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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 Overschie leuker
en beter maken.

‘De verbinding verbeteren’

Jeugdsportkamp Overschie

David Rozing

Even zonder beeldscherm

Edwin Kaptein: ‘Met elkaar het moois van Overschie behouden.’

Arjen Jan Stada

Edwin Kaptein is een van de ‘nieuwe’ gebiedscommissieleden. Hij wil
de verschillende delen van Overschie meer met elkaar verbinden.

Tennispark OverdeSchie organiseert ook deze zomervakantie een jeugdsportkamp. De editie van 2017 was een groot succes!

Bij Tennispark OverdeSchie is dit jaar voor de tweede keer het jeugdsportkamp. Op 20, 21 en 22 augustus
gaan veertig kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar lekker sporten. Natuurlijk wordt er getennist, maar
ook allerlei andere sporten komen aan bod.
Pascal Grootscholten is de drijvende kracht achter
het zomersportkamp. ‘Het is voor mij echt het
állerleukste evenement van het jaar. De kinderen en
vrijwilligers hebben zo’n lol samen, dat is geweldig.
Vorig jaar hadden we 32 kinderen, dit jaar zijn het
er veertig. Nee, het zijn niet alleen kinderen die al
bij ons tennissen. En we hopen natuurlijk dat een
paar nieuwe kinderen na af loop zó enthousiast zijn
dat ze lid worden. ’s Ochtends gaan we tennissen en
andere sporten uitproberen zoals volleybal, atletiek en jeugdbootcamp. En ’s middags gaan we een
keertje naar het zwembad en naar het strand - een

zwemdiploma is verplicht - en we hebben een spor
tieve verrassingsmiddag. Tussendoor is er natuurlijk
tijd om lekker te eten en te drinken. En het wordt
sowieso drie dagen feest. Ja natuurlijk, het wordt
véél leuker dan een middagje achter een beeldscherm! We sleuren ze gewoon lekker naar buiten.’
OverdeSchie heeft dertien kunstgrasbanen dus er
kan zomer en winter getennist worden. Het tennispark zit aan de Torenlaan 100. Wilt u meer weten
over de (jeugd)activiteiten bij OverdeSchie? Kijk dan
op www.tennisparkoverdeschie.nl.

‘Ik woon nu zo’n vijf jaar in Overschie. Een van de dingen die me zijn
opgevallen is dat Overschie niet echt één geheel is. Ik woon met plezier
in Park 16Hoven. Maar ik merk dat onder meer de A13 zorgt voor
afstand tot het oudere gedeelte van Overschie. En dat vind ik jammer.
In de gebiedscommissie merk je weinig van mogelijke verschillen.
Ongeveer de helft van de commissie begint aan een tweede periode.
Als ‘nieuweling’ voel ik me welkom. En de groep is echt heel leuk en
divers. Wat ons bindt is het gevoel voor Overschie. Met elkaar willen
we het moois van Overschie behouden en het gebied verbeteren waar
dat nodig is. Het lijkt mij mooi om samen met anderen kansen en
mogelijkheden te zoeken om de wijken van Overschie meer met elkaar
te verbinden.

‘Samenwerken voor Overschie’

De komende tijd is het voor velen in Overschie zomervakantie. Deze pagina komt daarom in augustus
niet uit. De Stadskrant met het gemeentelijk nieuws verschijnt wel. Woensdag 5 september vindt u bij
de Stadskrant ook het Overschiese nieuws weer in uw brievenbus.

Welkom bij vergadering

Ontstaan van Overschie

De gebiedscommissie houdt deze zomer even
vergaderpauze. De volgende commissievergadering
is maandag 20 augustus om 19.30 uur bij RWC
Ahoy aan de Landscheiding 101. Bewoners zijn van
harte welkom bij de vergaderingen, als inspreker of
toehoorder. Als u wilt inspreken, meldt u zich dan
tot vijf minuten voor het begin van de vergadering
aan 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 contactgegevens van de commissieleden.

Tijdens een bewonersavond op 3 september hoort u
alles over de ontstaansgeschiedenis van Overschie.
De gemeente deed afgelopen jaar onderzoek naar
de geschiedenis en de bijzondere elementen in
het gebied, zoals gebouwen, singels en dijken. De
resultaten worden 3 september gepresenteerd. De
gemeente gebruikt het rapport in de toekomst ook
als basis voor overleg over het bestemmingsplan en
bij afwegingen over ontwikkelingsplannen. Komt
u ook? De avond in de pastorie aan de Delftweg 15
begint om 19.30 uur.

Roel Dijkstra

Met vakantie of lekker buitenspelen? Een heel fijne zomer!

Gaat u op vakantie? Of blijft u lekker thuis om te ge
nieten van vrije tijd en zon? En wilt u weten welke
zomerse activiteiten er in augustus in Overschie op
het programma staan? Op www.facebook.com/
overschie010 vindt u vast en zeker iets wat u leuk
vindt. Ook de leden van de gebiedscommissie
houden even een zomerstop. Onderaan deze pagina
vindt u de aankondiging van de eerstvolgende
vergadering. De commissie en medewerkers van
het gebied wensen alle Overschieënaars een fijne en
zonnige zomermaand. Heeft u in de tussentijd vra
gen voor de commissie? Kijk op www.rotterdam.nl/
overschie voor de contactgegevens.

David Rozing

Een heel fijne zomer!
Latif Tali: ‘De verhalen van ouderen doorgeven aan de jongeren van nu.’

Latif Tali is begonnen aan zijn tweede periode als gebiedscommissie
lid. Zijn aandacht is de komende periode gericht op de wijkagenda en
op de jongeren én de ouderen.
Tali wil iets doen voor Overschie. ‘In mijn jeugd ben ik met ons gezin
naar Nederland gekomen toen mijn vader hier politiek asiel kreeg. We
wonen hier goed en voelen ons veilig. Het maatschappelijk bewustzijn
heb ik van huis uit meegekregen. En ik voel me er nog steeds goed
bij. De maatschappij is goed voor mij en ik doe graag iets terug. In de
commissie werken we samen voor Overschie, zonder politiek gedoe.
Ik wil me de komende tijd onder meer richten op de jongeren én de
ouderen. Bijvoorbeeld om de verhalen die ouderen kunnen vertellen
over hun persoonlijke geschiedenis, door te geven aan de jongeren van
nu. De ouderen zijn ons fundament, de jongeren onze toekomst. Als je
die met elkaar verbindt, kunnen ze elkaar verstevigen.’

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

