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Heeft u een mooi cultureel idee voor Rozenburg? 
Bel of mail Annet Schipper

David Rozing

‘2021 is een jaar van kansen’
Cultuur Concreet beheert sinds 

1 januari het budget voor culturele 

initiatieven in de gebieden. 

De organisatie is daarmee 

verantwoordelijk voor de Lokale 

culturele programmering (LCP). 

Iedereen met een cultureel idee of 

plan kan een aanvraag indienen. 

Zolang het maar voor het gebied is. 

Cultuurregisseur Annet Schipper 

hoopt op veel mooie culturele ideeën 

voor Rozenburg. ‘Ik kijk of het idee 

past bij het dorp. Sluit het niet aan 

op de wensen van de bewoners, 

dan houdt het op. Als het initiatief 

wel voldoet, dan krijgt de aanvrager 

financiële steun van ons of uit 

andere bronnen.’ In 2020 vielen er 

in de culturele sector rake klappen, 

maar voor Annet is 2021 een jaar 

van kansen. ‘Daarom verwachten 

mijn collega’s en ik aardig wat 

evenementen in de zomer. We zijn 

er in ieder geval klaar voor. Dus 

heeft u een mooi cultureel idee voor 

Rozenburg? Wilt u weten of het past 

of simpelweg kennismaken? Mail of 

bel me via annet@cultuurconcreet.nl  

of 06 347 771 56. Hopelijk zien we 

elkaar in een coronavrije zomer.’

Puzzels  
to go
Heeft u een puzzel liggen die 
u niet meer gebruikt en wilt u 
die doneren? Of wilt u graag 
uw oude puzzel ruilen? Kom 
naar de puzzelbibliotheek van 
DIA Rozenburg in het Huis van de 
Wijk aan de Lekstraat (alleen op 
afspraak).

Puzzelen is populair, zeker nu in 

coronatijd. Het is namelijk leuk om te 

doen en geeft een voldaan gevoel 

als alle stukjes op de juiste plek 

liggen. Maar steeds een nieuwe 

kopen is duur. DIA Rozenburg heeft 

een slimme oplossing bedacht: de 

puzzelbibliotheek. 

Ruilen en afhalen
In Huis van de Wijk Rozenburg, 

voor elkaar (Lekstraat 2-4) 

kunnen Rozenburgers puzzels 

ruilen en afhalen. Vanwege de 

coronamaatregelen is vrije inloop 

helaas nog niet mogelijk. Zin in 

puzzelen? Maak een afspraak via 

06 273 268 54 of mail naar  

contact@diarozenburg.nl.

Luisterend oor
Het coronavirus zorgt 
voor veel spanning en 
ongemak. Wilt u een 
praatje maken? Of 
heeft u praktische hulp 
nodig? DIA Rozenburg 
houdt elke maandag, 
dinsdag en donder-
dag van 10.00 tot 
12.00 uur telefonisch 
spreekuur. Jongeren 
kunnen bellen naar 
de Babbelfoon. Voor 
meer informatie:  
www.diarozenburg.nl.Gratis hulp bij 

belastingaangifte 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. U heeft hiervoor 
tot 1 mei de tijd. Krijgt u al stress bij het zien van de blauwe envelop? 
Komt u er zelf niet uit? Geen paniek, buurtcoach Geertje Timmer van 
DIA Rozenburg helpt u gratis bij het invullen van uw formulier. 

Welzijnsorganisatie DIA Rozenburg 

biedt de gratis belastinghulp 

dit jaar voor de eerste keer aan. 

Geertje Timmer legt uit waarom. 

‘Ondanks het vooraf ingevulde 

belastingformulier vinden veel 

mensen het nog steeds lastig 

om aangifte te doen. Begrijpelijk, 

want er zijn veel regels waar je 

aan moet denken. De aftrekbare 

kosten bij ziekte of invaliditeit 

bijvoorbeeld, giften aan een 

goed doel en vergoedingen voor 

mantelzorg. Ik zet alles graag 

op een rij.’ De belastinghulp is 

bedoeld voor Rozenburgers met een 

minimuminkomen of daar net boven. 

Wilt u ervan gebruikmaken? Meld u 

aan via contact@diarozenburg.nl of 

06 273 268 54. Geertje Timmer of 

een van haar collega’s belt u dan op 

om een afspraak te maken in Huis 

van de Wijk Rozenburg, voor elkaar 

(Lekstraat 2-4). 

Geertje Timmer helpt Rozenburgers graag bij de belastingaangifte

David Rozing

Terras van ’t Veerhuis 
klaar voor de lente
De houten bloembakken met 

coniferen, heesters en hortensia’s 

staan. Het schaduwdoek dat 

bescherming biedt tegen de felle 

zon hangt. En het tuinmeubilair is 

uit de winteropslag gehaald en in 

coronaveilige opstelling neergezet. 

Het terras van dorpscentrum 

’t Veerhuis van Careyn Dienst 

Welzijnswerk Rozenburg (DWR) is 

klaar voor de lente. ‘Het is prachtig 

geworden. De Rozenburgse 

ondernemers Lars en Robin Keizer 

en Richard van der Woude hebben 

zichzelf overtroffen’, vertelt 

Regina Krijger trots. Haar plan voor 

de aanleg van een beschut terras 

haalde bij de campagne Sterker door 

nieuwe ideeën de tweede plaats. 

De gemeente beloonde het project 

met 7.500 euro, het maximum voor 

een ingediend idee. 

Gezellig buiten zitten
Het nieuwe terras is voor ‘t Veerhuis 

een grote aanwinst, aldus Regina. 

‘Onze gasten kunnen nu eindelijk 

bij mooi weer gezellig buiten zitten. 

Zelfs op tropische dagen is het straks 

aangenaam vertoeven op het terras. 

Tegelijk hebben we ruimte om leuke 

buitenactiviteiten te organiseren. 

Plannen zijn er al genoeg, zoals 

poffertjesmiddagen en een 

rommelmarkt.’ Komt er een officiële 

opening? ‘Dat is wel de bedoeling, 

maar wanneer en hoe hangt af van 

de coronasituatie.’

Regina Krijger heeft het nieuwe
terras van ’t Veerhuis al ingericht

David Rozing

Meer informatie
www.rotterdam.nl/rozenburg
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