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Van Smartlap tot Opera

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 Kralingen-Crooswijk leuker en beter maken.

Elk jaar zijn er op de Koeweide evenementen, bijvoorbeeld Van
Smartlap tot Opera op 27 mei. Vrijwilligers van de Bewoners
groep Slachthuisterrein helpen bij de uitvoering. En ze hebben
een AED aangeschaft, een apparaat dat bij een hartstilstand het
hartritme kan herstellen.

‘Ik wil het rustiger aan doen’

Bestuursleden gezocht

Anneke Strasters van Bewonersgroep Slachthuisterrein: ‘De inzet
van de bewonersgroep bij Van Smartlap tot Opera is van groot be
lang. We beginnen al een paar weken van tevoren met de voorberei
dingen van het evenement. Dan verspreiden we de posters en f lyers
door de stad. Op de dag van het concert helpen we met ongeveer
achttien mensen. Wij zetten onder andere de stoelen klaar en delen
kranten met de teksten uit. Aan het eind ruimen we alles ook
weer op.’ De bewonersgroep organiseert zelf ook veel activiteiten,
bijvoorbeeld de Kleedjesmarkt op 10 juni.

Arnoud Verhey

Een AED voor de veiligheid
‘Het is bij evenementen altijd druk en je weet nooit of er iets
gebeurt’, vertelt Strasters. ‘Om het voor de bezoekers veiliger te ma
ken, hebben we een AED aangeschaft. De gebiedscommissie heeft
ons hiervoor subsidie gegeven. Het apparaat hangt bij restaurant
Brazzo. De eigenaar Bert Swijnenburg heeft alle papieren die erbij
horen, zoals bedrijfshulpverlening en EHBO. Bij grotere evenemen
ten zijn altijd EHBO’ers aanwezig, Als het noodzakelijk is, dan zorg
ik dat zij de AED krijgen.’ Van Smartlap tot Opera begint 27 mei om
15.00 uur op de Koeweide. De toegang is gratis.

John Melissant: ‘Ik wil het rustiger aan gaan doen. Daarom zoeken we nieuwe bestuursleden.’

Melissant: ‘Speeltuin Kralingen bestaat al 91 jaar. Het
is een van de oudste speeltuinen van Rotterdam. Alleen
Vreewijk de Vaan is ouder. Onze speeltuin is gezellig en
we hebben veel leden. Ik geloof dat het er bijna tweehonderd zijn. Vooral met mooi weer is het hier hartstikke druk.’ De speeltuin ligt in een omgeving met
veel bomen. ‘Het nadeel hiervan is dat er in de herfst
veel bladeren liggen. We hebben in het najaar een aantal vrijwilligers nodig om die op te ruimen.’ Melissant

is een van de bestuursleden die ermee stopt. ‘Ik wil het
rustiger aan gaan doen. We maken als bestuur dit jaar
af, daarna moet een nieuw bestuur het overnemen.
We zoeken twee mensen die het leuk lijkt om in het
bestuur te zitten. Iedereen die interesse heeft, kan
langskomen in de speeltuin. Ik ben er elke dag.’ Speeltuin Kralingen (Honingerdijk 100) is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In het
weekend opent de speeltuin om 11.00 uur.

Iftarmaaltijd in Crooswijk
Youssef el Hachioui organiseert voor de tiende keer een iftar in Crooswijk. Een maaltijd die tijdens de
ramadan direct na zonsondergang gegeten wordt. El Hachioui: ‘Eten is een leuke manier om met elkaar in
contact te komen. Het verhoogt de saamhorigheid tussen bewoners in een wijk.’

Arnoud Verhey

‘Dat was de reden om in 2009 de maaltijd voor het
eerst voor mijn buren te organiseren. Nu doe ik het
alweer een paar jaar voor heel Crooswijk. Ook dit jaar
is er, naast lekker eten, weer amusement. Een koor
zingt liederen in diverse talen. Zelf vertel ik iets over
hoe het de afgelopen tien jaar was. Het is natuurlijk
belangrijk dat er voldoende eten is. Daarom vraag ik
iedereen die wil deelnemen, mij een mail te sturen.’
De iftarmaaltijd is 2 juni in De Nieuwe Branding,
Isaäc Hubertstraat 153. Deelname is gratis. De maal
tijd begint na zonsondergang. U kunt zich aanmelden
via y.windows@live.nl.
‘Ik hoop dat deze jubileumeditie veel Crooswijkers mee-eten.’

Vergadering commissie

Barbecueën in het bos

De gebiedscommissie vergadert donderdag 17 mei om
20.00 uur in Huis van de Wijk De Nieuwe Branding,
Isaäc Hubertstraat 153. Wat er op de agenda staat,
vindt u op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk.
Het bijwonen van een vergadering is altijd de moeite
waard. U hoort wat er leeft in de buurt. Het gaat tij
dens de bijeenkomsten vaak over bewonersinitiatieven.
Wilt u zelf een onderwerp inbrengen tijdens de verga
dering? Stuur dan een mail met uw naam en het on
derwerp naar gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl.

Wilt u met zonnig weer lekker barbecueën? In het
Kralingse Bos zijn daar speciale zones voor aangewe
zen. Barbecueën is er toegestaan als het geen gevaar
of overlast oplevert. En natuurlijk moet u zich aan
de regels houden en rekening houden met andere
bezoekers. Zo wordt van u verwacht dat u uw afval
weggooit in de afvalbakken in en rond de zones. Bij
langdurige droogte kan de burgemeester barbecueën
verbieden met het oog op brandgevaar. Alle regels
vindt u op www.rotterdam.nl/vrije-tijd/barbecue.

Arnoud Verhey

Speeltuin Kralingen ligt op een prachtige plek, onderaan de Honingerdijk. Omdat een aantal bestuursleden
stopt, zoekt de vereniging nieuwe leden. Voorzitter John Melissant: ‘We zijn op zoek naar twee mensen die
een bestuursfunctie willen vervullen in een van de leukste speeltuinen van Rotterdam.’

Bert Swijnenburg en Anneke Strasters met de AED bij restaurant Brazzo.

Muziek aan de Maas
‘Het thema van de derde Buurten aan de Maas is muziek’,
vertelt Lilian Sandmann, een van de organisatoren. ‘Net als bij
de vorige twee bijeenkomsten gaat het om het ontmoeten van
buurtgenoten.’
‘Het was gezellig druk tijdens Buurtbrunchen aan de Maas’, vertelt
Sandmann. ‘Waar we als organisatie heel blij mee waren, is dat er
een aantal nieuwe mensen aanwezig was. Dat is precies waarom we
de bijeenkomsten organiseren. We willen graag dat buurtbewoners
meer contact met elkaar hebben.’ Tijdens Muziek aan de Maas
verzorgt The Troop Captain de muziek. Deze groep bestaat uit een
aantal mensen die in Struisenburg wonen. ‘Als er andere bewoners
zijn die willen optreden, dan is dat mogelijk. Stuur in dat geval een
mail naar geert@bekenet.nl met uw gegevens. Dan houden wij er
in het programma rekening mee.’ Muziek aan de Maas is vrijdag
25 mei in Podium 0950, Oostmaaslaan 950. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. ‘Ook deze keer zorgen wij
voor de hapjes en drankjes. We hopen dat er nu ook weer nieuwe
bewoners komen. Of dit de laatste bijeenkomst is, weten nog niet.
Dat hangt ook af van de wensen van de rest van de buurtbewoners.
In juni vergadert de organisatie hierover.’

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

