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Jong010 krijgt Hoogvlietse editie
De Rotterdamse
kinderkrant Jong010 voor
kinderen van 8 tot en met
12 jaar komt in december
ook in Hoogvliet uit. Het
wordt een krant van, voor
en over kinderen en zeker
geen krant waarvoor
volwassenen bedenken
wat kinderen moeten
lezen.

van 14.00 tot 16.00 uur is
het gezellig druk tijdens
het Grand Café in de brasserie van Geriatrisch centrum Meeuwenhof (Alverstraat 141, Hoogvliet).
Er is behoefte aan vrijwilligers die een handje willen helpen bij het opnemen van bestellingen en
uitserveren van hapjes en
drankjes. Naast bewoners
bedienen zij ook buurtbewoners die welkom zijn
tijdens het Grand Café.
Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Willemien Zwolsman, tel. 010
295 18 88.

Hoogvliet - “Het is een leuke

Bieb verkoopt
boeken
Oprichter van de kinderkrant Jong 010 Suzanne Huig (links) en hoofdredactrice Angelique van Tilburg. 
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teur Suzanne Huig hebben,
alvorens in Hoogvliet te starten, eerst vooronderzoek gedaan. “De basisscholen zijn
enthousiast en willen graag
aan de slag.” De voor- en
achterpagina van de krant,

die 3 december uitkomt, bestaan uit Hoogvliets nieuws,
de binnenkant is gevuld met
nieuws uit alle Gebieden.
“Jong010 zorgt voor een eerlijke verdeling van artikelen
tussen de basisscholen en

ekelijks bereiken mij leuke en
minder aardige reacties op mijn
column. En een enkele keer
zelfs een ouderwetse papieren brief vol
bedreigingen maar altijd zonder afzender.
Afgelopen week kreeg ik een mail van een
trouwe lezer die een bijzondere ervaring
met mij en met de lezers van ‘Eigen Wijs’
wil delen. Chris de Graaf uit Hoogvliet is
lid van de tennisvereniging LTC de Hartel
in Spijkenisse en fietste vorige week met
zijn tennismaatje in alle vroegte door
de Tulpstraat in Spijkenisse-Noord toen
zijn ketting van het tandwiel liep en zijn
kettingkast vernielde. Daar sta je dan met
witte tenniskleding aan en vette vuile
handen van het proberen de ketting te repareren. Dat lukte Chris niet en hij besloot
verder te gaan lopen. Hij vroeg aan een
tweetal mannen in de Tulpstraat of hij de
fiets in de tuin achter mocht laten om deze

we begeleiden kinderen en
leerkrachten bij het leveren
van input. Daarbij krijgen
de leerkrachten maandelijks
een lesbrief. “
De scholen ontvangen elke
maand kranten voor de kin-

deren van groep 5 tot en met
8. Verder zijn de kranten,
vanaf 3 december, te verkrijgen bij de bibliotheek, stadswinkel en het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Lees verder
elders op deze pagina.

SMC behaalt vaatkeurmerk

Geen verkeerde
verkeersschool

De
Hart&Vaatgroep van het
Spijkenisse Medisch Centrum heeft opnieuw het
felbegeerde Vaatkeurmerk
uitgereikt aan het Spijkenisse Medisch Centrum.
Het ziekenhuis voldoet aan
alle aangescherpte kwaliteitscriteria, die de vereniging heeft gesteld. Het
Vaatkeurmerk 2015 geeft
volgens de Hart&Vaatgroep
een gedetailleerder beeld
van de kwaliteit van de arteriële vaatzorg dan voorheen.
Het keurmerk is belangrijk,
omdat dir voor patiënten
betekent dat zij vaatzorg op
het hoogste niveau krijgen.
Het Vaatkeurmerk richt zich
op zorg voor aandoeningen
in de slagaders van benen,
bekken, buik, aorta en hals.
Hieronder vallen bijvoorbeeld een herseninfarct,
Spijkenisse

aan het einde van de dag weer op te halen
en ermee terug naar Hoogvliet te lopen om
deze thuis op het gemak te repareren. Na
een goede pot tennis liep Chris weer terug
naar de Tulpstraat om zijn kapotte fiets op
te halen. Daar kreeg hij tot zijn stomme
verbazing de fiets geheel gerepareerd en
gesmeerd terug. ‘Prettige reis verder’ zo
sprak de man. Chris was er beduusd van
en fietste met het hoofd in de wolken terug
naar huis. ‘Zou jij in je stukkie iets over
naastenliefde kunnen schrijven’ vroeg
Chris mij. Dat doe ik in zulke gevallen
graag. En de fietsreparateur is inmiddels
ook bekend: Marcel van de Bergh van de
gelijknamige rijschool die hiermee wel
heeft bewezen bepaald geen verkeerde
verkeersschool te zijn!
Joop van der Hor
Reageren? joopvanderhor@gmail.com

Kunst cadeau Meeuwenhof
Hoogvliet - José van Berk,

voorzitster van de Kunstkring Hoogvliet, heeft een
schilderij geschonken aan
Geriatrisch centrum Meeuwenhof in Hoogvliet.
José was de eerste kunstenares die haar werken exposeerde in de nieuwe expositieruimte ‘De Kunsthal’
in Meeuwenhof. Als tegenprestatie heeft zij een van
haar schilderijen cadeau
gedaan aan de medewerkers
en bewoners van Meeuwenhof, zodat zij hier blijvend
van kunnen genieten.
De Kunsthal in Meeuwenhof is dagelijks gratis te bezoeken tussen 09.00 en 18.00
uur aan de Alverstraat 141
in Hoogvliet. De expositie

- Periodiek
schrijft Bibliotheek Hoogvliet boeken af om plaats te
maken voor nieuwe titels.
De oude worden op zaterdag 29 augustus tijdens
de Jaarmarkt Binnenban
verkocht. In de verkoop
zijn romans, thrillers,
literatuur, informatieve
boeken, jeugdboeken en
tijdschriften. Lekker voordelig veel leesvoer inslaan
voor de komende herfst?
Sla dan je slag tijdens deze
boekverkoop op zaterdag
29 augustus! Alle boeken
en stapels tijdschriften
kosten 1 euro per stuk en
6 voor 5 euro. Zaterdag
29 augustus van 10.00 tot
16.00 uur op de Jaarmarkt
in Winkelcentrum Binnenban. Info: Bibliotheek
Hoogvliet, Rijkeeplein 2,
tel. 010-2816367.
Hoogvliet

Column: Eigen Wijs

W

Meeuwenhof
zoekt
vrijwilligers
Hoogvliet - Elke zondag

Door Marianne van der Ham

krant, waarbij we kinderen
stimuleren om beter en met
meer plezier te gaan lezen.
We stimuleren hun taalontwikkeling en betrekken
hen meer bij hun gebied en
wijk,” zegt Angelique van
Tilburg, oprichter van de
kinderkrant. In 2010 startte
zij, samen met een fotograaf,
journalist en vormgever,
de krant in Overschie en al
snel sloten andere gebieden
zich aan. “Nu is het de beurt
aan de buitengebieden. Met
bewonersinitiatieven
hopen we ook daar te starten.
Hoogvliet heeft inmiddels
subsidie verstrekt voor december.” De behandeling
van de subsidie voor volgend jaar zal aan het eind
van dit jaar plaatsvinden.
Van Tilburg en hoofdredac-
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José van Berk voorzitster van de Kunstkring Hoogvliet
overhandigt haar schilderij in en aan ‘Meeuwenhof’.

wisselt regelmatig; momenteel zijn de schilderijen van
Joke Piebenga te zien. Bent
u creatief en lijkt het u leuk

om uw werk te exposeren in
de Kunsthal in Meeuwenhof? Neem dan contact op
via tel. 010 - 295 18 88.

aneurysma en etalagebenen.
Bestuurder Martin Verveer
is blij met de toekenning:
“Het keurmerk is een erkenning voor de kwaliteit van
de geleverde zorg. Het helpt
patiënten te kiezen voor een
ziekenhuis waar veilige en
goede zorg geboden wordt.
Het Spijkenisse Medisch
Centrum is zo’n ziekenhuis.
Met betrekking tot de vaatzorg bestaat er een nauwe
samenwerking met het
Maasstad Ziekenhuis.”
Om het keurmerk te krijgen
moet het ziekenhuis voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, tot stand gekomen
door de Hart&Vaatgroep in
nauwe samenwerking met
de Nederlandse Vereniging
voor Vaatchirurgie en het
Nederlands
Genootschap
voor Interventie Radiologie.
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‘Volwassen
nieuws’
Vervolg

hoofdartikel

- “In het begin werd veel
geschreven over speelplaatsen en dergelijke,
maar de kinderen gaven
aan dat ze volwassen
nieuws willen lezen. Nu
schrijven we over volwassen nieuws vanuit het gezichtspunt van kinderen
of laten kinderen het verhaal schrijven. Belangrijk
is wel het nieuws positief
te brengen. Als er bijvoorbeeld een ernstig ongeluk
gebeurt waarbij een kind
is betrokken dan zullen
we het kort aanstippen
en verder vertellen over
hoe je veilig kunt oversteken,” zegt Angelique van
Tilburg. De krant wordt
gedrukt met een speciaal
lettertype dat geschikt is
voor kinderen met dyslexie. Een bijkomend voordeel is dat ook andere kinderen die moeilijk lezen
de krant goed kunnen lezen. “Omdat kinderen met
dyslexie vaak letters zoals
onder andere b en d omdraaien is de bolling van
de letters dikker gedrukt
dan de rest. Nu kunnen ze
de artikelen sneller lezen
met minder haperingen.
Het is even wennen, maar
het is gewoon een vrolijk
lettertype.”

