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‘Steeds een stukje mooier’

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.

Sarah Wilton is een van de nieuwe leden van de gebiedscommissie.
Hoewel ze erg tevreden is over Overschie, wil ze de wijk nog aan
trekkelijker maken.

Bibliotheek voortaan langer open

‘Als je een duidelijke mening hebt én een hart voor Overschie, is het
mooi om in de gebiedscommissie te zitten. Ik wil mij inzetten voor
de veiligheid. Er wordt hier meer ingebroken dan voorheen en er is
vandalisme. Maar bewoners moeten zich wel thuis en veilig voelen.
Ook de leegstand in de Burgemeester Baumannlaan is een zorgpunt. Daarom ga ik mij richten op de ondernemers. Want ook hier
kun je goed ondernemen. Ik wil daarom praten met de onderne
mersvereniging en meedenken over de bereikbaarheid. In tegen
stelling tot het centrum van Rotterdam, kunnen mensen in het
winkelgebied gratis parkeren. Dat moet zo blijven. Dan blijft het
aantrekkelijk voor ondernemers én bewoners, ook uit omliggende
gebieden. Ik gun alle ondernemers een goede boterham. Ik wil hen
dan ook wijzen op de bewonersinitiatieven. Want ook zij kunnen
een idee indienen om de wijk leuker, mooier of socialer te maken.
En bewoners natuurlijk ook. Vanuit mijn zakelijke achtergrond kan
ik hen helpen. Ik ben trots op Overschie. Het is hier fijn en gezellig.
Een wijk die ik graag met andere Rotterdammers deel en steeds een
stukje mooier maak.’

Arnoud Verhey

Verhuizing Huis van de Wijk

Het Huis van de Wijk en Wmo Radar vindt u niet meer in het Prachthuis, maar in de bieb. De spreekuren van de VraagWijzer zijn er ook.

‘Het Huis van de Wijk zocht een centralere plek in
Overschie’, vertelt Cora König, districtmanager Biblio
theek West. ‘De bibliotheek had veel lege ruimtes,
en moest bijna verhuizen. Een win-winsituatie dus.’
Het Huis van de Wijk heeft ook een nieuwe naam:
De Halte. U kunt er vrijwilligerswerk doen of activi
teiten volgen zoals een taalcursus, les in gezond eten
of bewegen. Ook is er ruimte voor initiatieven van
bewoners. U kunt elke werkdag in het Huis van de
Wijk én de bibliotheek terecht van 9.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Medewerkers

zijn op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag en
zaterdagochtend aanwezig. Heeft u een vraag over
een abonnement? Kom dan langs als er een medewer
ker is. Bent u geen lid van de bibliotheek? Dan kunt u
wel een tijdschrift of boek komen lezen. Op woensdag
23 mei bent u om 14.00 uur welkom voor de feeste
lijke opening aan de Hoge Schiehof 39. Kinderen kun
nen van 13.30 tot 16.30 uur gamen of een kunstwerk
maken, zonder potloden, stiften of kwasten. Wél met
hulp van een tekenrobot, die ze zelf kunnen program
meren.’

Roel Dijkstra

Het Huis van de Wijk is verhuisd naar de bibliotheek. Op 23 mei is de officiële én feestelijke opening.
Stadsdichter Derek Otte onthult zijn gedicht over Overschie. En natuurlijk is er koffie met taart.

Sarah Wilton wil aandacht voor veiligheid en ondernemers in Overschie.

Vakantie zonder koffer
In de week ‘vakantie zonder koffer’ gaan ouderen uit Overschie
iedere dag op stap. Ze zien dit als een vakantie. Wel slapen ze
lekker thuis, dus geen gedoe met koffers inpakken.

Van solliciteren tot voetbal

‘Seniorencoach Laura Hordijk: ‘De week is voor 60-plussers met
een klein inkomen en weinig sociale contacten. Ze zijn er dan toch
even lekker uit. Op maandag gaan we naar Diergaarde Blijdorp
en op dinsdag dineren we in de Bethelkerk. Woensdag spelen we
oud-Hollandse spelletjes bij de scouting, met pannenkoeken of
een barbecue. Donderdag varen we een rondje met de Spido in
Rotterdam, met aansluitend koffie en gebak aan boord van het
ss Rotterdam. Op vrijdag sluiten we de week af met drie workshops
– valpreventie, cadeautjes inpakken en zeepjes maken –, een high
tea en een borreltje. Het is een week vol gezelligheid. Ouderen
leren leeftijdsgenoten uit de buurt kennen en gaan na deze week
nog eens bij elkaar op de koffie. Als het voorbij is vragen ze al snel:
Wanneer is de volgende vakantie? Ik kan niet wachten!’

Steven Schutrup is jongerencoach bij Wmo Radar. Wat hem drijft? Als jongeren zich ontwikkelen door
zijn training en begeleiding. ‘Ik help jongeren met problemen op school, het zoeken van werk of een
sportvereniging. En ik begeleid de jongereninitiatieven en de jongerenraad.’

Steven Schutrup en Barbara. Zij loopt stage bij Wmo Radar.

Podiumbeesten in actie

Welkom bij de vergadering

Leerlingen van vier groepen van Jeugdtheaterschool
Podiumbeesten Overschie zijn hard aan het oefenen
voor hun eindvoorstelling. Op zondag 27 mei verande
ren zij in gemene stiefzussen, kabouters en prinses
sen. U wordt niet getrakteerd op één maar op vier
unieke voorstellingen, elk met een eigen verhaal en
invalshoek. Voor 1 euro bent u welkom in deze we
reld vol sprookjes. Per deelnemend kind kunt u vier
kaartjes kopen via www.indelugt.nl. De voorstelling
begint om 11.00 uur in Theater in de Lugt.

De gebiedscommissie vergadert maandag 4 juni om
19.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij stichting
Tuinieren voor Ouderen, Achterdijk 2A. Wilt u in
spreken? Dat kan. U kunt zich tot vijf minuten voor
de vergadering aanmelden bij de secretaris van de
commissie. Uiteraard zijn ook toehoorders welkom.
Wilt u de vergaderstukken vooraf inzien? Uiterlijk
een week van tevoren staan de agenda en de stukken
op www.rotterdam.nl/overschie. U vindt er ook de
contactgegevens van de commissieleden.

Arnoud Verhey

‘De laatste tijd besteed ik veel aandacht aan ‘Overschie
Werkt’. In dit project helpen we Overschiënaren van
18 tot 45 jaar aan een baan. Ik breng ze in contact met
bedrijven en help met solliciteren. Ook organiseer ik
sportactiviteiten. Zoals de wijkclinics, waar kinderen
kennismaken met verschillende sporten en vereni
gingen in Overschie. We beginnen met voetballen op
woensdagmiddag 16, 23 en 30 mei bij Talentenveld. En
6 juni is de afsluiting bij voetbalvereniging HWD. De
woensdagen daarop kunnen kinderen meedoen met
honkbal, softbal en zelfverdediging.’ Voor meer infor
matie of aanmelden: sschutrup@wmorader.nl. Ook als
u op zoek bent naar werk of iets wilt organiseren in
Overschie, kunt u een mail sturen.

Gaat u mee op stap?
De week is van 28 mei tot en met 1 juni. Wilt u zich aanmelden?
Bel dan naar 06 212 240 56 of mail naar lhordijk@wmoradar.nl. U
hoeft niet de hele week mee te gaan, u kunt ook een dagje mee op
stap. De kosten zijn per dag verschillend en bedragen maximaal
15 euro.

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

