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Prins Alexander

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Nesselande en Zevenkamp 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. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door
de Rotterdammers; leden van de wijkcomités zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen
initiatieven die Prins Alexander leuker en beter maken.
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Week 30

Van harte gefeliciteerd
Het echtpaar Oudenhuysen-van Golden was 9 juli 60 jaar getrouwd.
Gebiedscommissielid Ron Davids feliciteerde hen op hun volkstuin. Me
vrouw J. Wassen-Swart vierde 11 juli haar 100e verjaardag. En 12 juli werd
ook mevrouw Dubbeling 100 jaar; zij kreeg felicitaties van commissielid
Vanessa Kievit. Het echtpaar Canto Gordillo-Garcia vierde 19 juli hun dia
manten bruiloft en werd gefeliciteerd door commissielid Anneke van Dijk.

Senioren, gezinnen en woonomgeving
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Wijkagenda’s zijn klaar

Fotobureau Roel Dijkstra
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Het echtpaar Oudenhuysen vierde hun huwelijksjubileum op de volkstuin.

Ron Davids: ‘Opvallend is dat vanuit vrijwel alle wijken aandacht wordt gevraagd voor het versterken van gezinnen. Dat onderwerp leeft.’
Mevrouw Wassen-Swart werd 11 juli 100 jaar. Ron Davids kwam haar feliciteren.

In de wijkagenda’s staan per wijk vijf doelen beschre
ven voor de komende vier jaar. ‘Met de gebiedscom
missie hebben we tafeltjesavonden gehouden’, vertelt
Davids. ‘Bewoners konden aanschuiven om ons te
laten weten wat ze belangrijk vinden voor hun wijk.
De doelen zijn niet heel verschillend per wijk. Aan
dacht voor senioren en gezinnen en verbeteringen in
de woonomgeving staan overal hoog op de agenda.
Vanuit vrijwel alle wijken wordt aandacht gevraagd
voor het versterken van gezinnen in combinatie
met bestrijding van armoede. Het is duidelijk een

onderwerp dat heel belangrijk wordt gevonden. Dus
daar gaan we bij het gemeentebestuur aandacht voor
vragen. Bouwen voor senioren is ook een onderwerp.
We willen graag dat verschillende woonvarianten
voor ouderen worden onderzocht, bijvoorbeeld bij
nieuwbouw in Het Lage Land.’ Na de zomer stelt de
gemeenteraad de wijkagenda’s definitief vast. Davids:
‘Over een half jaar gaan we terug naar de bewoners
om te vertellen wat het gemeentebestuur besloten
heeft. Dat zou weer in de vorm van bewonersavonden
kunnen. Dat werkt goed volgens mij.’
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De wijkagenda’s zijn klaar. De gebiedscommissie boog zich in de laatste vergadering voor de zomer
vakantie over de concepten. En ook de wijkcomités van Zevenkamp en Nesselande hebben de klus
geklaard. ‘We moesten snel werken, maar het is overal gelukt’, vertelt commissielid Ron Davids.

Groot feest in De Hoeksteen op de verjaardag van mevrouw Dubbeling.

Ger de Jong onderscheiden

Fotobureau Roel Dijkstra

Ger de Jong kreeg 3 juli de Mia van IJperenspeld uitgereikt.

‘Hartstikke leuk!’ reageert Ger de Jong, dit jaar
25 jaar voorzitter van het koor. ‘En fijn om te
merken dat mijn voorzitterschap belangrijk wordt
gevonden.’ Naast de gebiedsonderscheiding kreeg
hij van het koor een kunstwerk in de vorm van een
muzieknoot. ‘Zorgen dat de sfeer goed blijft, dat
vind ik de belangrijkste taak van een voorzitter.
Je werkt als bestuur in een team en alleen als de
teamgeest goed blijft, kun je resultaten behalen.
En als er eens wat is, praten we het meteen uit.
Hetzelfde geldt voor het koor als geheel: je wilt een
sfeer scheppen waarin mensen zich thuis voelen.’
Meer over het koor op www.cmk-prinsalexander.nl.

Twaalfde fietsvierdaagse in september
Voor de twaalfde keer organiseren vrijwilligers van
Buurtwerk een fietsvierdaagse voor 50-plussers.
Op vier donderdagen in september gaan zij gezellig samen fietsen langs mooie, bekende en minder
bekende, plekken in en rond Prins Alexander.
Dagelijks fietsen de deelnemers onder begeleiding
een route van zo’n 22 kilometer met onderweg een
koffiestop en op de laatste dag een lunch. Daarnaast
is er voor alle deelnemers een boekje met foto’s
van alle tochten. De fietstochten zijn op 6, 13, 20

en 27 september. De start is om 10.00 uur. Deelname aan de vier tochten kost 10 euro, of 3 euro
per keer. Deelname op 27 september kost 5 euro (in
verband met de lunch). Wilt u meefietsen? Schrijf
u dan nu al in: maandag tot en met donderdag bij
Huis van de Wijk Oriënt (van 9.00 tot 13.00 uur),
Kobehof 5 (Oosterf lank) of bij Huis van de Wijk
De Kristal, Cypruslaan 404 (Nesselande). Meer
informatie en foto’s van voorgaande jaren staan op
https://fietsvierdaagse.weebly.com/.
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Natuurlijk was hij blij verrast. Zijn medebestuursleden hadden de openbare slotrepetitie van Christelijk
Mannenkoor Prins Alexander aangegrepen om hun voorzitter  Ger de Jong  in het zonnetje te zetten.
Gebiedscommissielid Esther Janse speldde hem 3 juli de Mia van IJperenspeld op.

Donderdag 19 juli was het echtpaar Canto Gordillo-Garcia 60 jaar getrouwd.

Een heel fijne zomer!
De gebiedscommissie en de wijkcomités van Zevenkamp en Nesselande
gaan met zomervakantie. En ook de pagina van Prins Alexander is er
5 september pas weer. De Stadskrant met het gemeentelijke nieuws
verschijnt wel elke twee weken. De gebiedscommissie, de wijkcomités
en de redactie wensen u een fijne zomer!

Meer informatie
www.rotterdam.nl/prinsalexander
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
wijkcomites@rotterdam.nl
facebook.com/gebiedscommissieprinsalexander
facebook.com/gebiedprinsalexander
twitter.com/prinsalexander

