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‘Me inzetten voor kinderen’

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.

Kinderen in IJsselmonde hebben de speciale aandacht van
Femke Bouwer. Zij is een van de nieuwe gebiedscommissieleden
en stelt zich graag aan u voor.

Brainpower voor jongeren

Bouwer komt uit Rotterdam-West, woont alweer tien jaar in IJssel
monde en geeft les op de Vrije School in Kralingen. Eerder werkte
ze in de theaterwereld waar ze producties begeleidde in theaters
en in Rotterdamse wijken. Het afsluitend evenement bij de sloop
van f lats bij de Appeldijk werd bijvoorbeeld door haar georgani
seerd. ‘Het persoonlijke verhaal van mensen, daar gaat het mij
altijd om.’ En nu is ze een nieuw gezicht in de gebiedscommissie.
‘Ik vind IJsselmonde boeiend. Elke wijk heeft z’n eigen sfeer. Er
is veel ruimte en groen. Maar niet iedereen heeft het makkelijk.
We hebben niet voor niets een armoedeplatform. We moeten goed
blijven opletten.’ Dat doet Bouwer het liefst via de kinderen. Ze
zegt: ‘Kinderen hebben vaak last van problemen van volwassenen.
Bijvoorbeeld doordat ze op veel te jonge leeftijd mantelzorger zijn.
Of doordat ze de gevolgen merken van armoede of van verslaving
van hun ouders. De kinderen vallen vaak tussen wal en schip. Ik wil
me inzetten voor de IJsselmondse kinderen door in gesprek te gaan
met hulpinstanties die - vaak noodgedwongen - langs elkaar heen
werken. En ik wil met kinderen zelf praten. Ik wil van hen horen
wat er goed gaat en wat beter kan.’

Jan van der Meijde

Hersenen laten knetteren

Raisa Fairbairn (midden) met andere jongeren die graag meedoen aan Brainpower. ‘Goed voor meer zelfvertrouwen.’

Brainpower is de naam voor vier bijeenkomsten
waar jongeren in teams tegen elkaar strijden en hun
hersenen laten knetteren. ‘Dat is niet saai, maar
juist spannend’, belooft Fairbairn. Jongeren voeren
opdrachten uit die bijvoorbeeld gaan over geschiedenis, topografie en wiskunde. Maar er zit ook een
vaardighedentest en een mystery-opdracht bij. Als
na vier weken het winnende team bekend is, maken
ze ter afsluiting een Rotterdams uitstapje. ‘Bijvoorbeeld naar een Escape Room, Diergaarde Blijdorp of
een museum.’ Waarom doet Fairbairn dit? ‘Ik geef

danslessen in IJsselmonde en merkte dat er behalve
sport niet zo veel uitdagingen zijn voor jongeren.
Vandaar. Met Brainpower leer je beter samenwer
ken, het prikkelt je hersenen en het is leuk om te
doen. Wie meedoet, krijgt meer zelfvertrouwen.’ De
gebiedscommissie ondersteunt deze hersenkrakers
voor jongeren. Fairbairn wil eind mei met Brain
power starten: elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 in het
Huis van de Wijk aan de Grote Hagen 92. Via scho
len, jongerenwerkers en f lyers in de wijk worden
jongeren benaderd om mee te doen.

Krijgt eiland eb en vloed?
De kans bestaat dat het Eiland van Brienenoord een getijdenpark wordt. Op verzoek van de gemeente
bekijken onderzoekers of dit kan en hoe dat zou moeten. Een mogelijkheid is om aan de kant van de grote
vierkante vijver een doorbraak naar de Maas te maken.

Ooit werden op deze mooie plek onderdelen voor de metro gebouwd.

Dromen over Reyeroord

Commissie vergadert

In Reyeroord gaat veel veranderen. Zo wordt de riolering vernieuwd en komen er nieuwe mogelijkheden
voor energievoorzieningen in de woningen. En daar
blijft het niet bij. De gemeente wil ook graag inspelen
op de wensen en toekomstdromen van buurtbewoners. Op woensdag 30 mei komen die aan bod tijdens
een speelse bijeenkomst voor bewoners en kinderen
uit de wijk. U bent tussen 15.00 en 20.00 uur welkom
in de speeltuin van Reyeroord (Herenoord 14). Er zijn
hapjes, drankjes en wandelingen.

De nieuwe gebiedscommissie vergadert dinsdagavond
29 mei om 20.00 uur voor het eerst. Voor bewoners een
mooie gelegenheid om eens langs te gaan. Als verbin
dende schakel tussen het gebied en de gemeente kijkt
de commissie wat er speelt in de wijk, welke proble
men er zijn en welke behoeften en wensen. Voor bewoners die veranderingen of verbeteringen in IJsselmonde
willen, kan het dus handig zijn om de gebiedscommis
sie aan te spreken. De agenda en locatie staan een week
van tevoren op www.rotterdam.nl/ijsselmonde.

Arnoud Verhey

Als dat gebeurt, wordt aan de andere zijde van de
vijver een getijdengeul gegraven die tot aan de
bosjes loopt en dan afbuigt naar het Zuiddiepje. De
plannenmakers kijken ook naar natuurvriendelijke
oevers en de komst van een tweede brug. Dan kun
nen bezoekers vanuit IJsselmonde en Feijenoord er
makkelijker rondwandelen. Het werk aan het eiland
moet halverwege 2019 beginnen. Een jaar later moet
het Eiland van Brienenoord beter aansluiten op het
deltalandschap van de Maas. Wilt u meer weten over
de veranderingen? Kom dan 28 mei van 19.00 tot
21.00 uur naar de kantine van de volkstuinvereniging
op het eiland. U kunt zich aanmelden via een mail
aan pp.vandruten@rotterdam.nl.

Femke Bouwer

In IJsselmonde kunnen jongeren veel aan sport doen. Maar waar trainen ze hun hersenen? Op school
natuurlijk. Maar het kan ook leuker en uitdagender. Danslerares Raisa Fairbairn daagt jongeren van 12 tot
en met 18 jaar uit om mee te doen aan Brainpower.

Femke Bouwer: ‘Ik wil met kinderen praten. Ze vallen vaak tussen wal en schip.’

Toneel in de vrije natuur
‘Waait’. Zo heet een bijzonder toneelstuk, midden in de natuur
van het Eiland van Brienenoord. Theatergroep ’n Bries voert het
binnenkort op, speciaal voor kinderen en familieleden.
Kijken naar dit theaterstuk is een avontuur. Het speelt zich af op
zo’n beetje het hele eiland waardoor de bezoekers ogen tekort
komen. De spelers baggeren door het water, rennen door het gras,
varen op een vlot en verdwijnen tussen de bomen.‘Waait’ gaat over
een architect die het eiland vol wil bouwen met huizen. Dat gaat
niet door als hij de schoonheid van het eiland ontdekt. Hoe die
ommezwaai precies gebeurt, is nu juist het spannende van deze
voorstelling. Het theaterstuk duurt 50 minuten.
Veel te ontdekken op het eiland
Na af loop van de voorstelling gaan de bezoekers in groepjes het
eiland verkennen. Ook dat is een avontuur. ‘Veel Rotterdammers
weten nog niet wat hier allemaal te ontdekken is’, zegt Joke Olthaar
van ’n Bries. De theatergroep bestaat nu zeven jaar en kreeg eerder
de Cultuurprijs IJsselmonde. Het toneelstuk ‘Waait’ was al een keer
op het Eiland van Brienenoord te zien. Olthaar: ‘Maar omdat het
zo’n gekke plek is, wilden we het graag nog eens opvoeren.’ Dat
gebeurt op de zondagen 27 mei en 10 juni. Steeds om 14.00 uur.
Kaartjes kosten 2,50 euro (met Rotterdampas) en 5 euro (zonder
pas). Betalen kan op het eiland.
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