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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 Hoogvliet leuker
en beter maken.

‘Samen staan we sterk’
Barry Mellegers is sinds april lid van de gebiedscommissie. Als
een van de organisatoren van de Participarade is hij voor velen in
Hoogvliet geen onbekende.

Dames van Nu helpen iedereen

‘Ik woon in het centrum van Hoogvliet, ben 37 jaar en werk in de
ICT. Als gebiedscommissie staan we, samen met bewoners, sterk om
Hoogvliet nog leuker te maken. Ik houd van uitdagingen. Zo ben ik
voor mezelf begonnen en ook mijn verkiezing als lid van de gebieds
commissie zie ik als een uitdaging. Ik draag graag mijn steentje bij aan
de samenleving. En ik vind het belangrijk dat nog meer mensen actief
worden in hun buurt of wijk, bijvoorbeeld door het organiseren van
leuke activiteiten. Bewoners leren elkaar daardoor beter kennen. Ik
wil ze best tips geven. Bijvoorbeeld wat je allemaal moet opschrijven in
een plan, hoe je een begroting maakt en met welke zaken je rekening
moet houden. Denk aan vergunningen en het regelen van beveiliging
en EHBO. Samen met Maikel van Keulen organiseer ik dit jaar voor de
derde keer de Participarade. De eerste keer kwamen er vierduizend
bezoekers, de tweede keer maar liefst achtduizend. Een verdubbeling
waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Ik ben benieuwd naar het aantal
bezoekers op 1 september. Het is fijn om te zien dat iedereen geniet
van dit grote evenement.’

Jan van der Meijde

Mensen zijn blij met ons

Ook voor een praatje en een kop koffie kunnen bewoners terecht bij Artlenda Windster, Cherrylaine Provence en Irene Kanhai (vlnr).

Irene Kanhai: ‘We zijn nu drie jaar met veel voldoening bezig. Bewoners waarderen onze hulp en
vertrouwen ons. Iedereen is op doordeweekse dagen
welkom voor vragen of een praatje. Wie langskomt
wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd. We
nemen echt de tijd.’ Maar ze doen meer. Zo geven ze
iedere maandag les in breien en haken en verzorgen
op dinsdag een spreekuur voor vluchtelingen. Op
woensdagmiddag organiseren ze kinderactiviteiten
en op donderdag delen ze voedselpakketten uit. De

thuisbasis van de stichting is buurtstudio Regenboog
(Lampreistraat 158). ‘Een hele fijne plek, maar te klein
voor bijeenkomsten waar veel mensen op afkomen en
de kinderactiviteiten. Extra ruimte zou fijn zijn. Onze
hoop is gevestigd op vijf klaslokalen van basisschool
De Tuimelaar. Ik heb begrepen dat die niet meer
nodig zijn en overgedragen worden aan de gemeente.’
De Dames van Nu zijn in de buurtstudio van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur en bereik
baar via telefoonnummer (010) 843 05 77.

Sterker door trainingen
‘Vertrouwen in jezelf is het geheim van succes’, zegt Nalini Hirasingh van welzijnsorganisatie DOCK. Vanaf
4 september geeft ze weer de combinatietraining Empowerment & Sociale Vaardigheid in Huis van de Wijk
De Zevensprong. Mensen uit Hoogvliet kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze gratis training.

Praat mee over uw wijk

Briljanten bruiloft

Jan van der Meijde

Tevreden cursisten van de training van Nalini Hirasingh (midden).

Nalini Hirasingh: ‘Tijdens de lessen werken deelne
mers onder andere aan hun talenten en zelfvertrou
wen. Ook leer ik ze omgaan met lastige situaties en
om hun grenzen aan te geven. Dat ze nee kunnen
zeggen zonder zich schuldig te voelen. Hierdoor be
reiken ze ook makkelijker hun doel. Mensen voelen
zich na de training sterker en zelfverzekerder. En
weten waar ze goed in zijn. Dat maakt ze gelukkiger
en ze staan positiever in het leven. Daar word ik blij
van.’ De combinatietraining bestaat uit zes bijeen
komsten van twee uur. Interesse? Schrijf u in bij
Nalini Hirasingh. Ze is bereikbaar via 06 416 316 69
of nhirasingh@dock.nl.

Jan van der Meijde

In de wijk Meeuwenplaat is de Stichting Dames van Nu actief. De drijvende krachten zijn Irene Kanhai,
Artlenda Windster en Cherrylaine Provence. Ze bieden mensen een luisterend oor en maken nieuwe
bewoners wegwijs. Ook organiseren ze verschillende activiteiten. Dat alles gebeurt in buurtstudio
Regenboog.

Barry Mellegers: ‘Ik vind het belangrijk dat meer mensen actief worden.’

Houd 1 september vrij
Staat de Participarade op 1 september al in uw agenda? Die zaterdag
middag kunt u tussen 13.00 en 17.00 uur naast Winkelcentrum Hoog
vliet, meedoen aan workshops, kijken naar demonstraties, meezingen
met het One Two Trio en kennismaken met verenigingen en organisa
ties. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Wat u vast ook niet wil
missen zijn de optredens van Wolter Kroes, De Wannebiezz, Trafassi en
de Delta Swingband tussen 17.00 en 23.00 uur. Het complete program
ma staat vanaf half augustus op www.participarade.nl.
Maak kans op een pakket
Doe mee aan de actie op www.facebook.com/participarade en
www.facebook.com/lastradahoogvliet en maak kans op een Participizza
pakket met twee pizza’s en zes consumptiemunten. Like en deel het
bericht over de Participarade en u doet al mee. Er worden drie pakket
ten verloot. De winnaars worden half augustus bekendgemaakt op de
Facebookpagina van de Participarade.

Fijne vakantie!
De pagina van Hoogvliet gaat even met vakantie. De Stadskrant met het
gemeentelijke nieuws verschijnt wel om de week. Deze wordt zoals al
tijd met de Botlek verspreid. Natuurlijk kunt u nieuwtjes uit Hoogvliet
en de leuke vakantieactiviteiten blijven volgen via www.facebook.com/
hoogvliet.gebiedrotterdam. De leden van de gebiedscommissie, de
medewerkers van de gebiedsorganisatie en de redactie wensen u een
fijne en ontspannen vakantie met mooi weer. De volgende pagina van
Hoogvliet verschijnt woensdag 5 september. Graag tot dan.

Meer informatie

De volgende vergadering van de gebiedscommissie is
op woensdag 22 augustus om 20.00 uur. De verga
dering vindt plaats in De Zevensprong (Mosoelstraat
20). Kom langs en hoor wat er speelt in Hoogvliet.
Twee weken voor de vergadering staan de agenda en
vergaderstukken op www.rotterdam.nl/hoogvliet. De
leden van de gebiedscommissie zijn de ogen en oren
van het gebied. Hoe meer u laat weten wat er speelt,
des te beter kan de commissie adviseren aan het
gemeentebestuur. Iedereen is van harte welkom.

www.rotterdam.nl/hoogvliet

Joris den Blaauwen
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Het echtpaar Jongejan-van der Leer was 8 juli 65 jaar getrouwd.
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