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Lekker buiten is gezond

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 Noord leuker en beter maken.

Mensen die zich vrijwillig inzetten zijn het cement van onze
samenleving. Zij zorgen ervoor dat verenigingen in Noord kunnen
draaien, buurten schoon en heel blijven, ouderen bezoek krijgen,
kinderen zich ontwikkelen of ze doen ander zeer gewaardeerd
werk. Wat drijft deze vrijwilligers?

Stadskwekerij De Kas in aantocht

Samen voor groen en water

David Rozing

Gerard van Loo is vrijwel dagelijks te vinden in hondenspeeltuin
Bello aan de Gordelweg 270. Hij praat honderduit over Bello. ‘Gek
hè, dat veel mensen het nog niet kennen, terwijl we er toch al sinds
2013 zitten. Het is zó leuk, als je die honden lekker ziet rennen
en spelen. Ik vertel aan iedereen die het maar weten wil dat deze
hondenspeeltuin er is. Dat we bijna dagelijks open zijn, behalve
maandag en donderdag. En ik vertel dan ook dat er een dagopvang
voor honden is. En dat ouderen hier ook hartelijk welkom zijn, met
of zonder hond, met of zonder rollator. In de toekomst willen we
ouderen halen en brengen.’ Van Loo glundert. Hij ís gewoonweg
hondenspeeltuin Bello. Soms wordt hij met een lach ‘de poepeneur’
genoemd omdat hij vaak hondenpoep opruimt. ‘Het leukste vind ik
het omgaan met honden en collega-vrijwilligers. Ik kan het met iedereen goed vinden. Vrijwilligerswerk houdt je gezond. Schitterend
toch? Je gaat toch niet thuis zitten? Want dan is het gauw einde
verhaal hoor.’

Eva Bes (l) en Marja Versteeg verhuren in de kas straks ruimtes aan organisaties die bezig zijn met groen, water en duurzaamheid.

Ze noemen zichzelf passievolle tuinvrouwen,
Marja Versteeg en Eva Bes. Bewoners van Noord die de
uitdaging aangaan om Stadskwekerij De Kas tot een
succes te maken. ‘Deze plek is een groene verrassing’,
zegt Bes. ‘We zijn nog in oprichting maar hebben
plannen genoeg.’ Gestart vanuit een bewonersinitiatief willen ze De Kas tot een gedegen sociaal en
groen bedrijf maken. Met voorbeelden van tegelvrije
tuinen, vijvers om regenwater op te vangen en een
plek waar bewoners zaden en stekjes kunnen kopen

of ruilen. Versteeg: ‘We willen mensen verleiden om
bewuster om te gaan met groen en laten zien hoe
leuk dat is. Ook kunnen hier organisaties terecht die
actief zijn met groen en water. We willen uitgroeien
tot een ontmoetingsplek in de buurt.’ Bes: ‘Wat houdt
bewoners bezig die hun omgeving willen vergroenen?
We zijn benieuwd. Ideeën zijn welkom!’ Voorlopig
werkt een groep vrijwilligers elke donderdag van
10.00 tot 14.00 uur in De Kas. Meer weten? Mail naar:
info@stadskwekerijdekas.nl of kijk op Facebook.

Bewonersorganisatie Blijdorp bestaat 25 jaar. Voorzitter Fred de Jong en bestuurslid Frans de Jager
vertellen. De Jong: ‘De bewonersorganisatie is in januari 1993 op verzoek van de gemeente opgericht.’

Frans de Jager (l) en Fred de Jong van bewonersorganisatie Blijdorp.

Van harte gefeliciteerd

Praat mee over uw wijk

David Rozing

‘Bewoners konden meepraten over de ingrepen rond
Randstadrail.’ En bewonersbelangen staan nog steeds
voorop, al is de steun nu anders van aard. Tegenwoordig zijn er verschillende spreekuren, zoals die van
de buurtadvocaat voor juridisch advies, de sociaal
raadslieden of hulp bij het invullen van formulieren.
De Jager: ‘Vooral oudere mensen zijn niet zo handig op
de computer en doen een beroep op ons.’ Ook organiseert de bewonersorganisatie bijeenkomsten waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, zoals het Statensingel
concert. Voor het 25-jarig bestaan praten professionals
in een minisymposium over eenzaamheid in Noord
en de toekomst van de bewonersorganisatie. Voor alle
activiteiten: www.debewonersorganisatieblijdorp.nl.

René Castelijn

Gerard van Loo en zijn hondje hebben er zin in bij hondspeeltuin Bello.

Provenierswijk: Love is All
Liefde en mededogen zorgen ervoor dat mensen elkaar beter
begrijpen. Dat is de gedachte achter de kunstmanifestatie
‘Love is All’ van kunstenaarscollectief De Ontmoeting in de
Provenierswijk.

Jubileum bewonersorganisatie

Mevrouw Bos-van der Kleijn werd 26 januari 100 jaar.

David Rozing

Middenin Blijdorp is een groene oase, op de plek van het vroegere tuincentrum in de Van Beuningenstraat.
Stadskwekerij De Kas moet er uitgroeien tot kenniscentrum en proeftuin voor bewoners die hun tuin
duurzaam willen maken, bijvoorbeeld door ecologisch tuinieren en waterbeheer.

De komende vergadering van de gebiedscommissie is
donderdag 22 februari om 20.00 uur. Kom eens langs
en hoor wat er speelt in Noord. Gebiedscommissie
leden zijn de ogen en oren van de wijk. Hoe meer u
laat weten wat er speelt, hoe beter de gebiedscommissie kan adviseren aan het gemeentebestuur. Iedereen
is van harte welkom. Meer informatie vindt u op
www.rotterdam.nl/noord. U ziet hier de agenda, de
vergaderstukken en de locatie waar de vergadering
wordt gehouden.

‘Het is een buurtproject over liefde’, zegt beeldend kunstenaar en
bewoner Willem van Hest. ‘We leven in tijden waarin vervelende
dingen worden geroepen. Dat schept onbehagen. Met dit bewoners
initiatief willen we tegengas geven. Door mensen te laten nadenken over de verbindende kracht van liefde en mededogen. Mensen
denken daar heel verschillend over. Dat merken we, omdat we
sinds november al met bewoners en kinderen bezig zijn met de
voorbereiding van deze manifestatie.’ Op Valentijnsdag, woensdag
14 februari, vanaf 17.00 uur is de start in Theater ’t Kapelletje. Er
zijn schilderijen van schildersgroepen uit de wijk, Tableau Vivant
en De Waerschut, theater van Ouwe Rotten, zangkoor de Straatklinkers en de première van de film ‘Allemaal Rotterdammers’.
Natuurlijk gaat het allemaal over de liefde en de kracht daarvan
om verbondenheid te ervaren in plaats van tegenstellingen. Daarna
is ‘Love is All’ tot en met 4 maart drie weekenden lang te beleven
op verschillende plekken in de Provenierswijk, zoals De Waerschut
en galerie Hans van den Hooven op het Proveniersplein. Een f lyer
met het uitgebreide programma is in de wijk verspreid. U kunt ook
kijken op www.leefjeuit.eu.
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