoort, Middeldijkerplein 9)

Kosten: € 16,00 per maand, 12 maanden 
per jaar. 

Aanmelden: Via ferpolder@hetnet.nl.

Dynamic-tennis

Wanneer: Elke donderdag van 08:45 tot 
11:00 uur 

Waar: Driesprong, Marijkesingel 20.

Kosten: € 23,00 per maand, 12 maanden 
per jaar.

Aanmelden: Via ferpolder@hetnet.nl.

Ontmoeting

Klaverjassen

Klaverjassen en jokeren.
Wanneer: Elke vrijdag vanaf 19:00 uur.
Waar: Riederpoort, Riederhagen 2.
Kosten: € 2,50.
Aanmelden: Via a.vermasen@upcmail.nl 
of 06 51515212.

Yoga-fit Waterpoort

Wanneer: Elke dinsdag van 10:30 tot 
11:30 uur.

Waar: Waterpoort, zaal Golfslag, 
Middeldijkerplein 9.

Kosten: € 50,00 voor 10 lessen.

Aanmelden: Via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl.

Yoga-fit BLOK0180

Wanneer: Elke donderdag van 09:30 tot 
10:30 uur.
Waar: BLOK0180, Haarspitwei 9.
Kosten: € 50,00 voor 10 lessen.
Aanmelden: Via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl.

Fietsclub

Elke week een rondje fietsen van 15 - 20 km in 
de omgeving van Barendrecht.
Wanneer: Elke donderdag van 10:45 tot 
12:30 uur.
Waar: Verzamellocatie BLOK0180, 
Haarspitwei 9.
Kosten: Gratis.
Aanmelden: Via buurtsportcoach@
kijkopwelzijn.nl.

Koffieochtend + lunch

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
Wanneer: Elke dinsdag vanaf 10:00 uur 
met aansluitende lunch.
Waar: De Huiskamer, Onderlangs 11.
Kosten: Gratis (koffie € 1,00).
Aanmelden: Via pantry@kijkopwelzijn.nl 
of 0180 691 800.
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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: Tweede en vierde vrijdag van de 
maand om 13:30 uur.
Waar: Waterpoort, Middeldijkerplein 9. 
Kosten: € 3,00 voor 6 rondes.
Aanmelden: Janny Kofmant, via 0180 617 
805. 

Klaverjassen

Wanneer: Elke dinsdag vanaf 19:30 tot 
22:00 uur.
Waar: Waterpoort, Middeldijkerplein 9. 
Kosten: € 4,00 per maand.
Aanmelden: Via henhverhagen@caiway.nl 
of 06 4987019. 

Activiteiten Bibliotheek AanZet 

‘t Plein, Middeldijkerplein 248       

De bieb helpt!

Steeds meer zaken regel je online: DigiD, ID, 
paspoort, rijbewijs, huurtoeslag, zorgtoeslag, 
studiefinanciering en het betalen van een 
boete. Hoe pakt u dat aan? De bieb helpt! 
Heeft u hulp nodig bij online aanvragen of 
andere online formulieren van bijvoorbeeld de 
zorgverzekering, gemeente, belastingdienst, 
bank en het uitzendbureau? Kom dan langs 
op ons gratis informatiepunt. U bent van harte 
welkom elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in de Bibliotheek Carnisselande en elke dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek Het 
Kruispunt. 

Cursus Klik & Tik

Klik & Tik is een gratis cursus van zes tot acht 
lesdagen voor mensen die (beter) willen leren 
omgaan met de computer en het internet. 
Internetbankieren, inloggen met DigiD, 
een treinreis plannen of belastingaangifte 
doen. Aanmelden is verplicht en kan via: 
taalpuntbarendrecht@debibliotheekaanzet.nl 
of 088 242 5050 (Het Kruispunt) en 088 2425 
072 (‘t Plein)

Taalcafé

Wilt u beter worden in de Nederlandse taal? 
Kom dan langs bij het Taalcafé. Samen met 
een taalcoach bespreekt u verschillende 
onderwerpen, zodat u de Nederlandse taal nog 
beter kunt begrijpen. Voor meer informatie 
gaat u naar www.debibliotheekaanzet.nl/
taalcafe/barendrecht.

Koffie & de Krant

Elke dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur 
is er in ’t Plein een ontspannen koffieochtend 
voor ouderen die met anderen willen bijpraten 
over de krant of het leven. Aanmelden is niet 
nodig, kom gezellig binnenlopen!

Aangehaakt

Elke vrijdag van 10:30 tot 12:00 uur kunt u in 
de Bibliotheek Carnisselande terecht voor een 
nieuwe activiteit: Aangehaakt! Er is gelegenheid 
om patronen uit te wisselen, inspiratie op 
te doen en van elkaar te leren. Beginner of 
gevorderde, jong of oud, iedereen is welkom. 
Neem zelf je wol, haak- of breiwerk mee, dan 
zorgen wij voor de koffie en thee. Aangehaakt 
is hét moment om vooral leuk contact te krijgen 
met elkaar.

Bekijk al onze activiteiten op 
www.deb ib l io theekaanzet .n l /ac t iv i te i ten/
barendrecht

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: De Huiskamer, Onderlangs 11.
Kosten: Gratis (koffie € 1,00).
Aanmelden: Via pantry@kijkopwelzijn.nl 
of 0180 691 800.

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, 
Vrijenburglaan 61.
Kosten: Gratis.
Aanmelden: Aanmelden niet nodig. Voor 
vragen wenv@kijkopwelzijn.nl. 

Koffieochtend

Ontmoeting onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
Wanneer: Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 
uur. 
Waar: De Huiskamer, Onderlangs 11.
Kosten: Gratis (koffie € 1,00).

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

Vereniging 

Postzegelverzamelaars

Wanneer: Elke derde vrijdag van de 
maand van 19:30 tot 22:00 uur.
Waar: Gebouw Het Trefpunt, Dr. 
Kuyperstraat 4. 
Kosten: € 12,50 per jaar.
Aanmelden: Via 0180 613 033. 

Het Kruispunt, Middenbaan 111
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Toekomst Reizen wordt Hand in Hand Reizen

Al jaren biedt Toekomst Reizen daguitjes 
en vakantiereisjes aan. Omdat het eerst 
cliënten van Stichting de Toekomst betrof die 
meegingen, was de link naar de stichting geen 
enkel probleem. Maar ze hebben gemerkt dat 
er ook van buitenaf steeds meer interesse is 
voor uitjes en reizen. Om deze reden hebben ze 
gekozen voor een andere naam. 

Begeleiding

Dennis Homann en Betty Guijs zijn de vaste 
begeleiders, beiden hebben veel ervaring met 
zorg en begeleiding van mensen. Lichte zorg 
geven, medicatiebeheer, rolstoel duwen is geen 
enkel probleem.

Reizen

Op de vraag wat er zoal georganiseerd wordt, 
antwoordt Dennis enthousiast: “We doen 
eigenlijk van alles, zo zijn we het afgelopen 
jaar een paar dagen naar de Efteling geweest. 
Daarnaast gingen we naar Duitsland en maakten 
we in Nederland verschillende reisjes.” 

Dagtochten

“We organiseren ook dagtochten zoals naar 
Futureland op de Maasvlakte en de Kerstmarkt 
in december. Volgend jaar staan het Delfts 
Blauw-museum, de stroopwafelfabriek en de 
kersenkwekerij op het programma”, gaat Dennis 
verder.

2023

De reizen voor 2023 zijn ook bekend. 
Bestemmingen zijn Suriname, Spanje en New 
York. Op de vraag hoeveel mensen mee kunnen 
antwoordt Betty: “Er kunnen gemiddeld 30 
mensen mee met een busreis, verre reizen zijn 
kleinschaliger. Soms is zwaardere zorg nodig, 
dan gaan partners vaak ook mee. Als iemand 
dit juist liever niet wil, kan er altijd vanuit ons 
een extra begeleider mee. We kunnen ons goed 
voorstellen dat de mantelzorger ook even wil 
genieten van de vakantie en rust.”

Betty vervolgt: “Het is zo fijn om te zien dat 
mensen helemaal tot rust komen, genieten van 
de vakantie en lekker loskomen tijdens de 

muziekavond. Als begeleider word je daar ook 
blij van. We zijn de hele dag bezig om mensen 
op hun gemak te stellen en als je mensen dan zo 
ziet genieten weet je weer precies waarom we 
gestart zijn met het organiseren van reisjes.”

Op de vraag voor wie de reizen en uitjes zijn, 
antwoordt Dennis: “Voor iedereen! Niet specifiek 
voor mensen met dementie, ook voor mensen 
met somatische of psychische klachten. Maar 
ook partners, mantelzorgers of mensen die 
niet meer alleen kunnen reizen en zich prettig 
voelen in een groep zijn van harte welkom.”
Betty gaat verder: “Wat zo uniek is aan Hand in 
Hand Reizen is dat het kleinschalige activiteiten 
en reizen zijn waar mensen goed begeleid 
worden. We houden ook altijd contact met de 
familie van de deelnemers.”

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neem 
dan contact op via info@handinhandreizen.nl of 
via 06 55598673. Bezoek onze website: 
www.handinhandreizen.nl

Spreekuren

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 tot 12:00 uur
Buurtkamer Vrijenburg, Vrijenburglaan 61.
Dinsdag 13:00 tot 15:00 uur
Bibliotheek ‘t Plein, Middeldijkerplein 248.
 
Woensdag 10:00 tot 12:00 uur
Bibliotheek het Kruispunt, Middenbaan 
111.
Donderdag 14:00 tot 16:00 uur
Kantoor Wijkteams, Kruidentuin 8a.

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.

Kantoor KijkopWelzijn, Binnenlandse Baan 
30, elke tweede maandag van de maand 
van 15:30 tot 16:30 uur.

‘t Plein, Middeldijkerplein 248, elke laatste 
donderdag van de maand van 15:00 tot 
16:00 uur.
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Ouderenwerk KijkopWelzijn

Maak kennis met...

Ingrid Heijkoop en Lenny Janssen, 
ouderenadviseurs KijkopWelzijn.
Wij zijn Ingrid en Lenny, ouderenadviseurs 
in Barendrecht vanuit KijkopWelzijn. Voor 
allerhande vragen kunt u bij ons terecht: wonen, 
voeding, beweging, gezondheid, mobiliteit, 
activiteiten, rouw, zingeving of andere vragen. 
Wij denken met u mee!  
KijkopWelzijn organiseert onder andere:
• Wekelijks recreatieve activiteiten 

om (nieuwe) mensen te ontmoeten: 
koffie-ochtenden, spelletjesmiddagen, 
wandelingen, koersbal enzovoort. 

• Maandelijkse bijeenkomsten: 
themabijeenkomsten rondom ‘ouder 
worden in Barendrecht’, Mantelzorgcafé’s, 
Alzheimercafé’s, gezondheidsspreekuren, 
cursus ‘omgaan met dementie’ voor 
mantelzorgers, gespreksgroep ‘rouw en 
verlies’ enzovoort. 

Als ouderenadviseurs denken wij graag met 
u mee. Bel ons gerust als u meer wilt weten: 
0180 691 803. Spreekt u de voicemail in, dan 
bellen wij u terug. U kunt ook mailen naar 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl.

Overige activiteiten en nieuwsbrief

Het ouderenwerk organiseert verschillende 
activiteiten. Wilt u meer onder de mensen 
komen of er af en toe even tussenuit? Kom 
dan naar de terugkerende activiteiten zoals 
wandelen, schilderen of zwemmen. 

Daarnaast organiseert het Ouderenwerk  
maandelijks themabijeenkomsten die gaan 
over onderwerpen als zelfstandig blijven 
wonen, ergotherapie of vragen rondom het 
levenseinde.

Ontvangt u graag iedere maand een nieuwsbrief 
vanuit het Ouderenwerk van KijkopWelzijn over 
nieuwe initiatieven, themabijeenkomsten en 
interessant nieuws voor ouderen in Barendrecht? 
Stuur een mail naar ouderenwerk@
kijkopwelzijn.nl ovv ‘nieuwsbrief’ 

Themabijeenkomst 

‘Vragen rondom levenseinde’

Wanneer: Dinsdag 13 december van 19:00 
tot 21:00 uur

Waar: BLOK0180, Haarspitwei 9.

Aanmelden: Via 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of 
0180 691 800.

Cursus dementie voor 

mantelzorgers 
Voorjaar 2023 start een nieuwe cursus 
dementie voor mantelzorgers. In vijf 
bijeenkomsten van 14:00 tot 16:00 uur wordt 
onder andere stil gestaan bij de verschillende 
vormen van dementie, hoe u het zorgen 
vol kunt blijven houden, en ook rouw en 
verlies; wat betekent het als u uw partner 
ziet veranderen door dementie? Voor meer 
informatie kunt u bellen via 0180 691 803 of 
mailen naar ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl

Gespreksgroep Rouw & Verlies

De nieuwe groep Rouw & Verlies start in 
september 2023. Onder begeleiding met 
elkaar in gesprek gaan over het omgaan met 
verlies, maar ook het opnieuw vormen van uw 
toekomst. Neem voor meer informatie alvast 
contact op via ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl 
of bel 0180 691 800.

Ingrid Heijkoop & Lenny Janssen

Signalerend Huisbezoek

Maandelijks ontvangen ongeveer 60 inwoners 
van 75 jaar en ouder een brief met een 
uitnodiging voor een huisbezoek. 

Vrijwilligers van KijkopWelzijn gaan op bezoek 
en nemen de tijd voor een uitgebreid gesprek. 
Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. 
wonen, gezondheid, vervoer, tijdsbesteding en 
zelfredzaamheid. Veel staat in het teken van zo 
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Doel 
van het huisbezoek is om mensen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op alles wat met 
het ouder worden te maken heeft. Eventuele 
problemen kunnen we vroegtijdig bespreken. 
De vrijwilliger kan doorverwijzen naar hulp of 
voorzieningen indien de inwoner daar behoefte 
aan heeft. Als er na het huisbezoek van de 
vrijwilliger nog vragen zijn, pakt één van de 
ouderenadviseurs van KijkopWelzijn dat verder 
op.

We spreken met Lia. Zij is vrijwilliger bij 
KijkopWelzijn en legt huisbezoeken af bij 
inwoners van Barendrecht. Lia is sinds vorig 
jaar vrijwilliger Signalerend Huisbezoek. Zij is 
na haar pensioen gestart als vrijwilliger, zo zit 
ze niet alleen thuis, heeft ze een iets leuks te 
doen en kan ze iets voor een ander betekenen. 
Lia vindt het waardevol om te luisteren naar 
een ander. “Ieder bezoek is anders, iedere 
deelnemer heeft zijn of haar eigen unieke pad 
afgelegd  en heeft daar zijn of haar eigen unieke 
verhaal bij.” 

Lia is graag met anderen in gesprek en komt 
zelf door deze bezoeken regelmatig onder 
de mensen. Lia gebruikt een vragenlijst die 
vanuit KijkopWelzijn wordt aangeleverd om 
het gesprek met deelnemers te voeren. 
Deze vragenlijst is de rode draad, maar er is 
absoluut tijd en ruimte voor eigen verhalen 
en inbreng van de deelnemers. Lia geeft aan 
dat deelnemers de gesprekken fijn vinden, 
men wordt goed voorzien van informatie en/
of advies. Daarnaast is het luisterend oor en de 
tijd en de aandacht die vrijwilligers, van grote 

waarde voor deelnemers. Lia wil benadrukken 
dat alle inwoners vanaf 75 jaar een uitnodiging 
krijgen voor een huisbezoek. Deze bezoeken 
leggen de vrijwilligers ook  af wanneer alles nog 
goed gaat bij inwoners en wanneer zij (nog) 
geen hulp of ondersteuning nodig hebben. Juist 
dan komen de vrijwilligers ook graag bij u langs 
om u te voorzien van informatie, zodat u weet 
waar u terecht kunt wanneer u in de toekomst 
wel hulp of ondersteuning kunt gebruiken. 
“Wij hopen dat u zo lang mogelijk gezond en 
zelfstandig kunt blijven wonen, maar voorzien 
u graag preventief van informatie en advies”, 
sluit Lia af.

Ik wilde op voorhand de juiste 

informatie hebben, waar ik 

terecht zou kunnen wanneer 

dit in de toekomst toch nodig 

zou zijn.” 

Mevrouw Graafland deelt haar ervaringen als 
deelnemer van het Signalerend Huisbezoek. 
Mevrouw Graafland geeft aan dat zij onlangs 
een fijn gesprek heeft gehad met een vrijwilliger 
van het Signalerend Huisbezoek. “Het was een 
fijn gesprek, ik heb antwoord gekregen op al 
mijn vragen, veel informatie ontvangen en 
naast dat het een fijn gesprek was, was het ook 
gezellig.”

Mevrouw geeft aan “Ik mankeer niks dus daar 
had ik dit gesprek niet voor nodig, maar ik heb 
wel een bepaalde leeftijd waarop van alles 
kan gebeuren. Ik wilde op voorhand de juiste 
informatie hebben, waar ik terecht zou kunnen 
wanneer dit in de toekomst toch nodig zou zijn.” 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt 
u een afspraak maken voor een Signalerend 
Huisbezoek? Neem contact op via 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of
0180 691 800.
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Buurtkamer Vrijenburg

Buurtkamer Vrijenburg is een gezellige 
buurtkamer waar verschillende activiteiten 
door vrijwilligers georganiseerd worden voor 
alle bewoners van Barendrecht. Zo is er onder 
andere de mogelijkheid om te schaken, kan er 
deelgenomen worden aan de schilderclub en 
kunnen er ook schilderlessen gevolgd worden. 
In Buurtkamer Vrijenburg is nog ruimte voor 
nieuwe activiteiten, zowel overdag, in het 
weekend als in de avond. Denk hierbij aan 
creatieve activiteiten en spelactiviteiten die u 
graag met een groep bewoners wilt doen maar 
waar u zelf de ruimte niet voor heeft. Ook het 
bij elkaar komen van een groep bewoners met 
een gedeelde interesse onder het genot van 
een kopje koffie behoort tot de mogelijkheden. 
Vindt u het leuk om als vrijwilliger een activiteit 
in de Buurtkamer te organiseren of heeft u 
interesse om deel te nemen aan een activiteit? 
Neem contact op via wenv@kijkopwelzijn.nl. U 
kunt ook bellen naar 0180 691 802 en vragen 
naar Ciska de Paauw of Esther Naaijen. Wij 
bespreken graag de mogelijkheden met u.

Wijk- en Vrijwilligerswerk

Agenda Buurtkamer 

• Maandag, 10:00 tot 14:00 uur     
Lotgenotengroep ’t Anker (‘t Anker is 
een ontmoetingsplaats voor iedereen die 
met kanker in aanraking is gekomen, als 
patiënt, ex-patiënt, naaste of nabestaande.)                                        
Kosten €3,00 per keer voor aanschaf van 
materialen.

• Maandag, 19:00 tot 21:30 uur     
Hindoestaanse Muziek- en Zanggroep 
(60+). Geen kosten.

• Dinsdag, 13:00  tot 15:30 uur     Koffiemiddag 
senioren. Geen kosten.

• Woensdag, 09:30 tot 12:00 uur     
Schilderclub (deelnemers nemen hun eigen 
spullen mee en werken aan hun eigen 
project). Geen kosten.

• Woensdag, 13:30 tot 16:30 uur     
Schaakmiddag. Geen kosten.

• Woensdag, 18:30 tot 21:00 uur     
Hindoestaanse Zanggroep. Geen kosten.

• Donderdag, 9:30  tot 12:00 uur       Schilderles 
(materialen worden door de gastvrouw 
aangeschaft en men werkt onder haar 
begeleiding aan hetzelfde project). 
Kosten €5,00 per keer voor aanschaf van 
materialen.

• Zondag, 10:00  tot 12:30 uur Hindiles voor 
beginners. Geen kosten. 

Zorgt u voor een partner of ouder met dementie, 
dan kan dat een hele opgave zijn. Er verandert 
ineens heel veel waar u niet altijd op bent 
voorbereid. Op internet kunt u veel
informatie vinden, maar die is niet altijd op uw 
situatie van toepassing. Bovendien is het fijn
ook eens met lotgenoten te spreken.

Vijfdaagse cursus voor echtparen

Steeds krijgen vier tot zes echtparen waarvan 
een partner dementie heeft, een vijfdaagse
cursus (maandag t/m vrijdag) aangeboden 
in een vakantiehuis in Gouderak. Tijdens 
verschillende workshops leren de mantelzorgers 
hoe zij het best kunnen leven met én
zorgen voor hun partner met dementie. Voor de 
partners met dementie organiseren wij ook
een aantal workshops zoals het omgaan met 
vergeetachtigheid. Kinderen die zorgen voor 
een ouder met dementie en Kinderen van 
mensen met dementie kunnen deelnemen aan 
een avondcursus. De cursus bestaat uit acht 
avonden, één keer per twee weken van 19:00 
tot 21:00 uur op donderdag.

Bij genoeg aanmeldingen start de avondcursus, 
kijk voor actuele informatie op onze website.

De kosten voor de cursus zijn afhankelijk van 
uw woonplaats. Zie voor meer informatie onze
website.

Voor meer informatie zie: 
www.beterthuismetdementie.laurens.nl

Beter Thuis met Dementie 

voor echtparen
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Ergens naartoe maar geen vervoer? Gebruik ANWB 
Automaatje. Bel voor meer informatie op maandag-, 
woensdag- of vrijdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur naar 
0180 626 400. 

Sunday Afternoon Dance met Bill 

Baker’s Big Band

Op zaterdag 10 december 2022 bent u van 
harte welkom bij het kerstbal van het nieuwe 
Luxor Theater en Allemaal Aafje. Van 15.00 
tot 17.00 uur mogen de voetjes van de vloer 
tijdens de Luxor Sunday Afternoon Dance. Bij 
binnenkomst ontvangt u een consumptiebon en 
wat lekkers. Extra drankjes en versnaperingen 
zijn op eigen kosten.

Voor leden van Allemaal Aafje is de dansmiddag 
gratis. Bent u geen lid van Allemaal Aafje? Dan 
betaalt u  € 7,- per persoon voor dit arrangement. 

U kunt ook lid worden van Allemaal Aafje (€ 
21,50 per jaar) en gratis meegaan. Let op! Er 
is plek voor 100 personen per dansmiddag. 
Vol is vol. Kunt u er op zaterdag 10 december 
niet bij zijn? Op zondag 29 januari 2023 en 
zondag 16 april 2023 organiseren wij ook 
twee dansmiddagen in samenwerking met het 
Nieuwe Luxor Theater.

Wilt u deze middag niet missen? Ga naar 
allemaalaafje.nl (kopje Ontmoeten) of mail 
naar allemaal@aafje.nl en boek uw ticket(s). 

Allemaal Aafje

Allemaal Aafje verbindt mensen met elkaar, 
voor gezellige contacten en aantrekkelijke 
voordelen voor nú en unieke zorggaranties 
in de toekomst. Leden profiteren van diverse 
voordelen en kortingen. Lid worden is voor 
iedereen mogelijk en kost € 21,50 per jaar.
Ga voor meer informatie naar allemaalaafje.nl. 

ANWB AutoMaatje

BBaarreennddrreecchhtt
DIACONAAL PLATFORM 
van de KERKEN in Barendrecht 
 

Beter Thuis met Dementie 

ouder/kind

Zorgen voor een ouder met dementie kan een 
hele opgave zijn. Door de ziekte ziet u uw 
ouder veranderen. Dat kan leiden tot onbegrip, 
het gevoel dat u tekort schiet en veranderende 
onderlinge verhoudingen. Ook krijgt u te
maken met allerlei zaken waarop u niet bent 
voorbereid zoals bijvoorbeeld veiligheid of 
regelgeving.

Cursus van vier thema-avonden

Om u te helpen beter met de ziekte van uw 
ouder om te gaan en beter voor uw ouder 
met dementie te zorgen, biedt Laurens de 
avondcursus ‘Beter Thuis met Dementie’ aan. 
In deze cursus, die bedoeld is voor kinderen 
van een ouder met dementie, komen alle 
aspecten waarmee u te maken kunt krijgen aan 
bod. De cursus wordt gegeven door o.a. een 
psycholoog, ergotherapeut en maatschappelijk 
werker.

De Zonnebloem

De Zonnebloem kan zoveel meer dan u denkt. Mensen met een lichamelijke beperking zijn 
vaker alleen dan ze zouden willen. Voor hen is persoonlijk contact en eropuit gaan niet altijd 
vanzelfsprekend. Wij laten ze niet zitten!

Ook binnen De Zonnebloem afdeling Barendrecht zijn vrijwilligers actief, zowel in de 
activiteitencommissie als in het bestuur. Afgelopen jaar hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd 
contact te houden met onze deelnemers door bezoeken af te leggen. 
De afdeling Barendrecht organiseert diverse activiteiten zoals bingo, een bootreis, een  verwendag 
met lunch of een vakantie.

Doordat er steeds meer vraag is naar kleinschalige en 1-op-1 activiteiten, zijn er steeds meer 
vrijwilligers nodig. De komende jaren wil De Zonnebloem er voor nog meer mensen in deze 
omgeving kunnen zijn. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Vrijwilligerswerk is niet alleen leuk om te doen, maar het geeft ook een goed gevoel om iets voor 
een ander te kunnen betekenen. De Zonnebloem koppelt nieuwe vrijwilligers als het even kan aan 
een deelnemer met dezelfde hobby’s of interesses. Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten? 
Kom kennismaken. Neem contact op met Yvonne Ahlrichs (secretaris) via het contactformulier op 
de site van De Zonnebloem (www.zonnebloem.nl), afdeling Barendrecht. 

“Met uw tijd en inzet kunt u echt het verschil maken! Er kan zoveel 

meer dan u denkt.”

De cursus vindt plaats op donderdagavond van 
19:30 tot 21:30 uur in Laurens De Hofstee, 
Pres.Rooseveltweg 22, 3068 TR Rotterdam.

Er is mogelijkheid om online aan te sluiten.
De kosten voor de cursus bedragen €100,- incl. 
cursusboek.

Kijk voor meer informatie op 
www.beterthuismetdementie/laurens.nl
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KBO - PCOB

De PCOB Barendrecht-Heerjansdam bestaat in 
maart 2023 alweer 40 jaar. De organisatie kent 
een vaste groep leden, waarvan de jongste 68 
jaar is en de oudste momenteel 99 jaar.

Eén van de belangrijkste activiteiten is toch 
wel het omzien naar elkaar. We vinden het 
heel belangrijk mee te leven met leden die ziek 
zijn of die iemand moeten missen. Anderzijds 
wordt er aan alle leden gedacht bij een 
verjaardag en is er een echtpaar 25, 40, 50, 
60 of 70 jaar getrouwd, dan worden zij bezocht 
met een bloemetje namens de leden. Deze 
bijzonderheden worden ook wel vermeld in ons 
ledenblad de Ontmoeting, welke 10 keer per 
jaar wordt uitgebracht.

Iedere tweede dinsdag van de maand hebben 
we een activiteit in de Ontmoeting bij de 
Dorpskerk, een gezellige ontmoetingsplek. Via 
de Schakel en Klankbord wordt altijd bekend 
gemaakt wat voor soort activiteit er zal zijn. 
Over het algemeen zijn het lezingen, welke 
worden opgefleurd door beelden op de beamer.

Samen met het bestuur van de KBO (Katholieke 
Bond voor Ouderen) komen we ook op voor de 
belangen van de ouderen. Op initiatief van deze 
ouderenbonden is in 2019 de Maatschappelijke 
Coalitie Barendrecht in het leven geroepen. 
Naast onze bonden zijn ook vertegenwoordigd: 
het Diaconaal Platform, de Woningstichting 
Patrimonium, Present Barendrecht. Vanaf het 
begin is ook een adviseur toegevoegd met 
expertise op het gebied van een Knarrenhof.
Met elkaar oefenen we invloed uit op het 
gemeentebestuur om te zorgen dat er voldoende 
seniorenwoningen zijn in Barendrecht, zodat 
ook starters en jongeren door kunnen stromen 
naar de overblijvende woningen. Buiten dat 
vinden we het van belang dat er sprake is van 
voldoende zorg en veiligheid om het welzijn van 
de individuele oudere te bevorderen.

Onze eerstvolgende activiteit is op 
dinsdagmiddag 13 december, wanneer wij 
met de leden Kerst   vieren. Hierbij zal het 
Kerstevangelie niet ontbreken en kan er naar 
hartenlust gezongen worden. Als voorganger 
deze middag zal Gerard Kruit optreden. Op 

Gezamenlijk eten

Samen aan Tafel

Elke eerste vrijdag van de maand van 12:00 tot 
13:30 uur in de Immanuëlkerk, Klarinetweg 2 
in Barendrecht. Kosten: een vrijwillige bijdrage 
tussen €1,00 en €5,00. Aanmelden is verplicht 
en kan via samenaantafel@immanuelkerk-
barendrecht.nl of 06 16847334. 

Eetgroep d’Ontmoeting

Naast de Dorpskerk, Dorpsstraat 146 in 
Barendrecht. Aanmelden is verplicht. Meer 
informatie krijgt u via lvandoorn@hetnet.nl of 
0180 472 974. 

Eetgroep Op verhaal komen aan 

tafel

Eén keer per maand op zaterdagavond een diner 
voor €5,00. Ook kunt u zich aanmelden voor 
lunches op dinsdagmiddag. Locatie: Carnisse 
Haven, Noordersingel 30 in Barendrecht. 
Aanmelden kan via afvandermeijden@
kpnplanet.nl of 06 41666977. 

Tast Toe

Eetgroep in de Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 
150. Meer informatie via eetgroeptasttoe@
gmail.com of 06 24285538. 

Tafeltje Tuinhuis

Gezamenlijke warme maaltijd, elke week op 
donderdag van 12:00 tot 13:30 uur in Het 
Tuinhuis, Kruidentuin 6a voor €7,50, inclusief 
koffie/thee en een toetje. Aanmelden kan via 
ouderenwerk@kijkopwelzijn.nl of 0180 691 
800. 

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.  

Opruimen is moeilijk, zeker als u ouder bent. 
U 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 het 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.  
  

10 januari hebben we geen programma, dat 
wil zeggen: iedereen is welkom om met een 
drankje elkaar nieuwjaar te wensen en ook hier 
staat de ontmoeting centraal.

Mocht u interesse hebben in onze vereniging: 
u bent van harte welkom bij de kerstviering 
en de nieuwjaarsbijeenkomst en u kunt ook 
contact opnemen met onze secretaris, Janny 
Brummelink. Zij is per mail bereikbaar via 
PCOB.barendrecht@gmail.com en telefonisch 
op 0180 620 665.

Bekijk het volledige programma 
www.kbozuidholland.nl/afdelingen/barendrecht

Programma

De thema- en soosmiddagen worden gehouden 
in de kerkzaal van de St. Augustinusparochie, 
Marijkesingel 24. Entree is €3,00, inclusief 
koffie/thee, een drankje en een hapje.

11 januari | 13:30 tot 16:00 uur 
Nieuwjaarsreceptie | alleen voor leden

18 januari | 14:00 tot 16:00 uur | Soos | voor 
iedereen

25 januari | 14:00 tot 16:00 uur | Soos | voor 
iedereen

1 februari | 13:30 tot 16:00 uur | Snertmiddag   
alleen voor leden

8 februari | 14:00 tot 16:00 uur | Soos | voor 
iedereen

15  februari | 13:30  tot 16:00 uur | Themamiddag 
Wereldprestaties en Wereldwonderen | alleen 
voor leden

22 februari | 14:00 tot 16:00 uur | Soos | voor 
iedereen
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Handige tips voor Het 

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek is het persoonlijke 
gesprek dat u voert op het moment dat u 
ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen 
wonen en wilt meedoen in de samenleving. 
Om een keukentafelgesprek te kunnen voeren, 
moet u zelf een melding hebben gedaan bij de 
gemeente. Nadat u een melding hebt gedaan, 
neemt de gemeente contact met u op voor een 
keukentafelgesprek. Het kan ook zijn dat de 
gemeente uit zichzelf contact met u opneemt 
voor een keukentafelgesprek. Bijvoorbeeld 
omdat iemand een melding heeft gedaan voor 
u (bijvoorbeeld een naaste of de huisarts). Of 
omdat uw indicatie binnenkort verloopt en de 

Mantelzorg Adviespunt

Tip 1: Persoonlijk plan

Zorg ervoor dat u weet wat het keukentafelgesprek precies inhoudt: vraag uw gemeente van tevoren 
om uitleg hierover. Als u hiertoe in staat bent, is het aan te raden om voor het gesprek uw eigen 
persoonlijke plan te maken, eventueel in samenwerking met een onafhankelijke cliëntondersteuner. 
In dit plan legt u vast wat u nog zelf kunt en welke veranderingen u hierin mogelijk verwacht. Ook 
geeft u aan welke dingen u belangrijk vindt om te blijven doen. Hiernaast kunt u omschrijven 
welke mantelzorg u momenteel ontvangt en hoe u denkt dat deze ondersteuning er in de toekomst 
uitziet.

Tip 2: Verzamel ondersteunende informatie

Verzamel voorafgaand aan het keukentafelgesprek -indien mogelijk- papieren en medische 
verklaringen die een beeld geven van uw ziekteverloop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diagnoses, 
operaties, behandelingen en onderzoeken die u heeft ondergaan e.d.

gemeente graag een herindicatie wil doen. Het 
keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek. 
Tijdens het keukentafelgesprek kijkt u 
samen wat uw persoonlijke situatie is, waar 
u ondersteuning bij nodig heeft, en wat 
oplossingen zouden kunnen zijn. U mag zeggen 
waar u behoefte aan heeft. Het is een gesprek 
van mens tot mens, dus spreek vanuit uw hart 
en durf uw kwetsbaarheid te tonen. Probeer uw 
verhaal zo eerlijk mogelijk te vertellen; overdrijf 
het niet, maar maak het ook niet te klein. Dan 
kunt u samen met uw gesprekspartner het best 
afspreken welke oplossingen bij uw situatie 
passen. Het is belangrijk om het gesprek zo 
goed mogelijk voor te bereiden. Hieronder een 
aantal tips.

Tip 3: Wees duidelijk tijdens het gesprek

Juist omdat het keukentafelgesprek consequenties kan hebben, is het belangrijk dat u tijdens het 
gesprek heel duidelijk bent. Wat is het probleem? Wanneer is het een probleem? Waar ervaart 
u vooral het probleem? Waarom wilt u een oplossing? En welke oplossing wilt u? Het kan voor 
de Wmo-consulent van de gemeente extra verhelderend zijn als u enkele voorbeelden gebruikt 
wanneer u omschrijft waar u tegenaan loopt.
Vindt u zo’n keukentafelgesprek spannend? Geef gerust aan wanneer iets u niet helemaal duidelijk 
is of u een vraag niet goed begrijpt. Vindt u het fijner als uw gesprekspartner korte zinnen gebruikt 
of dingen opschrijft? Dan kan u dat altijd op voorhand vragen.

Tip 4: Laat u bijstaan tijdens het keukentafelgesprek

U hoeft het gesprek niet alleen aan te gaan en kunt ervoor kiezen een voor u vertrouwde persoon 
of een professionele hulpverlener aanwezig te laten zijn. Heeft u een mantelzorger, zorg dan dat 
deze eveneens aan tafel zit; hij/zij heeft immers ook recht op ondersteuning.

Tip 5: Stel vragen over eigen bijdrage

Stel tijdens het gesprek zeker ook vragen over de eigen bijdrage; deze is in sommige gemeenten 
soms zo hoog dat het dan wellicht interessanter is om uw eigen zorg te regelen.

Tip 6: Vraag om een gespreksverslag

Na afloop kunt u vragen om een gesprekverslag en informeren naar de mogelijkheden die u heeft 
om hier nog zaken in te veranderen.

Tip 7: Hoe verder?

Vraag tot slot ook wat na het gesprek de volgende stap is en wanneer u iets hoort, zodat u weet 
wat u kunt verwachten.

Bronnen: www.supportbeurs.nl en www.adviespuntzorgbelang.nl   

Contact

Mantelzorg Adviespunt
Binnenlandse Baan 30
2991 EA  Barendrecht
0180 691 801
mantelzorg@kijkopwelzijn.nl 

Woordzoeker
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Colofon

Redactie: Leroy Benschop, Kayleigh 
Bolink, Marlies Burger, Nelleke Weijdt.
Vormgeving: Kayleigh Bolink.

Aan deze editie werkten mee:
Allemaal Aafje, Aafje Thuiszorg, Bibliotheek 
AanZet, Biljartvereniging Carnisselande, 
Bridgeclub Sans Atout, Buurtkamer 
Vrijenburg, Carnisse Haven, Dorpskerk, Fer 
Polder, Hand in Hand Reizen,  Immanuëlkerk, 
Jeu-de-Boulesvereniging Vitesse, 
KijkopWelzijn, Laurens Thuiszorg, PCOB, 
KBO, Muziekschool De Baerne, Samen 
Ouder Worden, Stichting Present, Stichting 
De Overburen, Triomfatorkerk, ‘t Plein, 
het Kruispunt, Het Tuinhuis, Vereniging 
Postzegelverzamelaars, Woningcorporatie 
Patrimonium, De Zonnebloem, Zorggroep 
de Toekomst.

Drukwerk: De Bondt Barendrecht

Deze Ontmoetingsgids wordt mede mogelijk 
gemaakt door de advertenties van Carnisse 
Veste en Ergotherapie Barendrecht.

Handige 

informatie

De Luisterlijn

Als u echt luistert, hoort u 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 u pijn heeft of ergens over piekert; 
op de momenten dat u zich alleen voelt of juist 
blij. Wij geven u even dat steuntje in de rug. 
De hulp is vrijblijvend en anoniem.

De Luisterlijn is bereikbaar op 088 0767 000.

De Luistermap

UP! wil mensen op een persoonlijke, realistische 
manier met elkaar in gesprek brengen over 
belangrijke en zingevende thema’s die ertoe 
doen als u ouder wordt. 

UP! presenteert de Luistermap. Een podcast 
door en voor ouderen over allerlei thema’s 
die ertoe doen! Oorjes in en luisteren maar! 
Luister ze via www.luistermap.nl 

De 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 een voorliggende oplossing 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 
kortdurend verblijf.

Een Wmo melding kan gedaan worden door 
te bellen met 0180 140180 of digitaal via de 
website van de gemeente met DigiD.

Ergotherapie Barendrecht  Telefoon: 06-24718840  

Konijnenburg 3, 2994 EP Barendrecht 

www.ergotherapie-barendrecht.nl - info@ergotherapie-barendrecht.nl 

 

Zelfstandig ouder worden?  
Ergotherapie Barendrecht Helpt!   
 
Ergotherapie is zorg op maat, voor jong en oud, die zich richt op het vergroten van de 

zelfredzaamheid bij ziekte en beperking. Wanneer u, uw 'normale' dagelijkse 
activiteiten gericht op de persoonlijke verzorging, het huishouden of uw werk niet 

meer goed kunt uitvoeren, helpt ergotherapie om deze beperkingen om te zetten in 
mogelijkheden. Zodat u weer beter kunt functioneren in uw dagelijks handelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergotherapie wordt vergoed door de zorgverkering, 
in uw basispakket heeft u 10 uur ergotherapie per jaar!  

  

 
 

 
 
 
 
 
Heeft u een andere vraag of twijfelt u of uw vraag bij ergotherapie past? 
Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag!  
 

Ergotherapie 
Barendrecht 

‘Zelfstandig naar 
buiten gaan’ 

‘Uw steunkousen 

zelf aan- en uittrekken’ 

‘veilig wassen en 
aankleden’ 

Actief blijven en 
vallen voorkomen! 
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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 zesde Ontmoetingsgids? Een organisatie of vereniging die er de 
volgende keer echt in moet? Stuur gerust een mail naar: info@kijkopwelzijn.nl. 

U kunt de gids afhalen op onderstaande locaties

Kantoor KijkopWelzijn | Binnenlandse Baan 30
Laurens Borgstede | Marjoleinlaan 43

De Huiskamer | Onderlangs 11
MFA Waterpoort | Middeldijkerplein 9

Gemeentehuis Barendrecht| Binnenhof 1
Bibliotheek AanZet het 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 


