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IJsselmonde
‘Investeren in jongeren’

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 IJsselmonde
leuker en beter maken.

Mensen bij elkaar brengen

Jan van der Meijde

Oma Kloosters speeltuin

Talha Dağ: ‘Het scheelt veel als je elkaar beter begrijpt.’

Jan van der Meijde

Gebiedscommissielid Talha Dağ wil graag wat doen voor jongeren
in IJsselmonde. ‘Investeren in jongeren, dat is mijn motto. Er zijn
namelijk voor jongeren niet zoveel voorzieningen in IJsselmonde.’

Oma Klooster is al tientallen jaren hét gezicht van Speeltuin Varkenoord. ’Kinderen leren hier spelen.’

Jannie Klooster (87) is de vrouw die bijna zestig jaar geleden Speeltuin Varkenoord aan de Van Lieshoutstraat in Sportdorp oprichtte. Volgens haar hebben anderen er ook een rol in gespeeld. Maar vraag het
de bezoekers van de speeltuin, dan zeggen ze allemaal: wat hier staat komt door oma Klooster.
Want zo kent iedereen in Sportdorp haar: oma
Klooster. Op 21 juli is het ‘Oma Klooster-dag’ in
de speeltuin. Met spelletjes en een barbecue. Oma
Klooster is blij met die speciale dag: ‘Het brengt
mensen bij elkaar. Dat is precies waar het zestig jaar
geleden ook al over ging. Kinderen leren hier spelen
en gezinnen ontmoeten elkaar.’ De speciale dag gaat
ook over verdraagzaamheid. Oma Klooster: ‘Ik vind
dat we tegenwoordig te snel over elkaar oordelen.’
En dan doelt ze vooral op de manier waarop sommi

gen mensen uit andere culturen benaderen. ‘Ik heb
altijd prima met Syriërs, Marokkanen en Turken op
kunnen schieten. Hun kinderen komen nu ook naar
de speeltuin. Als ik ’s avonds met m’n hondje door
het park wandel, schieten ze me aan. Dan zeggen ze:
‘Oma Klooster, zullen we u even thuisbrengen?’
Fijne gasten.’ De Oma Kloosterdag is 21 juli van
12.00 tot 17.00 uur in de speeltuin, Van Lieshoutstraat 20. Beheerder Gio Franken: ‘Iedereen is wel
kom, ook als je hier nog nooit bent geweest.’

Dağ wil ze vooral een betere plaats in de samenleving geven. ‘Ik wil iets
opzetten waardoor vooral laaggeschoolde jongeren meer voor zichzelf
en voor de samenleving kunnen betekenen. De communicatie tussen
jongeren en ouderen kan ook beter. Ze hebben elkaar nodig in de wijk.
Het scheelt veel als je elkaar beter begrijpt.’ Dağs betrokkenheid heeft
onder meer te maken met zijn jarenlange vrijwilligerswerk in een
jongereninternaat in Rotterdam-Noord, waar hij nog steeds parttime
werkt. Maar ook zijn eigen rijschool heeft zijn streven beïnvloed.
’Tijdens de autorijlessen praat ik met jongeren. Dan merk ik dat er
meer uit ze te halen is. Een goed gesprek kan heel verhelderend zijn.’
Overigens vindt Dağ dat jongeren te weinig rekening houden met het
verkeer om hen heen. Maar dat terzijde.

Feest voor muzikaal paar

Gon en Wim van Soest-Derksen waren 18 juni 60 jaar getrouwd. En dat waren ze bijna vergeten!
Mevrouw Van Soest: ‘We zijn destijds voor de wet getrouwd op het stadhuis van Rotterdam. Maandag
vóór 10.00 uur, dat was gratis!’

Meepraten over verkeer

Commissievergadering

Hoe leid je in de toekomst het verkeer in goede
banen als het druk is rond De Kuip? Feyenoord City
en de gemeente hebben voor het vinden van het
antwoord een gespreksgroep voor omwonenden
opgericht. ‘Klankbordgroep mobiliteit’ heet de
groep. Uit wijken rond de Kuip praten bewoners
mee. Ondertussen is samen met bewoners per buurt
gekeken naar de belangrijkste knelpunten en wat er
geleerd kan worden van eerdere evenementen. De
basis voor een concreet actieplan ligt er ook al.

De gebiedscommissie is met zomerreces. De eerst
volgende vergadering is dinsdag 21 augustus. Voor
wijkbewoners een mooie gelegenheid om langs te
gaan. De gebiedscommissie is de verbindende scha
kel tussen de buurt en de gemeente. Voor mensen
die veranderingen of verbeteringen in IJsselmonde
willen, kan het dus handig zijn om de gebiedscom
missie aan te spreken. De agenda van 21 augustus
en de plek van de vergadering staan een week van
tevoren op www.rotterdam.nl/ijsselmonde. De com
missieleden wensen alle bewoners een fijne zomer.

Rob Kamminga

Het echtpaar Van Soest ‘vergat’ hun wettelijke huwelijksdatum.

Het trouwboekje was nodig om een huis in
Schiedam te kunnen huren. Bijna een jaar later zijn
ze voor de kerk getrouwd. ‘Dat is voor ons gevoel
de echte datum.’ Groot was de verrassing toen de
gemeente belde voor een bezoek aan het jubilerende
paar vanwege de wettelijke huwelijksdatum. ‘We
hadden er helemaal niet aan gedacht. We hebben
daarna nog wel een feestje gegeven. Met maar een
paar mensen want de meesten waren op vakan
tie.’ Meneer van Soest was ondernemer en de man
achter kledingzaak Wilso in Schiedam. Mevrouw
Van Soest was tot haar 61e apothekersassistente. Het
paar woont sinds 1970 in IJsselmonde en heeft twee
kinderen en vijf kleinkinderen.

Rob Kamminga

Huwelijksdag bijna vergeten!
De Nederlandse Toots Thielemans en zijn vrouw Bep zijn al zestig jaar samen.

De hele zaal van theater Islemunda stond 23 juni applaudisserend
op. Dat deden ze voor Freek en Bep Schenk-Bijdevier.
Het echtpaar was in juni 60 jaar getrouwd. Het paar is geen onbekende
in Islemunda. Meneer Schenk speelt mondharmonica bij de seniorenband Oudfit. Hij staat bekend als de Nederlandse Toots Thielemans.
‘Als Toots of the Neths heb ik regelmatig in Nederland en België
opgetreden. Ik kende Toots ook persoonlijk.’ Mevrouw Schenk speelde
tot voor kort gitaar. Voor haar pensionering werkte ze als verkoopster
bij Vroom & Dreesmann en de Bijenkorf. Meneer Schenk was chefmonteur bij een technisch bedrijf. Het 60-jarig trouwfeest vierden ze
met een etentje, waar ook de twee dochters en de twee kleinkinderen
bij waren. Het echtpaar woont in Hordijkerveld. ‘Een dikke zestig jaar
geleden raakte ik tijdens een wandelingetje verstrengeld met een knap
meisje. We hebben elkaar nooit meer losgelaten.’

Meer informatie
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