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Delfshaven

Fototentoonstelling De Put

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Middelland en Oud-Mathenesse kunt u als buurt
bewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw
wijk. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers. Leden van de wijkcomités
zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen initiatieven die Delfshaven leuker en beter maken.
Lees hier wat er in uw wijk gebeurt.

De leden van de fotoclub in Oud-Mathenesse/het Witte Dorp
maakten onlangs foto’s van bijzondere gebouwen in de wijk. Die
zijn te zien in het Huis van de Wijk De Put.

Wijksafari buurtvrouwennetwerk

Omdat er een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, onderzocht de
gemeente welke monumenten en andere bijzondere gebouwen er in
Oud-Mathenesse/het Witte Dorp staan. Maar wat vinden bewoners zelf
belangrijk? De fotoclub kon daar een mooie rol in spelen. De leden zijn
voornamelijk wat oudere bewoners. Ze werden uitgedaagd om bijzondere gebouwen en plekken in de wijk te fotograferen. Plekken, die van
waarde zijn voor de wijk. Annemarie Vlaardingerbroek woont er al
45 jaar en is enthousiast lid van de fotoclub. ‘We zijn deze uitdaging
aangegaan. Met zes fotografen brengen we zo’n twintig locaties in
beeld. En daar maak ik een verhaal bij. We laten zien wat belangrijk
is voor bewoners. En de foto’s tonen ook dat je hier goed en gezond
kunt wonen. Zeker als er het nodige groen is en blijft in de wijk.’ Het
resultaat is te zien het Huis van de Wijk De Put, Pinkstraat 10. Daarnaast start de fotoclub 5 oktober met de gewone lessen en opdrachten.
Komende tijd brengen de leden het onderwerp ‘groen’ in beeld. De
fotoclub is elke vrijdag in De Put, Pinkstraat 10, van 9.30 tot 11.30 uur.
Deelname is 2.50 euro per les.

Arnoud Verhey

Elkaar beter leren kennen

De vrouwen van het Zelfregiehuis gaan op bezoek bij andere vrouwenorganisaties in de wijk. Links op de foto: Wilma van der Wilt.

zichtbaar maken, ons meer verbonden voelen.’ De
wijksafari gaat voorlopig elke woensdagochtend op
pad, behalve in de herfstvakantie. De safari gaat de
eerste keer naar het Zelfregiehuis (3 oktober), daarna naar de stichting Openhaard (10 oktober), het
VEC, Vrouwen Empowerment Centrum (31 oktober)
en de Onwijze Moeders van de Valentijnschool
(7 november). Vrouwen die mee willen op wijksafari
kunnen bellen of mailen met Wilma van der Wilt,
telefoon 06 261 006 03 of zelfregiehuis@gmail.com.

Het huis uit voor kunst

Arnoud Verhey

Tekenen, schilderen, collages maken of iets doen met textiel. Dit kan allemaal tijdens de wekelijks lessen
voor ouderen in de bibliotheek. Beeldend kunstenaar Saskia Wigbold is hier op woensdagochtenden van
10.00 tot 12.00 uur om de lessen te verzorgen.

Saskia Wigbold: ‘Deelnemers kunnen meer dan ze denken.’

Annemarie Vlaardingerbroek (links, rood jasje): ‘Onze fotoclub heeft er zin in.’

Nieuw leven elektrofabriek
In het voormalige gebouw van Croonwolter&dros in Schiemond is
een nieuw bedrijfsverzamelpand geopend. Onder de naam De Kroon
biedt het ruimte aan creatieve en innovatieve ondernemers. ‘Chef’ van
De Kroon is Ashley Nijland. ‘Achter elke deur zit een ander wereldje.
Van social mediaspecialisten tot zeefdrukkers. Nooit saai! De initiatiefnemers van de Keilewerf zagen meteen dat ook dit pand veel mogelijk
heden biedt. Ze sprongen erin, samen met de gebiedsontwikkelaar.
Inmiddels is 65 procent verhuurd. We zoeken nog huurders die bij ons
passen. Want we zijn een echte gemeenschap.’ De invulling van De
Kroon gaat stap voor stap. Er volgen voorzieningen voor omwonenden,
waaronder horeca. Zie: www.dekroonrotterdam.nl.

Wigbold: ‘Deze cursus start op verzoek van bewoners die eerder een activiteit bij mij volgden. Ze
willen graag meer weten over kunst, technieken en
kunstenaars. De cursus is breed van opzet, er kan
veel, ook met hergebruik van materialen. Ik merk
dat deelnemers zichzelf vaak verrassen, en mij ook.’
Ook is haar doel dat ouderen die nog zelfstandig
wonen hun huis uit komen. ‘Ik zie hoe mensen op
een leuke manier met elkaar in contact komen en
samen iets ondernemen. En ze leren meteen ook
nog wat.’ De lessen krijgen steun via een bewonersinitiatief en starten begin oktober. Deelnemers
betalen een kleine bijdrage. Meer informatie bij de
bibliotheek in de Rösener Manzstraat 80.

Arnoud Verhey

Wilma van der Wilt van het Zelfregiehuis: ‘Dit
buurtvrouwennetwerk bestaat sinds april uit informele contacten. We weten dat er allerlei actieve
vrouwengroepen zijn. Soms zelfs om de hoek. Maar
we doen nauwelijks iets samen. Door elkaar op te
zoeken, krijg je meer oog voor waar die organisaties
mee bezig zijn.’ Het idee is dat de leden van het netwerk elk tien vrouwen meenemen op wijksafari. ‘Zo
krijg je massa, zijn we opeens met veertig vrouwen
ofzo. We willen het buurtvrouwengevoel in de wijk

Arnoud Verhey

Het Zelfregiehuis in de Taanderstraat 121 laat van zich horen. Vanaf 3 oktober is er elke week een
wijksafari met het buurtvrouwennetwerk. Door elkaar te bezoeken leren vrouwen elkaar en hun
organisaties beter kennen. Ze versterken elkaars talenten en kracht en vullen elkaar aan.

Feestelijke opening van De Kroon: gemeenschap van makers, denkers en doeners.

Praat mee over uw wijk

Avontuurlijk spelen

De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommissie is dinsdag 9 oktober om 19.30 uur. Kom eens
langs en hoor wat er speelt in Delfshaven. Meer
informatie vindt u op www.rotterdam.nl/delfshaven.
U ziet er waar de vergadering plaatsvindt, wat de
agenda is en de bijbehorende vergaderstukken. De
gebiedscommissie functioneert als de ogen en oren
van de wijk. Hoe meer u laat weten wat er speelt,
hoe beter de gebiedscommissie kan adviseren aan
het gemeentebestuur. Iedereen is van harte welkom.

In Middelland vernieuwt de gemeente speelplekken
voor kinderen. Het vertrouwde speelpleintje in de
Witte van Haemstedestraat komt terug in een nieuw
jasje. Kinderen lieten weten dat ze graag op avontuur gaan. Daarom komen er een piratenschip en
een boomhut. Wat kleinere speelelementen laten
ook jongere kinderen hier fijn spelen. Om het plein
komt een ligusterhaag. Ook het pleintje in de Jan
van Avennestraat wordt zo ingericht dat het uitnodigt tot spelen. Als alles meezit, zijn ze half november klaar. Zie: www.rotterdam.nl/aleidisstraat.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/delfshaven
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
wijkcomites@rotterdam.nl
facebook.com/jouw-delfshaven
facebook.com/gebiedscommissiedelfshaven
twitter.com/Delfshaven_rdam

