
Woonvorm Grutto (Pameijer) staat in 
de Vogelbuurt midden in de wijk. Niet 
alleen letterlijk, maar vooral vanwege de 
betrokkenheid bij de buurt. De ontmoe-
tingsruimte van de woonvorm, waar 
mensen met een licht verstandelijke 
beperking wonen, is uitgegroeid tot een 
soort buurtcentrum met diverse activi-
teiten. Verantwoordelijk daarvoor zijn 
de vrijwilligers en het team, waarvan 
Ada Warbout en Carin Kooijman, beiden 
assistent wooncoach, deel uitmaken. Dat 
Ada een paar straten verderop woont 
heeft er ongetwijfeld ook mee te maken.

Het buurtwerk is min of meer een voort
zetting van de grote opknapbeurt van de 
Vogelbuurt. “Een van de leden van de 
Stichting Vogelbuurt, Hélène Nijenhuis, 
vroeg ons of wij een en ander samen 
met haar wilden oppakken”, herinnert 
Ada zich. “De stichting is later gestopt en 
wij zijn doorgegaan. Van de gemeente en 
Wijkbeheer hebben we geld gekregen. We 
hebben hier een mooie ontmoetingsruim
te die regelmatig leeg staat. Daar kunnen 
we wat mee, was de gedachte.”
Inmiddels worden er heel wat activiteiten 
in de Vogelbuurt georganiseerd, zoals Hal
loween, opzoomeren, NL Doet en kerst
stukjes maken. “Morgen organiseren een 
paar buurtmoeders een middag voor de 
kinderen om kerststukjes te maken. Onze 
bewoners doen dit al vier jaar. Ze maken 
een kerststukje voor zichzelf en één voor 
alleenstaanden in de wijk. “ Ada woont al 
bijna 40 jaar in de wijk en weet dus wel 
mensen te vinden die in deze dagen zo’n 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Pameijer, de organisatie waar de woon
vorm onder valt, heeft twee jaar geleden 
een maatjesproject opgezet. Carin: “Voor 
lang niet alle cliënten is het vanzelfspre
kend om vrienden te hebben. Het maatjes
project brengt mensen met dezelfde inte
resses bij elkaar, zo ontstaat er een vorm 
van wederkerigheid en hebben beiden er 
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plezier aan. Een maatje zei laatst: ‘Ik heb er 
een vriend bij’. Dat is toch mooi. Wij zijn 
blij met de vacaturebank waar veel maatjes 
en vrijwilligers zich aanbieden.”

Brei- en haakcafé
Sinds twee jaar is er elke derde donderdag 
het Vrijwilligersterras Vogelbuurt. Mensen 
kunnen er terecht voor vraag en aanbod 
van diensten, maar ook voor ontmoeten 
en een gezellig praatje. Mooi is ook het 
brei en haakcafé dat hieruit is ontstaan. 
“Twee enthousiaste dames wilden dit 
opzetten en vroegen of dit in de ontmoe
tingsruimte kon”, vertelt Carin. Dat is nu 
zo’n twee jaar geleden. Elke vierde woens
dagmiddag komen ze bij elkaar in de 
ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom, 
jong en oud. De één komt om te leren en  
een ander creëert ware kunstwerken. De 
één wordt met een busje gebracht, de an
der komt lopend of op de fiets. “Er zitten 
ook jongere mensen tussen”, wil Carin er 
nadrukkelijk aan toevoegen. “En mensen 
die de taal (nog) niet zo goed spreken. Het 
is allemaal heel vrijblijvend: breien hoeft 
niet per se. Het gaat vooral om het sociale, 
een praatje maken en elkaar inspireren.”
Dankzij de inzet van bewoners, vrijwil
ligers en het team van de woonvorm staan 
de plantenbakken in de wijk er weer netjes 

bij. Ze stonden een beetje te verpieteren 
en als rechtgeaarde Hellevoetse stoorde 
Ada zich daaraan. Samen met woon
corporatie Maasdelta en PUSH is er een 
oplossing gevonden. “Maasdelta heeft de 
bakken beplant en wij zorgen nu voor 
het onderhoud. Buurtbewoners geven de 
plantjes water. Het helpt natuurlijk dat een 
van de vrijwilligers hovenier is geweest. 
Leuk is ook dat de corporatie voor het 
herplanten de Welplaat heeft ingehuurd 
waar mensen met een beperking werken.”
De woonvorm van Pameijer is goed in de 
wijk geïntegreerd. Er zijn leuke activitei
ten en contacten door ontstaan. Cliënten 
doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de 
buurt. “Een van de jongens zei spontaan: 
‘We hebben toch tijd over, zullen we die 
mevrouw met haar tuintje gaan helpen?’ 
Anderen zouden er een voorbeeld aan 
kunnen nemen”, vindt Ada. “Het is toch 
niet te veel gevraagd om elkaar een handje 
te helpen. Onze cliënten hebben in elk 
geval veel voor elkaar over. Laatst zijn we 
met z’n allen uit eten geweest. Een van 
de jongens had op zijn witte overhemd 

Aanmoediging voor Tante Joy
Op de Dag van de Vrijwilliger, woensdag 
7 december, is de jaarlijkse aanmoedi
gingsprijs voor de Hellevoetse vrijwil
ligers uitgereikt. In het sfeervolle History
land verzamelden zich vele vrijwilligers 
om samen te genieten van muziek en lek
ker eten. Accordeonvereniging Emeralda 
en Piet Metaal brachten mooie klanken 
ten gehore. Toneelvereniging Helvetia 
zorgde voor het vermaak met fraaie kle
ding en Venetiaanse maskers. Er was een 
sneeuwkoningin en ook een sneeuwman. 
Zij nodigden de gasten ook uit voor een 
dansje. Op het plein stond het draaiorgel 
van Aard Heijmans te spelen. Er was ook 
bingo. Hiermee kon iedereen een klein 
prijsje winnen. Voor het eten, drinken en 
de beveiliging zorgden de leerlingen van 
het Albeda college.
Wethouder Margriet den Brok zette de 
vier genomineerden in het zonnetje en 
reikte de prijzen uit. De genomineerden 
dit jaar waren KDOSport, buurthuis de 
Oude Woelhoek, Stichting Tante Joy en 
ABO (Activiteiten Bureau Ouderen). Tante 
Joy mocht de aanmoedigingsprijs 2016 
in ontvangst nemen. ABO, de Oude Woel
hoek, en KDO werden tweede en gingen 
ook niet met lege handen naar huis; ze 
mochten een kunstwerk in ontvangst 
nemen. De kunstwerken, kleurrijke schil
derijen, zijn gemaakt door kunstenaars 

van Dogma. Elk schilderij passend bij de 
activiteiten van de betreffende vereniging.
Aan het eind van de bijzonder geslaagde 
middag konden de aanwezigen aan
schuiven bij de barbecue en het heerlijke 
saladebuffet. Ook deze keer was de bij
eenkomst weer perfect georganiseerd 
door de vrijwilligers van het Centrum 
voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis en 
Hennie Wiersma.
Tante Joy was heel blij met de prijs, zeker 
met het geldbedrag. “Met dit geld kunnen 
we boodschappen doen voor een heel 
weekend”, was de blije reactie van Sandra 
Stakel. Samen met Jolanda Groen begon 

zij drie jaar geleden haar stichting. Ze 
zetten zich, samen met vele vrijwilligers, 
in voor jonge mantelzorgers. Want ook zij 
hebben een klankbord en soms een time 
out nodig.
Zes weekenden per jaar huurt Tante Joy 
een huisje voor deze kinderen. Dat zijn 
vakantiehuizen voor tien personen. Tante 
Joy geeft de kinderen raad en tips om het 
dagelijkse leven te vergemakkelijken.
Deze kinderen hebben in hun familie vaak 
te maken met een zieke of verslaafde ou
der, broer of zus. De weekenden worden 
mogelijk gemaakt door korting op de 
huisjes en via de steun van donateurs.

gemorst. ‘Joh, dat maak ik straks thuis wel 
even schoon voor je’, was de reactie van 
een medebewoonsters. Ik vind dat mooi.”

Een ‘normaal’ leven
Woonvorm Grutto biedt plaats aan dertien 
cliënten met een licht verstandelijke 
beperking, die worden voorbereid op 
zelfstandig wonen. “Wij begeleiden ze”, 
vertelt Carin. “Zij werken er naar toe om 
op zichzelf te gaan wonen, al dan niet 
met ambulante ondersteuning.” Tussen 
acht uur ’s morgen en elf uur ’s avonds is 
er begeleiding. In de tussenliggende tijd 
kunnen ze een beroep doen op een slaap
wacht. Ada en Carin werken bij de woon
vorm met nog vijf collega’s en met zeven 
collega’s die ambulant werken. Samen 
vormen zij Woont Voorne West. De cliën
ten leiden in principe een ‘normaal’ leven. 
Ze hebben werk in een regulier bedrijf, bij 
de Welplaat of zijn via de werkvoorziening 
ergens gedetacheerd. Anderen gaan naar 
dagbesteding. “Ze zijn vrij om te gaan en 

te staan waar ze willen en hebben een 
leven zoals ieder ander mens. Ze hebben 
een eigen appartement met alles erop en 
eraan. De voordeur gaat gewoon op slot, 
alleen mag in verband met de veiligheid 
de sleutel niet in het slot blijven zitten. 
Willen we iemand spreken, dan bellen we 
aan. Maar in noodgevallen moeten we wel 
naar binnen kunnen.  We laten de cliënten 
zo veel mogelijk zelf doen. Wanneer 
iemand vraagt of wij de dokter willen bel
len, kijken we eerst of zij dit zelf kunnen 
en zo niet, hoe zij dit kunnen leren zelf te 
doen”. Carin en Ada hebben het erg naar 
hun zin op hun werk. Het is vooral de 
afwisseling en natuurlijk het contact met 
mensen. “Je ziet mensen ‘groeien’, soms 
zelfs boven verwachting. Als een cliënt tot 
zijn dertigste nog nooit heeft gewerkt en 
hij vindt een baan, woont zelfstandig en 
het gaat hartstikke goed, dan geeft dat veel 
voldoening en ben je trots op hem. Het is 
fijn dat wij hier een bijdrage aan mogen 
leveren.”

 

Na mijn diverse columns over eenzaam
heid of het alleen zijn, wil ik iedereen 
bedanken voor zijn of haar inbreng en 
adviezen. Dit is de laatste column over 
dit onderwerp. In volgende bijdragen 
wil ik ingaan op de diverse mogelijk
heden die er zijn in clubverband of 
verenigingsleven. Zowel kleinschalige 
initiatieven als grotere georganiseerde 
verbanden wil ik aandacht geven. Im
mers ook hier is het mogelijk om andere 
mensen te ontmoeten en nieuwe con
tacten te leggen en op deze manier het 
alleen zijn te beperken. Ik denk hierbij 
ook aan kleinschalige projecten, al dan 
niet bestaand. Een lokale bijeenkomst 
met de buurt of alleen met buren. Ik 
denk bijvoorbeeld aan een bijeenkomst 
om samen een kop koffie te drinken en 
bij te kletsen of samen met een hobby 
aan de slag te gaan. Dus niet alleen een 
grote voetbalvereniging, hockey of 
tennisclub, maar ook een straat of 
wijkinitiatief. Kortom, initiatieven waar 
mensen andere mensen ontmoeten en 
contacten kunnen leggen. Er bestaan in 
de wijken al koffieochtenden waar men 

diensten kan uitwisselen, een kleding
stuk kan laten repareren door een andere 
buurtbewoner tegen een andere dienst 
of een zelf gebakken cake. Dit is slechts 
een voorbeeld, maar mogelijkheden 
zijn er te over. Het mes snijdt aan twee 
kanten, je helpt elkaar en er wordt 
contact gelegd. Het enige wat overwon
nen moet worden, is de ‘valse’ schroom, 
even de drempel over. Kwestie van 
gewoon doen. Het valt best mee en dan 
spreek ik uit ervaring. Zo ben ikzelf bij 
deze KijkopdeWijkpagina’s uitgekomen. 
Even bij PUSH binnenstappen en durven 
te vragen. Ik zou zeggen… DOEN!
Weet u een leuke ‘kop’ voor mijn co
lumns? Stuur uw idee naar PUSH en wie 
weet staat die in het vervolg elke keer in 
de krant.
Wens ik u allen tot slot fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling.  Weet u 
iemand in de buurt die op die dagen 
alleen is, nodig hem of haar uit voor 
een kop koffie of ga even op bezoek. 
Niemand hoeft alleen thuis te zijn, maak 
het voor elkaar een beetje dragelijker.

Gerrit

Eenzaam ...

De jaarwisseling zorgt nog steeds voor te 
veel (blijvend) oogletsel door vuur
werk. Het is daarom verstandig om een 
vuurwerkbril te dragen. Zo’n bril is van 
polycarbonaat wat hem erg sterk maakt. 
Ook sluit de bril goed aan, zodat er bijna 
geen vonkjes of stukjes tussen het hoofd 
en de bril passen. De vuurwerkbril is 
verkrijgbaar bij veel opticiens.
Gehoorschade is ook te voorkomen. 
Draag gewoon gehoorbeschermers. Alles 
wat schade oploopt, is niet meer te her

stellen. Vaak krijg je een piep in je oor, 
die je ‘s nachts wakker houdt. Ook kun 
je gedeeltelijk of helemaal doof worden.
Huisdieren vinden vuurwerk ook niet 
leuk. Het kan bij hen voor blijvende 
schade zorgen. Niet alleen honden kat
ten en konijnen, maar ook paarden en 
pony`s kunnen beter binnen blijven.
Ruim na afloop ook de vuurwerkresten 
op. Kinderen willen de volgende dag  
wel eens een niet afgegaan rotje afsteken. 
Een goede en veilige jaarwisseling.

Pas op met vuurwerk



Wilt u weten wat er in uw buurt
te doen is?
Heeft u vragen of opmerkingen over  
uw buurt?
Wilt u een leuke activiteit organiseren  
met buurtgenoten?
Wilt u samen met de buurt uw woon
omgeving opknappen?
Heeft u ideeën en wilt u daarbij ondersteu
ning van het wijkbeheer? 

Neem dan contact met ons op!
Dat kan via de Stichting PUSH, telefoon 
316 688, of met Richard Berends 
(gemeente), telefoon 14 0181.
U kunt ook per email contact opnemen 
via wijkbeheer@hellevoetsluis.nl.
Meer informatie over wijkbeheer kunt u 
vinden op de website van de gemeente:
www.hellevoetsluis.nl 
onder de tab gemeenteloket.

Voor ‘simpele klachten en meldingen’ over 
het openbaar gebied in de wijk (loslig
gende tegels, kapotte lantaarns,  kapot  

hekwerk, zwerfvuil en dergelijke) kan con
tact worden opgenomen met de gemeente: 
14 0181. 
Ook kunt u uw melding doorgeven via 
een formulier op de gemeentewebsite
www.hellevoetsluis.nl via de link Meldpunt 
openbare ruimte.

Gemeente Hellevoetsluis: 14 0181
Woontrefpunt MaasDelta: 603 703
Politie: 0900 8844
Stichting PUSH: 316 688

Rob Berkhuizen
(en anderen)

Redactie Kijk op de Wijk,
p/a Sportlaan 1,
3223 EV Hellevoetsluis.
redactie.kijkopdewijk@stichtingpush.nl

Contactpersoon redactie:
Team Wijkbeheer
gemeente Hellevoetsluis
telefoon 14 0181

Wijkbeheer biedt ondersteuning Klachten en meldingen Telefoonnummers Colofon

Fotografie

Heel veel mensen kwamen op vrijdag 16 
december naar de Vesting om de lichtjes 
te zien. Mede dankzij de medewerking 
van SBO (Service Bureau Ouderen), de 
Lionsclub en anderen konden ook veel 
ouderen deze avond meemaken.
De Lichtjesavond is een initiatief van 
Willian de Koster en Nicole van Toren van 

Stichting Promotie Hellevoetsluis. Om 
half acht werden de lichtjes van de grote 
kerstboom voor het gemeentehuis aan
gestoken. Vermaak was er op de ijsbaan. 
Lizzy V. en haar band zorgden voor de 
muzikale omlijsting.
In de Vestingkerk werden de aanwezigen 
getrakteerd op prachtige muziek van 

Menuetstraat
Op de laatste raadfoto stond de bronzen 
plaquette in de Menuetstraat. De afbeel
ding komt sterk overeen met een gevon
den voorwerp dat een onderdeel van 
een soort luit zou kunnen zijn. De luit 
is een handsnaar instrument waaruit de 
harp is ontstaan. De luit werd gebruikt 
door monniken om hun gebedsliederen 
muzikaal te ondersteunen en ook om 
op samenkomsten muziek te maken. De 
afbeelding op de plaquette kan ook ge
zien worden als een voorwerp voor het 
snijden van gras of graanhalmen. Het 
graan werd gebruikt als voedsel voor de 
bewoners. Het gras en het stro waren 
voor de dieren. Zo zorgde men voor 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 
in de woongemeenschap. De beschrij
ving van de archeologische schatten 
in de Ravense Hoek was voor ons een 
uitdaging. Jammer genoeg leverden de 

zoekplaatje weinig reacties op. 
We hopen dat de nieuwe serie meer 
 reacties oplevert. Die gaat over gebou
wen in de wijk die voorheen een speci
fieke functie hadden. Misschien hebt u 
interessante informatie over het gebouw 
op bijgaande foto. Laat het ons weten. 

Wat is dit?
U kunt uw reactie sturen naar
Redactie Kijk op de Wijk, 
Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis
of opbouwwerk@stichtingpush.nl

BuurtenindeWijkLichtjes brengen mensen bij elkaar

    Zonnetje
inHellevoetsluis

Theo de Nijs, vrijwilliger bij het 
Maatjesproject PUSH, is in het zonnetje 
gezet. Het zonnetje is voor vrijwilligers 
die zich, vaak achter de schermen, 
 jaren voor een organisatie inzetten.  
Het zonnetje is een initiatief van het 
Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoet
sluis en PUSH opbouwwerk.
 
Theo had zijn maatje Willemijn mee
genomen en was verrast dat hij in het 
zonnetje werd gezet. Eigenlijk staat hij 
met het zonnetje symbool voor alle 
maatjes die in Hellevoetsluis eenzame 
bewoners een paar uur in de week 
bezoeken. Theo bezoekt wekelijks drie 
maatjes en hij doet dit vanuit zijn hart 
en vol overgave. Willemijn is een van 
zijn beste maatjes en tussen hen is een 
sterke vriendschap ontstaan.
Theo is sinds vorig jaar als vrijwilliger 
betrokken bij het maatjesproject. Hij is 
55 jaar en woont nu zes jaar in Helle
voetsluis. Theo is geboren in Schiedam, 
maar groeide op in de Rotterdamse 
wijk Blijdorp. Op zijn zestiende heeft 
hij als jongere een club en buurthuis 
opgericht en drie jaar was hij er de 
voorzitter van. Theo was dus al vroeg 
betrokken bij het vrijwilligerswerk. Hij 
was in die tijd fietsenmaker maar na 
twee jaar werd hij sociaal beheerder in 
een wijkgebouw. Het was een sport
schoolproject voor werkloze jongeren 
en volwassenen. Hij had er zijn hart 
en ziel aan verpand, want zoals hij 
zelf zegt ‘ik ben een mensen mens’. 
In 1990 zette hij een eigen paintball
bedrijfje op. Hij was zo gefascineerd 
geraakt door het paintballen, dat hij er 
wat mee wilde gaan doen. Theo is tot  
2007 actief geweest in de paintbal
lwereld. Toen hij 2010 in Hellevoetsluis 
kwam wonen heeft hij nog geprobeerd 
om een er bedrijfje op te zetten maar 
in 2013 is hij ermee gestopt. Theo 
heeft lang samengewoond en twee 
zoons één van veertien die op het gym
nasium zit en één van 21 die schipper 

is. Hij is erg trost op zijn twee boys. 
Theo wilde graag iets doen voor men
sen die het moeilijk hebben en zo werd 
hij vrijwilliger bij het Maatjesproject 
PUSH. Daarnaast is hij vrijwillig chauf
feur op de shuttle van Hellevoetsluis. 
Voor het maatjesproject vindt hij die 
paar uur vrijwilligerswerk en iets doen 
voor andere bewoners die alleen zijn of 
weinig sociale contacten hebben, een 
geweldige ervaring. “Mensen zijn zo 
dankbaar.”  
Willemijn vertelt dat Theo haar 
grootste vriend is geworden en dat ze 
samen veel leuke dingen doen. Theo 
raadt iedereen aan om een paar uur per 
week vrijwilligerswerk te doen voor 
een ander. Hij is beslist van plan om 
de komende jaren door te gaan met 
het vrijwilligerswerk. “Ik heb nog veel 
plannen die ik graag wil realiseren.”
Wie vrijwilliger wil worden bij het 
maatjesproject kan zich opgeven via de 
website van Centrum Vrijwilligerswerk 
Hellevoetsluis, mailen naar opbouw
werk@stichtingpush.nl of de maatjes
telefoon bellen, 0643142098.

Maatjes zijn er voor elkaar

Vlindertuin staat in de startblokken 

Vrouwenkoor Cantatricum uit Brielle 
en de Lighthouse Singers uit Hellevoet
sluis. Beide koren werden begeleid door 
dirigent Ton van Nierop. Tijdens het 
concert deelden de leden van Lionsclub 
erwtensoep aan de ouderen uit.
De organisatie had een shuttlebus ingezet 
om de mensen langs de verlichte boten in 
de haven te rijden. Kramen met koude en 
warme dranken en een oliebollenkraam 
ontbraken deze avond niet. De Mixed 
Lionsclub Zuidland/Haringvliet verkocht 
broodjes warme worst en erwtensoep. De 
opbrengst was voor Stichting Tante Joy. 
Het was een mooie avond en veel mensen 
hopen dat dit evenement volgend jaar 
weer georganiseerd wordt.

Vlotbrug geniet samen van high tea
De Activiteiten Commissie van de buurt
vereniging Vlotbrug had op vrijdag 16 de
cember samen met PUSH maatjesproject 
een high tea georganiseerd aan de Apollo. 
Er kwam een tiental gasten op af, voor
namelijk, dames. Behalve de thee waren 
er ook de bijbehorende hapjes. Het reilen 
en zeilen in het buurthuis aan de Apollo, 
waar nog meer activiteiten zijn, wordt 
geregeld door vier vrijwilligers. Elke 
dag wordt er koffie geschonken. Behalve 
koffie kan men er klaverjassen, biljarten 
(libre), jokeren en is er een dartbord aan
wezig. Elke laatste vrijdag van de maand is 
er tevens een bingo. Voor de biljartavond 
worden nog enthousiaste deelnemers 
gezocht. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Jan Bosman, telefoon 
06 44 133 400. Op zaterdag 7 januari is 
er van 19.00 tot 22.00 uur een nieuw
jaarsreceptie. Alle bewoners zijn welkom.

De vlindertuin is een idee van bewoners 
die betrokken zijn bij de buurtaanpak van 
de bloemen en plantenbuurt. Het doel 
van de buurtaanpak is om gezamenlijk 
een ontwerp te maken voor de herinrich
ting van straten, verkeer en parkeerpro
blemen en nieuwe groenvoorzieningen.
Naast de toekomstige buurtkamer (de 
voormalige peuterspeelzaal aan de Brem
straat) ligt een grasveld. Het plan is om 
dit grasveld in te richten als vlindertuin 
die door bewoners wordt aangelegd en 
onderhouden. In de vlindertuin kunnen 
bewoners elkaar ontmoeten en genieten 
van alle wilde planten en bloemen 
die veel vlinders aantrekken. Enkele 
bewoners hebben met steun van de ge
meente een prachtig ontwerp gemaakt, 
inclusief een ecologisch planten en 
bloemenplan. Het wordt een vlindertuin 
waar bewoners kunnen genieten van 
een bloemenpracht die het gehele jaar 
groeit en bloeit. De bedoeling is om 
volgend jaar rond NL Doet te beginnen 
met de inrichting. De plannen worden 
voorgelegd aan de bewoners die rond 
de tuin wonen. Een gedeelte van de tuin 
wordt gefinancierd uit het budget van de 
buurtaanpak. Maar er moet ook geld op
gehaald worden bij sponsors en fondsen 
om een sluitende begroting te krijgen. 
Tinie van Noort is een van de initiatief
nemers met wie geïnteresseerde spon
sors contact kunnen opnemen, telefoon 
06 34265511 of email tinievannoort@

online.nl. De bewonerswerkgroep zoekt 
nog een aantal bewoners die in maart 
willen meehelpen met de inrichting.

Nog net voor het nieuwe jaar hebben 
bewoners met elkaar overleg over de 
inrichting van de buurtkamer. Afge
lopen dinsdag hebben ze de meubels 
opgehaald bij de kringloopwinkel. Via 
Maasdelta en obs de Houthoeffe zijn ook 
meubels beschikbaar gesteld.
In de eerste week van januari wordt er 

verder geklust. Op zondag 15 januari is 
er dan een nieuwjaarsreceptie voor de 
buurt. Alle bewoners worden uitgeno
digd om tussen 14.00 en 17.00 uur 
langs te komen. 
De buurtkamer is een pilotproject dat 
door de professionele instellingen 
SWS/DOCK, SBO en PUSH wordt 
ondersteund. Bewoners hebben zelf de 
regie over de activiteiten die ze willen 
organiseren. Alle bewoners krijgen een 
nieuwsbrief in de bus met een uitnodi
ging. Bewoners die mee willen helpen of 
ideeën hebben over activiteiten voor de 
buurtkamer, kunnen contact opnemen 
met opbouwwerk PUSH. Ze krijgen dan 
een uitnodiging voor het eerstvolgende 
buurtkameroverleg.

Bewoners gestart
met inrichting
van buurtkamer


