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Zomermarkt in Schiebroek

Via de gebiedscommissie 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 gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hillegersberg-Schiebroek leuker en beter maken.

Op het plein van de Stephanusschool is zaterdag 23 juni van
alles te doen op de zomermarkt. Er is voor elk wat wils.
De markt brengt mensen met elkaar in contact. Van 11.00 tot
16.00 uur kan iedereen aan de Asserweg 360 terecht om mee te doen
aan allerlei activiteiten, onder het motto ‘Samen staan we sterk’. Op
de zomermarkt zijn oud-Hollandse spellen, sportactiviteiten, zoals
boksen, een springkussen voor de kleintjes, een groot schaakspel
en een popcornautomaat. Muziek en karaoke ontbreken niet. De
kinderrommelmarkt nodigt kinderen uit om speelgoed te ruilen.
Instellingen als thuiszorgorganisatie Aafje, vrijwilligerswerk Rotter
dam, het Centrum voor Dienstverlening (CVD), Buurt Cirkel, Ravot
tuh en Thuis op Straat (TOS) presenteren zich aan de bezoekers. Dat
doen ook bewonersgroepen als Kluskanjers en de Kookgroep. Buurt
genoten komen zo te weten waar ze terecht kunnen voor hulp en
advies, en hoe ze zelf vrijwilliger kunnen worden. De zomermarkt
is een initiatief van Thuis op Straat en het kinder- en jongerenwerk
van DOCK. Deze organisaties vinden het belangrijk dat wijkgeno
ten elkaar leren kennen en weten te vinden. Daarom bevorderen
ze dat mensen meedoen aan activiteiten. Ze zetten zich ook in om
eenzaamheid te verminderen en bewoners van alle leeftijdsgroepen
in beweging te krijgen.

Muziek en knutselen in de natuur

Lekker buiten op Schiebiza

100Dingen

‘Ik sta voor de bewoners’

Met een beetje geluk schijnt tijdens Schiebiza het zonnetje net zo mooi als vorig jaar op het buitenfestival Laarzen Aan.

Waan u op het strand van Ibiza, loop over het blotevoeten-pad en doe een yogasessie. Op Schiebiza zijn
workshops, zoals sieraden maken en knutselen met
schelpen, hout en bamboe. Voor 2,50 euro kiest u drie
activiteiten. Er is een optreden van een brassband en
er zijn activiteiten voor kinderen. De organisatie houdt
ook een inzameling voor stichting Jarige Job, zodat alle
kinderen in Rotterdam hun verjaardag kunnen vieren.
Verder kunnen bezoekers kennismaken met alles wat
Natuurtalent te bieden heeft, zoals dierverzorging,

spelen in de speeltuin en rondstruinen in de bloemen
pluktuin, de kruidentuin en de moestuin. De stadsboer
derij werkt met vrijwilligers en zorgt voor een zinvolle
dagbesteding voor mensen met een beperking. Schiebiza
is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
budget bewonersinitiatieven van de gebiedscommissie.
Als het weer niet meewerkt, zijn de meeste activiteiten
in tenten. Het evenement gaat dus altijd door. Natuur
talent ligt aan de Veldkersweg 50. Iedereen is welkom
op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

De bieb naar de Peppelweg

Gemeente Rotterdam

Vanaf nu is de Bibliotheek Rotterdam in Schiebroek te vinden op de Peppelweg 87-89a. Op 11 juni is de
bieb in gebruik genomen. De officiële opening is woensdag 4 juli om 14.00 uur.

De nieuwe bibliotheek is open van maandag tot en met zaterdag.

‘De ‘oude’ bieb in de Goede Herderkerk werd goed
bezocht, maar oogde erg klein. En zat nogal verstopt
in de wijk’, vertelt Cora König van Bibliotheek Rotter
dam. Ze is manager van de nieuwe bibliotheek. ‘We
zijn blij met deze mooie zichtbare plek op de Peppelweg. We zijn alle dagen open van 9.00 tot 17.30 uur,
behalve op zondag. In de nieuwe bieb hebben we een
grotere, vernieuwde collectie omdat we veel ruimte
hebben. Op sommige tijden zijn we onbemand open.
Leden kunnen dan de deur openen met hun pasje. Zo
kunnen mensen ook als er geen personeel is boeken
terugbrengen of iets nieuws halen.’ Meer informatie
op www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Roel Dijkstra

Wat is nu leuker dan met het hele gezin buiten zijn en spelen in de vrije natuur? Op zaterdag 16 juni viert
Schiebroek daarom het buitenfestival Schiebiza! Ouders en kinderen uit heel Hillegersberg-Schiebroek
zijn welkom op stadsboerderij en natuurspeeltuin Natuurtalent in het Schiebroeksepark.

Giovani Bernadine: ‘Als niemand iets doet, blijven problemen bestaan.’

Wie zijn de gebiedscommissieleden in Hillegersberg-Schiebroek?
Deze keer is Giovani Bernadine aan het woord: ‘Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de maatschappij en wil bewoners op
weg helpen.’
Bernadine is niet helemaal nieuw binnen de gebiedscommissie.
Hij liep de vorige periode al een half jaar mee. Hij woont met zijn
gezin in Nieuw Terbregge, een wijk die – zoals hij zelf zegt – vaak
onderbelicht blijft. ‘Een tijdje terug waren er veel klachten over te
hard rijdend verkeer, waaronder stadsbussen en politiewagens, over
de Meerum Terwogtlaan. Dat is een 30-kilometerzone. Als niemand
daar actie op onderneemt, dan blijven die problemen bestaan.’ Ber
nadine bracht het onder de aandacht en mede dankzij de inzet van
de gebiedscommissie rijden politie en bussen nu een stuk rustiger
door de wijk.
Mooi voorbeeld
‘Bewoners hebben eerst geprobeerd het zelf op te lossen. Toen
dat niet lukte, zijn ze via de gebiedscommissie bij de juiste men
sen terechtgekomen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe de
commissie werkt.’ Bernadine heeft naast zijn werkzaamheden in
de gebiedscommissie een fulltime baan bij Siemens HTT. Ook is hij
voorzitter van de tuindersvereniging Zestienhoven. Met zijn twee
zoontjes heeft hij een druk gezinsleven: ‘Het is best druk, ja, maar
ik vind het belangrijk iets voor anderen te doen.’

Welkom bij de vergadering Breimiddag in Arcadia
De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommis
sie is dinsdag 10 juli om 20.00 uur in Lommerrijk,
Straatweg 99. Bewoners zijn bij deze vergaderingen
van harte welkom. Wilt u een onderwerp onder de
aandacht van de commissie brengen? Inspreken
kan altijd! Insprekers kunnen zich tot vijf minuten
voor het begin van de vergadering aanmelden bij
de secretaris van de commissie. De agenda en de
vergaderstukken staan uiterlijk een week van tevoren
op www.rotterdam.nl/His. U vindt er ook de contact
gegevens van de commissieleden.

In Huis van de Wijk Arcadia kunt u op woensdagmid
dagen vanaf 13.30 uur breien. Iedereen is welkom. De
breimiddag is een bewonersinitiatief om ‘het nuttige
met het aangename te verenigen’. Bewoners van Arca
dia zijn welkom, net als iedereen uit de buurt die wil
breien. De breiwerken zijn voor een goed doel óf voor
bewoners die het nodig hebben. Wilt u leren breien?
Kom dan gezellig langs in Arcadia. Ontmoet ouderen
uit de buurt en leer onderwijl de kunst van het brei
en. Kijk op www.bo110morgen.nl onder activiteiten
Huis van de Wijk Arcadia.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/HiS
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/HiSRdam
twitter.com/HIS_rdam

