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DE SAMENWERKINGSSS NWE IIKKKKRR IIINNNNSS EENEEEEMMM
Bewonersvereniging

Bestuursleden en vrijwilligers van de Samenwerking, huurders van Woonbron. 

Voorzitter	 :	Angela	de	Jongh-Blijd
Penningmeester	/	vice	voorzitter	 :	Aat	van	de	Akker
Aankomend	bestuurslid	 :	Heidi	Gerritsen
Algemeen	bestuurslid	 :	Ton	Hordijk
Aankomend	bestuurslid	 :	Sjaan	van	Dijk
Vrijwilliger	 :	Theo	de	Jongh
Vrijwilliger	Administratie	 :	Noxy	Bergonje
Vrijwilliger	Administratie	 :	Angelique	Apon
Klusser	 :	Milangelo	Papa
Tuinman	 :	Jan	Ponsen

Presentatie	organisator	 :	Sylvia	Kats	namens	Stichting	WaterlandSpijkenisse

De	woonkoerier	is	een	periodiek	informatieblad	voor	leden	van	de	
Bewonersvereniging	“de	Samenwerking”	te	Spijkenisse.
Kantoor	en	redactieadres:
M.A.	de	Ruyterstraat	137	(4e	etage)
3201	CK	Spijkenisse
Tel.	0181-626887
IBAN	nr.:	NL15INGB0004786506
E-mailadres:	info@bvdesamenwerking.nl
Webpagina:	www.bvdesamenwerking.nl

De	bewonersvereniging	is	elke dinsdag en donderdag van 10:30 tot 12:30 open, behalve 
tijdens de schoolvakanties:
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december t/m 3 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasweekend: 2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021
Spoedgevallen kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Gaarne duidelijk 
uw naam en telefoonnummer inspreken zodat wij u snel kunnen bereiken. 

Columnisten	schrijven	voor	hun	eigen	rekening.	
Zijn	of	haar	mening	hoeft	niet	overeen	te	komen	met	die	van	het	bestuur	van	de	vereniging.	
Ingezonden	brieven	en	reacties	zijn	altijd	welkom.
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DE SAMENWERKINGSSS NWE IIKKKKRR IIINNNNSS EENEEEEMMM
Bewonersvereniging

Woord	vooraf

Het	is	een	bewogen	jaar	geweest.
Het	coronavirus	raakt	ons	allemaal.
We	bleven	massaal	binnen	en	houden	tot	op	de	dag	van	vandaag	anderhalve
meter	afstand	van	elkaar.
Maar	ondanks	het	coronavirus	hebben	wij	niet	stilgezeten.
Zo	hebben	wij	onlangs	een	geslaagde	veiligheidsdag	gehad	voor	onze	bewoners	
en	deze	was	een	groot	succes.
Ook	onze	brandweer	presentatie	in	de	M.A.	Ruijterstraat	in	maart	was	een	groot	
succes.
Er	worden	leuke	activiteiten	georganiseerd	door	vrijwilligers	voor	de	bewoners	op	
de	Paganinihof.	
Maar	ook	onze	klusjesman	heeft	niet	stil	gezeten,	wij	helpen	bewoners	nog	steeds	
met	klusjes	in	huis	en	ook	de	tuinen	zijn	we	niet	vergeten.

Verder	heeft	ons	team	twee	cursussen	“stap	vooruit”	gedaan	via	de	Woonbond.
Er	volgen	nog	twee	cursussen	voor	ons	team.

Wij	wensen	u	alle	veel	leesplezier	in	deze	derde	kwartaal	editie	van	onze	woon-
krant.

Met	vriendelijke	groet,

Het	team	van	Bewonersvereniging	de	Samenwerking
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DE SAMENWERKINGSSS NWE IIKKKKRR IIINNNNSS EENEEEEMMM
Bewonersvereniging

Een maandelijkse vergadering van bewonersvereniging De Samenwerking werd gehouden 
in Spijkenisse op 07.09.2020 om 12.00 uur

Deelnemers
Aanwezig waren:
Angela de Jongh-Blijd - voorzitter
Aat van de Akker - penningmeester
Heidi Gerritsen  - aankomend bestuurslid
Sjaan van Dijk  - algemeen bestuurslid
Theo de Jongh  - vrijwilliger

Leden die niet aanwezig waren
Niet aanwezig waren: Ton Hordijk i.v.m. ziekte afwezig.

Opening vergadering:
Angela de Jongh-Blijd opent de vergadering.

Vaststellen agenda:
Deze is goedgekeurd. 

Notulen vorige vergadering:
Deze is goedgekeurd.

Openstaande agendapunten:
1. Mededelingen.
• Thérèse van Wassenaar is afgetreden als bestuurslid.
• Henny Smits is afgetreden als bestuurslid.
• Ton Hordijk is al een tijd ziek. Aan Ton de vraag neergelegd of hij uitgeschreven wilt
 worden. We wachten nog op een terugkoppeling. 
• Sjaan van Dijk is aangenomen als bestuurslid. We heten haar welkom, zei moet nog wel
	 officieel	voorgedragen	worden	in	de	ledenvergadering.
• Twee nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. (geen woonbron huurders) 
 -08-09-2020 gesprek met nieuwe vrijwilligers.
• Flyeren in Hoogvliet (waar loopt men tegenaan?). 
 - vraag neerleggen bij Woonbron welke woningen van woonbron zijn. Zodat er sneller en  
	 makkelijker	geflyert	kan	worden.	

2. Verduurzamingsopgave
- deze komt te vervallen voor de samenwerking



DE SAMENWERKINGSSS NWE IIKKKKRR IIINNNNSS EENEEEEMMM
Bewonersvereniging

3. Veiligheid presentatie.
- wordt in het Atlas Hotel gehouden en hebben inmiddels 28 aanmeldingen.

4. Tuinen project Nissewaard.
Wij gaan een aanvraag doen voor woonbron euro deze wordt ingezet voor de pagainihof.
 
5.	Conflict	met	bureau	Van	de	Boeg.	
Woonbron staat achter de Samenwerking en geeft aan dat de website in orde moet zijn of 
anders geld terug.

6. De Euro van woonbron .
-Zie tuinen project Nissewaard

7. Presentatie S.W.O. (leden vergadering)

8. Stap vooruit 28-09-2020 om 11.00 tot 13:30 uur
- cursus vanuit Woonbond
- datum 2e cursus wordt nog vastgesteld

9. Prestatieafspraken Nissewaard. (twee online gesprekken geweest)
-Donderdag 27 Augustus
-Dinsdag 15 September
-Navraag gaan doen ivm potje opleidingen en presentaties
-Wanneer datum tekenmoment presentatie afspraken ?

10. De begroting 2021 en tussentijdse begroting 2020.
- begroting 2021 horen we nog of deze volledig is goedgekeurd.

11. Gang van zaken CPRW en RBRW.
- wordt nu bemiddeld met een mediator.
 
12. Koersdocument van Woonbron.
- Gesprek met Woonbron, zij gaan een eigen draai geven aan ”Thuis in de wijk”, 
kernpunten: meer controle in de wijk en snelle signalering.

Rondvraag
Mevr van Dijk vraagt naar de declaratie ivm reis en parkeerkosten. 
Advies: 1 keer per 3 maanden indienen bij de Samenwerking.

Sluiting
Spijkenisse 07 September 2020 om 12.40 uur.
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Na	een	moeilijke	start	door	jarenlange	problematiek	in	de	Paganinihof
begint	nu	het	vertrouwen	en	de	rust	weder	te	keren.

Dit	mede	door	de	samenwerking	met	bewoners	en	vrijwilligers	van	de	Paganinihof
en	Bewonersvereniging	“de	Samenwerking”.

Onlangs	zijn	we	een	project	opgestart	dat	door	middel	van	een	tuinman,	de
bewoners	geholpen	kunnen	worden	met	hun	tuinen.

Doordat	“de	Samenwerking”	de	helpende	hand	heeft	gegeven	kunnen	er	nu	op
een	gezonde	manier	activiteiten	georganiseerd	worden	door	de	bewoners.

Er	zijn	nu	inmiddels	5	vrijwilligers	in	het	complex	die	activiteiten	organiseren
en	dit	aantal	loopt	snel	op.

Het	is	belangrijk	dat	samenhorigheid	tussen	huurders	en
kopers	in	het	complex	komt.

Paganinihof   -   “Kwart Rondje”   -   activiteiten
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Beste bewoners,

Met dank aan de bewonersvereniging “de Samenwerking”, gaat m.i.v.

dinsdag 14 juli 2020
het “Kwart Rondje” weer open op dinsdagochtend (van 10.00 tot 12.30 uur)

en op donderdagmiddag (van 13.00 tot 15.30 uur).

Bij voldoende belangstelling kunnen wij de openingstijden uitbreiden.

Wij heten alle bewoners van harte welkom, doch zijn wij genoodzaakt de corona
regels te handhaven.

Dat betekent dat er plaats is voor 16 personen per dagdeel.

Wij proberen het alle bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken en zullen dus
een passende oplossing zien te vinden zodat iedereen van het “Kwart Rondje”

gebruik kan maken.

Ideeën voor diverse activiteiten zijn van harte welkom !!!

Het Vrijwilligersteam.

Paganinihof   -   “Kwart Rondje”   -   Bingo
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Veiligheidspresentatie Bewonersvereniging “De Samenwerking”
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-- ------------------------------------------------------Persbericht------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidspresentatie Bewonersvereniging “De Samenwerking”

Afgelopen dinsdag 15 september, werd er door Bewonersvereniging “De Samenwerking”, een veiligheidspresen-
tatie georganiseerd in Hotel Atlas te Spijkenisse.

Aanwezig waren politie, brandweer en ambulance-medewerkers en geïnteresseerde bewoners die lid zijn van 
“De Samenwerking”.

Politie:

De politie begon als eerste met een praatje over hun werkzaamheden. Daarna gaven de agenten aan hoe je 
de verschillende manieren van oplichting en “phishingmail” kunt herkennen en wat je eraan kunt doen. Ook de 
inmiddels welbekende babbeltrucs kwamen ter sprake. Er werd een leuke quiz aan gekoppeld en er was een 
loting voor een kierstandhouder en een “Ringdeurbel”, die beiden met een nieuwe eigenaar mee mochten.

Na de presentatie van de politie volgde een korte pauze met een heerlijk belegd broodje en een kopje soep. 
Daarna was het tijd voor de brandweer.

Brandweer:

De brandweer heeft de aanwezigen laten zien hoe een brand ontstaat en hoe snel een brand om zich heen 
grijpt. Er werd voorlichting gegeven over wat te doen bij een vlam in de pan, dat er ook door elektrische appara-
ten brand kan ontstaan en dat roken in bed of bank nog steeds een groot gevaar is. Kapotte snoeren en scoot-
mobielen in de oplader laten staan (wat geen druppellader is) is brandgevaarlijk. Dat een vluchtweg ALTIJD vrij 
moet zijn, zou iedereen moeten weten, dus GEEN hindernissen/spullen op een vluchtroute plaatsen.

Daarnaast	werd	er	door	de	brandweer	haarfijn	uitgelegd	dat	er	verschillende	rookmelders	te	verkrijgen	zijn	en	
gaven zij tips waar deze rookmelders het beste opgehangen kunnen worden en, ook niet onbelangrijk, hoe 
je rookmelders moet onderhouden. Een koolmonoxide-melder is ook van levensbelang omdat koolmonoxide 
onzichtbaar en reukloos is. Een tip van de brandweer over beide melders is dan ook om ze op de goede plek op 
te hangen en 1x per maand te testen door even op de knop te drukken. Haal af en toe ook even een stofzuiger 
langs de melders om ze goed werkzaam te houden.

Ambulance:

Veiligheid in huis; zorg bij werkzaamheden in huis (bijvoorbeeld een lampje verwisselen) dat er geen dingen in 
de weg staan, zoals bijvoorbeeld een krukje. Laat klusjes door een ervaren klusser of aannemer doen, want 
veruit de meeste ongelukken gebeuren door thuis klussen. Zorg dat de werkvloer altijd vrij en veilig is, want 
mocht er onverhoopt toch een ongeluk gebeuren, dan moeten ambulance-medewerkers de ruimte hebben om 
u te kunnen helpen. U hoeft zich geen zorgen te maken of de ambulance-medewerkers u kunnen bereiken op 
bijvoorbeeld de negende verdieping, want zij werken nauw samen met de politie en brandweer.

Buitenshuis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zorg dat u altijd een medisch rapport bij u heeft (denk hierbij aan diabetes, epilepsie etc). Wilt u NIET gereani-
meerd worden, dan behoort u altijd een Niet Reanimeren penning te dragen als armband of ketting.

Het was een leerzame dag. Onze dank gaat uit naar alle aanwezigen en in het bijzonder aan de Politie, Brand-
weer en Ambulance-medewerkers.

Graag tot een volgende keer.

-- ------------------------------------------------------Einde persbericht-------------------------------------------------------------------



Wie is uw wijkagent ???

Sijkenisse: Bedrijventerrein 
Nissewaard
Tim Stoel
0900 - 8844

Spijkenisse: Schiekamp
Ron Meertens
0900 - 8844

Spijkenisse: de Hoek
Sylvester Kreft
0900 - 8844

Spijkenisse: Noord Hoogwerf
John ten Hoeve
0900 - 8844

Spijkenisse West: Akkersvoorde, 
Akkerdreven, Sterrenkwartier
Ruud Bools
0900 - 8844

Spijkenisse: Elementenwijk en 
Schenkel
Marchell Remeeus
0900 - 8844

Spijkenisse: Akkers centrum en 
Vogelenzang
Peter Dale
0900 - 8844

Spijkenisse: Maaswijk
Frank Vermoen
0900 - 8844

Spijkenisse: Gaarden, Donken, 
Kreken en Grassen
Marco Langerak
0900 - 8844

(geen foto 

beschik-

baar)

(geen foto 

beschik-

baar)

Biert, Zuidland en
Simonshaven
Lisette Scholte
0900 - 8844

Hoogvliet: Meeuwenplaat 
en Westpunt
Eddie Faust
0900 - 8844

Spijkenisse: Waterland 
en Hekelingen
Jerry de Bruijn
0900 - 8844

Hoogvliet: Centrum en 
Midden 
Fred Burnet
0900 - 8844

Spijkenisse: Groenewoud en 
Gildenwijk
Bart van Steen
0900 - 8844

(geen foto 

beschik-

baar)
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Ik ben Ed Immers en werk in het 
Basisteam Nissewaard.
Wijkagent van het centrum van 
Spijkenisse.

Wie is uw wijkagent ???

Hoogvliet en Pernis: Oudewater, 
Tussenwater, Digna Johanna-
polder en Nieuw Engeland
Ed van den Blink
0900 - 8844

Abbenbroek, Geervliet, 
Heenvliet
Jolanda van den Bos
0900 - 8844

Hoogvliet
Rudi Bakker
0900 - 8844

Hoogvliet: Boogaardshoek,
Tussenwater en Gardering
Ruud Bools
0900 - 8844

(geen foto 

beschik-

baar)

(geen foto 

beschik-

baar)

Even voorstellen:

Wat doe ik als wijkagent in uw wijk?
Ik	ben	verantwoordelijk	voor	de	totale	politiezorg	binnen	mijn	wijk.	Ik	richt	mij	op	de	aanpak	
van	sociale	problemen,	maar	ook	op	zaken	als	overlast,	criminaliteit,	milieu	en	verkeer.
In	samenwerking	met	collega’s	van	de	surveillancedienst,	recherche,	milieu	en	jeugd	werk	ik	
voortdurend	aan	het	verbeteren	en	vergroten	van	de	veiligheid	in	uw	wijk	of	buurt.
Als	wijkagent	onderhoud	ik	contact	met	externe	partners,	zoals	de	gemeente	en	maatschap-
pelijke	organisaties.	Met	deze	organisaties	worden	problemen	besproken	en	wordt	overlegd	
hoe	deze	adequaat	aangepakt	kunnen	worden,	en	door	wie.	Ook	dan	is	informatie	uit	de	
buurt	van	essentieel	belang.	
Heeft	u	vragen,	tips	of	opmerkingen	over	de	veiligheid	in	uw	buurt	of	wijk,	neem	dan	gerust	
contact	op	met	mij.

Met welke zaken kunt u bij uw wijkagent terecht?
Buurtbewoners	kunnen	met	structurele	problemen	en	wijkgerelateerde	vragen	bij	mij	terecht.	
Ik	voer	mijn	werkzaamheden	uit	vanaf	het	Basisteam	Nissewaard,	gevestigd	in	het	politie-
bureau,	
Schoutstraat	1	te	3201	ER	Spijkenisse.	
Ik	ben	te	bereiken	via	het	telefoonnummer	0900-8844	(lokaal	tarief)	en	te	volgen
op	twitter:	@Pol_Immers	en	Instagram:	wijkagentcentrumspijkenisse. 	
Als	ik	niet	aanwezig	ben,	kunnen	buurtbewoners	een	bericht	voor	mij	achterlaten.	
Bel	bij	verdachte	situaties	met	112.

Kijk ook op www.politie.nl:
Op	www.politie.nl,	onder	het	kopje	“Mijn	buurt”,	vindt	u	alle	informatie	over	uw	wijk	en	de
wijkagenten	die	in	de	andere	wijken	actief	zijn. 11
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Indische Rumah Oost West. 

In	het	begin	van	dit	jaar	heeft	mevr.	de	Jongh-Blijd	een	rondleiding	gehad	in	
wooncomplex	Indische	Rumah	aan	de	lobeliastraat	te	Spijkenisse.

De	rondleiding	is	gegeven	door	complex	beheerster:	Mevr.	Jady	Lee	Moet.	
(Woonbron)	

Mevr.	de	Jongh-Blijd	was	onder	de	indruk	van	het	bijzondere	complex.	
Dit	complex	is	bedoeld	voor	mensen	die	de	Indische	cultuur	omarmen.
Er	is	een	gezamenlijke	ontmoetingsruimte	met	keuken,	waar	verschillende	
activiteiten	worden	georganiseerd.	

Dit	complex	ligt	in	een	rustige	groene	omgeving.
Winkelcentrum	‘t	Plateau	ligt	op	loopafstand.	
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DE SAMENWERKINGSSS NWE IIKKKKRR IIINNNNSS EENEEEEMMM
Bewonersvereniging

Wij stellen aan u voor: 

Dit is onze klusjesman Milangelo Papa. 

Deze handige man doet vanuit bewonersvereniging de Samenwerking de klussen in en 
om het huis. 

Dit gaat om uiteenlopende zaken zoals: lamp ophangen, rookmelder plaatsen, muurtje 
schilderen en nog veel meer. 

Er is niks te gek voor hem, hij kan het allemaal. 

Dus als u hulp nodig heeft en u heeft niet iemand die u kan helpen, neem dan contact op 
met Bewonersvereniging de Samenwerking en dan kijken we wat we voor u kunnen
betekenen. 
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DE SAMENWERKINGSSS NWE IIKKKKRR IIINNNNSS EENEEEEMMM
Bewonersvereniging

Weet u dat!?
Weet u dat, Dit onze bestuursleden zijn:

Voorzitter : Angela de Jongh-Blijd
Penningmeester / Vice voorzitter : Aat van de Akker
Aankomend bestuurslid : Heidi Gerritsen
Algemeen bestuurslid : Ton Hordijk
Aankomend bestuurslid : Sjaan van Dijk
Vrijwilliger : Theo de Jongh
Vrijwilliger Administratie : Noxy Bergonje
Vrijwilliger Administratie : Angelique Apon
Klusser : Milangelo Papa
Tuinman : Jan Ponsen

Presentatie organisator: Sylvia Kats namens Stichting WaterlandSpijkenisse

Weet u dat, wij 8 wooncomplexen onder onze hoede hebben.
Dit zijn de volgende wooncomplexen:
1. Hurtstraat 51-109
2. Oberonweg 195-252
3. Jacob Catsstraat 18E-30E
4. Paganinihof 1-171
5. Lobeliastraat 13A-23C
6. B. de Roijstraat 19-197
7. M.A de Ruijterstraat 16-86 en 19-171
8. Heijermansstraat 86-264

Weet u dat, wij inmiddels 10 medewerkers in ons team hebben.

Weet u dat, wij elke dinsdag en donderdag van 10:30 tot 12:30 open zijn.

Weet u dat, wij voor u kunnen zorgen voor een tuin- en/of een klusjesman als u het zelf 
niet meer kunt en niemand heeft om u te helpen.

Weet u dat, wij samenwerken met Woonbron.

Weet u dat, Bewonersvereniging De Samenwerking in 2021, 25 jaar bestaat en wij een 
groot feest gaan geven.
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Paganinihof

Zomertuinen

M.A. de Ruyterstraat

Jacob Catshof straat

Heijermanstraat

B. de Roijstraat

De Boezem
Geproduceerd door HetEtiket16


