Stadskrant

Hoogvliet

16 mei 2018
Week 20

Even voorstellen …

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 gebieds
commissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hoogvliet leuker en beter maken.

Maak kennis met Spoken Word

Jan van der Meijde

‘Ik kan er echt alles in kwijt’
Al van jongs af aan gaat Simone Smid regelmatig naar winkelcentrum Hoogvliet.

Jan van der Meijde

Zes van de dertien leden van de gebiedscommissie Hoogvliet
zijn nieuw. Simone Smid is er een van. Ze stelt zich graag aan
u voor.

Om jongeren te werven voor de workshops Spoken Word, presenteerde Patrick Ribeiro zich 11 mei tijdens een jongerenbijeenkomst.

De 26jarige Spoken Word artiest Patrick Ribeiro heeft een missie: andere jongeren er enthousiast voor
maken. ‘Deze kunstvorm helpt je beter na te denken, vermindert stress en leert je met je emoties om te
gaan. Ik nodig jongeren graag uit voor mijn workshops.’
Ribeiro is via Youtube met de kunstvorm in aanraking
gekomen. ‘Het past helemaal bij mij en ik vind het
leuker dan rappen. Ik kan er echt alles in kwijt, ver
driet, blijdschap of een boodschap voor anderen. Je
zit niet vast aan vier minuten die je bijvoorbeeld hebt
bij rappen. Spoken Word is een voordracht, melodieus
maar zonder dat je gebonden bent aan de maat van
de muziek. Een dichter leest zijn gedicht voor, een
Spoken Wordartiest doet een voordracht. Ik ben nu
zeven jaar bezig en het heeft me veel gebracht in mijn

persoonlijke ontwikkeling. Naast optredens in onder
andere Theater Zuidplein en de Kunsthal, breng ik
deze kunstvorm via workshops graag over op andere
jongeren.’ De eerste van de zes bijeenkomsten was
gisteren, maar jongeren tussen 13 en 23 jaar kunnen
nog aansluiten vanaf de tweede workshop op 22 mei
in bibliotheek Hoogvliet (Rijkeeplein 2). Aanmelden
kan via een email naar petjeribeiro@gmail.com.
Deelname is gratis. Na de workshops volgt een eind
presentatie voor familie en vrienden.

‘Ik ben 22 jaar, werk als haarstyliste en woon al heel mijn leven in
Hoogvliet. Ik houd van Hoogvliet, van de mensen, van het groen.
Ik zou nergens anders willen wonen. Natuurlijk zie ik ook dingen
die beter kunnen, wie niet? Maar ik wil meer doen dan klagen
alleen en dat was de reden om me verkiesbaar te stellen voor de
gebiedscommissie. Ik heb enorm veel zin om Hoogvliet nog mooier
te maken, samen met de andere gebiedscommissieleden en de
bewoners. Met de nadruk op samen. Een belangrijk punt vind ik
de verkeersveiligheid. Of je nu wandelt, fietst of in de auto zit, het
moet voor iedereen veilig zijn op de weg. Dus zijn alle kruisingen
wel overzichtelijk, liggen verkeersdrempels op de juiste plek, noem
maar op. In Hoogvliet vinden veel activiteiten plaats en wat mij
betreft worden dat er nog meer. Ik vind het belangrijk dat de ge
biedscommissie via bewonersinitiatieven mensen dichter bij elkaar
kan brengen. Hoe leuk is het als bewoners iets organiseren waar
bewoners van andere wijken ook naar toe kunnen komen. Zo leren
Hoogvlieters elkaar beter kennen. En mij, want ik ben zeker van
plan om ook langs te gaan.’

Van harte gefeliciteerd

Wijkpost naar Boomgaardshoek

Leander Varekamp

De mobiele wijkpost stond vorige maand in Rozenburg.

In de wijkpost zijn medewerkers aanwezig van woning
corporatie Vestia, de politie, jongerenwerk, buurt
bemiddeling, Toezicht en Handhaving, leden van de
gebiedscommissie Hoogvliet en ambtenaren van de ge
meente Rotterdam. Ze beantwoorden al uw vragen over
leefbaarheid en veiligheid. Vragen waar niet direct een
antwoord op is, zoeken ze uit en beantwoorden ze later.
Sinds vorig jaar zomer gebruikt de gemeente de mobiele
wijkpost als nieuw middel om de veiligheid te verbe
teren. De duidelijk herkenbare bus gaat naar buurten
in de stad om van bewoners te horen hoe het gaat. De
ervaringen met deze aanpak zijn tot nu toe zeer positief.
Reden om er ook in Hoogvliet mee aan de slag te gaan.

Felicitaties voor diamanten echtparen

Rob Kamminga

De mobiele wijkpost van de gemeente komt 28 mei naar de Boomgaardshoek. Bewoners en ondernemers
kunnen er terecht met al hun vragen over leefbaarheid en veiligheid. Of een melding doen over overlast.
De post staat tussen 15.00 en 20.00 uur ter hoogte van de Akkerwinde 3.

De heer en mevrouw Kalkman-van Dalen vierden 7 mei hun 60-jarige huwelijk.

Wandelen voor senioren
Vindt u het leuk om met een groep mensen een wandeling te maken
door Hoogvliet? Dan is de activiteit Wandelen voor senioren mis
schien wel iets voor u. Wandelen is niet alleen goed voor uw conditie,
u leert ook nieuwe mensen kennen. De wandelaars ontmoeten elkaar
iedere maandag om 13.00 uur bij Huis van de Wijk De Zevensprong
(Mosoelstraat 20). Ze bepalen zelf welke route ze wandelen. En na
afloop, rond 14.30 uur, kunt u nog wat drinken in de Zevensprong.
De deelname is gratis en u hoeft zich van tevoren niet aan te melden.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar mlaheij@dock.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/hoogvliet

Het echtpaar Fransen-Leunisse was 26 april 60 jaar getrouwd.

Rob Kamminga

Rob Kamminga
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Op 2 mei was het echtpaar Hoogerwaard-Molendijk 60 jaar getrouwd.

gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/hoogvliet.gebiedrotterdam

