maandelijkse uitgave Wijkbeheer Hellevoetsluis

# 19 • November 2022

Kerstdiner in
‘De Herberg’ Hellevoetsluis

Kerstbomenactie

in de wijk

Wist je dat je voor dingen die je in je wijk of voor haar bewoners
organiseert een bijdrage kan vragen bij wijkbeheer? Na de Sinterklaas
zou je kunnen denken aan een kerstboom in de wijk. Met alle buren
zorgen voor de versiering tijdens een creatief samenzijn met bijvoorbeeld
warme chocolademelk. Je zoekt met elkaar een voortuin waar de boom
het mooist zou staan en waar je een stroompunt hebt voor de lampjes.
Door Erica Kroos

De Herberg, dat klinkt als: een ver buiten de stad liggende horecagelegenheid. Waar je na een lange reis een
veilige plek zoekt om de nacht door te brengen. Waar aan lange, houten tafels veel mensen zitten. Bediening die
rondloopt met van die grote, tinnen bierkannen en dienbladen vol eten. Hier en daar wat duistere reizigers,
oorverdovend geroezemoes, veel gelach en vooral gelal. ‘De Herberg’ in Hellevoetsluis voldoet wel aan dit beeld,
maar is toch anders dan je denkt.

Wat is ‘De Herberg’?
Het gaat hier namelijk niet om een
horeca-uitbater. Maar je zou het wel
kunnen zien als een soort pop-up
restaurant in een bestaande Hellevoetse gelegenheid. ‘De Herberg’ is
een vrijwilligersorganisatie die met
kerst een driegangendiner verzorgt.
Een diner bestemd voor mensen die
alleen zijn met kerst of die niet in
staat zijn om zelf een kerstdiner te
maken.

de avond zelf met elkaar in gesprek
raken. In het begin zien ze nog wel
wat onwennigheid maar tegen de
tijd dat er spelletjes op tafel komen,
is het ijs allang gebroken en praat
men geïnteresseerd met elkaar. Soms
ontstaan er vriendschappen of komt
men erachter dat ze elkaar kunnen
helpen in het dagelijks leven. De lach
die mensen op hun gezicht hebben
als ze weer naar huis gaan, dat is de
meerwaarde van dit kerstdiner.

Vrijwilligersorganisatie

Verrassende acties

De Herberg’ komt voort uit samenwerkende kerkgemeenschappen in
Hellevoetsluis. Alweer een aantal jaar
wordt door een enthousiaste groep
vrijwilligers in hun eigen keukens
gekookt. Zij bereiden of een voorgerecht, of een hoofdgerecht of een
toetje. Als het klaar is brengen zij het
naar de pop-up gelegenheid. Daar
komen de gerechten bij elkaar en
wordt het in een drie gangenmenu
geserveerd. De initiatiefnemers dit
jaar, Karen van Biljouw, Peter van
Beugen en Ruud Kraaij, hebben de
locatie voor 22 en 23 december al
geregeld: een ruimte waar Destiny
Church huist, aan de Brielsestraatweg
3 in Hellevoetsluis (naast de kledingbank, tegenover voetbalvereniging
Hellevoetsluis).

Niet alleen bij de deelnemers ontstaan mooie contacten maar ook in
de vrijwilligersgroep worden genereuze gebaren gemaakt. Karen laat
weten dat er pas nog een vrijwilligster belde met de vraag of ze naast
het bereiden van een gerecht
misschien ook een bedrag kon
doneren. Alle vrijwilligers bereiden
het eten vanuit hun eigen middelen.
Versiering of aankleding van de tafels
nemen zij zelf mee. Vrije tijd wordt
besteed om in de organisatie mee te
werken. Dit komt voort uit een goed
hart, dat zich wil inzetten voor de
medemens. Dat er mensen zijn die
‘De Herberg’ een warm hart toedragen door middel van een donatie
wordt gezien als waardering van dit
initiatief.

Lachende gezichten

Meedoen

Peter en Karen, die voor dit artikel
zijn geïnterviewd, geven aan veel
plezier te beleven aan de organisatie
van ‘De Herberg’. Daarnaast is het
mooi om te zien hoe mensen op

Wil jij aanschuiven bij het kerstdiner
in ‘De Herberg’ op 22 en 23 december? Of misschien wil jij wel meehelpen met opbouwen en versieren
van de ruimte? Vind je het leuk om

te helpen serveren? Natuurlijk
moet er naderhand opgeruimd en
schoongemaakt worden, maar met
de hele vrijwilligersploeg is dat zo
gebeurd en gezellig bovendien.
Aanmelden kan via
deherberghellevoetsluis@gmail.com
of via 06 - 42 26 34 81.

En het toetje is
Dus: geen bestaande herberg. Hoe
het beeld dan wel voldoet? Dat zit ‘m
in de gastvrijheid: echt iedereen is
welkom: van alleenstaande ouderen
tot gezinnen, want ook aan kinderen
wordt aandacht besteed. Het is een
ontmoetingsplek waar men even de
eigen problemen opzij kan zetten.
Een plek waar veel warmte, aandacht,
licht en vrijgevigheid wordt gegeven.
En oh ja, de vrijwilligster die dit jaar
de toetjes verzorgt heeft al aangegeven wat het gaat worden:
een verrassing!

Een aanvraag doe je op de site van Hellevoetsluis onder wijkbeheer opstarten project. Voor vragen kun je contact opnemen met
wijkbeheer via Paul Deur p.deur@stichting-push.nl of bel
06 - 44 84 50 75 .
Tip: Als je voor het creatieve samenzijn een partytent en banken en tafels
wil gebruiken kun je die lenen bij de Uitleenservice van PUSH, op de site
van PUSH vindt u alle informatie en mogelijkheid voor reserveren.

Doe een wens...

bij Rotary Hellevoetsluis
De Rotary Hellevoetsluis geeft de
mogelijkheid aan bewoners om
een wens te doen bij de wensboom.
De afgelopen periode zijn diverse
doelen ondersteund. Een AEDbuitenkast, geluidsisolatie in een
buurthuis, een gift aan de kledingbank, laptops vanuit stichting Leergeld, ontbijt tijdens de week van de
Ontmoeting, chocolade voor een
verpleeghuis. Allemaal bijzondere
zaken waarbij voor diverse activiteiten wat extra gedaan kon worden.
Het is mooi dat er voor zeer gevarieerde bestemmingen werd gekozen.
Een commissie binnen de Rotary
beslist met elkaar welk goed doel ze
uitvoeren of ondersteunen, niet alleen
financieel, maar ook met kennis die
in huis is. Ook wordt bij het netwerk
geïnformeerd wie kennis heeft van
een bepaald onderwerp. Mocht je
een wens willen doen? Scan dan of
het voldoet aan de eis waarvoor een
bijdrage gedaan wordt; een wens
voor een ander mens die de bijdrage
van Rotary Hellevoetsluis hard nodig
heeft! Veelal zijn het wensen die positief bijdragen aan de lokale samenleving. Wensen omdat het zelf niet lukt
of omdat deuren gesloten blijven.

Bovenal zijn het wensen die mensen
gelukkig maken! Kortom, wensen
waarvoor de Rotaryleden de handen
uit de mouwen gaan steken. De enige
voorwaarde die Rotary Hellevoetsluis
stelt is dat de wens ten goede komt
aan inwoners van Hellevoetsluis.
Ken je een goed doel dat wat extra
ondersteuning nodig heeft? Doe je
wens dan in de daarvoor bestemde
wens box die staat bij Apotheek
Helius Medisch Centrum. Adres:
Schelpenpad 2a Hellevoetsluis.
Of stuur hem in naar
wensboom@rotaryhellevoetsluis.nl
Dit adres kun je het gehele jaar gebruiken om wensen in te sturen!

Even voorstellen...

tijd in deze groep gestoken en dat
werd uiteindelijk ook gezien en gewaardeerd. Het is een kwestie van je
nek uitsteken en laten zien dat je
het echt goed met hen voor hebt;
ook nu in Hellevoetsluis.”

Bedreigingen voor de jeugd
“Ik maak me enorm zorgen om onze
jeugd. Er is enorm veel druk onder
de jongeren, overal. Er gaan bijvoorbeeld filmpjes in de rondte
met bedreigingen waardoor ze
zich genoodzaakt voelen om met
messen te lopen. SnapChat is daar de
grootste boosdoener in. Ik probeer
hen duidelijk te maken dat ze echt
met serieus foute zaken bezig zijn die
fataal af kunnen lopen. Ik vind het
ook kwalijk dat er veel ouders zijn
die zich totaal niet inleven in wat er
in de wereld van hun puber omgaat.
Kijk, je kunt nooit weten wat je kind
allemaal doet buiten de deur, maar
verdiep jezelf in ieder geval in alle
social media en de laatste ontwikkelingen. Wees zelf bewust, maak je
kind bewust en leer het vervolgens
nee te zeggen en thuis te praten.”

Sinterklaasje

bonne, bonne, bonne
De aankomst van Sinterklaas in Hellevoetsluis was een feest!
Hebben jullie het live gezien of wilde je de drukte niet in en heb
je thuis de mooie beelden van onze stad Hellevoetsluis bekeken?
Een mooie promotie voor Hellevoetsluis en fantastisch om mee
te maken!
Sinterklaasfeest is voor snoepen, suikergoed en chocoladeletters en leuke
cadeautjes, in de schoen of door de schoorsteen. Of je nu het Sinterklaasfeest viert of meer hebt met Kerst, het zijn over het algemeen gezellige
dagen. Heb je echter wat minder te besteden en zoek je speelgoed voor
je kinderen of kleinkinderen loop eens langs bij het speelgoedhuis van
de kledingbank of de lokale rommelmarkt. Denk ook eens aan speelgoed
ruilen of voor een klein prijsje je slag slaan op internet?
Leuke spullen die een tweede kans verdienen. Niets om je voor te schamen,
want er zijn veel mensen die met de huidige prijzen minder geld over
houden voor leuke dingen. Tweedehands betekent
niet afgeschreven, maar hergebruiken voor nieuwe
mogelijkheden.
Een bijkomend voordeel is dat de natuur ook
minder belast wordt door hergebruik.

Aha moment

De 58-jarige Heidi Westerbrink is
de wijkagent van de Ravense Hoek,
Bonsen Hoek en Nieuwenhoorn.
“Ik hou enorm van mijn werk,
maar maak me grote zorgen over
onze jongeren.”
Op 38-jarige leeftijd maakte Heidi
een carrière switch. “Voorheen
runde ik jarenlang een modellenbureau dus ik kom uit een hele
andere hoek. Toch heb ik altijd al
met het idee gespeeld om agent te
worden. Toen ik 38 was dacht ik:
ja nu ga ik ervoor. Ik wist ook heel
snel dat ik wijkagent wilde worden.
Het klinkt misschien gek maar zoals
je altijd zegt wanneer je een eigen
bedrijf hebt, run je een toko...
en dat doe ik nu eigenlijk ook.

De wijk is mijn tokootje, en daar
hou ik van.”

Overkanter
“Na een opleiding van 4 jaar, heb
ik 2 jaar in Spijkenisse gelopen om
de kneepjes van het vak leren.
Je leert op een hele andere manier
naar de wereld kijken, je wordt
blauw gekleurd noemen ze dat dan.
Het was flink omschakelen maar
wel meteen heel leuk.” Haar eerste
baan als wijk-agent was op Goeree
Overflakkee. “Over andere werelden
gesproken,” lacht ze. “Ik heb daar
enorm moeten knokken voor mijn
plekje als ‘overkanter’ maar toen dat
eenmaal lukte, heb ik daar 9 jaar een
geweldige tijd gehad, zeker met de
jeugd. Op Goeree heb ik heel veel

Om de jeugd zo goed mogelijk te
helpen en begeleiden is het absoluut
zaak om te weten wat er allemaal
speelt. Het is ook heel moeilijk om
als ouders of nog erger als een agent
hen iets tussen de oren te knopen en
tot hen door te dringen. Dat valt niet
mee, maar het is ook de mooiste uitdaging in mijn werk! Natuurlijk ben
ik er ook voor alle andere wijk gerelateerde zaken, een aanspreekpunt,
voor iedereen. Want als wijkagent kun
je meer de diepte in. Je kunt langer
bij mensen zitten, de tijd nemen om
achter het hele verhaal te komen en
de mensen de ruimte geven om hun
verhaal te durven doen.” Dat vindt
Heidi toch wel het mooiste van haar
werk: “In mijn wijk iets waardevols
brengen, ze een aha-moment geven,
waardoor ze hopelijk dingen anders
gaan zien. Ik hoop echt iets voor
mensen te mogen betekenen.”

ZonnetjeinHellevoetsluis
Een welverdiend

Zonnetje
voor Misha!
Hoe toepasselijk is het als je een
Zonnetje wilt uitreiken aan een
vrijwilliger dat die uitreiking
onverwachts samenvalt met de
vrijwilligers dag op vrijdag
4 november! En het maakt het
nog mooier als het betreffende
‘Zonnetje van deze maand’ dan
ook nog eens jarig is op 4 november! Het was dus echt jouw dag:
Misha ten Brinke.
We hebben Misha leren kennen
door zijn bijdrage aan de film over
de haven van Hellevoetsluis, die
gemaakt is in het jubileumjaar
‘400 jaar haven Hellevoetluis’.
Hij schrijft mooie stukken tekst

De vraag?
van Wijkie:

Wat vind jij?
die hij als Spoken Word uitdraagt.
Toen wij Misha vroegen een ode
aan de vrijwilliger te schrijven,
startte hij met veel enthousiasme.
Al snel leverde hij zijn ode aan en
vervolgde hij met de tekst: dit is

natuurlijk wel vrijwillig he! Met
die zin plaatste hij zichzelf direct
bij ons op de wensenlijst voor een
Zonnetje. Misha bedankt voor jouw
mooie woorden als ode aan iedereen die zich vrijwillig inzet!

Aan wie mag Sint dit jaar
niet voorbijgaan?
Stuur je reactie naar:
redactie@kijkopdewijk.nl

Wijkbeheer biedt ondersteuning

Klachten en meldingen

Telefoonnummers

Colofon

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 woonomgeving opknappen?
Heeft u ideeën en wilt u daarbij ondersteuning van het wijkbeheer?

Voor ‘simpele klachten en meldingen’ over
het openbaar gebied in de wijk (losliggende tegels, kapotte lantaarns, kapot
hekwerk, zwerfvuil en dergelijke) kan contact 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

Redactie Kijk op de Wijk,
p/a Sportlaan 1,
3223 EV Hellevoetsluis.
redactiekijkopdewijk@stichting-push.nl

Neem dan contact met ons op!
Dat kan via de Stichting PUSH, telefoon
316 688, of met Bert van Houten
(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.

Fotografie

Renato Radice
Wil van Balen (Foto: Sinterklaas)

Contactpersoon redactie:
Team Wijkbeheer
gemeente Hellevoetsluis
telefoon 14 0181

