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‘Zuinig blijven op groen’

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 KralingenCrooswijk leuker en beter maken.

De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk bestaat uit vijftien
leden. Deze keer stelt Laura Smit zich voor.
‘Als gebiedscommissielid is het belangrijk dat je contact houdt met de
bewoners van je wijk zodat je weet wat er speelt. Net als veel bewoners
vind ik het fijn om in een groene omgeving te leven. Ik wil me er dan
ook voor inzetten dat we zuinig blijven op het groen dat we hebben. De
gebiedscommissie moet er bij de gemeente op blijven aandringen dat
festivals in het Kralingse Bos minder overlast veroorzaken. Niet alleen
voor de bewoners, maar ook voor het groen en de dieren. We zijn nu
bezig met het maken van de wijkagenda. Hiervoor hebben we met de
commissie twee zaterdagen een tocht door de wijken gemaakt. Tijdens
gesprekken hoorde ik voorbeelden van taalachterstanden en armoede.
Zo gaan in sommige wijken kinderen zonder ontbijt naar school. Dat
zijn echt schrijnende verhalen. Daarom zou het mooi zijn als wij bewo
nersinitiatieven op het gebied van taal en armoedebestrijding kunnen
ondersteunen. Ik begrijp dat sommige bewoners het lastig vinden het
aanvraagformulier voor een bewonersinitiatief in te vullen. Daarom
lijkt het me goed dat wij een aantal middagen organiseren waar we
bewoners helpen die goede ideeën hebben. Een formulier mag nooit
een drempel zijn.’

Kans voor Crooswijkse jeugd

Arnoud Verhey

‘Crooswijk got talent’

Eloah Udenhout: ‘De kick-off voor Crooswijk got talent was op 4 juli. Kinderen kunnen zich nu aanmelden.’

‘Ik werk al jaren in de media’, vertelt Udenhout.
‘Het merendeel van het jonge talent dat ik er mee
maak, is afkomstig uit buurten waar alles goed is
geregeld. Ik zie er zelden kinderen uit Crooswijk,
terwijl ik weet dat daar ook genoeg begaafde kinde
ren wonen. Dat heb ik gezien op de bonte avonden
die ik organiseerde. Met mijn bewonersinitiatief
help ik een aantal van die kinderen nu op weg om
hun talent verder te ontwikkelen. Om mee te mogen
doen moeten ze wel enige aanleg hebben. Om ze

verder te helpen, krijgen ze zes weken les van erva
ren trainers. Het heeft ook een wedstrijdelement.’
Er zijn drie disciplines: zang, dans en comedy, elk
met ruimte voor vijftien deelnemers. Op 15 augus
tus laten de kinderen zien wat ze geleerd hebben.
In Plays2Be vindt dan de halve finale plaats en
op 1 september wordt het project afgesloten met
een optreden op Camping Crooswijk. Deelnemen
aan Crooswijk got talent? Stuur dan een mail naar
crooswijkgottalentviaeloah@gmail.com.

Onderzoek naar gezondheid

Arnoud Verhey

Eloah Udenhout wil graag kinderen helpen met het ontwikkelen van hun talenten. ‘In Crooswijk is veel
jong talent. Daarom organiseer ik Crooswijk got talent’, vertelt ze enthousiast. ‘Zes weken lang geven
professionals zang-, dans en comedyles aan kinderen van 10 tot en met 15 jaar.’
Laura Smit: ‘Wij moeten contact houden met bewoners in het gebied.’

‘Een mooi leven samen’
De heer en mevrouw Dad gaven elkaar 60 jaar geleden het jawoord in
Paramaribo. In 1968 kwamen ze naar Nederland. Ze kregen zes kinde
ren: vier meisjes en twee jongens. Al heel lang woont het diamanten
bruidspaar met veel plezier in Kralingen. Meneer Dad werkte jarenlang
bij Van Berkel en na zijn pensionering is hij tot zijn 80e vrijwilliger ge
weest bij Laurens. ‘We hebben hier een mooi leven samen, zonder pro
blemen, aldus de heer Dad. Op de vraag of hij weer met zijn bruid zou
trouwen als hij zijn leven over mocht doen, antwoordt hij overtuigd en
met een grote glimlach: ‘Zeker weten!’. Namens de gebiedscommissie
kwam Paulette Verbist het echtpaar feliciteren.

Dit jaar onderzoekt de GGD de gezondheid van kinderen.

Ruim 43.000 ouders in de regio RotterdamRijnmond
hebben een vragenlijst ontvangen, met vragen over
de leefstijl en leefomgeving van hun kinderen. Zo
wordt gevraagd hoe vaak kinderen buitenspelen. Of
ze elke dag groente en fruit eten. En of ze vriendjes
hebben. De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor
zijn voor de gemeente zeer waardevol bij het maken
van gezondheidsbeleid. Daarom is het belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders de vragenlijst invullen. De
GGD verloot onder alle inzenders prijzen, zoals iPads
en cadeaubonnen voor Blijdorp en Plaswijckpark.
Meedoen kan tot 20 juli. Meer informatie vindt u op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezondheidsmonitor.
In het najaar komen de resultaten op
www.gezondheidinkaart.nl.

Bankjes bij vissteigers als ontmoetingsplek
Vissen is populair, ook in het waterrijke Rotterdam
wordt veel gevist. Op de twee vissteigers bij het
Buizengat in Kralingen wierpen vissers elke dag hun
hengels uit. Maar de steigers waren oud en versleten
en zelfs een beetje onveilig. Bewoner Yves Bornet, ook
actief Buurt Bestuurtlid, meldde het bij de gemeente.
‘De gebiedscommissie nodigde me uit voor een
gesprek. Dit heeft geresulteerd in twee nieuwe vis
steigers. Ze zijn alleen nog niet in gebruik genomen,

omdat Buurt Bestuurt er graag een ontmoetingsplek
van wil maken. En daar is meer voor nodig. Zo willen
we graag dat de steigers een reling krijgen waar ou
deren zich aan vast kunnen houden. Ook willen we
dat er bankjes bij geplaatst worden, zodat je er kunt
zitten en een beetje kunt kletsen met andere vissers
of wandelaars. De buurt kan dat wel gebruiken. Ik
hoop ook dat jongeren hier komen vissen. Dan laten
ze hun iPad misschien eens even voor wat het is…!’

René Castelijn
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De GGD Rotterdam-Rijnmond doet elk jaar onderzoek naar de gezondheid van Rotterdammers. Met
deze Gezondheidsmonitor wordt steeds de gezondheid van een andere leeftijdsgroep in kaart gebracht.
Dit jaar ligt de focus op kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het echtpaar Dad was 21 juni 60 jaar getrouwd.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
facebook.com/kralingencrooswijk
twitter.com/kc_rdam

