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‘Samen zijn we Overschie’

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 Overschie leuker en beter maken.

In 2003 verhuisde Mohammed Yousfi van Marokko naar Nederland.
Nu is hij een Overschiënaar, leraar Frans en één van de nieuwe
leden van de gebiedscommissie.

Unltd Swim Overschie

‘Nederland was mijn droomland’, vertelt Yousfi. ‘In Marokko
vertelden Nederlandse vakantiegangers mooie verhalen over hun
land. Toen ik zelf in Nederland kwam wonen, merkte ik dat het
hier ook niet perfect is. In Overschie wonen mensen van verschil
lende afkomst, maar veel bewoners ervaren uitsluiting en angst.
Er is bijvoorbeeld discriminatie vanwege geloof en uiterlijk. Mede
daarom zit ik in de gebiedscommissie. Ik wil dat iedereen zich
veilig én welkom voelt in de wijk. Het is toch jammer als buren
elkaar niet begroeten? Ook mis ik plekken om binnen te sporten
of spelen. Als jongeren willen zaalvoetballen, moeten zij helemaal
naar Rotterdam-Zuid of -West. En is het te koud voor de speeltuin?
Dan kunnen kinderen nergens binnen spelen. Terwijl juist op die
plaatsen buurtbewoners met elkaar aan de praat raken. Daarnaast
zijn de meeste winkels en geldautomaten op de Burgemeester
Baumannlaan. Veel ouderen wonen in f lats in de buurt van de
Abtsweg, voor boodschappen of om geld te pinnen moeten zij een
eind lopen. De spreiding van winkels kan beter. Wat ik het liefst
bereik? Dat bewoners meer naar elkaar luisteren. Alleen samen
maken we Overschie beter.’

Zwemwedstrijd in open water

Olaf Brouwers: ‘Al die zwemmers in de Schie, dat wordt weer een gaaf gezicht.’

Elke dag varen vele boten door de Schie. Maar op zondagmiddag 24 juni even niet. Dan duiken zwemmers
erin voor een zwemwedstrijd van 1, 2 of 4 kilometer. ‘Dat wordt weer een heel gaaf gezicht,’ vertelt initiatief
nemer Olaf Brouwers.
water. Daarom doen er maximaal 175 zwemmers
mee. Iedereen start en finisht bij de Grote Kerk. Ook
kleden deelnemers zich hier om. Grappig toch? In je
zwembroek of badpak in de kerk staan. Toeschou
wers kunnen bij de kerk op een terrasje zitten voor
een hapje en drankje, terwijl een dj leuke plaatjes
draait. Zwemmers tijdens de tocht aanmoedigen kan
ook. Het pontje van de scouting brengt mensen naar
de overkant. Een leuk stuk om te wandelen naast de
zwemmers.’

Roel Dijkstra

‘Ik zwem zelf vaak in de Schie als ik train voor een
triatlon,’ vertelt Olaf Brouwers. ‘Dan nodig ik mijn
trainingsmaatjes uit om hier ook te zwemmen. Ze
vinden het fantastisch. Door deze leuke reacties kwam
ik op het idee om een zwemevenement te organiseren.
Dat werd een succes. Zondagmiddag 24 juni van 14.00
tot 16.00 uur is alweer de vierde editie van Unltd Swim
Overschie. Er zijn al zoveel aanmeldingen, dat er men
sen op een wachtlijst staan. Ik wil niet dat deelnemers
niet kunnen zwemmen omdat het te druk is in het

Mohammed Yousfi: ‘Ik wil graag dat iedereen zich veilig én welkom voelt in de wijk.’

Meedenken over cultuur
Wat mist u aan cultuuraanbod in de wijk? Een avondje film,
opera of cabaret? Vertel uw idee tijdens de cultuurborrel op
donderdagavond 21 juni.

Penning voor Van der Hulst
De Overschiese Penning wordt toegekend aan mensen die zich lange tijd inzetten voor Overschie.
Frank van der Hulst ontving onlangs deze penning van de gebiedscommissie. Hij is vrijwilliger bij verschil
lende organisaties. Dat hij deze penning heeft gekregen noemt hij fantastisch.

Van der Hulst (r) kreeg de penning van commissielid Joost Brand.

SportMee denkt mee

Welkom bij de vergadering

Sporten is voor mensen met een chronische ziekte of
een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Niet elke
sport is geschikt. En soms is vervoer nodig of een aan
passing. Wie vragen heeft over sporten met een beper
king of chronische ziekte kan terecht bij de sportcon
sulenten van SportMEE. Zij denken mee, en helpen
bij het zoeken naar oplossingen om sporten mogelijk
te maken. Kijk op www.meerotterdamrijnmond.nl
of vraag de sportregisseur voor Overschie om
informatie. Eline de Zwart is bereikbaar op
emc.zwart@sportbedrijfrotterdam.nl.

De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommis
sie is maandag 9 juli om 19.30 uur. De vergaderlocatie
is Museum Oud Overschie, Overschiese Kerksingel 1.
Bewoners zijn bij de vergaderingen van harte welkom.
Als inspreker of als toehoorder. Insprekers kunnen
zich tot vijf minuten voor de vergadering begint aan
melden bij de secretaris van de commissie. De agenda
en de vergaderstukken staan uiterlijk een week van
tevoren op www.rotterdam.nl/overschie. U vindt er
ook de e-mailadressen van de commissieleden.

Roel Dijkstra

‘Iedereen heeft me besodemieterd hoor’, zegt
Van der Hulst als hij over de dag van de uitreiking
vertelt. ‘Ik ging gewoon even koffiedrinken, maar
toen kwamen er zoveel bekenden binnen dat het
toch wel een beetje verdacht werd! En nee joh, ik
hoef echt geen medailles, want ik doe het met liefde.
Maar deze verrassing vond ik fantastisch.’ Het is dan
ook niet niks wat Van der Hulst allemaal doet. Hij is
vrijwilliger bij Wilskracht Werkt, Activos, Laurens en
Museum Oud Overschie. Ook is hij chauffeur bij de
Wijkbus én helpt hij bij de reünie voor oud-strijders
op de Van Ghentkazerne. Dik verdiend dus, die
Overschiese Penning.

‘Om erachter te komen wat bewoners missen aan cultuur in
Overschie, konden zij een vragenlijst invullen’, vertelt cultuurscout
Malina Spoor. De uitslag wordt op 21 juni om 19.30 uur in theater
In de Lugt bekendgemaakt. Spoor: ‘Een kleine hint? Er is veel
behoefte aan komedie en film.’
Bewoners presenteren ideeën
‘Bij de enquête mochten bewoners ook zelf een plan voor een cul
turele activiteit indienen’, vertelt Spoor. ‘Een leuk of origineel idee
dat ze zelf kunnen organiseren. Denk aan een talentenjacht, filmmarathon of een optreden van een bekende rapper. Hier kwamen
veel leuke reacties op. Samen met cultuurcoördinator Herco Kruik
heb ik contact gezocht met deze bewoners of organisaties. Tijdens
de cultuurborrel presenteren zij hun plan. Dankzij de gebieds
commissie is er in totaal 1.000 euro beschikbaar. Is het idee goed?
Dan krijgen ze een geldbedrag om hun plan uit te voeren.’ Heeft
u ook een goed idee? Dan mag u in twee minuten uw plan aan de
jury presenteren. Natuurlijk bent u ook welkom om onder het
genot van een hapje en een drankje te luisteren naar ideeën van
buurtbewoners.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/overschie
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/overschie010
twitter.com/overschie

