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Hoogvliet
‘Meer buitenspelen’

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.

Kelly van Bever helpt graag mee om de wereld op een goede manier
door te geven aan volgende generaties: sociaal, maatschappelijk én
duurzaam. Haar benoeming in augustus als gebiedscommissielid
brengt haar dichter bij dat doel.

Leesbegeleiding Zalmplaatschool

‘Lezen is zo belangrijk’

Kelly van Bever is 24 jaar en woont haar hele leven al in Hoogvliet.
Vorig jaar rondde ze met succes de studie Internationale Bestuurs
kunde af. Na een stage van een half jaar bij het UWV werkt ze er
nu als adviseur. Ze helpt cliënten bij het vinden van werk. ‘Belang
rijke eigenschappen voor deze baan zijn adviseren, overtuigen en
goed kunnen luisteren. Die neem ik mee in mijn rol als gebieds
commissielid.’

Jan van der Meijde

Iets doen voor een ander
‘Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging’, zegt Van Bever.
‘Hoogvliet is een fijn gebied met veel en mooi groen. De bereikbaar
heid is goed. En je bent met de metro snel in het centrum van Rotter
dam. Verder zijn de bewoners heel betrokken. Ze doen graag iets voor
een ander, zoals het organiseren van activiteiten voor kinderen en
volwassenen. Ook sportverenigingen spelen een belangrijke rol in het
gebied. Bewegen is goed en gezond. Als kind zat ik op turnen en nu
skate ik vooral in de buitenlucht. Wat ik trouwens wel jammer vind, is
dat steeds minder kinderen buitenspelen. Ik zet me graag in om ervoor
te zorgen dat dit er meer worden.’

Marja Groenendijk en Christie van Kalken begeleiden iedere dinsdag kinderen van de groepen 3 en 4 bij het lezen.

Janneke Oudshoorn en Nico Bakker zijn directie
leden van de Zalmplaatschool. Zij en hun collega’s
zijn blij met de leesbegeleiding. Oudshoorn vertelt
dat het idee voor de leesbegeleiding komt van basis
school Anker uit Brielle. ‘Die school blinkt uit in
leesonderwijs. Wij leren graag van andere scholen
en van elkaar. Ons doel is om leesproblemen zoveel
mogelijk te voorkomen bij onze leerlingen. Lezen
is een belangrijke factor in de ontwikkeling van
kinderen. En een kind dat lezen niet leuk vindt, gaat

ook minder graag naar school. Door leesbegeleiding
ontdekken we sneller of een kind extra oefening no
dig heeft. We stimuleren ouders ook om thuis voor
te lezen of om samen te lezen met hun kind. Dat is
erg nuttig én heel gezellig. We betrekken de ouders
graag bij ons onderwijs. En voor de leesontwikkeling
van hun kind kunnen ze dus veel doen. We werken
samen met leesexpert Marja Groenendijk. Zij heeft
in Brielle al veel goed werk gedaan. En wij leren
weer van haar ervaringen en deskundigheid.’

Kelly van Bever: ‘In Hoogvliet zitten veel betrokken sportverenigingen.’

Aaien en brokjes voeren
Bij kinderboerderij De Oedenstee worden de konijnen, cavia’s, koeien,
varkens, ezels, geiten, eenden, kippen, pauwen en andere dieren
liefdevol verzorgd. De boerderij is zeven dagen in de week open.

Brandweerkazerne geopend

De Oedenstee is een van de acht kinderboerderijen van de gemeente
Rotterdam. Er werken vier dierverzorgers die hulp krijgen van vrijwil
ligers, stagiaires en cliënten van Antes en Pameijer. Een van de verzor
gers is Karin Rijghard. ‘We hebben jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers.
In drukke weken komen er soms wel 2.000 mensen langs. Er is hier
ook een recyclestation waar je plastic, papier, elektrische apparaten en
kleding kunt afgeven.’

Burgemeester Aboutaleb opende 28 september het nieuwe pand van de gezamenlijke brandweer aan
de Rietbroek. Het oude pand voldeed niet meer aan de moderne eisen en was toe aan vervanging. De
burgemeester kreeg een rondleiding door de nieuwe kazerne. De dag erna was er in het nieuwe pand
open dag voor bewoners.

Burgemeester Aboutaleb met de sleutel van nieuwe brandweerkazerne.

Van harte gefeliciteerd

Wie wint de Award?

Het echtpaar Uitvlugt-Speetsius was 26 september 65 jaar getrouwd.

Kent u een Rotterdammer of een organisatie in
Rotterdam die zich inzet voor het veilig opgroeien
van kinderen? Meld deze dan aan voor de Rot
terdamse Kinderrechten Award. Dit kan tot en
met vrijdag 5 oktober. De award bestaat uit twee
prijzen: 2.500 euro voor een inwoner en 10.000 euro
voor een organisatie (stichting, school, instelling,
enzovoort). Beide geldbedragen zijn bedoeld om te
investeren in mooie projecten voor kinderen. Wilt u
meer weten over deze prijs of iemand voordragen?
Kijk op www.rotterdam.nl/kinderrechtenaward.

Jan van der Meijde

De gezamenlijke brandweer is de bedrijfsbrandweer
in het haven- en industriegebied van Rotterdam,
van de Beneluxtunnel tot de Tweede Maasvlak
te. In dit gebied zijn acht brandweerkazernes. In
Hoogvliet werken alleen brandweervrijwilligers.
Net als hun beroepscollega’s zijn zij volledig
opgeleid en getraind voor incidenten in de in
dustrie. De brandweerlieden zijn ook actief in de
woongebieden Hoogvliet, Pernis en Rozenburg. De
nieuwe kazerne aan de Rietbroek is er gekomen
dankzij een samenwerking tussen de gemeente
en het bedrijfsleven. Meer informatie vindt u op
www.gezamenlijke-brandweer.nl.

Rob Kamminga

Jan van der Meijde

Ieder kind kan een goede lezer worden, vinden ze op de Zalmplaatschool. Vanaf dit schooljaar krijgen
de leerlingen van de groepen 3 en 4 daarom intensieve leesbegeleiding. Plezier in lezen staat daarbij
voorop. Kinderen die moeite hebben met lezen krijgen extra begeleiding.

Kruiden knippen
Op het terrein zijn ook een moestuin en vijftien grote bakken met
kruiden. ‘Bezoekers mogen de kruiden gratis knippen, maar niets
meenemen uit de moestuin. De oogst geven we namelijk weg aan
mensen met weinig geld.’ De dieren mogen niet gevoerd worden met
brood. ‘Voor 50 cent kun je brokjes kopen uit de voederautomaten. Zo
voorkomen we dat de dieren ziek worden.’ Naast dieren aaien kun
nen kinderen nog meer doen. Er staan fietsjes, klimtoestellen, een
glijbaan en een schommel. Verder kunnen ze een boek meenemen
uit het zwerfboekenstation, of kunnen er een boek dat ze uit hebben
achterlaten. De kinderboerderij zit aan de Marthalaan 46. Kijk voor de
openingstijden op www.facebook.com/kinderboerderij.hoogvliet.
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