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Zelf hulp regelen
Veel klanten van doordewijkers zijn
niet jong meer. Sommigen krijgen
van de overheid thuiszorg, en kopen
daarnaast voor € 12,- per uur extra
hulp van een doordewijker. Anderen
hebben geen gemeentehulp nodig
en leiden een actief leven: er zijn
net wat praktische dingen die zij
niet meer aankunnen. Hun buurtgenoten die doordewijker zijn, staan
graag ook voor hen klaar.
De redactie klopte voor een gesprek aan bij een van hen, mevrouw
Binikos-’83 jaar jong’. Wij klopten
letterlijk: op haar statige voordeur
zit een stevige deurklopper, die in
het hele huis weergalmt. Het lijkt de
bewoonster te typeren. Die weet van
aanpakken.
"Let niet op de rommel", zegt ze,
terwijl zij voorgaat naar haar vrolijk
zonnige serre. De avond tevoren hadden haar tiener-kleindochters hier
een feest. Dochter en kleindochters
wonen in het huis boven haar - zij
is het die voor allemaal kookt. Druk
heeft ze het altijd gehad: "geen tijd
om oud te worden", noemt zij dat.

Lang leidde zij samen met haar
(inmiddels overleden) Griekse echtgenoot een transportbedrijf. Zelf
was ze een meisje uit Charlois, dat
gaandeweg Grieks leerde, en zich de
praktijk van internationale transporten en TIR-regelingen eigen maakte.
Tijdens de crisis is het bedrijf uiteindelijk gesloten in 2011: het was wat
laat, maar zij was gepensioneerd. De
banden met Griekenland zijn blijven
bestaan. Zij gaat nog regelmatig naar
haar "stekkie" bij Athene. In die stad
wonen drie schoonzussen. Soms gaat
zij ook naar Ikaria, waar zowel Icarus als haar man vandaan kwamen.
Langzaamaan begint ze wel last te
krijgen van haar leeftijd. Daar moppert zij, als echte Rotterdammer, heel
gemoedelijk over door. Een van de
dingen die zij doet om de oplopende
leeftijd het hoofd te bieden, is het
yoga-klasje in de Bergsingelkerk,
dicht bij haar huis. Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur leidt
Lonneke van Iersel daar een yogauurtje. Mevrouw Binikos vindt het er
gezellig en heeft er baat bij: "Ik kan
het iedereen aanraden - kunnen jul-

Meer hulp nodig
in huis?

Mevrouw Binikos en doordewijker Pier

lie het telefoonnummer vermelden"?
Dat doen wij met plezier, u kunt
de coördinator Ted Hoogvliet bellen voor informatie over de yogales
en voor aanmelding op 010-4673945.
Deze yoga-groep is gefocust op mensen vanaf 60 jaar en ouder. (Maar
jonger mag natuurlijk ook!)
Een andere steun bij het dapper
doorgaan vindt zij in haar twee
doordewijkers. Beiden komen hier al
meer dan twee jaar. Eén helpt elke
zaterdag het huis op orde te brengen, de ander helpt wanneer zij het
vraagt in de tuin of met kleine klusjes in huis. "Alleen zou ik het hier
niet meer aankunnen. Met bood-

Neem voor meer informatie
contact op met Thuishulp
Rotterdam via
010-3020160 of
info@thuishulprotterdam.nl

eerder uit te rusten of een iets minder
intensieve buikspieroefening te kiezen.
Mensen met een blessure krijgen een
andere oefening, en er zijn ook mensen
die zittend de oefeningen doen.

De oplossing is
dichterbij dan u denkt

Oefeningen tijdens de indoor conditietraining

Advertenties

Besparen op uitvaartkosten?
Vergelijk op decidee.nl
GRATIS alle 43 uitvaartverzorgers in Rotterdam
010-3076386

Bespaa
r
€2000
!
via dec
idee.nl

Op de middenpagina’s van deze krant
vindt u de profielen van de meeste
doordewijkers.

Indoor conditietraining op muziek

Dat kan! Bel een
doordewijker

Er staat altijd
iemand voor u
klaar!

schappen doen, eten koken, afwassen
is mijn energie weer op. Er is geen
tijd genoeg om alles te doen"!
De hulp van deze twee doordewijkers is voor haar meer v
 ertrouwd
(en betaalbaarder) dan een gecertificeerde tuinman of huishoudster.
Terwijl wij daar nog over p
 raten,
galmt de klopper. Het is doordewijker Pier, die komt om o
 nkruid
te wieden - en om even de
weelderig bloeiende rododendron
te bewonderen.

Op maandagochtend en dinsdagochtend
ga ik altijd met veel plezier naar mijn
werk, dat eigenlijk mijn hobby is. Drie jaar
geleden heb ik deze lessen overgenomen
van mijn moeder, die dit zeker 35 jaar
gedaan heeft. Sommige mensen die ik nu
les geef kennen mij nog als klein meisje.
In drie kwartier tijd worden alle verschillende spiergroepen getraind. Iedereen op
zijn eigen tempo, je kunt het zo zwaar
maken als je zelf wilt; door bijvoorbeeld

Iedereen is welkom. Het leuke is dat alles
op muziek wordt gedaan. Ik kies altijd
voor herkenbare muziek voor de mensen.
De lessen bestaan uit spierversterkende
oefeningen, buikspieroefeningen, oefeningen om de rug sterker te maken.
Er worden ook oefeningen gedaan met een
elastiek bandje en halters. Ook de bekkenbodemspieren worden iedere week getraind. Het belangrijkste is om lekker bezig
te zijn, en natuurlijk ook de gezelligheid.
Na de les wordt er altijd koffie gedronken.
Voor meer informatie:
Saskia van den Berg
saskiaberg79@gmail.com

Stichting DoorDeWijks | email: info@doordewijks.nl | telefoonnummer Rotterdam: 06 10 86 72 25
www.doordewijks.nl

telefoonnummer Lansingerland: 06 57 18 51 21
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Dorothée Evertman

De coördinator overziet het
werkgebied

Gelijkwaardig
"Drie jaar geleden werd ik
danig aarzelend coördinator voor Rotterdam. Geen
voor de hand liggende
beslissing, want niet
graag zou ik mijzelf een
mensenmens noemen.
Belangstelling voor zorg
had ik tot dan toe ook
hooguit zijdelings, vanwege de hoge leeftijd van
mijn moeder. Wat mij in
DoorDeWijks aantrok was
iets anders: de werkwijze.
Ik weet dat het woord
gelijkwaardigheid te pas
en te onpas door gladde
types wordt gebruikt.
Toch is dat voor mij, drie
jaar coördineren verder,
waar het om draait: de
gelijkwaardigheid tussen
de doordewijkers en
hun klanten, en onderling binnen de stichting
DoorDeWijks.
Zoals veel van u zullen weten, probeert de
stichting simpelweg twee
groepen Rotterdammers
(en Lansingerlanders maar dat is de afdeling
van mijn collega Marjo)
bij elkaar te brengen. Aan
de ene kant mensen die
wat willen verdienen en
daarvoor tijd, energie en
aandacht aan hun buurtgenoten willen besteden.
Aan de andere kant degenen die ergens hulp bij
nodig hebben, maar zich
niet afhankelijk willen
maken van de gunsten
van een onbetaalde vrijwilliger.
Het samenbrengen van
beide groepen houden wij
simpel. Wie hulp nodig
heeft en daarvoor € 12,per uur wil betalen, kan
zelf een doordewijker
kiezen, of DoorDeWijks

bellen of mailen. Wie
doordewijker wil worden
en daarmee € 12,- per
uur zal gaan verdienen,
kan ons bellen of mailen.
De telefoniste geeft alle
Rotterdamse telefoontjes
aan mij als coördinator
door - en ik bel iedereen
binnen twee werkdagen
terug. Wie hulp zoekt zal
ik helpen om een echt
geschikte doordewijker te
vinden, wie doordewijker
wil worden zal ik uitnodigen voor een informatiegesprek.
Doordat dit mijn taken
zijn, ben ik een in het
oog lopende medewerker
van de stichting. Ons zo
simpele systeem vergt
toch wel geregel achter
de schermen. Dat doe ik
als coördinator bepaald
niet alleen: een handvol
andere medewerkers is
daarvoor ook druk in de
weer. Met administratie,
automatisering, redactie,
promotie - het soort werk
dat bij veel organisaties
gedaan wordt door de
beter betaalde praatjesmakers. Bij stichting
DoorDeWijks zijn de
enigen die geld verdienen
degenen die als doordewijker de handen uit de
mouwen steken voor hun
buurtgenoten. Alle anderen, zowel de medewerkers als de bestuursleden,
zijn vrijwilligers. Wij zijn
dus als het ware "op zijn
kop" georganiseerd. Dat
is een recept voor prettig samenwerken, zonder
plaats voor hiërarchie
of kapsones. Wij medewerkers zijn elk verantwoordelijk voor ons eigen
deel, en samen voor het
geheel. Wij werken mee
omdat we DoorDeWijks
nuttig vinden, en doen
dat daarom van harte.
Belt u gerust,
06-10 86 72 25. Ook u bel
ik met plezier binnen
twee werkdagen terug".

Zomer 2019

Het Bouwcentrum

18 mei 1949: opening Bouwcentrum door koningin Juliana

Één van de eerste gebouwen die na de
Tweede Wereldoorlog in Rotterdam werd
neergezet was het Bouwcentrum bij de
Diergaardesingel. Tijdens de bouw werd wel
wat gefronst: waarom zo’n groot gebouw
met een vage bedoeling als er zoveel woningen nodig zijn en bouwmaterialen schaars
zijn? Maar in de erop volgende jaren werd
duidelijk wat daar gebeurde: er werd kennis verzameld over bouwen en materialen,
die kennis werd via brochures, tijdschriften,
boeken, exposities en voorlichtingsbalies
beschikbaar gesteld en er werden door het
hele land –zelfs wereldwijd- cursussen over
bouwtechniek en stedenbouw georganiseerd.
Ook konden fabrikanten er hun bouwproducten ten toon stellen, maar uitsluitend
op neutrale basis, want het Bouwcentrum
streefde naar absoluut objectieve voorlichting en wilde geen reclamebureau voor de
industrie zijn.
Tijdens de Wederopbouwperiode bloeide het
Bouwcentrum en was daadwerkelijk een
intensief centrum van bouwactiviteiten en
-onderzoek. Begin 70-er jaren werd de Wederopbouw echter als voltooid beschouwd (in
Rotterdam gevierd met de manifestatie C’70).

In die tijd groeide de concurrentie van commerciële adviesbureaus explosief. Ook werd
bouwvoorlichting overgenomen door bouwmarkten en bijvoorbeeld de Vereniging Eigen
Huis. Een aantal gespecialiseerde afdelingen
is eind jaren ‘80 verzelfstandigd of gefuseerd,
de voorlichting (Bouwcentrum Expo) verhuisde in 1996 naar de Schiekade en heeft daar
tot 2015 bestaan.
Het karakteristieke “Ronde Gebouw” bestaat
nog en is aan een nieuw leven begonnen als
hoofdkantoor van groene energieleverancier
Greenchoice, die het een duurzaamheids‘makeover’ heeft gegeven. Tijdens de -in ere
herstelde- Wederopbouwdag op 18 mei 2019,
exact 70 jaar na de officiële opening, was dit
gebouw het middelpunt van activiteiten, en
verscheen een mooi boekje erover. Binnen
is toen een herdenkingsplaquette onthuld
ter nagedachtenis aan de grote inspirator en
drijvende kracht, directeur Jan van Ettinger
(1902-1981). Deze plaquette is aangeboden
door een groep oud-medewerkers die de
herinnering aan het Bouwcentrum levend
houdt door middel van website
www.bouwcentrumrotterdam.nl.

Kom naar Peppelrock 2019
Op 31 augustus 2019 organiseren wij voor de
tweede maal Peppelrock op het Rododendronplein in Schiebroek.
Optredens van 3 geweldige rock & roll bands
en ook op de Peppelweg zelf zijn muzikanten
aanwezig.
Wij gaan dit festival verder omlijsten met
een retro markt waar veel spullen en kleding
uit de tijd van de rock & roll te koop zijn.
Voor de kinderen wordt er een kleine gezellige kermis geplaatst. Er zijn ook pony’s voor
de kleinste kinderen. Er worden oldtimers
tentoongesteld, zoals bv de C 10 Chevrolet
van de politie een Buick van 7 meter lang, en
er komen misschien ook oude brommers op
het plein. Er is een geweldige Retro kapster
aanwezig.
Dit is een bewonersinitiatief.

Organisatie:
Rien en Lenie van Nikkelen Kuijper.
Tel: 0620040453
Email: rilekel@versatel.nl
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Wat kost een uitvaart in regio Rotterdam?

Uw erfcoach en meer

Laat Akto uw
nalatenschap
afwikkelen

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen
bij de afwikkeling van nalatenschappen:
• om problemen te voorkomen of op te lossen
• om u werk of zorgen uit handen te nemen
• voor een onpartijdige en professionele
afwikkeling
Daarnaast helpen wij bij de vele
financiële en/of juridische vragen die
opkomen bij het ouder worden tijdens
leven en na het overlijden.

Contact: 010 – 313 08 23 • info@akto.nu • www.akto.nu

“Akto als uw executeur of als adviseur voor
de nabestaanden naast de executeur”

In de regio Rotterdam zijn circa
90 uitvaartondernemers actief
die sterk van elkaar verschillen in
aanpak, mogelijkheden en prijzen. De Consumentenbond deed
een jaar geleden onderzoek naar
de kosten van uitvaarten en concludeerde dat de uitvaartmarkt
schimmig is over kosten. Bijna 90%
van de uitvaartverzorgers wilde
geen vragen beantwoorden van de
Consumentenbond over hun tarieven. Decidee.nl, een online vergelijkingswebsite voor uitvaarten is
er wel in geslaagd om de actuele
prijzen in regio Rotterdam in kaart
te brengen.
Uit een onderzoek naar uitvaartkosten van Decidee.nl blijkt dat
de verschillen enorm groot zijn.
Door uitvaartondernemers prijzen
te laten afgeven voor een viertal
vooraf gedefinieerde uitvaartpakketten, heeft Decidee.nl de verschillen in kaart gebracht. Daaruit blijkt
dat er al snel €2.000,- kan worden
bespaard op een uitvaart.
Een uitvaart hoeft niet duur te zijn
Indien men geen afscheidsceremonie wenst, kan er in Rotterdam
al een crematie worden verzorgd
voor €1.450,- en een begrafenis voor

€1.850,-. Een begrafenis of crematie
met afscheidsceremonie kan worden geregeld voor €2.750,-. En dat
terwijl uitvaartonderneming Monuta onlangs de gemiddelde uitvaartkosten in Nederland op €7.000,euro heeft geschat. Een uitvaart
hoeft dus helemaal niet duur te zijn.
Ook vrije keus bij uitvaart
verzekering
Het vergelijken van uitvaartondernemers bespaart niet alleen kosten,
maar draagt ook bij aan een weloverwogen keuze voor een uitvaartondernemer. Door mogelijkheden en
prijzen te vergelijken van uitvaartondernemers en ervaringen van eerdere uitvaarten te lezen komt men
achteraf niet voor verrassingen te
staan. Het is goed om te weten dat
ook verzekerden bij alle uitvaartondernemers in Rotterdam en omstreken terecht kunnen, ongeacht waar
de uitvaartverzekering is afgesloten.
Wilt u weten wat er allemaal
mogelijk is in de regio Rotterdam
en inzicht krijgen in de prijzen die
uitvaartondernemers hanteren?
U kunt alle uitvaartondernemers
in Rotterdam vergelijken op
www.decidee.nl of bellen naar
010-3076386.

Advertentie
Advertorial

THUISHULP ROTTERDAM, EEN
DIENSTVERLENER VERTELT
 ebben, beschikken over een VOG
h
(Verklaring Omtrent Gedrag), flexibel
zijn en bij u in de buurt wonen. Zo is er
altijd een goede match te maken.

Het team van Thuishulp Rotterdam

Thuishulp Rotterdam is een jonge
organisatie die hulp biedt aan mensen
die begeleiding nodig hebben bij het
huishouden of het aanbrengen van een
dagstructuur. Het gaat om bezoek aan
de (huis)arts, familie, boodschappen
doen, koken, evenementen (concert,
theater, museum), een terrasje pakken
of een dagje naar het strand, noem
maar op.
‘vriendelijke duizendpoten’
Wij zijn er als ‘vriendelijke duizend

poten’ ook voor mensen die dreigen
te vereenzamen door een handicap
of ouderdom. Wij zorgen ervoor dat
het zonnetje voor deze mensen weer
gaat schijnen en dat ze het plezier in
het leven weer terugkrijgen. Onze hulp
kan ook worden ingeroepen als over
belaste mantelzorgers even vrij willen
zijn en op adem willen komen.
De kracht van Thuishulp Rotterdam
bestaat eruit dat haar thuishulpen
allemaal hun eigen achtergrond

Trainingen
Thuishulp Rotterdam geeft regelmatig
trainingen aan haar thuishulpen. Deze
maand ging de training over dementie.
Een casemanager vertelde erover.
Welke vormen van de ziekte bestaan
er, hoe herken je de verschijnselen, wat
zijn de verschillen tussen dementie, de
lier, de ziekte van Parkinson en depres
sie? En hoe kunnen de hulpverleners
de persoon met die ziekte het beste
begeleiden? Dementie komt vaak voor
en neemt door de vergrijzing snel toe.
Mocht u iemand in uw omgeving heb
ben die dementie heeft, neemt u gerust
contact op met Thuishulp Rotterdam
om de mogelijkheden van hulp en
begeleiding te bespreken. U kunt ons
bellen op 010-3020160.
Handige rollator
Tijdens onze laatste training kwam
ook een fysiotherapeut een demon
stratie geven van een bijzondere coole
en handige rollator die men in enkele

seconden en met een paar makkelijke
handgrepen kan veranderen in een
elegante rolstoel. Het geeft mensen
die zich door hun handicap in hun huis
opgesloten voelen, weer de mogelijk
heid om deel te nemen aan een sociaal
leven. Hoe fijn is dat!
Babette Meulenbelt,
Thuishulp Rotterdam
Wilt u meer informatie? Belt u gerust
010-3020160 of stuur een berichtje
naar info@thuishulprotterdam.nl.
Zie ook: www.thuishulprotterdam.nl
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Deze doordewijkers staan
voor u klaar in Rotterdam
Wilt u eens kennismaken met een van hen?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de doordewijker of contact opnemen met de
coördinator in Rotterdam. Voor volledige en meer
profielen kijk op www.doordewijks.nl

Babet Blom
Ik ben doordewijker omdat ik mensen graag help. Ben actief en
van vele markten thuis door werk in gezondheidszorg en veel
vrijwilligerswerk. Ik kan u helpen met de boodschappen, koken,
verzorgen huisdieren en begeleiding naar arts of ziekenhuis.. ik
ben flexibel inzetbaar. Mijn wijken zijn: Hillegersberg, Schiebroek,
Blijdorp, maar ook daarbuiten is bespreekbaar.
E-mail: babetb73@gmail.com, Tel: 06 16 83 91 59

Betty Jochem
Ik werk als doordewijker omdat ik graag een helpende hand bied.
Daarnaast doe ik als vrijwilliger promotiewerk voor DoorDeWijks.
Ik ben praktisch ingesteld. Graag help ik u met boodschappen,
arts bezoek, opruimen. Maar ook met wandelen en andere leuke
dingen. Mijn hobby’s zijn bridge en golf. Mijn wijk is HillegersbergSchiebroek.
E-mail: b.jochem6@upcmail.nl, Tel: 06 46 69 45 81

Lie van der Werff
Als doordewijker begeleid ik u bij de meest praktische werkzaamheden in huis en tuin. Ik kan voor u technische klusjes doen, maar
ook naaiwerk of uw hulp zijn bij de computer, tablet of smartphone. Naast de ‘aardse’ zaken van het leven ben ik een plezierige,
cultureel onderlegde en ondernemende gesprekspartner voor
museale, muzikale, literaire en botanische activiteiten. Daarin kan
ik u gezelschap en vervoer bieden. Mijn wijken zijn: Liskwartier,
Blijdorp, Schiebroek, Hilligersberg, Terbregge en Kralingen.
E-mail: lievanderwerff@gmail.com, Tel: 06 14 54 02 35

Miranda Blaauw
Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help en ondersteun.
Ik vind het fijn om op deze manier (meer) buurtbewoners te leren
kennen en mijn hulp aan te bieden. Ik heb 2 jaar gewerkt als ondersteunende begeleidster en heb ervaring als huishoudelijke hulp.
Ik kan snel voor u aan de slag. Mijn werkgebied is: HillegersbergSchiebroek en Lansingerland.
E-mail: mirandablaauw@outlook.com, Tel: 06 37 45 44 31

Henk van Niekerk
Ik wil als doordewijker de tijd die ik naast mijn ‘normale’ werk over
heb nuttig besteden. Ik kan voor u klussen doen in en om het huis,
helpen met de boodschappen en pc hulp. Ook kan ik u begeleiden
naar arts of ziekenhuis of naar andere gelegenheden. Ik ben handig
en geduldig en kan goed luisteren. Mijn werkgebied is: Hillegersberg, Schiebroek en Overschie
E-mail: hbvanniekerk@online.nl, Tel: 06 28 12 69 00

Martha Soria
Ik ben 37 jaar en ben doordewijker omdat ik graag mensen help.
Ik heb filosofie gestudeerd en gewerkt bij thuiszorg. Nu werk ik
als tolk Spaans en geef ik Engelse les. Ik kan u helpen met Spaans
leren, het huishouden, gezelschap houden, boodschappen doen, uw
dieren verzorgen, begeleiden naar arts/ziekenhuis, of papierwerk.
Mijn wijk is Crooswijk e.o.
E-mail: marthazmk@hotmail.com, Tel: 010 236 78 56

Gretha Vonk
Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help. Bv. hulp met de
administratie, helpen in huis met de licht huishoudelijke klusjes.
Ik kan helpen met opruimen. Iedereen kan opruimen, maar het is
veel prettiger als men er niet alleen voor staat. Als doordewijker
hoop ik te bereiken om mensen te helpen die hulp op prijs stellen.
E-mail: grethavonk@hetnet.nl, Tel: 06 22 35 59 88

Ik ben doordewijker omdat ik denk dat daardoor ouderen langer in
hun eigen huis kunnen blijven wonen. Ik heb jarenlang ervaring als
verzorgende in de thuiszorg. Graag wil ik mensen in hun thuissituatie helpen, o.a. bij boodschappen, koken, licht huishoudelijk werk,
wandeling maken, wassen/strijken, verzorging kinderen, huisdieren.
E-mail: anita@hielkema.xs4all.nl, Tel: 06-20667817

Liza Blom
Als doordewijker wil ik graag mijn steentje bijdragen op maatschappelijk en sociaal gebied. Ik heb ervaring in de zorg als
verpleegkundige. Ik ben variabel beschikbaar en breed inzetbaar.
Ik sta open voor licht huishoudelijk werk, tuinieren, opruimen/
organiseren en hand- en voetverzorging. Mijn wijk is H
 illegersberg/
Schiebroek en evt. daarbuiten.
E-mail: lizablom752515@gmail.com, Tel: 06 34 98 12 91

Sharon van der Vaart
Ik ben doordewijker om mensen persoonlijke aandacht en hulp te
bieden. Met veel ervaring in het opruimen en administratie doen
kan ik u helpen met het ordenen van het huis en de administratie.
Ook heb ik gewerkt met ouderen met licht psychische problemen.
Ik ben breed inzetbaar voor een boodschapje, een wandelingetje,
samen puzzelen, dingen regelen, begeleiding naar afspraken etc.
Mijn werkgebied: Hilligersberg-Schiebroek e.o.
Tel: 06 23 81 78 46

Henko Leffers
Ik ben doordewijker omdat ik graag bezig ben en het mij voldoening geeft om mensen te helpen. Ik kan u helpen met schilderen,
klussen, tuinieren, opruimen, chauffeuren, verhuizen, kleine timmerklussen, laminaat leggen (veel eigen gereedschap). Mijn wijk
is Hillegersberg, postcode 3051, maar ik werk ook daarbuiten.
E-mail: henkoleffers82@gmail.com, Tel: 06 19 50 22 26

Ada van Dijk
Ik ben doordewijker omdat ik mensen wil helpen langer zelfstandig
te blijven wonen. Mijn hobby’s zijn lezen, tuinieren en fietsen. Ik
ga graag naar buiten voor een wandeling, een boodschap of een
bezoek aan theater de film of museum, en kan helpen met vervoer
naar de doctor. Ik help u ook graag uw vrienden en familie zo lang
mogelijk te bezoeken en van een visite een zorgeloze ervaring te
maken. Zo blijft u met plezier actief en in beweging. Mijn wijk is
het centrum maar ik kom ook graag in andere buurten.
E-mail: adavandijk0@gmail.com, Tel: 06 28 36 14 03

Ivonne Looijaard
Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen help. En: eenzaamheid
moet bestreden worden. Als liefhebber van natuur ben ik graag
buiten en houd ik van tuinieren. Ook bij allerlei praktische dingen
in huis en keuken kom ik helpen, daarbij ben ik precies en betrouwbaar. Mijn wijken zijn: Oude Noorden, Blijdorp en Hillegersberg.
E-mail: ivonnelooijaard@hotmail.com, Tel: 06 48 23 41 83

Jeannie Brinckman
Ik ben doordewijker omdat het mij de kans geeft ouderen te
begeleiden, en dat doe ik graag. Als oud-verpleegkundige heb
ik vele jaren ervaring, speciaal met dementie. Graag wil ik die
ervaring delen en u daarmee of op andere manieren behulpzaam
zijn. Mijn wijk is Hillegersberg.
E-mail: jebrinckman@hetnet.nl, Tel: 06 33 09 41 85

Ook doordewijker worden?
Kom naar een van de informatie-ochtenden
op Rozenlaan 57a te Rotterdam
Donderdag 6 juni en donderdag 4 juli van 10.30u – 11.30u
Tijdens deze ochtenden kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen om doordewijker te
worden. Ze zijn geheel gratis, maar we vragen wel om uzelf van te voren aan te melden.

Aanmelden kan bij
Dorothée Evertman, 06 10 86 72 25 of
coordinator@doordewijks.nl
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Yvonne Grunuveld

Ik ben doordewijker omdat ik graag iets nuttigs doe voor een
ander en om iets te verdienen. Ik help graag mensen met klusjes
in en om het huis (heb veel gereedschap), papierwerk, organisatie
in huis, hulp bij computer. Ook kan ik een luisterend oor bieden
en bijles geven in exacte vakken en economie. Mijn werkgebied is
Blijdorp en aangrenzende wijken.

Ik ben doordewijker omdat ik het fijn vind andere mensen te helpen. het is prettig om zo in contact te komen met buurtgenoten.
Ik bied hulp aan bij de boodschappen doen, licht huishoudelijk
werk, koken, tuinieren, hulp bij vervoer en wandelen. ik heb interesse in literatuur, film en muziek. Mijn wijken zijn: Nieuw en Oud
Terbregge, Hillegersberg, Schiebroek, Liskwartier en Kralingen.

E-mail: p.vanderhaag@live.nl, Tel: 06 45 79 56 85

E-mail: yvonnegrunu@gmail.com, Tel: 06 36 18 17 70

Peggy Ponse

Barbara van ‘t Noordende

Ik ben doordewijker omdat ik graag van betekenis wil zijn voor
mijn buurtgenoten. “Alleen is maar alleen”, ik kan u een luisterend
oor bieden of gezelschap houden, begeleiding naar afspraken met
derden, hulp bij de huishouding, administratie, koken, verzorging
van kinderen, bijles, boodschappen etc. Mijn wijken zijn Rotterdam
Noord en Hillegersberg-Zuid.

Ik ben doordewijker omdat ik het fijn vind als ik anderen ergens
mee kan helpen. Ik bied u graag een luisteren oor, maak met u
een wandeling of bezoeken een museum of theater. Ik kan goed
overweg met computers en smartphones en vind ik het leuk om te
koken. Mijn wijken zijn: Capelle Schollevaar, Prins Alexander, Hillegersberg en Kralingen. Ook andere wijken zijn bespreekbaar.

E-mail: pbponse@gmail.com, Tel: 06 18 11 15 12

E-mail: barbaravantnoordende@gmail.com, Tel: 06 28 12 62 91

Germa Tukker
Ik ben doordewijker omdat ik graag bezig ben en het mij voldoening geeft om mensen te helpen. Ik ben positief ingesteld. U kunt
mij inschakelen bij: boodschappen doen, gezelschap houden, licht
huishoudelijk werk, luisterend oor bieden en begeleiding arts of ziekenhuis. Mijn wijken zijn Nieuw (en oud) Terbregge, HillegersbergSchiebroek en Noord.
E-mail: joopsp1888@gmail.com, Tel: 06 44 81 01 54

Carolien Kesselring
Ik ben doordewijker omdat ik het fijn vind om met en voor oudere
mensen te werken. Ik werk al 9 jaar in de sociale zorg bij mensen
in de huishouding. In de loop van de jaren heb ik ervaring opgedaan met mensen met handicaps, de ziekte van Alzheimer of
taalproblemen. Vaak voelen mensen zich bij mij op hun gemak.
Mijn wijk is Overschie.
E-mail: theokesselring@hotmail.com, Tel: 010 462 33 49

Mitzi Schreuder
Naast student aan de kunstacademie ben ik ook doordewijker. De
tijd die ik over heb wil ik graag besteden aan het helpen en leren
kennen van mensen in mijn wijk. Helpen met bv.: licht huishoudelijk werk, verzorging huisdieren, pc hulp, boodschappen gezelschap,
wandelen, museumbezoek. Veel in het weekend beschikbaar.
Mijn wijk is Hillegersberg, Schiebroek, Blijdorp en Overschie.
E-mail: mitzischreuder@gmail.com, Tel: 06 25 36 60 74

Sophie Knottenbelt
Ik ben een doordewijker met veel ervaring. Het geeft me voldoening om iemand een helpende hand te bieden. Werkzaamheden:
licht huishoudelijk werk, gezelschap bieden, helpen verzorgen van
kinderen en/of huisdieren, boodschappen doen, chaufferen en een
luisterend oor bieden. Ik kom u graag helpen, van Kralingen tot
Schiedam.
E-mail: sophieknottenbelt@gmail.com, Tel: 06 33 63 99 07

Nona Tsalani
Ik ben doordewijker omdat ik graag mensen hulp aanbied. Heb veel
ervaring in het werken voor en met ouderen. Ik ben gecertificeerd
masseuse. Ik help u graag in het huishouden, met boodschappen
doen, wandelen, etc. Ik spreek Russisch en Nederlands en leer
iedere dag weer nieuwe dingen. Mijn wijk is Ommoord, 3068/3069.
E-mail: nonachka.64@hotmail.com Tel: 06 81 01 58 33

Hugo Dolkens
Ik ben doordewijker omdat ik graag maatschappelijk actief en
betrokken wil zijn. En graag mensen help en ondersteun. Ik kan u
helpen met klussen in en om het huis, computers, chauffeuren, organiseren en administratie. Ook kunnen we gaan wandelen en kan
ik u gezelschap houden. Ik ben betrouwbaar, flexibel en accuraat.
Ik woon in Kralingen maar kom ook graag in andere wijken.
E-mail: hugodolkens@gmail.com, Tel: 06 42 36 58 05

Jolanda Buizert
Ik ben sociaal en sta graag voor mensen klaar. Doordewijker zijn
vind ik daarom fijn. Met het bieden van een helpende hand, is uw
huis gauw aan kant. Administratie, papierwerk, organiseren, koken
doe ik graag. Een dagje uit, spelletjes doen, mee naar artsen, een
praatje maken, ’n luisterend oor bieden, behoren tot de mogelijkheid. Erg benieuwd naar uw vraag en ik maak tijd. Mijn wijk is
Blijdorp e.o.
E-mail: j.buizert@hotmail.com, Tel: 06 48 32 82 18

Kees van der Starre
Ik ben doordewijker omdat ik mij in wil zetten om mensen te
helpen met mijn handigheid. Ik heb gewerkt als monteur voor
auto’s en fietsen en een grote hobby is houtbewerking. U begrijpt:
voor klussen ben ik in. Ook voor schilder- en tuinwerk kunt u mij
inschakelen. Ik ben rustig en betrouwbaar en kan goed met ouderen omgaan. Mijn wijken zijn: Overschie, Blijdorp, Hillegersberg en
Schiebroek.
E-mail: klusjesman-kees@ziggo.nl, Tel: 06 34 14 53 85

Bert van der Sloot
Met een doordewijker staan we in het leven rijker. Ik help u graag
op allerhande gebied. U kunt denken aan boodschappen doen, licht
huishoudelijk werk, administratie, tuinieren, wandelen, voorlezen
of een gesprek. Iemand aan wie u alles kunt vragen om uw leven
plezierig te houden en zolang mogelijk zelfstandig te blijven. Ik heb
brede culturele belangstelling en maatschappelijke interesse. Mijn
wijk is Centrum en omgeving.
Tel: 06 10 86 72 25

Michel van Grevenbroek
Ik ben doordewijker omdat ik graag hulp en ondersteuning
wil bieden met name aan ouderen. Ik heb ruime ervaring in de
mantelzorg. Ik kan met u gaan wandelen, boodschappen doen of
u vergezellen bij artsbezoek of kopje koffie drinken. Als natuurliefhebber werk ik ook graag in de tuin. Mijn werkgebied: Schiebroek,
110 Morgen en Hillegersberg.
Tel: 06 10 86 72 25

Elena Berghaan
Ik ben doordewijker omdat ik graag anderen help. In de dertien
jaar dat ik in Nederland woon, heb ik gemerkt dat de zorg voor
ouderen hier gelukkig beter is geregeld dan in de Oekraïne. Daar
draag ik graag aan bij. Ik heb ervaring met activiteiten voor senioren en met mindervaliden. Ik ga met plezier met u wandelen of
boodschappen doen, of mee naar arts of op een uitstapje. Ik ben
beschikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend in Capelle
aan den IJssel maar ook in Hillegersberg/Schiebroek.
E-mail: catelena@ukr.net, Tel: 06 14 05 57 08

6

Het

Doordewijkertje

Zomer 2019
Jannie Tieleman

Deze doordewijkers staan
voor u klaar in Lansingerland
en Pijnacker-Nootdorp
Wilt u eens kennismaken met een van hen?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de doordewijker of contact opnemen met de
coördinator in Lansingerland, Marjo van der Schoor,
Tel.: 06 57 18 51 21.

John Heij
Woonachtig in Het Rodenrijs in Lansingerland. Ik heb jarenlang
een boek- en kantoorvakhandel gehad en doe vrijwilligerswerk. Ik
ben nog energiek en vitaal en wil graag iets voor u betekenen. Als
doordewijker kan ik u helpen met allerlei klussen rondom en in uw
woning. En licht huishoudelijk werk bv. strijken. U en/of uw spullen
vervoeren doe ik met plezier met mijn auto. Kortom: ik ben breed
inzetbaar. Mijn werkgebied is Lansingerland.
E-mail: johncheij@hotmail.com, Tel: 06 51 36 74 45

Ria Graafland
Ik ben doordewijker omdat ik me graag inzet om mensen te
helpen. Van beroep was ik gezinsverzorgster en heb ervaring als
vrijwilligster met zowel ouderen, dementerenden en mensen met
een beperking. Ik ben sociaal, behulpzaam, emphatisch, flexibel en
zorgzaam. Ik heb aan de cursus van 'Touch for Care' meegedaan.
Ik help u graag in Berkel.
E-mail: rhavenaa@xs4all.nl, Tel: 06 27 16 72 87

Gees Maters
Ik ben doordewijker omdat ik graag andere mensen de helpende
hand bied. Ik ben praktisch ingesteld en goed in ordenen en opruimen. Ik kan u helpen met de boodschappen, begeleiding bij vervoer,
wandelen, verzorgen dieren en planten, op de kinderen passen,
administratie en licht tuinwerk. Ik werk in Lansingerland.
E-mail: g.maters1@kpnplanet.nl, Tel: 010 5118384

Freek Verhulst
Als doordewijker kan ik u helpen met de administratie, pc hulp,
klussen in en om het huis en in de tuin, licht huishoudelijk werk,
koken, boodschappen doen, verzorging huisdieren. Verder kan ik u
gezelschap houden een luisterend oor bieden en begeleiden naar
theater, concert of museum. Ik heb 5 jr. ervaring als vrijwilliger bij
Zonnebloem en Humanitas. Ik ben rustig en sociaal ingesteld. Mijn
werkgebied is Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en
Rotterdam.
E-mail: f.verhulst@telfort.nl, Tel: 06 40 28 13 39

Joke Boekee
Ik ben doordewijker omdat ik het erg fijn vind om anderen te
helpen. Ben eerlijk en betrouwbaar. Ik help u graag met licht
huishoudelijke taken, gezelschap houden, wandelen, begeleiden bij
doktersbezoek, opruimen, legpuzzel maken, koken, op uw kinderen
passen, aanvulling kraamzorg. Beschikbaar op di., wo., en donderdag in Berkel en Rodenrijs.
E-mail: jozonboekel@gmail.com, Tel: 06 81 89 25 94

Cobie Zantman
Ik ben doordewijker omdat ik graag een sociale bijdrage lever aan
de mensen die dat nodig hebben. Ik kan me goed inleven en luister
graag naar de verhalen van mensen. Ik ben betrouwbaar, flexibel
en geduldig. Ik help bij de administratie, archiveren, huishoudelijke
klusjes, boodschappen doen en gezelschap bieden. Ik ben beschikbaar in Lansingerland.
E-mail: cobiezantman@hotmail.com, Tel: 06 24 59 31 39

Ik ben doordewijker omdat ik jaren met veel plezier in de wijkverpleging heb gewerkt en het zorgen niet kan laten. Ik kom u
graag helpen met de dagelijkse bezigheden in en om het huis.
Ik kan u helpen met tuinieren en met naald en draad. Woont u
in Berkel, dan kom ik u heel graag helpen.
E-mail: j.tersteege@outlook.com, Tel: 010 5117639

DoorDeWijks-klanten kunnen
buurtgenoten de bijstand uit helpen
Als doordewijker is iedereen
welkom. Wie buurtgenoten die
dat nodig hebben wil helpen of
steunen, en daar een bescheiden
inkomen mee wil verdienen, kan
zich aanmelden voor introductie en
screening. Voor mensen met een
bijstandsuitkering was dat niet te
doen vanwege knellende wetgeving. Goed nieuws: daar hebben we
recent een mouw aan gepast!

soort” doordewijker wordt dat bedrag overgemaakt aan de stichting.
Deze draagt zorg voor begeleiding
van de doordewijker én verstrekt
deze een vrijwilligersvergoeding.
Het doel is dat de doordewijker
zoveel ervaring en klanten opdoet, dat zij of hij de overstap
kan maken om een "traditionele"
doordewijker te worden die geen
uitkering meer nodig heeft.

DoorDeWijks is per april een samenwerking aangegaan met het
project Thuis op Maat. Resultaat
daarvan is dat er nu twee soorten
doordewijkers zijn:
• de traditionele soort: hulpvaardige mensen die wat tijd over hebben en een ander graag helpen
met allerhande werkjes of steun.
En die de klant zelf rechtstreeks
betaalt.
• de nieuwe soort, in samenwerking met Thuis op Maat: net
zulke hulpvaardige mensen die
graag sociale buurthulp bieden
en dus heel goed bij DoorDeWijks passen. En die een uitkering hebben waar zij graag van
af willen.

Er is dus geen onderscheid bij het
zoeken naar een passende doordewijker, klanten en coördinator
kiezen als gebruikelijk zoveel
mogelijk degene die qua aanbod en
nabijheid voor het gevraagde werk
in aanmerking komt. Als de keuze
op een doordewijker uit de nieuwe
categorie valt, wordt de klant
geïnformeerd over de aangepaste
betaalwijze.

In beide gevallen betaalt de klant
€ 12,- per uur voor de dienstverlening. In het geval van een "nieuwe

Enkele (bespaar)tips
rondom een overlijden:
1. Wilt u de nalatenschap verwerpen of beneficiair aanvaarden, doe dit dan gezamenlijk
zodat u maar één keer griffierechten betaalt.
2. Met een verklaring van executele in plaats van een verklaring
van erfrecht kan de executeur
vaak snel aan de slag.
3. Het helpt de nabestaanden
enorm als de overledene zijn
spullen georganiseerd bij elkaar
heeft. Dus de verzekeringsHeeft u vragen hierover of over
andere erfrechtelijke kwesties,
maak dan een afspraak met ons of
kom eens langs op bij een van onze
erfcoach-spreekuren o.a. in Rotterdam-Schiebroek elke 3e vrijdag van
de maand. Dit spreekuur is vrij toegankelijk. Bel hiervoor: 010 3130823.
Voor meer info: www.akto.nu

Wat ons betreft geeft dit initiatief
een nieuwe dimensie aan de gelijkwaardigheid tussen de klanten en
hun doordewijkers: de een wordt
gesteund met helpende handen
waar nodig, de ander met enige inkomsten. Het extra resultaat is dat
via DoorDeWijks meer hulpvragen
opgelost kunnen worden en dat
uitkeringsgerechtigden die doordewijkeren via Thuis op Maat het

papieren bij elkaar, een lijstje
met adressen van mensen die
op de hoogte moeten worden
gebracht. Ook een lijstje met
alle abonnementen en dergelijke
helpt de nabestaanden enorm en
voorkomt extra kosten.
4. Krijgt u als erfgenaam te maken met onroerend goed in de
nalatenschap en is de bezwaartermijn tegen de WOZ-beschikking van de erflater verstreken.
Bedenk dat de erfgenaam als
nieuwe belanghebbende nog
mogelijkheden heeft om alsnog
bezwaar te maken.

Nico van Scheijndel/ mr. Nicole Goud
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Gezellige winkel in Hillegersberg
zaterdags de deur open. Zij boden
informatie en folders over de
sociale buurthulp van stichting
DoorDeWijks, plus de kans het
werk van vijf regionale keramisten te bewonderen en te kopen.
Omwonenden zijn enthousiast over
deze combinatie van doordewijkse
gezelligheid en expositie.

Foto: Hannah Broekhuizen

In Hillegersberg zien de beduusde
inwoners hun winkels gestaag verdwijnen. Ook de schoenwinkel aan
de Weissenbruchlaan stopte. Tot
leegstand kwam dat niet: hier hielden van half februari tot half mei
doordewijkers Betty en Ada 's

Op Koningsdag schoof Dennis Mark,
bestuurder van bewonersorganisatie InHillegersberg, aan voor een
kop thee in de winkel. Hij werd
bevraagd. "Wat betekent het dat er
regelmatig mensen binnenlopen,
hoewel veel winkels in de omgeving
zijn gesloten - wat doet een initiatief
als dit voor de buurt"? Dennis ziet de
leegstand als onderdeel van een grotere maatschappelijke verandering,
waarin mensen steeds meer digitaal
regelen. Hij verwacht niet dat de
oude situatie nog terugkomt, omdat

de oude omzet niet meer in de
straat gehaald kan worden. "Er moet
inderdaad wat gebeuren", beaamt
hij. En: "dit is een leuk begin".
Gebiedscommissie
De roep om gezellige winkels,
die kent de bewonersorganisatie
InHillegersberg. Zij vormen de eerste
schakel tussen bewoners en bestuur
van de buurt. De volgende schakel is
de gebiedscommissie, die een vraag
naar de gemeente kan doorspelen.
Deze commissie probeert alle belangen van Hillegersberg/Schiebroek
in balans te brengen. De gebiedscommissie weegt de belangen van
bewonersorganisaties en die van de
winkeliersvereniging (parkeerplaatsen, openingstijden), de vastgoedmensen (ontsluitingsroutes, locaties),
de welzijnsorganisaties (bekostiging
van evenementen, toegang tot
voorzieningen).

Farmabuddy’s: persoonlijke
begeleiding bij intensieve zorg
Waarom farmabuddy’s?
Gebruikt u door ziekte meerdere medicijnen naast elkaar?
Dat kan voor onduidelijkheden en onzekerheden zorgen.

Dit zijn uw farmabuddy’s:
Fatima Aanwezig op:
✓
✓
✓
✓

om u zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast is er altijd
een apotheker beschikbaar voor vragen en overleg.

geven we u graag de beste zorg. Daarom staan
onze farmabuddy’s voor u klaar! Zij helpen u op weg

De farmabuddy’s hebben extra kennis op het gebied

wanneer u vragen heeft en geven u advies op maat.

van wondverzorging, incontinentie, drinkvoeding,

kan u met vragen zitten. Zowel in als buiten de apotheek

Wat zijn farmabuddy’s?

mondverzorging, pijnbestrijding, bestrijding van

De farmabuddy’s zijn uw vaste contactpersonen in

op de hoogte van uw ziekteverloop. Zo denken we met

de apotheek. Eén van de buddy’s is altijd aanwezig in

u mee en geven we u advies op maat. Ook voor het

de apotheek wanneer u vragen of advies nodig heeft.

aanvragen van herhaalmedicatie en spoedbezorging

Zij zijn bekend met uw ziektegeschiedenis, denken

van uw medicijnen kunt u bij uw farmabuddy terecht.

• Een vast aanspreekpunt

Hoe bereikt u de
farmabuddy’s?

• Extra zorg bij onduidelijkheden en onzekerheden

Uw farmabuddy’s staan de hele week gedurende de

• Therapietrouw

openingstijden van onze apotheek voor u klaar.

• Medicatieveiligheid

U neemt eenvoudig contact met ze op, telefonisch,

Uw voordelen?

dinsdag
woensdag
donderdag

Karin Aanwezig op:
✓
✓
✓
✓

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Nel Aanwezig op:

misselijkheid en slikproblemen. Door regelmatig contact
met u, uw mantelzorger of uw huisarts blijven we

maandag

vrijdag

met u mee en overleggen met andere zorgverleners

Welke zorg bieden uw
farmabuddy’s?

Ook als u hulpmiddelen of wondverzorging nodig heeft,

Prettige buurt
Door het bevorderen van onderlinge
hulp wil Stichting DoorDeWijks het
leven in de buurten van Rotterdam
en Lansingerland prettiger maken.
Met het inspringen om de winkel
open te houden werd datzelfde doel
beoogd (designwinkel Platform 104
hielp ons met vakkennis en gebruik
van hun kassa). Na DoorDeWijks
neemt een van de exposerende keramisten het stokje over, zij zal een
paar uur per week aanwezig zijn. U
blijft er dus van harte welkom.
DoorDeWijks neemt afscheid van
het keramiek, wij gaan verder met
wat we al acht jaar doen. Dat is
het bij elkaar brengen van buurt
bewoners die elkaar kunnen helpen: doordewijkers en hun klanten.
Initiatieven van bewonersorganisatie
in InHillegersberg om een prettige
buurt bij de gemeente op de agenda
te zetten juichen wij toe.

maandag

✓
✓

dinsdag
woensdag
donderdag

✓

vrijdag

Monique Aanwezig op:
✓

maandag
dinsdag

✓
✓

woensdag
donderdag
vrijdag

Uw apotheker: Mevr. Drs. E. Lucas

via email of u komt langs in de apotheek.

Gedreven door gezondheid
Service Apotheek Beethoven
Van Beethovensingel 2, 3055 JJ Rotterdam, T 010 - 422 71 90, F 010 - 461 43 71, E info@apotheekbeethoven.nl, www.apotheekbeethoven.nl
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Geen erfbelasting betalen? Erf een onderneming!
Door: Aniel Autar, notaris Kooijman Autar Notarissen | Adviseurs | Mediators | Juristen
zijn. En dat ook nog eens in
een van de mooiste wijken
van Rotterdam. Ik vertel
graag over het recht en
fiscale kwesties.

Aniel Autar, Notaris
+31 10 285 88 58 werk
aautar@kooijmanautar.nl

Ik ben niet bang uitgevallen en ben dankbaar dat ik
al ruim 20 jaar notaris mag

Maar toch moet ik soms
tijdens feestjes of bijeenkomsten moeite doen mijn mond
te houden als het onderwerp
erfbelasting ter sprake komt.
Ik weet dat veel mensen het
niet fijn vinden om belasting
te moeten betalen, maar als
het om erfbelasting gaat,
raken de gemoederen soms
oververhit. De erfbelasting

is een van de meest gehate
belastingen, maar ik begrijp
nog steeds niet waarom. Een
veel gehoord argument is,
dat er over het vermogen al
een keer belasting is betaald.
Dat is waar, maar die belasting werd door iemand
anders betaald; niet door
de erfgenaam.
Maar goed, daar wil ik het
in deze column niet over
hebben. Ik wil u iets anders
vertellen. Wist u dat het mogelijk is om in aanmerking
te komen voor een erfbelas-

tingvrijstelling van €
 1.084.851
(tarief 2019)? Maar er
moet dan wel aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan:
u moet een onderneming
erven. Daarnaast moet de
erflater minimaal één jaar
voor zijn voor zijn overlijden
de eigendom van die onderneming hebben verkregen
en moet u de geërfde onderneming tenminste vijf jaar
voortzetten. Als u aandelen
in een BV erft, kunt ook voor
dit aantrekkelijke belastingvoordeel in aanmerking
komen. Er moet dan aan

vergelijkbare voorwaarden
worden voldaan.
Als u geen onderneming
erft, maar bijvoorbeeld een
woning ter waarde bedrag
van €1.084.851 of €1.084.851 in
geld, betaalt een echtgenoot
€74.314 aan erfbelasting. Een
kind betaalt €200.373, een
kleinkind is €360.672 verschuldigd en een (verre) neef
of lieve buurvrouw €420.598.
Als het om de erfbelasting
gaat, wens ik u daarom een
onderneming toe!

Maak kennis met Lizzy Smal-Velthoven
Mijn naam is Lizzy SmalVelthoven. Ik ben geboren en
getogen in Rotterdam en als
kandidaat-notaris werkzaam
bij Kooijman Autar Notarissen. Met name op het gebied
van het ondernemingsrecht
ben ik werkzaam. Mijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Zo kan ik u onder
andere helpen bij het oprichten van vennootschappen,
het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst en
het overdragen van aandelen, maar daarnaast houden
wij ons als kantoor ook
bezig met het opzetten en
reorganiseren van vennootschapsstructuren.
In het ondernemingsrecht is

het belangrijk de verhoudingen tussen aandeelhouders
onderling of tussen aandeelhouders en bijvoorbeeld het
bestuur goed vast te leggen
en daarover goed te adviseren, zodat achteraf geen onenigheid kan ontstaan over
de wensen en verwachtingen
van verschillende partijen.
Het adviseren over en het
goed vastleggen van de verhoudingen speelt niet alleen
in het ondernemingsrecht;
in het familie- en erfrecht
speelt dit eveneens een grote
rol. Ook op dit rechtsgebied
bedien ik mijn cliënten
door voor hen onder andere
samenlevingscontracten,

huwelijkse voorwaarden,
testamenten, levenstestamenten en schenkingsakten
op te stellen.
Niet alleen mijn werkzaamheden zijn uiteenlopend,
mijn cliënten zijn dat ook.
Doordat ik op meerdere
rechtsgebieden ervaring heb,
zijn veel van mijn cliënten
zogenaamde 'MKB'ers' en
familiebedrijven. Zowel
in het familierecht als in
het ondernemingsrecht
vind ik het belangrijk om
mijn c liënten echt te leren
kennen. Als ik weet wat
hun wensen, drijfveren,
verwachtingen en behoeften zijn, dan kan ik hen nog

 eter van dienst zijn. En
b
kan ik hen ongevraagd op
voor hen belangrijke kwesties wijzen. Mijn ervaring is
dat mijn cliënten dat zeer
waarderen. De relaties met
mijn cliënten bouw ik dan
ook voor langere periode op.
Bij grote gebeurtenissen in
het leven van mijn cliënten
-of die nou zakelijk of privé
zijn-, kunnen zij met één
adviseur contact opnemen.
Veel van mijn cliënten zien
dit dan ook als een toegevoegde waarde.
Wilt u ook advies in het
familie- en erfrecht en/
of ondernemingsrecht, of
op een snijvlak hiervan, en

Lizzy Smal-Velthoven

wilt u graag één aanspreekpunt binnen Kooijman
Autar Notarissen, neem
dan contact met mij op via 
010 285 88 44 of
LSmal@kooijmanautar.nl.

'Liever iets dan niets', is niet altijd waar!
Doe daarom de gratis Kooijman Autar Testamentencheck
Het komt nog steeds voor
dat mensen die ooit een
testament hebben gemaakt,
denken dat alles nog steeds
goed geregeld is. Op zich is
dat niet zo erg, maar het
wordt pas echt pijnlijk als
pas na het overlijden van de
testateur blijkt dat er sprake
is van een testament, dat
geen adequate bescherming
meer biedt of door veranderende wetgeving juist een
hogere erf- of inkomstenbelasting veroorzaakt.
Wat te doen? Doe de Kooijman-Autar-Testamentencheck waarbij u in nog geen
15 minuten te horen krijgt
of uw testament rammelt of

nog steeds goed is. Heeft u
nog geen testament en wilt
u weten of u er een nodig
heeft? ook den bent u van
harte welkom
Wanneer? Op 21 juni aanstaande, tussen 12.00 uur
en 17.00 uur. U hoeft geen
afspraak te maken en kunt
gewoon bij ons naar binnen
lopen. Wel kan het zo zijn
dat u even moet wachten als
alle (kandidaat-)notarissen
druk aan het adviseren zijn.
Waar? Op ons kantoor aan
de Straatweg 7, 3051 BA te
Rotterdam. U kunt op ons
terrein gratis parkeren maar
mocht het parkeerterrein
vol zijn dan kunt u ook op
de Straatweg zelf of in alle

omliggende straten gratis
parkeren. Komt u met het
openbaar vervoer? Tram 4
stopt praktisch voor de deur
en ook treinstation Rotterdam Noord ligt op een
steenworp afstand.
Voor wie? Voor iedereen die
zijn oude testament tegen
het licht wil laten houden en
voor iedereen die geen testament heeft maar wil weten
of hij of zij er verstandig aan
doet wel een testament op
te laten stellen en hierover
graag informatie wil inwinnen.
Door wie? U wordt te woord
gestaan door een van onze
notarissen of door een van
onze kandidaat-notarissen

van onze familie- en
erfrecht-sectie.
Wat brengt u mee?
Uiteraard uw huidige
testament (indien u dit
heeft). Daarnaast is het
verstandig een huidig vermogensoverzicht mee te

brengen, zodat wij u zo goed
mogelijk kunnen adviseren.
Heeft u huwelijksvoorwaarden opgesteld, brengt u die
dan ook even mee?
Wat kost het u? De testamentencheck kost u helemaal niets!

Loop geen gevaar, doe de gratis
testamentencheck van Kooijman Autar!
Agenda Kooijman Autar DoorDeWijksvoorlichtingsavonden 2019
Noteer deze data alvast in uw agenda
21 juni
gratis testamentencheck-middag
18 september voorlichtingsvond levenstestament
19 november voorlichtingsavond schenken en erven

