
 

Met ingang van het nieuwe jaar heeft 
SWS  Welzijn een andere naam gekre-
gen: DOCK. Een grote welzijnsorgani-
satie die actief is in de omgeving van 
Rotterdam en Amsterdam. “Voor de 
jongeren hier verandert er niet veel”, 
zegt coördinator en jongerenwerker 
Leon van Soelen. “We blijven op de-
zelfde manier werken, met grotendeels 
hetzelfde aanbod en met dezelfde ge-
zichten. En de jongeren, onze klanten, 
blijven natuurlijk gewoon centraal 
staan, want daar gaat het tenslotte om.”

Nu de organisatie met de nieuwe naam 
een stuk groter is, kan er meer van elkaar 
geleerd worden. Zodat de jongerenaan-
pak zich verder kan verbeteren. “Dat is 
alleen maar goed voor onze jongeren”, 
vindt Leon. “In Hellevoetsluis kunnen we 
profiteren van de successen van elders. 
Natuurlijk zijn er verschillen tussen 
jongeren uit bijvoorbeeld Zaanstad en 
uit Hellevoetsluis, maar er zijn zeker 
ook overeenkomsten. Voor het grootste 
deel zijn jongeren in hun doen en laten 
universeel. Als jongerencentrum richt je 
je op de jongeren die je binnen krijgt en 
met hen ga je aan de slag.”

Vertrouwde gezichten
Aan de Hellevoetse jongeren is het hoe 
en waarom van de naamsverandering 
uitgelegd. Veel vragen leverde dat niet 
op; het was vooral het verstrekken van 
informatie. “Het belangrijkste voor ze 
is dat ze de vertrouwde gezichten hier 
blijven zien.” Naast Leon zijn dat Derre-
line Francisca, Lotfi Belahoussine, Richal 
Leitoe en Zouhair Haddad. “De meeste 
van onze jongerenwerkers zijn al vanaf 
het begin hier en daar verandert dus in 
principe niets aan.” De professionals van 
DOCK werken vanuit het jongerencen-
trum Skillzz aan de Fazantenlaan. Geen 
onlogische plek gezien de aanwezig-
heid van grote scholen voor voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepson-
derwijs in de directe omgeving. Het wil 
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Nieuw DOCK kan jongeren meer gaan bieden

echter niet zeggen dat de activiteiten 
zich hiertoe beperken. “Waarom zouden 
we bijvoorbeeld geen activiteiten in de 
buurtkamer van de bloemen- en planten-
buurt kunnen organiseren? Dat gaan we 
dus ook doen.”

Pro-actief
Het ambulante werk van het jongeren-
centrum speelt zich voornamelijk buiten 
af; het is het zogenaamde vindplaats 
gericht werken. “Waar de jeugd is, zijn 
wij”, geeft Leon aan. Dat kan in het win-
kelcentrum zijn, maar ook op het strand 
of bij een vereniging. “Het hangt er hele-
maal van af waar we nodig zijn. We zijn 
er niet alleen om verbetering te brengen 
in situaties, maar ook om leuke ideeën 
op te pikken. Er hoeft niet per se sprake 
te zijn van zorgen of van een probleem. 
We proberen vooral ook pro-actief bezig 
te zijn om zo eventuele problemen voor 
te kunnen zijn. En we ontdekken graag 
welke talenten er allemaal onder de Hel-
levoetse jongeren zitten.”
Het accommodatie gebonden werk vindt 

voor het grootste deel plaats in Skillzz. Er 
kan en mag veel in het jongerencentrum. 
“De voorziening is voor jongeren en die 
mogen met ideeën en plannen komen. 
Waar dat nodig is, zorgen wij voor de 
begeleiding. Eigenlijk zijn wij continu 
bezig met het ophalen van vragen; wat 
willen de jeugd en waarmee kunnen 
we ze helpen.” Skillzz is ook bedoeld als 
plek om elkaar te ontmoeten en jonge-
renwerkers aan te spreken. Vertrouwen 
is daarbij het sleutelwoord. “Heb je dat 
vertrouwen dan zijn jongeren eerder 
geneigd problemen met je te delen”, is 
de ervaring van Leon. “Wij praten toch 
op een net iets andere manier met ze dan 
in de grote mensenwereld. Wij verdiepen 
ons in hun leefwereld en proberen hun 
taal te spreken.” 

Individuele begeleiding
Voor kwetsbare jongeren is indivi-
duele begeleiding mogelijk. Het gaat 
om jongeren die op meer gebieden 
vastlopen, er zelf niet meer uitkomen en 
ook geen uitweg meer zien. Jongeren-

Bewoners bloemen- en plantenbuurt
ontmoeten elkaar in de buurtkamer
Zondag 15 januari was er een receptie 
voor bewoners en belangstellenden in 
de nieuwe buurtkamer. Enkele maanden 
geleden heeft de gemeente Hellevoetsluis 
de bewoners van de bloemen-en planten-
buurt uitgenodigd om te vertellen over 
wensen en aanpassingen in hun buurt.
De wens van velen was een ontmoetings-
plek om samen koffie te drinken of om 
een spelletje of een activiteit te doen.
SBO, de gemeente, PUSH en DOCK 
werken mee. Zo kunnen de bewoners van 
Noord-West vanaf februari terecht bij de 
voormalige peuterspeelzaal van OBS de 
Wateringe aan de Bremstraat.   
Er zijn verschillende leden die er graag 
de schouders onder willen zetten. Er 
zijn ideeën genoeg. Zo wil Koos met 
de jeugd gaan vissen. Ilse Mix wil op 
woensdagmiddag na schooltijd knutselen 
met de kinderen. Het liefst gebruikt ze 
daarvoor afgedankte materialen. Gedacht 

wordt ook aan spelletjes, kaarten, dansen, 
vogelhuisjes maken voor de vlindertuin 
en welke ideeën bewoners nog meer 

aandragen. De receptie was goed bezocht 
en de bezoekers werden op hapjes en een 
drankje getrakteerd.

werkers kunnen dat signaleren, maar 
jongeren kunnen ook zelf aangeven dat 
ze hulp nodig hebben. Gelukkig gebeurt 
dat, is de ervaring van Leon. “Met zo’n 
jongere gaan we in gesprek om er achter 
proberen te komen wat er aan de hand 
is. Is dat duidelijk dan starten we een 
begeleidingstraject. Welke stappen kan 
de jongere maken en wat kunnen we 
samen doen? Wij gaan naast de jongere 
staan om ervoor te zorgen dat het niet 
faliekant mis gaat. Sommigen hebben 
de spreekwoordelijke schop onder hun 
kont nodig; anderen doorlopen een heel 
traject dat overigens ongeveer een half 
jaar in beslag kan nemen. Wij proberen 
ze weer zelfstandig te maken, zodat we 
ze na het traject met vertrouwen los 
kunnen laten.” Als gesignaleerd wordt 
dat verschillende jongeren met dezelfde 
problematiek te maken hebben, kan het 
jongerenwerk daarop inspelen door een 
soort cursus of een specifieke activiteit 
op te zetten. 

Echt en oprecht
Het jongerencentrum heeft zich altijd 
gericht op de leeftijdsgroep van 12 tot 
23 jaar. Nu is er ook aandacht voor jon-
gere en oudere jongeren die tegen die 
leeftijdsgroep aan zitten. Leon vindt het 
belangrijk om er vroeg bij te zijn. “Wij 
zijn toch vaak al ergens aanwezig. En 
wie de maximum leeftijd heeft bereikt 
en nog steeds zijn leven niet goed op 
de rails heeft, houden we nog even vast. 
Wij laten iemand met problemen niet 
zwemmen.”

Jongeren kunnen wispelturig zijn wat 
het in de communicatie niet altijd even 
gemakkelijk maakt. De jongerenwerkers 
weten hoe ze hiermee om moeten gaan. 
Leon: “Als je echt en oprecht bent geeft 
dat veel vertrouwen bij jongeren. Dan ze 
eerder geneigd te vertellen waar ze echt 
mee zitten. En als je dan een Whats’Apje 
ontvangt dat iemand een baan heeft ge-
vonden, waar je vanuit het jongerenwerk 
een bijdrage aan hebt kunnen leveren, 
ben je ook blij. Het geeft gewoon ontzet-
tend veel voldoening jongeren naar 
de zelfstandige volwassenheid te zien 
opgroeien.”

DOCK
DOCK is actief op het gebied van 
buurtbemiddeling, jeugd- en jonge-
renwerk, maatschappelijke participa-
tie, maatschappelijk werk, opvoe-
dingsondersteuning en ouderenwerk. 
Het motto is: DOCK helpt mensen 
zichzelf en elkaar te helpen.
DOCK gaat er in de visie vanuit dat 
ieder mens talenten en mogelijkhe-
den heeft. DOCK brengen talenten en 
mogelijkheden samen en ondersteu-
nen daar waar nodig. Dat is de kracht 
van wij samen; de kracht van DOCK.
De missie luidt als volgt: DOCK 
draagt bij aan een dynamische 
samenleving waarbinnen talenten en 
kansen van mensen worden benut, 
waar iedereen perspectieven heeft en 
bewoners elkaar ondersteunen.

Als onderdeel van de buurtaanpak wordt 
er een nieuw voetbalcourt voor de 
jongeren gerealiseerd. Het initiatief komt 
van de gemeente en wordt ondersteund 
door het jongerenwerk van DOCK. 
 Tijdens de aanloop naar de buurtaanpak 
werden de jongeren uit de wijk uitgeno-
digd om mee te praten over de verande-
ringen in hun wijk. Het oude speelveld 
werd ter sprake gebracht en er werden 
plannen gemaakt om het oude speelveld 
op te knappen. Zo werden de belijning 

en de verlichting opnieuw aangebracht 
en werden er hogere geluidswerende 
hekken om het veld geplaatst. 
De overlast die jongeren veroorzaken 
is minimaal. De enige klacht die nog 
bestaat, is de hondenpoep langs het veld.
De insteek van het nieuwe veld is om de 
jongeren meer buiten te laten spelen en 
de sociale cohesie te bevorderen.
Al met al een nieuwe voorziening die 
ongetwijfeld tot tevredenheid onder de 
jongeren gaat leiden.

Nieuw voetbalcourt
voor buurtjongeren



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 e-mail 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@stichting-push.nl

Contactpersoon redactie:
Team Wijkbeheer
gemeente Hellevoetsluis
telefoon 14 0181

Wijkbeheer biedt ondersteuning Klachten en meldingen Telefoonnummers Colofon

Fotografie

Tijdens een bijeenkomst aan de Forel 
heeft het Startcollege Scholingswerk 
voorlichting gegeven. Het Startcol-
lege Scholingswerk is een initiatief van 
het Albeda College en Zadkine. Hier 
worden zogenaamde Entree-opleidingen 
aangeboden aan jongeren die om welke 
reden dan ook hun schoolopleiding niet 
hebben kunnen voltooien. Na een eenja-
rige opleiding kunnen zij doorstromen 
naar een MBO-opleiding op niveau 2 of 
een baan zoeken als assistent. Tijdens de 
opleiding worden zowel theorielessen als 
praktijklessen aangeboden. Deze lessen 
dienen als voorbereiding op een vervolg-
opleiding op MBO-niveau 2.
Voor de begeleiding van deze leerlingen 
is het startcollege op zoek naar buddy’s, 
vrijwilligers die hun kennis of vaardig-
heden en ervaringen aan deze leerlingen 
willen overdragen. Het gaat dan om 
eenvoudige klussen, zoals het behangen 
van een kamer, het aanleggen van een 
stopcontact, het helpen bij een klus. Het 
doel is om de leerlingen werkervaring te 
laten opdoen. Het gaat om hulp, onder-
steuning en begeleiding bij meer klussen 
onder andere in de bouw, het metselen 

van een muurtje, dienstverlening en 
zorg, helpen bij het boodschappen doen. 
Dus als u een klus heeft, kunt u hier 
hulp vragen. Het mes snijdt zo aan twee 
kanten; u heeft de hulp en de leerling 
doet werkervaring op. Voor informatie, 
aanmelding als vrijwilliger en hulp 
kunt u zich richten tot de coach van het 
Startcollege Scholingswerk, G.S. Ayaz van 
het Albeda, e-mail G.Ayaz@albeda.nl, 
telefoon 06 13636116. 

De Rietzanger
Op de KijkopdeWijk-pagina’s van afge-
lopen december hebben we een nieuwe 
raadplaat geplaatst met een nieuw 
thema. Het gaat nu over gebouwen in 
de wijk waarover wat te vertellen valt.
Dat is zeker ook het geval met de eerste 
foto in de nieuwe serie. Jammer genoeg 
zijn er geen reacties binnengekomen.
De foto laat het gebouwtje naast school 
De Wateringe aan de Bremsstraat zien.
Deze school is gebouwd ongeveer in 
1974 als vervanging van kleuterschool 
Het Meeuwennest die stond op de hoek 
van de Meeuwenlaan en de Gruttostraat  
en gehuisvest was in een houten nood-
gebouw. Dit was overigens de eerste 
openbare kleuterschool in de voorma-
lige gemeente Nieuw-Helvoet.
De kleuterschool aan de Bremstraat 
werd gebouwd naast de openbare lagere 
school die ook eerst de naam De Brem 
kreeg. De kleuterschool werd uiteinde-
lijk De Rietzanger en heeft deze naam 
gehouden tot het kleuteronderwijs 
werd ingepast bij het lager onderwijs en 
daar als groep 1 en groep 2 aan werd 
toegevoegd.
Door het samengaan van De Brem met 
De Wateringe aan de Moriaanseweg, was 
de naam van de basisschool intussen 
ook gewijzigd in De Wateringe.
De oude Wateringe kwam daarna in 

handen van de Volksuniversiteit en het 
Albeda College. Nadat het middelbaar 
beroepsonderwijs naar het technisch 
gedeelte van het Helinium was gegaan 
en de Volksuniversiteit bij de bibliotheek 
was ingetrokken, werd de oude Wate-
ringe verkocht aan de Turkse werkne-
mersvereniging. De laatste tijd wordt De 
Rietzanger gebruikt door de kinderkoe-
pel voor de kinderopvang.
Er zijn in de wijk nu vergevorderde 
plannen om het gebouw in te richten 
als buurtkamer. Uiteraard wordt die dan 
te zijner tijd op een feestelijke manier in 
gebruik genomen.

Wat is dit?
Weet u meer over het gebouw op  
bovenstaande foto? Laat het ons weten.  
U kunt uw reactie sturen naar
Redactie Kijk op de Wijk, 
Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis
of opbouwwerk@stichting-push.nl

BuurtenindeWijk

Startcollege Scholingswerk
op zoek naar buddy’s

    Zonnetje
inHellevoetsluis

Op woensdag 18 januari werd  
Claudia Erdmann in het zonnetje 
gezet.  Het zonnetje is voor vrijwilli-
gers die vaak achter de schermen zich  
inzetten voor diverse activiteiten. 
Het zonnetje voor vrijwilligers is een 
initiatief van het Centrum Vrijwil-
ligerswerk Hellevoetsluis en PUSH 
opbouwwerk.

Claudia is de Hellevoetse bewoner die 
als vrijwilliger de keramische zonnetjes 
maakt. Een dikke vijf jaar geleden is 
het idee van de zonnetje geboren. Toen 
werd het eerste zonnetje door vrijwil-
ligers aangeboden aan coördinator 
Hennie Wiersma voor al haar werk dat 
ze verzet voor het Centrum Vrijwil-
ligerswerk Hellevoetsluis. Dit initiatief 
wordt ook ondersteund door het 
opbouwwerk van PUSH en de redactie 
van Kijk op de Wijk. Toen werden de 
zonnetjes in de vorm van een broche 
gemaakt door kunstenares Francine 
Bisscheroux. Claudia is een paar jaar 
geleden gevraagd om een nieuwe va-
riant te maken die de ‘gedecoreerden’ 
thuis aan de muur kunnen ophangen. 
Claudia is geboren in Duitsland. Op 
achtjarige leeftijd is ze verhuisd naar 
Groningen, later naar Rotterdam en ze 
woont nu sinds 1998 in Hellevoetsluis. 
Claudia is 49 jaar en moeder van drie 
eigen kinderen en vier stiefkinderen.               
Van origine is ze dierenarts, maar ze 
werkt nu bij de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit als toezichthouder. 
Zij woont samen en het is een hele klus 
om een groot gezin op te voeden. 
Een aantal jaren geleden heeft Claudia 

een workshop keramiek gevolgd bij 
Atelier De Doedijk en sinds die tijd 
is haar passie voor het maken van 
kunstwerken toegenomen. Claudia 
vindt het leuk dat haar zonnetjes 
maandelijks in de krant staan. Zelf doet 
ze ook regelmatig vrijwilligerswerk. 
Zo heeft ze vroeger vaak geholpen 
op de basisschool en nu weer bij de 
hockeyvereniging. Veel verenigingen 
draaien helemaal op vrijwilligers. “Ik 
vind het erg leuk werk en je komt zo 
in contact met veel nieuwe mensen”, 
vertelt Claudia. Ze vindt dat wanneer 
iemand vrijwilligerswerk zoekt, er 
altijd wel iets te vinden is wat je kan 
doen. Haar motto waarmee ze het 
vrijwilligerswerk wil aanmoedigen is:  
“Als iedereen een klein beetje bijdraagt 
om iets vrijwillig te doen voor anderen 
dan hebben we veel bereikt.”

Een beetje vrijwilligerswerk 
doen voor een ander

Cees Landwehr en buurtgenoten zorgen 
samen voor een schone leefomgeving

Samenwerking
met Hellevoetse
Opschoondag
Zaterdag 11 maart gaan buurtbewoners, 
vrijwilligers en medewerkers van Maas-
delta, PUSH opbouwwerk, jongerenwerk 
(DOCK), Energieteam en de gemeente 
Hellevoetsluis in het kader van Landelijke 
Opschoonweek aan de slag om buurten 
in Hellevoetsluis op te fleuren. 

De Hellevoetse Opschoondag is een 
jaarlijks terugkerende activiteit in maart. 
Op die dag steken vele vrijwilligers hun 
handen uit de mouwen voor hun eigen 
leefomgeving.  
Om mee te doen aan deze actie kunnen  
buren, jongeren en kinderen ideeën 
aandragen om bijvoorbeeld de buurt, 
straat, school, ontmoetingsplaats, plein 
of speelplek schoon te houden, op te 
fleuren of groener te maken.

Elk jaar is er in ons land een nationale 
opschoondag: Nederland Schoon. In 
Hellevoetsluis gaan op zaterdag 11 
maart de handen uit de mouwen om 
buurten op te fleuren. Dat gebeurt ook 
weer in Langenhoek Noord.

Door steeds te laten zien dat het ook 
anders kan, is er elk jaar die positieve 
prikkel om Nederland schoon te houden. 
Het uitgangspunt is simpel: als we het 
schoonhouden, hoeven we het ook niet 
op te ruimen. En dat is de verantwoorde-
lijkheid van ons allemaal.
Cees Landwehr is een van die vrijwilli-
gers die zich hiervoor inzet. Al meer dan 
dertig jaar is hij in de buurt Langen-
hoek Noord elke maand bezig om zijn 
omgeving schoon te houden. Dat doet 
hij samen met andere buurtbewoners 
die ook graag een schone leefomgeving 
willen hebben. Als ze al het zwerfvuil 

hebben verwijderd, de singel schoon 
is en de plantenbakken er weer goed 
verzorgd uitzien, wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken.

Plantje voor bewoners
Ook met de aanstaande Opschoondag 
krijgen plantenbakken weer een grote 
beurt en krijgen de buurtbewoners een 
plantje aangeboden.
Van Ganzewinkel stelt een container ter 
beschikking om al het afval af te voeren.
Er wordt veel gehoor gegeven door de 
buurtbewoners en vooral kinderen doen 
hier graag aan mee. Wethouder Hans van 
Lith helpt ook aan deze actie mee.
De bewonersvereniging doet echter nog 
veel meer. Zo is er een klussenclub, een 
burenhulpproject, belangenbehartiging, 
groenvoorziening en ondersteunt de ver-
eniging de bewoners daar waar mogelijk. 
Ook kan er gereedschap worden geleend.
Een keer per jaar wordt er een barbucue 
gehouden. De vereniging zorgt voor 

het drinken voor de kinderen en een 
springkussen. De bewoners nemen zelf 
hun vlees mee. De vereniging huurt een 
grote barbecue en de nodige stoelen en 
banken. Er wordt een fotoboek gemaakt 
en de bewoners kunnen dan de foto’s 
nabestellen.

Aanmelden tot 1 maart
Iedereen die een initiatief of buurt-
project heeft, kan  zich tot woensdag 
1 maart aanmelden via hellevoetse-
opschoondag@hellevoetsluis.nl onder 
vermelding van Hellevoetse Opschoon-
dag. Per initiatief is een pakket beschik-
baar met daarin onder andere plantjes en 
een cheque van 200 euro voor materiaal 
en consumpties. In de aanmelding 
moeten de gegevens van de contactper-
soon van de groep staan, wat voor klus 
het is en waar de klus moet worden 
uitgevoerd. De genoemde instanties 
ondersteunen de buurtbewoners bij de 
uitvoering van de activiteiten.


