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Een sport voor elk niveau

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 Prins Alexander leuker en beter maken.

Plezier in voetbal staat voorop

Jan van der Meijde

Goed gedrag wordt beloond
Lorenzo Verstraten was ook betrokken bij de keuze van de sporttoestellen.

Jan van der Meijde

Goud. Dat vindt Lorenzo Verstraten van het pas aangelegde
calisthenicspark in het Prinsenpark. Hij sport er zeker drie keer
per week.

Excelsiorspeler Jordy de Wijs kwam langs in het Prinsenpark om de deelnemers in actie te zien en tips te geven.

Een voetbalwedstrijd van Excelsior bezoeken, de spelers ontmoeten of een wedstrijd spelen voordat de thuis
wedstrijd begint. Kinderen die meedoen met de voetbalclinics van Excelsior4All maken daar zomaar kans
op. Mits zij zich sportief gedragen, op tijd aanwezig zijn en respect tonen voor, tijdens en na het voetballen.
Jongens en meisjes van 6 tot en met 14 jaar kunnen
gratis meedoen met de voetbalclinics van Excelsior.
‘Plezier in voetbal staat voorop’, zegt Steven Barents
(projectcoördinator Excelsior4All). ‘Kinderen leren bij
ons hoe je samenspeelt en hoe je met elkaar omgaat.
En dat voetbal niet gaat zonder respect voor elkaar,
de trainer, de scheidsrechter en de tegenstander. Uit
ervaring blijkt dat deze manier van training geven
het gedrag van de kinderen op een positieve manier
beïnvloedt.’ Meespelen kan iedere woensdag van

14.00 tot 15.00 uur op het Cruyff Court in het Prinsenpark, nabij de skatebaan, en donderdag van 16.00
tot 17.00 uur aan de Korne 180, naast basisschool
De Vliedberg in Zevenkamp. Er wordt gespeeld op
kunstgras, dus voetbalschoenen zijn niet toegestaan.
Voor kleding gelden geen regels, kinderen mogen
ook in een spijkerbroek voetballen als ze dat prettiger vinden. Naast de clinics heeft Excelsior4All ook
een straatvoetbalcompetitie voor deelnemers vanaf
10 jaar. Meer informatie: www.excelsior4all.nl.

Verstraten is een ervaren sportinstructeur die begin vorig jaar een
eigen sportbedrijf is begonnen. ‘Ik ben personal trainer en verzorg
trainingen in hardlopen, bootcamp en calisthenics. Anderhalf
jaar geleden benaderde ik de gemeente met het idee om in het
Prinsenpark een calisthenicspark aan te leggen. Gelukkig werd dit
idee omarmd. Ik was bij alle stappen betrokken en het resultaat is
geweldig. Calisthenics is een pure manier van bewegen, met je eigen lichaamsgewicht. Deze sport kan je op elk niveau uitvoeren. Er
zijn eindeloos veel mogelijkheden. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Mensen die meer willen weten over calisthenics kunnen mij mailen
via lorenzo@giosport.nl. Of kijk op www.giosport.nl.’ De 22-jarige
sportliefhebber heeft meer in zijn mars. ‘Ik loop ook marathons. In
Rotterdam al drie keer. Mijn vierde marathon loop ik in november
in New York. Dus dat wordt trainen, trainen en nog eens trainen.
Na de marathon blijf ik nog een paar dagen in New York, the city
that never sleeps.’

Van harte gefeliciteerd

Erno Wientjens

In deze donkere wintermaand organiseren bewoners en organisaties uit Oosterflank voor de derde keer de
Lichtjesparade. Verlichte kunstobjecten en kinderen met zelfgemaakte lichtjes geven de wijk letterlijk licht.
Iedereen is welkom bij dit gratis evenement op vrijdag 16 februari. Kinderen samen met een volwassene.

De belangstelling voor de Lichtjesparade is ieder jaar groot.

De organisatie vraagt alle deelnemers een lichtje mee
te brengen. Of om hun jas, scootmobiel of als de hond
meeloopt, de hondenriem te versieren met led-lichtjes. De objecten langs de route worden gemaakt door
onder andere kinderen van basisscholen de Pionier
en de Meridiaan, ouderen van Humanitas, cliënten van Pameijer en vrijwilligers van het Huis van
Oosterf lank. Zij laten zich hierbij inspireren door de
ruimte, het thema van dit jaar, zoals planeten, sterren, de maan, raketten en ruimteschepen. De Lichtjesparade begint 16 februari om 18.00 uur en duurt tot
20.00 uur. Het start- en eindpunt is het Evenaarplein.
Na af loop krijgen alle deelnemers warme chocolademelk en wat lekkers. De gebiedscommissie heeft geld
gegeven voor dit bewonersinitiatief.

Heeft u een idee voor tijdelijk gebruik terrein?
Aan de rand van Zevenkamp ligt het voormalige
terrein van voetbalvereniging HION. Een gedeelte
van dit braakliggende terrein is verkocht aan een
hoveniersbedrijf. Om de rest van het terrein niet
nog langer leeg te laten staan, krijgt het een tijdelijke invulling totdat een koper zich aandient. De
bedoeling is dat het gedeelte waar al wat hekken
staan een uitrengebied voor honden wordt. Buurtbewoners hebben hier bij de gemeente al diverse

keren om gevraagd. Wat overblijft, is een gedeelte van ongeveer anderhalf voetbalveld groot. De
gemeente is benieuwd wat bewoners hier willen.
Omdat het tijdelijk is mag het niet teveel kosten.
Denk aan een moestuin, bloemenpluktuin of speelveldje. Heeft u een leuk, betaalbaar idee? Neem
dan contact op met Dedi van Hemert, wijkregisseur
van de gemeente Rotterdam. Haar mailadres is
dm.vanhemert@rotterdam.nl.

Roel Dijkstra

Wandel mee in Lichtjesparade
Het diamanten bruidspaar kreeg van de gebiedscommissie bloemen en een boek.

De heer en mevrouw Canto Gordillo waren 25 januari 60 jaar
getrouwd. Ron Davids (voorzitter gebiedscommissie) ging langs om
het echtpaar te feliciteren.

Gebiedscommissie vergadert
De gebiedscommissie vergadert donderdag 15 februari om 20.00 uur
in Het Palet (Duikerstraat 31) in Het Lage Land. U bent van harte welkom. De agenda en vergaderstukken vindt u op www.rotterdam.nl/
prinsalexander. Wilt u tijdens de vergadering inspreken over onder
werpen die niet op de agenda staan? Stuur dan vóór 15 februari
12.00 uur een mail naar gebiedprinsalexander@rotterdam.nl. Als
u liever met een medewerker wilt spreken dan kunt u bellen naar
(010) 267 25 38.

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

