Stadskrant

Rozenburg

13 juni 2018
Week 24

Sporten in de buurt

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 Rozenburg leuker en beter maken.

Veteraan René van der Flier:

Cindy Doorduin

‘Kameraden voor het leven’
Het E-jeugdteam van ASV Indus ’67 werd op zondag 3 juni kampioen veldhandbal.

David Rozing

Rozenburg heeft een breed aanbod van sportclubs en verenigin
gen. Deze krant zet hen een voor een in de schijnwerpers. Van
daag: ASV Indus ’67.

René van der Flier vocht in Afghanistan tegen de Taliban.’Daar heb ik leren relativeren en ervaren hoe kwetsbaar het leven is.’

Zaterdag 30 juni is het Nationale Veteranendag. Nederland bedankt dan op het Malieveld in Den Haag de
veteranen, onder wie 117.450 blauwhelmen, voor hun inzet nu en in het verleden. René van der Flier is er
voor het eerst bij. ‘Dodenherdenking heeft veel bij me losgemaakt.’
Rozenburger Van der Flier (53) wist als kind al wat hij
wilde worden: marinier. Op 18jarige leeftijd begon
hij met zijn opleiding. Nu, 35 jaar later, is hij hoofd
van de opleidingseenheid in de Van Ghentkazerne.
‘Mijn leven leest als een jongensboek. Ik heb van alles
meegemaakt, waaronder twee uitzendingen: Bosnië
in 1997 en Afghanistan in 2007. Bosnië was relatief
rustig, maar in Afghanistan heb ik samen met de
Amerikaanse 82th Airborne Division meegevochten

om de Taliban te verdrijven. Ik heb hiervoor het
Gevechtsinsigne gekregen, en daar ben ik trots op.’
Kapitein Van der Flier gaat dit jaar voor het eerst naar
Nationale Veteranendag. Waarom? ‘Ik vond het altijd
vanzelfsprekend wat ik heb gedaan. Tijdens Konings
dag en Dodenherdenking in Rozenburg is er iets in
mij veranderd. Ik zie nu dat het bijzonder is. Mari
niers zijn kameraden voor het leven. In Den Haag kan
ik ze ontmoeten en mijn ervaringen delen.’

Handbalvereniging ASV Indus ’67 is een van de oudste sport
verenigingen van Rozenburg. ‘We zijn een gezelligheidsvereniging,
een hechte familie en vriendenclub’, vertelt jeugdvoorzitter
Cindy Doorduin. ‘Iedereen kent elkaar en veel leden en ouders
helpen een handje mee in de organisatie. Zo hebben we een groepje
enthousiaste meiden van 18 tot 24 jaar dat allerlei activiteiten
organiseert voor onze drie jeugdteams. In het weekend van 22 en
23 juni gaan zij bijvoorbeeld op kamp.’ Waarom is handbal zo
leuk? ‘Het is een snelle sport die veel techniek en behendigheid
vraagt. Het is bovendien een geweldige teamsport; alles draait om
samenspel. En nog een pluspunt: we spelen het hele jaar door, in de
zomer buiten en in de winter binnen.’ ASV Indus ’67 zoekt nieuwe
leden. Iets voor u of uw kinderen? Zaterdag 17 juni organiseert de
vereniging op Sportpark Oost (Laan van Nieuw Blankenburg 380)
de jaarlijkse familiehandbaldag. Kom gerust langs om de sfeer
te proeven en een balletje mee te gooien. Voor meer informatie:
www.asvindus67.nl of indus67@handbal.nl.

Mobiele wijkpost op bezoek

David Rozing

De gebiedscommissie bestaat uit elf Rozenburgers. Zeven leden hebben al een zittingsperiode achter de
rug, vier zijn nieuw. Geertje Timmer stelt zich als laatste voor. Ze doet veel vrijwilligerswerk en heeft geen
tijd voor een betaalde baan. Ze is getrouwd met André en moeder van Elio, Sabrina en Bryan.

Geertje Timmer is ook lid van het Oranjecomité van Rozenburg.

‘Ik ben net als mijn ouders en kinderen een geboren
Rozenburgse. Dit is echt mijn thuis! Rozenburg ver
andert mee met de tijd en dat is belangrijk voor het
voortbestaan van het dorp. Maar we moeten daarbij
wel de basis in de gaten houden: het dorpse karakter
en een fijne woon en leefomgeving voor iedereen,
zeker voor gezinnen. Behoud van de basisvoorzienin
gen, zoals scholen en winkels, is hiervoor een must.
Net als de bouw van meer woningen, zodat Rozen
burgers in het dorp kunnen blijven wonen. Samen
met de andere gebiedscommissieleden ga ik me
hiervoor inzetten. Dat doe ik door aanspreekbaar en
bereikbaar te zijn en een luisterend oor te bieden aan
onze medeeilanders.’

Veteranen verdienen dank en waardering
Aan de vooravond van Nationale Veteranendag
in Den Haag zet Rozenburg alle veteranen in het
dorp in het zonnetje. Vrijdag 29 juni is in de Hof
(Kerkweg 24) van 17.30 tot 20.30 uur een feeste
lijke bijeenkomst. Een lid van het Oranjecomité
houdt een toespraak. De Stichting Veteranen
Search Team geeft een presentatie. Dit team on
dersteunt zoekacties naar vermiste personen. Als
afsluiting is er voor de gasten een ‘blauwe hap’.

De 27e Rozenburgse Veteranendag wordt georgani
seerd door het Oranjecomité. Dankzij de inzet van
veteraan Jeroen Bakker en zijn vrouw Bianca hebben
zich acht nieuwe exblauwhelmen aangemeld. Bent
u veteraan en heeft u geen uitnodiging gekregen? Of
kent u een veteraan die nog niet is uitgenodigd? Mail
dan naar oranjecomiterozenburg@gmail.com of bel
06 25 230 676. Door de privacywetgeving zijn niet alle
adresgegevens bekend.

Leander Varekamp

‘Rozenburg is mijn thuis’
De mobiele wijkpost staat tot eind augustus elke maand in een andere buurt.

De mobiele wijkpost van de gemeente komt woensdag 27 juni
naar Rozenburg. De duidelijk herkenbare bus staat tussen
15.00 en 20.00 uur aan de Scholeksterstraat.
In de wijkpost zijn medewerkers aanwezig van woningcorporatie
Ressort Wonen, politie, jongerenwerk, buurtbemiddeling en van
Toezicht en Handhaving. Ook zijn er leden van de gebiedscommissie
en gemeenteambtenaren. Ze beantwoorden vragen over de leef
baarheid en veiligheid. Vragen waar niet direct een antwoord op
is, zoeken ze uit en beantwoorden ze later. Sinds vorig jaar zomer
gebruikt de gemeente de mobiele wijkpost als nieuw middel om
de veiligheid te verbeteren. De bus gaat naar allerlei buurten in de
gemeente om van bewoners te horen hoe het gaat. De ervaringen
met deze aanpak zijn tot nu toe zeer positief.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/rozenburg
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/rozenburg.gebiedrotterdam

