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IJsselmonde

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.
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Van harte gefeliciteerd
Gerard en Tilly Milder-Vermeeren hebben elkaar ooit leren kennen in
een cafeetje naast de kerk. Op 2 juli waren ze 60 jaar getrouwd. Koos
en Miep Neijhoft-Lems waren 8 juli 65 jaar getrouwd. Een dag later, op
9 juli, vierden Fred en Nel Maas-Boudestijn hun 60-jarig huwelijk. En
op 17 juli stonden Kees en Jane van den Berg-Ophof stil bij het feit dat
ze 60 jaar geleden ‘ja’ tegen elkaar zeiden.

Als zelf koken niet meer zo lukt

Rob Kamminga

Buurtgenoot achter pannen

Jan van der Meijde

Het echtpaar Milder-Vermeeren vierde hun jubileum met kinderen en kleinkinderen.

Esther Hoogstraaten kookt vanavond Toscaanse soep. Voor zichzelf én voor mevrouw Dodde die
verderop in de straat woont. Esther is van Thuisafgehaald, de organisatie die kookt voor mensen die
dat zelf niet meer zo goed kunnen. Een fijne combinatie: koken en praten met mensen die alleen zijn.

Koos en Miep Neijhoft-Lems waren in Avifauna om hun 65-jarig huwelijk te vieren.

nu heb ik geen tijd meer om te praten, want ik moet
de tafel nog dekken. Alles moet er gezellig uitzien
als Esther komt.’ Wat deze vrouwen samen doen,
doen steeds meer Rotterdammers. Projectmanager
Anne van Arkel van Thuisafgehaald: ‘We willen
met steun van de gemeente zoveel mogelijk van dit
soort relaties bevorderen: mensen die met liefde
willen koken voor buurtgenoten.’ Ook meedoen? Ga
dan naar www.thuisafgehaald.nl/kokzoeken of bel
06 - 834 471 97.
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Normaal gesproken kookt Esther en brengt dan het
eten langs. Maar vanavond eet ze samen met me
vrouw Dodde. Esther: ‘Ze is zó’n gezellige vrouw.’ De
dames wonen allebei in IJsselmonde, maar komen
uit Groningen. Dat schept een band. Esther komt
uit Veendam en mevrouw Dodde woonde in Eelde,
in een boerderij langs het Noord-Willemskanaal.
Ze is blij met Esther: ‘Het is een aardige meid en ze
kookt nog lekker ook. Zelf kan ik niet goed meer
koken. Ik heb een rollator en krijg thuishulp. Maar
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De dames Dodde (l) en Hoogstraaten hebben elkaar via het koken gevonden. Mevrouw Dodde: ‘Alles moet er gezellig uitzien als Esther komt.’

‘Markt weer leven inblazen’
Kinderen en kleinkinderen verzorgden het feest van Fred en Nel Maas-Boudestijn.

Ria Bronsgeest op de markt: ‘Uitzoeken wat er mis is.’

‘Die markt leeft niet meer. Ik help uitzoeken wat
er mis is. Het zou toch zonde zijn als de markt ver
dwijnt.’ Ook het veilig parkeren van de fiets heeft
haar belangstelling. En ze heeft meer op haar wen
senlijstje: een dierenopvangcentrum in IJsselmonde.
‘Dat is echt nodig. Zwerfdieren kunnen nergens in
Rotterdam terecht.’ Bronsgeest is in de eerste plaats
een sociaal mens die zoekt naar mogelijkheden om
mensen uit hun isolement te halen. Ze is al jaren
begeleider in de thuiszorg. ‘Ik weet uit ervaring dat
eenzaamheid onder ouderen een probleem is. Als we
ons als wijkbewoners daarvoor inzetten, moeten we
dit toch kunnen oplossen.’
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Ria Bronsgeest is een van de nieuwe gebiedscommissieleden. ‘Ik vind het een verrijking om onpartijdig
naar bewoners te luisteren.’ Ze houdt van het concreet aanpakken van problemen. Zoals de weekmarkt
bij het winkelcentrum Keizerswaard, waar het aantal kramen flink is afgenomen.

Gebiedscommissielid Johan Verbeek kwam het echtpaar Van den Berg feliciteren.

Meer informatie

Nog regelmatig eropuit
Adrie en Janie Drenth-Jongejan zijn 65 jaar ge
trouwd. Hij was 14 en zij 12 jaar toen ze elkaar
leerden kennen op school op het Ericaplein. Nu zijn
ze 92 en 90 jaar en wonen ze in huize IJsselburgh.
Meneer rijdt nog auto en samen trekken ze er regel
matig op uit. Voor zijn pensioen was meneer Drenth
loodgieter en mevrouw werkte op de stoffenafdeling
van Ter Meulen. Het echtpaar heeft twee dochters
en zeven kleinkinderen.
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Adrie en Janie Drenth-Jongejan met kinderen en kleinkinderen.
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