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Hillegersberg-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 HillegersbergSchiebroek leuker en beter maken.
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Briljanten huwelijksfeest

Theater in het Schiebroekse Park

Arnoud Verhey

Samen de natuur beleven

Meneer en mevrouw Oosterhuis-Huizingh vierden 1 juli hun 65-jarige bruiloft.

Stewardess Els Lepelaar legt uit hoe een reddingsvest werkt tijdens de theatervoorstelling DAS van ’n Bries.

Kinderen via theater de natuur laten beleven, dat is de kern van de voorstelling DAS van theatergezelschap
’n Bries. Zaterdag 15 september is de voorstelling te zien in het Schiebroekse Park. Ook ouders en
vrienden zijn heel welkom tijdens deze familiedag.
‘We spelen buiten en dat is al bijzonder’, vertelt Joke
Olthaar van ’n Bries. ‘Maar de kinderen in het pu
bliek gaan ook de natuur beleven. Ze voelen de wind
op hun wangen met hun ogen dicht en ze ruiken en
luisteren naar de natuur.’ In de voorstelling zitten
allerlei weetjes over de natuur verwerkt. In DAS
wordt het publiek verwelkomd door een stewardess
die voor het eerst in de natuur werkt. Samen met
de kinderen gaat ze op onderzoek. Een buitenaards
wezen en de das die ze tegenkomen, gaan mee. En

gelukkig loopt het verhaal goed en vrolijk af. Na
de voorstelling (50 minuten) is het mogelijk om
bij NatuurTalent iets lekkers te eten en drinken.
En terwijl de ouders op het terras zitten, kunnen
de kinderen daar nog fijn spelen en struinen. De
familiemiddag duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Verza
melen bij NatuurTalent aan de Veldkersweg 50. De
toegang is 5 euro, 2,50 euro met de Rotterdampas.
In september speelt ’n Bries ook voor basisscholen
in Hillegersberg-Schiebroek.

Dit deden ze op een boerderij annex restaurant in Klaaswaal, samen
met hun drie kinderen, zeven kleinkinderen en tien achterkleinkinde
ren. Een dag later kwam Ton van Eijsden het paar feliciteren namens
de gebiedscommissie. Hij bracht niet alleen bloemen voor hen mee,
maar ook een ingelijste kopie van hun trouwakte, ondertekend door
burgemeester Aboutaleb. Mevrouw Oosterhuis is geboren Rotterdamse;
meneer is een echte Fries en oud-politieman. Ze ontmoetten elkaar in
1950 bij haar thuis, waar hij als kostganger kwam inwonen bij haar
moeder, die weduwe was. Pas na een jaar sloeg de vonk over en was
het echt aan. Sinds 1959 wonen ze in Schiebroek. Eerst 48 jaar op de
Plataanweg en de laatste zeven jaar met veel plezier in De Meijburg aan
de Wilgenlei. Daar genieten ze nog steeds na van het grote feest.

‘Samenwerken is de sleutel’

Fotobureau Roel Dijkstra

’n Bries

Het was zondag 1 juli stralend weer. Voor het echtpaar OosterhuisHuizingh natuurlijk een prachtige dag om hun 65-jarig huwelijksfeest te vieren.

‘Ik bewonder de veerkracht’
Laura van der Sluijs is begonnen aan haar tweede periode in de gebiedscommissie. Waarom wilde
ze nog een periode? En wat neemt ze mee uit de eerste vier jaar? ‘Ik wilde graag nog vier jaar in de
gebiedscommissie omdat ik het belangrijk vind dat we nu doorpakken.’

Welkom bij vergadering

Fijne vakantie!

De leden van de gebiedscommissie zijn de oren en
ogen van Hillegersberg-Schiebroek. Hoe meer u laat
weten wat er speelt, hoe beter de adviezen aan het
stadsbestuur. U bent welkom bij de vergadering op
dinsdag 28 augustus om 20.00 uur in Lommerrijk
(Straatweg 99). De agenda en vergaderstukken staan
een week van tevoren op www.rotterdam.nl/his. U
vindt er ook de contactgegevens van de commissie
leden. Wilt u inspreken? Meldt u zich dan uiterlijk
vijf minuten voor aanvang van de vergadering bij de
secretaris van de commissie.

De pagina van Hillegersberg-Schiebroek gaat even
met vakantie. De Stadskrant met het gemeentelijke
nieuws verschijnt wel om de twee weken en wordt
zoals altijd met De Havenloods verspreid. Natuur
lijk kunt u nieuwtjes en leuke vakantieactiviteiten
volgen via www.facebook.com/HiSRdam. De leden
van de gebiedscommissie, de medewerkers van de
gebiedsorganisatie en de redactie wensen u een fijne
en ontspannen vakantie met mooi weer. De volgen
de pagina van Hillegersberg-Schiebroek verschijnt
woensdag 5 september. Graag tot dan.

David Rozing

Laura van der Sluijs: ‘Samen kunnen we zaken veranderen.’

‘We hebben belangrijke zaken stevig onder de
aandacht van het stadsbestuur gebracht. Zeker
Schiebroek-Zuid hebben we op de kaart gezet,
zoals dat heet. onder meer met onze notitie ‘Schijn
bedriegt’. Ik heb grote bewondering voor de veer
kracht en het doorzettingsvermogen van bewoners.
Samen kunnen we zaken veranderen. Bewoners
zoeken een plek om samen te komen en waar ze
zelf dingen kunnen organiseren, bijvoorbeeld om
beter Nederlands te leren. En in Schiebroek-Zuid
zijn basisbehoeften zoals goede voeding, kleding en
veiligheid helaas voor lang niet iedereen vanzelf
sprekend. Ook daarvoor wil ik me sterk maken en
bewoners in hun initiatieven steunen waar ik kan.’

Juliette van der Kolk: ‘Ondernemers zijn de steunpilaren van de lokale economie.’

Juliette van der Kolk is een van de nieuwe leden van de gebiedscommissie. ‘We moeten het samen doen.’
Juliette van der Kolk woont in het Molenlaankwartier. ‘Ik heb mijn
bedrijf verkocht na elf fijne jaren als zelfstandig ondernemer in het
vastgoed en VvE-beheer. Ik sta bekend als een superregelaar met een
breed netwerk. Ik heb al die tijd vooral gewerkt, maar langzamerhand
wilde ik ook iets teruggeven aan mijn omgeving. Ik ga me vooral bezig
houden met zaken die de ondernemers in het gebied aangaan, volgens
mij de steunpilaren van de plaatselijke economie. Zij kunnen best wat
ondersteuning gebruiken in het woud van regeltjes dat de overheid op
werpt. Ik wil mijn ervaring en kennis graag voor hen inzetten. Ik houd
natuurlijk altijd ook een luisterend oor voor alle andere mensen in het
gebied. Mijn boodschap is dat we het vooral samen moeten doen. Naar
elkaar luisteren, niemand uitsluiten, samenwerken en je schouders
eronder zetten, dat is - vind ik - de sleutel tot een vitale samenleving.’

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

