Stadskrant

Kralingen-Crooswijk

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.
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‘Het begint met ontmoeten’
Christelle Keizer is nieuw gekozen in de gebiedscommissie. Ze stelt
zich aan u voor.
Ze woont naar eigen zeggen ‘op de beste plek van Rotterdam’: NieuwCrooswijk. Eerder werkte ze een aantal jaren als ambtenaar en wijkregisseur in deze wijk. Toen al had ze haar hart eraan verpand. Nu
woont ze er al een paar jaar zelf en maakt zich sterk voor de wijk. ‘Dat
kan je doen als actieve bewoner, maar natuurlijk ook als lid van de
gebiedscommissie. Ik wil me inzetten voor meer ontmoetingen tussen
oude en nieuwe Crooswijkers. Bijvoorbeeld in de speeltuin, op de
basisschool of op andere manieren. Bewonersinitiatieven spelen daarbij
een grote rol. Ik vind Camping Crooswijk een mooi voorbeeld van hoe
spontane ontmoetingen tussen verschillende mensen succes kunnen
hebben. Ontmoeten is belangrijk omdat we allemaal hetzelfde belang
hebben: een nog fijnere wijk.’ Belangrijk vindt ze ook dat er keuzes
gemaakt worden in het verbeterplan voor Oud-Crooswijk. ‘Bijvoorbeeld
voor armoedebestrijding en werkgelegenheid. Want je kan niet heel
veel projecten tegelijk aanpakken.’ Keizer vindt dat de communicatie
met bewoners veel beter kan. ‘Betrek bewoners bij plannen, ze weten
zóveel van hun wijk. De overheid kan het echt niet alleen.’ Keizer
werkt naast haar gebiedscommissiewerk als zelfstandige voor de ge
meente in een ander deel van de stad.

Kamperen en waterplezier tegelijk

Hilda Jeninga

Feestvieren aan de Rotte

Het Waterfestival tijdens een vorige editie. Dit jaar op 1 september, met een drakenbootrace en ander waterplezier. Kom meedoen.

www.campingcrooswijk.nl. De samenwerking met
het Waterfestival aan de Rotte is te merken op za
terdag 1 september. Kom naar de Crooswijksebocht
of pak de Croospont. Mariëlle van den Berge van
de organisatie: ‘We willen mensen laten genieten
van de natuur langs de Rotte en van het water.
Bewoners ontmoeten elkaar en we praten ook over
de toekomst van de Crooswijksebocht.’ Zie ook
www.facebook.com/waterfestivalaanderotte. Beide
festiviteiten zijn mogelijk door een bewonersinitia
tief en de inzet van vele partijen.

Rafael Krijgsman is een Crooswijker in hart en
nieren. Hij is een van de initiatiefnemers van
Camping Crooswijk. ‘Het wordt een fantastisch
leuk feest. Oude en nieuwe Crooswijkers ont
moeten elkaar en kunnen hier hun talenten
ontplooien. We organiseren dit omdat we een
wijk willen waar we graag wonen. Zodat onze
kinderen terugkijken op een mooie jeugd. En wat
is er nu leuker dan kamperen in je eigen wijk?’
Tijdens Camping Crooswijk is er van alles te doen
op en rond het Schuttersveld. Meer informatie:

Ze zien er nu nog niet uit, de acht grote plantenbakken in de Wollefoppenstraat. Maar daar komt
snel verandering in. Bewoner Diana Veer blaast met haar buren de bakken nieuw leven in. Ze is ook
beheerder van de Vogeltuin. Maar die bakken, daar moet nu echt iets mee, vindt ze.

David Rozing

Christelle Keizer: ‘Initiatieven die ontmoetingen stimuleren wil ik omarmen.’

Beter Nederlands leren
Nel Hamerslag geeft taallessen aan mensen die beter Nederlands
willen leren spreken. Na een zomerstop gaat ze 3 september weer
verder.

Nieuw leven voor plantenbakken

Diana Veer (l) en Elizabeth Dumee van bewonersgroep Kralingen.

Arnoud Verhey

Camping Crooswijk komt weer naar het Schuttersveld. Drie dagen kamperen middenin de wijk. Een prima
kans om buren te ontmoeten. Dit keer is er samenwerking met het Waterfestival van Stichting Plezierrivier
De Rotte. Camping Crooswijk is van 31 augustus tot en met 2 september. Pak de tent alvast maar in.

Diana Veer: ‘Die plantenbakken staan hier al zo’n
dertig jaar en werden ooit onderhouden door de ge
meente. Maar ze zijn zwaar verwaarloosd, het is een
rommeltje. Terwijl aan de andere kant van de Goudse
Rijweg allemaal nieuwe huizen staan. Wij willen er
óók netjes bij zitten!’ Ze vroeg steun via een bewo
nersinitiatief. Binnenkort vernieuwt de gemeente de
aarde en zetten bewoners er groen in. ‘Eerst gaan we
die saaie grijze bakken mooi zwart verven. En dan
volgen boompjes, grote planten en grassen die tegen
hitte en kou kunnen. En we zorgen voor zomer- en
winterbloeiers. Dan is het altijd fleurig.’

‘Taal is altijd al mijn ding geweest’, zegt Hamerslag. ‘Lesgeven daarin
is zulk leuk werk! In de groepen zitten mensen uit Marokko, Iran,
China, Eritrea, Syrië, Turkije en Polen allemaal bij elkaar. Er is geen
sprake van discriminatie. Zo zou het in de hele wereld moeten zijn! Ik
kom zóveel gastvrijheid en liefde tegen. Doel van de lessen is dat men
sen zichzelf kunnen redden. Dat ze bijvoorbeeld niet meer hun kinde
ren of andere familie nodig hebben bij dokters- of ziekenhuisbezoek.’
Ontspanning hoort erbij
Hamerslag is best streng en serieus in de lessen. Maar ze vindt dat
ontspanning er ook bij hoort. Daarom organiseert ze ook workshops
en educatieve uitstapjes. Ook daar leren de deelnemers veel van want
we spreken Nederlands. Soms kan ze stageplekken regelen of zelfs een
baan. Hamerslag maakt zelf haar lesmateriaal. Ze doet dit alles als
vrijwilliger en krijgt steun van een bewonersinitiatief voor de onkos
ten. ‘Ik zeg tegen onze deelnemers: ga vrijwilligerswerk doen, dan
kom je uit je kringetje.’ De lessen starten na de zomervakantie en zijn
maandag en dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Boezemstraat 187 en
woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in Pompgebouw de Esch.

Felicitaties voor diamanten bruidspaar
Meer informatie
www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
René Castelijn

Meneer en mevrouw Lussenburg-Hardenbol wonen
al hun hele getrouwde leven in Kralingen. Eerst in de
Schinkelstraat, later in de IJsclubstraat. Daarna ver
huisde het echtpaar naar de Boslandwerf, waar me
neer nog steeds woont. Mevrouw Lussenburg verhuis
de naar woonzorgcentrum De Nieuwe Plantage. Door
de renovatie daar woont ze tijdelijk in De Koningshof
in IJsselmonde. Meneer en mevrouw waren vele jaren
zweminstructeur bij de Rotterdamse Watervrienden
in het Oostelijk Zwembad. Hun huwelijksjubileum
werd feestelijk gevierd. Jan Duijn feliciteerde het
echtpaar namens de gebiedscommissie.

Het echtpaar Lussenburg-Hardenbol was 10 juli 60 jaar getrouwd.

facebook.com/kralingencrooswijk
twitter.com/kc_rdam

