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Goede ideeën bij elkaar!

Van streekmarkt tot wijkcoach: alle initiatieven die de samenleving in Albrandswaard leuker 
maken, komen samen op de website www.albrandswaardinactie.nl. De kracht van Albrandswaard 
in Actie is samenwerking. Door het delen van initiatieven, versterken inwoners, maatschappelijke 
instellingen en ondernemers elkaar. Zo komen goede ideeën ook echt van de grond! 

In deze nieuwsbrief vindt u niet alleen de leukste activiteiten in Albrandswaard, 
maar ook het verhaal achter een aantal initiatieven.
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Misschien heb je ze wel eens voorbij zien rijden. De vrijwil-
ligers van de buurtpreventie Rhoon Noord rijden sinds kort 
op e-scooters. Daarmee kunnen ze nu een veel groter gebied 
bestrijken. “We merken dat er enorm veel aanspraak is op 
straat” zegt voorzitter Hans Huijgen. “Mensen doen graag 
hun verhaal bij ons en signaleren opvallende zaken in de wijk. 
Het zorgt voor een goed contact met de buurt en  wij kun-
nen mensen waar nodig verwijzen naar de juiste instanties” 

Moet je nu gaan zitten wachten tot er iemand voorbij komt rij-

den om je vragen kwijt te kunnen? Gelukkig niet, want de stand-
plaats van Buurtpreventie Rhoon Noord is Villa ’t Oog (Dorps-
dijk 40, Rhoon) is 7 dagen per week geopend van 9 uur tot half 
2. Hans: “Inmiddels zetten 45 man zich in voor de organisatie. 
Dat is geweldig, maar nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd 
welkom. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je beschikbaar bent. 
Je bent als vrijwilliger de extra ogen en oren van de buurt!”

Op de website van Buurtpreventie Albrandswaard is meer 
informatie te vinden over de bezigheden van de organisa-
tie. In maart en oktober worden bijvoorbeeld de landelijke 
opschoondagen gehouden. Iedereen is uitgenodigd om een 
steentje bij te dragen. “Ook worden er momenteel whatsapp 
groepen aangemaakt. Dat kan bijvoorbeeld horecaonderne-
mers, bedrijven of bewoners helpen elkaar sneller op de hoog-
te te brengen van zorgwekkende situaties. Kijk dus op de web-
site of volg ons via Twitter @buurtpreventiealbrandswaard.nl.” 

Op de kruising Slotsedijk en Slot Valkensteinsedijk in Poortu-
gaal stond eeuwenlang een imposant bouwwerk met torens 
op drie hoeken en een uitkijktoren op de vierde hoek: Kas-
teel Valckesteyn. In 1827 is het kasteel afgebroken. Maar de-
len van de slotgracht en de oprijlaan zijn nog steeds zicht-
baar en onder de grond zijn fundamenten bewaard gebleven.

Stichting  Landmark Valckesteyn wil  samen met enthousiaste 
vrijwilligers een tastbare herinnering realiseren op dezelfde plek 
waar ooit het kasteel stond. Bij voorkeur door het plaatsen van een 

landmark: een kunstwerk dat de contouren van het kasteel laat zien. 
Na een positieve uitslag van het bodemonderzoek kon de stich-
ting aan de slag. De eerste stap was het herkenbaar maken van 
de locatie waar het kasteel ooit stond. Jonge bomen en strui-
ken zijn weggehaald, hierdoor is de omtrek van het kasteel 
duidelijk zichtbaar. En er is een informatiebord geplaatst. Op 
dit moment is de stichting druk bezig met het in kaart bren-
gen van de meer technische gegevens over de locatie, onder 
andere de ligging van de fundamenten. Daarnaast werkt de 
stichting ideeën uit voor de inrichting van het terrein en of 
en hoe de fundamenten zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Nieuwsgierig naar Kasteel Valckesteyn? Tijdens de Open Monu-
mentendag is in de Hervormde Kerk aan de Groene Kruisweg in 
Poortugaal een expositie over het kasteel te zien. Stichting Land-
mark Valcksteyn kan ook altijd hulp gebruiken. Wilt u meehelpen? 
Kijk dan voor meer informatie op www.albrandswaardinactie.nl.

LANDMARK VALCKESTEYN

BUURTPREVENTIE
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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS :: SEPTEMBER :: OKTOBER
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Poldermarkt
* Za 25 oktober van  10.00 - 16.00 uur
* Centrum Poortugaal

Poldermarkt
*Za 27 september van 10.00 tot 16.00 uur
*Centrum Poortugaal

Huttenbouwweek
* Di 26 t/m Vr 29 augustus
* JCA, Poortugaal

Truckrun voor verstandelijk en lichamelijk beperkten
*Za 13 september 
*Groene Kruisweg - Rivierweg - Rhoonse Baan

Open Monumentendag
* Vr 12 t/m  Zo 14 september
* Verschillende locaties

Historische Landbouwdag
* Za 13 september
* Rhoon

ViZi: Vrouwen in Zaken inspireren, 
het netwerk voor zakenvrouwen uit 
Barendrecht, Albrandswaard en Hoek-
sche Waard, bestaat vijf jaar. Vanwe-
ge dit jubileum wilde ViZi graag een 
maatschappelijke bijdrage leveren. De 
Daniel den Hoed Kliniek bestaat 100 
jaar en staat dit jaar in het teken van de 
actie ‘Maak kanker kansloos’. Om dit 
doel te steunen, organiseerde ViZi een 
24-uursactie in de Daniel den Hoed Kli-

niek. Verdeeld over vier groepen staken 
dertig leden van ViZi de handen uit de 
mouwen. Op allerlei praktische manie-
ren hebben ze het ziekenhuispersoneel 
24 uur lang ondersteund; eten en drin-
ken rondbrengen, tijdschriften uitdelen 
of een praatje maken met de patiënten. 
Het personeel had op die manier de han-
den vrij voor andere werkzaamheden. 
Daarnaast hebben diverse leden ook zelf 
acties opgezet om geld in te zamelen.
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initiatieven een betere kans van slagen 
hebben, dat is wat Albrandswaard nodig 
heeft. “Een echte eyeopener” zegt Dirk 
van der Ent, lid van het (tijdelijke) start-
bestuur. “Met het gemeenschapsfonds 
willen we verbindingen leggen tussen ini-
tiatieven en middelen die nodig zijn om 
ze van de grond te krijgen. Dat kan over 
geld gaan, maar zeker niet altijd. Het gaat 
juist ook over kennis en menskracht.”

Momenteel is de oprichting nog in vol-
le gang. Het startbestuur van 6 perso-
nen heeft de eerste notariële stukken 
verstuurd en verwacht in september 
tot definitieve oprichting over te gaan. 
“We verwachten binnen een jaar een 
inschrijving te organiseren voor een 
plek in het bestuur of de raad van toe-
zicht. Het moet echt iets van de mensen 
worden, voor en door Albrandswaard.”
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Poldermarkt
*Za 30 augustus van 10.00 - 16.00 uur
*Centrum Poortugaal

‘Brain & Brand’
*Vr 22 augustus 09.00 - 16.30 uur
*@ Meetz!
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Zelfpluk Appels
* In augustus en september
* Zorgboederij Buytenhof
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Expositie ‘Klasse(n)werk’
* Vanaf Za 6 september
* Oudheidkamer Poortugaal/Rhoon

Netwerkbijeenkomst ViZi ‘Ondernemerssucces’
*Di 16 september van 19.00 - 22.30 uur
*Gemeentehuis Oud-Beijerland
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Strawinskiplein-markt
* Vr 5 september van 9.00 - 20.00 uur
* Za 6 september van 8.00 - 17.00 uur

5-
6 

SE
P

3 
O

K
T

Open Coffee
*Vr 3 oktober 09.00 - 11.00 uur
*@ Meetz!

Open Coffee
*Vr 5 september 09.00 - 11.00 uur
*@ Meetz!

Natuurlijk is het belangrijk dat er op 
termijn interessante projecten worden 
aangedragen, dan komen de fondsen en 
verbindingen waarschijnlijk vanzelf tot 
stand. “Het gemeenschapsfonds is onaf-
hankelijk,  leunt niet op subsidies en gaat 
dus zeker niet zelf projecten opstarten. 

Op www.gemeenschapsfonds-albrands-
waard.nl kunnen mensen namelijk 
zelf projecten aandragen. Daar komt 
dus ook een overzicht van nieuwe pro-
jecten te staan en kun je er in de toe-
komst zelfs over stemmen. Samen 
zoeken we naar verbindingen, met als 
voorwaarde dat het een toegevoeg-
de waarde is voor Albrandswaard!”

De actie was een groot succes! Be-
gin juli, tijdens het jaarlijkse Zo-
merevent van ViZi, werd een che-
que van ruim € 6.000 overhandigd 
aan de de Daniel den Hoed Kliniek. 

Ook in de toekomst blijft ViZi inspire-
rende en vernieuwende netwerkbijeen-
komsten organiseren. De eerstvolgende 
bijeenkomst staat gepland op dins-
dagavond 16 september in de Burger-

zaal van de gemeente Oud-Beijerland. 
De bijeenkomst staat in het teken van 
ondernemerssucces. Trudy van Ech-
ten, directeur-bestuurder van Welzijn 
Hoeksche Waard én Zakenvrouw Hoek-
sche Waard 2014, deelt haar ervarin-
gen.  Ondernemende vrouwen uit de 
regio zijn welkom om de bijeenkomst 
bij te wonen. Kijk voor meer informa-
tie op www.albrandswaardinactie.nl. 

© Petrina van der Meer


