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ROTTERDAM | In 2015 bestaat het
KorpsMariniers 350 jaar en om dat
bijzondere lustrum te vieren gaat
in de zomer van dat jaar een grote
groep mariniers en oud-mariniers
in sloepen van Rotterdam naar
Londen roeien. Het idee ontsproot
aan het brein van oudgediende Jan
van de Werken, nu werkzaam bij
de politie-eenheid Rotterdam.
Al heel wat belangstellenden

hebben zich zich gemeld voor deel-
name aan de monstertocht en de
eerste training zit er inmiddels op.
,,Nagenoeg niemand blijkt erva-

ring te hebbenmet het sloeproeien
en de eerste meters waren dan ook
onwennig, soms chaotisch en zelfs
hilarisch te noemen,’’ zegt woord-
voerder Arie van Ingen. ,,De man-
nen zijn gewend aan samenwer-
ken, een ritme opzoeken en vooral
afzien. Het is ons inmiddels duide-
lijk dat de tocht naar de overkant
geen onmogelijke opgave is.’’
De mariniers zien het roeien in

een sloep over de Noordzee als een
‘extreme uitdaging’. ,,We zullen te
maken krijgen met sterke stromin-
gen, getijdewerking, onvoorspel-

bare weersomstandigheden en we
dienen er er rekening mee te hou-
den dat we de drukste scheepvaart-
route ter wereld oversteken.’’
De organisatie van de sloepen-

tocht zoekt nog sponsors, dona-
teurs en samenwerkingspartners.
,,Het project is een fundraiser voor
de Stichting Dutch Marines, die
zich inzet voor mariniers in nood
en de nabestaanden van hen die
ontvallen zijn,’’ zegt Van Ingen.
Voor meer informatie verwijst hij
naar de facebookpagina van de
Dutch Marines Rowing Challenge.

ZDemariniers hebben de eerste roeitocht inmiddels achter de rug. FOTO ARIE VAN INGEN

Intrainingvoormonstertocht

Nieuwe klanten merken komend
jaar al iets van de veranderingen. Zij
krijgen te maken met de nieuwe
manier van werken, waarbij hulpen
niet altijd meer in dienst zijn bij een
grote thuiszorgorganisatie, maar als
zelfstandige kunnen werken. Deze
zelfstandige zou dan lid zijn van een
coöperatie, waardoor verzekeringen
en dergelijke betaalbaar blijven. Een
intermediair brengt klant en hulp,
maar bijvoorbeeld ook een vrijwilli-
ger, bij elkaar.
De actiegroep Wij zijn de thuis-

zorg en vakbond Abvakabo FNV zijn
tegen deze nieuwe vorm. ,,Het per-
soneel wordt niet rechteloos,’’ stelt
wethouder Piet van der Sluijs (Rid-
derkerk) echter. ,,De zekerheid die
de medewerkers nu denken te heb-
ben, is bovendien schijnzekerheid.’’
De circa 2800 oude klanten krij-

gen in 2014 nog hulp zoals nu. Hier-
voor moeten nog wel de contracten
worden verlengd met de verschil-

lende aanbieders, onder wie de
grootste: Aafje, die eerder het ont-
slag aankondigde van al het perso-
neel en dat later weer introk.
In 2015 verandert ook voor deze

oude klanten veel. Ze hebben geen
recht meer op een aantal uren, maar
op een resultaat. Bijvoorbeeld de be-
lofte van een schoon huis en schone
kleding. Diegene die niet alles zelf
meer kunnen, krijgen professionele
hulp, maar ook de familie, buren en
vrijwilligers moeten meer werk
doen. ,,Iedereen die hulp nodig
heeft, krijgt hulp ondanks de bezui-
nigingen,’’ belooft wethouder Cees
Versendaal (Barendrecht).
De hulp kan komen van de hui-

dige organisaties, als zij willen wer-
ken voor het geboden tarief. Maar
volgens de gemeenten wordt met
het gebruik van de intermediair
geld bespaard. De overheadkosten
zouden veel lager zijn. Ook zou de
hulp beter afgestemd worden.

RIDDERKERK | De huishoudelijke hulp van de thuiszorg
in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaat
fors op de schop. Zo kan een intermediair klanten en
zelfstandige thuishulpen bij elkaar brengen.
ADRIANNE DE KONING

Thuiszorg
opz’nkop
Hulp wordt zelfstandige

De elegantie van Rolf Benz

OPENINGSTIJDEN:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur

De grootste keuze in exclusief wonen. www.vantil.nl
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Rolf Benz. Areo.
Ontwerp: Norbert Beck. Tijdloze bank om verliefd
op te worden: de ultieme schoonheid van luxueus
zitcomfort. De elementen van deze casual ogende
bank zijn niet alleen in drie breedtes leverbaar
maar kunnen tevensworden voorzien van een arm-
leuningdie in eenhandomdraai tot een comfortabel
kussen kan worden veranderd.

Rolf Benz. Sinus.
Ontwerp: Kai Stania. Eetstoel van ultiem esthetisch niveau en
technologisch raffinement. Geef de stoel een persoonlijk tintje door
de rughoogte, bekleding van de zitting en onderstel afzonderlijk
te kiezen. Ook als barkruk een verrassende blikvanger.

Rolf Benz. Pronto.
Ontwerp: Cuno Frommherz. Klassiek bankenprogrammawaarbij verscheidenheid, comfort
en schoonheidmeesterlijk zijn verenigd worden. Ontelbare keuzemogelijkheden, gecombineerd
met ontspannende functionaliteit, zitcomfort enhoogwaardigdesign.Door de rugdelen te verstellen
ontstaat de perfecte lounger.

Rolf Benz. Grata.
Met al haar nonchalance bewijst Grata zich als een
echte persoonlijkheid. Dankzij een subtiel gewelfde
zitting enmet de hand genaaide eersteklas naden
met bies is de bank verzekerd van bewonderende
blikken. In drie breedtematen leverbaar.

Rolf Benz. Co-Sinus.
Heldere verschijningmet harmonische ver-
houdingen en een geheel eigen dynamiek.
Blad in diversematen, in eiken of noten.
Rechtlijnig onderstel in chroom.


