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Mensen helpen die vastlopen

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 IJsselmonde leuker en beter maken.

‘Dit is ons cultureel erfgoed’

Jan van der Meijde

Paardenmarkt is een traditie

Luuk Wilson: ‘Ik maak mij sterk voor een goede doorstroming van het verkeer.’

Rob Kamminga

Luuk Wilson was al eerder lid van de gebiedscommissie.
Voor welke zaken wil hij zich de komende jaren sterk maken?

Paardenhandelaren zijn er niet veel meer op de jaarlijkse paardenmarkt van Oud-IJsselmonde. Kinderen en pony’s des te meer.

Zo’n tachtig tot honderd paarden en pony’s zijn op woensdag 27 juni te bewonderen op de paardenmarkt
in Oud IJsselmonde. Het evenement trekt elk jaar duizenden mensen. Die komen uit de wijde omgeving,
maar voor de bewoners van Oud IJsselmonde blijft het ‘hun’ markt.
is er van alles te doen. Kijk voor het programma
op: www.paardenmarktoudijsselmonde.nl. Verder
is een bezoek aan de Adriaan Janszkerk de moeite
waard. De historische vereniging Insula Mundi laat
hier oude foto’s zien, onder meer uit albums van de
familie Van Ham uit Oud IJsselmonde. Adrie van Ham
fotografeerde het zangkoor, meisjesvereniging Naomi,
gymnastiekvereniging Olympia, de bouw van de Van
Brienenoordbrug en natuurlijk paardenmarkten in
vroeger jaren.

‘We maakten dubbele jaren’

Jan van der Meijde

Betsy van Verrede Ruijter is geboren op een binnenvaartschip aan het Zuiddiepje. Zij en haar man Manus
vierden op 30 mei in IJsselmonde hun 60jarig huwelijksfeest. Nooit IJsselmonde uit geweest, zo lijkt het.
Maar dat is niet zo.
Het echtpaar heeft vele jaren met een binnenvaart
schip door Nederland en België gevaren. ‘Aan boord
maak je als echtpaar dubbele jaren. Ook als je werkt
ben je alle dagen bij elkaar. Dat is prima gegaan.’
Nu wonen ze alweer 21 jaar aan de wal. Ze hebben
het druk. Mevrouw Van Verre: ‘We gaan iedere week
dansen. De ene week linedancen, de andere week
stijldansen. En we fietsen veel. Mijn man doet aan
biljarten en ik zit op een creaclub. We halen de verlo
ren tijd een beetje in, want als je vaart heb je voor dit
soort dingen geen tijd.’ Het paar heeft een dochter en
twee kleinzoons.

Het echtpaar Van Verre-de Ruijter heeft veel gevaren.

Armoedeplatform organiseert informatiemarkt
Het Armoedeplatform houdt maandag 26 juni een
gevarieerde bijeenkomst in de Beverwaard. De
bijeenkomst biedt een mix van nuttige informatie
en leuke workshops. Zo is er een informatiemarkt
over de VraagWijzer, het wijkteam, de Rotterdampas,
voedselbanken, kledingbanken en kringloopwinkels.
Bezoekers kunnen deze middag ook met vragen
terecht bij het Leger des Heils, House of Hope, Pit010,
het Mamacafé en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
En bij Communities that Care, deze organisatie zet

Twee Zeeuwse Rotterdammers

zich in om problemen bij kinderen en jongeren te
voorkomen. Zelf in actie komen is mogelijk door mee
te doen aan workshops over zang, kunstzinnige zaken
en over zingeving. Bovendien staat er deze middag
een ‘beter-leven-muur’ waarop bezoekers wensen
en ideeën kwijt kunnen. Ook tips waarmee anderen
hun voordeel kunnen doen, kunnen op deze muur
een plekje krijgen. De bijeenkomst is van 10.30 tot
14.00 uur in Huis van de Wijk Focus aan de Oude
Watering 324 in de Beverwaard.

Jan van der Meijde

‘Het lijkt wel een reünie. Mensen die je het hele
jaar niet ziet, kom je hier tegen’, zegt Carine Groen,
bewoonster van de Bovenstraat. ‘De markt is in de
18e eeuw uit nood geboren. Oud IJsselmonde had het
toen economisch zwaar. Dit is ons cultureel erfgoed’,
benadrukt Henri Sibering van de friteswinkel aan
de Oostdijk. De boekenverkoopster die elk jaar op
deze veelzijdige markt staat, zegt: ‘Het is een traditie
die ons dorp een gezicht geeft.’ De paardenmarkt
is op woensdag 27 juni, maar ook op 28 en 29 juni

‘Ik wil mensen bijstaan die vastlopen in de contacten met de ge
meente. Meestal gaat alles volgens de regels, maar bewoners vinden
die regels niet altijd even duidelijk.’ Wilson is hoofd financiën op
het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Daardoor weet ik hoe din
gen ambtelijk werken en hoe ik beleid voor burgers kan verduide
lijken.’ Er staat meer op zijn actielijstje: ‘Ik wil proberen de overlast
te beperken van de windturbines die aan de overkant van de Maas
komen te staan. Ook wil ik me sterk maken voor een goede door
stroming van het verkeer als Feyenoord City van start gaat.’ Wilt
u Wilson en zijn collega’s aan het werk zien? Dat kan op maandag
26 juni, als de gebiedscommissie vergadert. Een week van tevoren
kunt u op www.rotterdam.nl/ijsselmonde zien waar en hoe laat de
vergadering is en wat er op de agenda staat.

Bloemen en gelukwensen voor Bep en Leo Willemsen-van den Boogaard.

Zijn ze nu Zeeuws of Rotterdams? Bep en Leo Willemsenvan
den Boogaard weten het zelf ook niet precies. In ieder geval
staan ze het grootste deel van het jaar met de caravan op een
camping in Renesse. Alleen als het echt koud is, gaan ze terug
naar hun flat in IJsselmonde.
Eind mei waren Bep en Leo zestig jaar getrouwd. Met de hele fami
lie, inclusief hun zoon, dochter, vijf kleinkinderen en vijf achter
kleinkinderen, hebben ze dat gevierd met een driedaagse vakantie
in Amersfoort. Ze zijn al een tijd met pensioen. Meneer Willemsen
werkte 25 jaar bij de technische dienst in de Rotterdamse haven.
Mevrouw werkte thuis en zorgde voor de kinderen. Ze hebben altijd
wat om handen: ‘De camping is onze hobby. We krijgen in Renesse
veel visite en we zijn graag met ons tuintje bezig. Er is helemaal
niets mis met IJsselmonde. We wonen er graag, maar een tuintje
hebben we hier niet.’
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14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
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twitter.com/GebiedIJmonde

