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Feijenoord
Isaak & de Schittering

Via de acht wijkraden in Feijenoord kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk
gebeurt en wat de wijkraden doen. De wijkraadsleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven die Feijenoord leuker
en beter maken.

De economie in Rotterdam groeit, maar helaas is er ook armoede in
de stad. Daarom is Voedselcentrum Stichting Isaak & de Schittering
in de zomer van 2013 gestart met het dagelijks uitdelen van brood,
groenten en andere levensmiddelen aan mensen die dit nodig
hebben.

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier

Thuisvoelen op Kaap en Pier

Een groep telers, supermarkten en andere bedrijven steunt dit initia
tief met hun overtollige etenswaren. Naast dat de stichting hiermee
mensen helpt, zorgt dit ook voor minder voedselverspilling. Bijzonder
is dat organisaties, bedrijven en particulieren voedselcadeaubonnen
kunnen doneren, voor mensen die niet genoeg geld hebben om eten te
kopen. Ontvangers van een cadeaubon kunnen bij de drie locaties van
de stichting gratis boodschappen doen, ter waarde van 10 euro.

René Castelijn

Gezelligheid en een praatje
Armoede en eenzaamheid gaan helaas vaak hand in hand. Bij de
locaties van de stichting is altijd iemand te vinden voor gezelligheid
en een praatje. In Feijenoord is de locatie Vinkenbaan 73 van maan
dag tot en met zaterdag open van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag
van 14.00 tot 20.00 uur. Op dinsdagmiddag is er gratis koffie en thee
met iets lekkers. Wilt u meer weten over de activiteiten van Stichting
Isaak & de Schittering of de mogelijkheid om een cadeaubon te done
ren, kijk dan op www.stichtingisaakendeschittering.nl.

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier: (vlnr.) Leontine Vreeke, Ton van den Berg, Hester Mourik, Nadia Afkir en Jaap-Jelle Vollaard.

De wijkraad van Katendrecht-Wilhelminapier
bestaat uit Nadia Afkir, Ton van den Berg, Leontine
Vreeke, Jaap-Jelle Vollaard en voorzitter Hester
Mourik. De leden zijn de ogen en oren van de
gemeente in de wijk en de stem van de bewoners
richting het gemeentebestuur. Jaap-Jelle Vollaard
vertelt over de plannen voor de wijk: ‘We gaan
ons inzetten voor een goede, veilige, bereikbare en
groene wijk. Daarbij hebben we uiteraard de hulp
nodig van onze medebewoners van de Wilhelminapier, Katendrecht en een deel van de Kop van Zuid.
We vinden het belangrijk dat ze hun opmerkingen
over de leefbaarheid in dit deel van Feijenoord aan
ons doorgeven. Daarom roepen we ze op vooral
op om ons tekortkomingen én aanbevelingen te
mailen. We zijn benieuwd naar hun ideeën en
gaan hierover graag in gesprek. Onze wijk is erg
populair, waardoor het lijkt alsof echt ieder hoekje

wordt volgebouwd met een nieuwe woontoren. Toch
willen we ervoor zorgen dat iedereen, huidige en
nieuwe bewoners én toeristen, zich thuis blijven
voelen op de Kaap en de Pier.’
Vrijwilligers zijn dagelijks in de weer met ruim 1.500 broden.

Vergaderlocaties gezocht!
Vollaard: ‘We vergaderen één keer per maand. Onze
eerstvolgende vergadering is na de zomervakantie,
op 30 augustus in het Huis van de Wijk ’t Steiger,
Fruitlaan 8 op Katendrecht. Dit is voorlopig onze
vaste vergaderplek, maar we willen heel graag ver
gaderen op andere locaties in de wijk. Het probleem
is echter dat die locaties een te grote hap uit ons
budget zouden nemen, geld dat we liever gebruiken
voor bewonersinitiatieven. Dus wie een goede en
goedkope vergaderlocatie voor ongeveer vijftig per
sonen weet in Katendrecht of op de Wilhelminapier;
geef het aan ons door. We houden ons van harte
aanbevolen.’

De Rijnhavenbrug is een van de nieuwe iconen van het gebied.

In contact
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten
van de wijkraad? Kijk dan op de Facebookpagina
(zoek naar Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier).
Rechtstreeks contact opnemen kan ook, via het
algemene e-mailadres wijkraden@rotterdam.nl of
via de persoonlijke mailadressen van de wijkraads
leden: h.mourik@wijkraadrotterdam.nl, n.afkir@
wijkraadrotterdam.nl, ac.vandenberg@wijkraad
rotterdam.nl, l.vreeke@wijkraadrotterdam.nl of
j.vollaard@wijkraadrotterdam.nl. Meer informatie
vindt u op www.rotterdam.nl/feijenoord en op
www.facebook.com/Feijenoord.GebiedRotterdam.

Wijkraadvergaderingen

Jazz in the park

De inwoners in Feijenoord worden vertegenwoordigd
door acht wijkraden, die in de plaats van de gebieds
commissie zijn gekomen. De leden zijn de stem van
het gebied richting het stadsbestuur. De wijkraden ver
gaderen elke maand, op verschillende avonden. Bewo
ners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. De agenda’s en de vergaderlocaties staan een
week van tevoren op www.rotterdam.nl/feijenoord,
onder agenda en vergaderstukken. Wilt u zelf een
onderwerp bespreken? Tijdens de vergaderingen kunt
u vragen stellen of inspreken.

Openluchttheater Afrikaanderwijk staat zondag
15 juli in het teken van jazzmuziek. Bij het Thee
huis in het Afrikaanderpark brengt de 80-jarige
dj JazzTed tijdloze jazz ten gehore. Voor kinderen
is er vanaf 14.30 uur de workshop Het Kleurfeest.
Er zijn optredens van twee jazzcombo`s van de
SKVR, de Treble Shooters en Sweet Riot. Hoofdact
is The Cannonball Legacy, een ode aan Cannonball
Adderley, met op altsax de bekende Arie Kuit. De
middag duurt van 14.00 tot 19.00 uur, de toegang is
gratis.

Gemeente Rotterdam

Stichting Isaak & de Schittering

In Feijenoord is de gebiedscommissie vervangen door acht wijkraden. De leden stellen zich op deze
pagina aan u voor. Deze week zijn de leden van de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier aan de beurt.
De meesten van hen zijn al langer actief in het gebied.

Vul de Gezondheidsmonitor in
De GGD Rotterdam-Rijnmond doet elk jaar onderzoek naar de gezondheid van de inwoners van de regio. Dit heet de Gezondheidsmonitor.
Dit jaar brengt de GGD de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar
in kaart. Ruim 43.000 ouders in de regio Rotterdam-Rijnmond krijgen
een vragenlijst thuisgestuurd met vragen over de gezondheid en
leefstijl van hun kind. Heeft u deze vragenlijst ook ontvangen? Vul
hem dan in en stuur hem vóór 20 juli terug. Onder alle ouders die
de vragenlijst invullen verloot de GGD een aantal prijzen, zoals iPads
en cadeaubonnen voor Blijdorp of Plaswijckpark. De vragenlijst gaat
over gezondheid, leefstijl en de omgeving waarin uw kind opgroeit. Zo
wordt gevraagd hoe vaak kinderen buitenspelen, hoe vaak ze groente
en fruit eten, of zij zich goed kunnen concentreren en of zij vriendjes
of vriendinnetjes hebben.
Gezondheid van kinderen
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid van
kinderen. De gemeente gebruikt de resultaten voor het maken van
gezondheidsbeleid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer
mogelijkheden komen om buiten te spelen, of dat er meer of andere
ondersteuning in uw wijk wordt aangeboden. In het najaar van 2018
publiceert de GGD Rotterdam-Rijnmond alle uitkomsten van het
onderzoek op www.gezondheidinkaart.nl. Meer informatie vindt u op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezondheidsmonitor.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/feijenoord
14 010
wijkraden@rotterdam.nl
facebook.com/feijenoord.GebiedRotterdam
twitter.com/feijenoord_rdam
instagram.com/feijenoord.010

