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Kansen voor ondernemers

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.

De aanleg van de Blankenburgverbinding biedt veel kansen voor
Rozenburgse bedrijven. Dat bleek maandag 29 januari tijdens de
tweede ondernemersbijeenkomst in EIC Mainport.

Tips en adviezen over hulpmiddelen

David Rozing

Aftrap Gezondheidscafé Santé

Zo’n honderd ondernemers uit Rozenburg, Vlaardingen, Maassluis,
Schiedam en andere plaatsen aan de noord- en zuidoever woonden
de bijeenkomst op de Landtong bij. Hoofdonderwerp op de agenda
was de kennismaking met aannemer BAAK, de bouwer van de
nieuwe tunnel onder het Scheur/de Nieuwe Waterweg. Namens de
gebiedscommissie zat vicevoorzitter Marjon McElligott in de zaal.
‘Het was een nuttige middag, waarin BAAK veel heeft verteld over de
aanpak. De aannemer benadrukte daarbij dat hij graag wil samenwerken met lokale bedrijven, zowel aan de noord- als de zuidkant.
Hij riep alle ondernemers op om deze kans te pakken. De Vereniging
Rozenburgse Bedrijven van De Pothof liet er geen gras over groeien
en presenteerde ter plekke ‘Bidbook Blankenburg’, een website
waarop bedrijven in de regio zich kunnen aanmelden.’ Wat kwam
nog meer aan de orde? ‘BAAK wil ook de scholen in de regio en het
EIC actief bij de aanleg van de tunnel betrekken, onder meer via
stageplaatsen en exposities over de techniek. En nog een belangrijk
weetje: tijdens de bouw gaat de aan- en afvoer van materialen zoveel
mogelijk over het water in plaats van over de weg en het spoor.’

Het bestuur van Ouderen Vereniging Rozenburg (vlnr): Fanny Zuur, Annemieke Spee (penningmeester) en Harry van den Ende.

paar keer per jaar nodigen we een spreker uit die
tips en adviezen geeft over een gezondheidsthema.
Alzheimer bijvoorbeeld of fit blijven door bewegen.
Dinsdagavond 13 februari gaan we van start.
Ruud Dirkse van Dementie Anders Zorgen vertelt
hoe je met handige technische hulpmiddelen het
leven makkelijker kunt maken.’ Gezondheidscafé
Santé is van 19.30 tot 21.00 uur in de Residence
Roosenburch (zaal open om 19.00 uur). De toegang
is gratis. Voor meer informatie: (0181) 777 400 of
secretariaat@ouderenverenigingrozenburg.nl.

Gezondheidscafé Santé is een initiatief van Ouderen Vereniging Rozenburg (OVR). De vereniging
bestaat ruim twee jaar en organiseert veel activiteiten voor senioren in het dorp: dagtochten,
filmavonden in de bibliotheek, bingo in Het Anker,
computerlessen en nog veel meer. ‘Veel ouderen
voelen zich alleen. Wij brengen ze met elkaar in
contact’, vertellen voorzitter Harry van den Ende
en secretaris Fanny Zuur. ‘Daarnaast helpen we ze
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Santé
past helemaal in dit straatje.’ Wat is het plan? ‘Een

Overwinteren op de Landtong

David Rozing

Moderne technische hulpmiddelen voor een betere kwaliteit van wonen en leven. Dat is het thema van
het eerste Gezondheidscafé Santé. Dinsdagavond 13 februari zijn Rozenburgers van harte welkom in de
Residence Roosenburch aan de Grote Stern. De gebiedscommissie ondersteunt de informatieavond met
een financiële bijdrage.
De ondernemersbijeenkomst over de Blankenburgverbinding was in EIC Mainport.

Historie van Het Water
Ruim veertig jaar sierde kunstwerk ‘Het Water’ zwembad
De Zeehond. Nu ligt het keramische tegeltableau van kunstenaar
Leo van Oudheusden in kratten in het gebiedskantoor, in afwachting van een nieuwe plek. Leo Boer schreef een boekje over de
historie van ‘Het Water’ en het leven en werk van Van Oudheusden.
Ook legt hij uit hoe de kunstenaar het tegeltableau maakte. ‘Het
ontwerp stond op een papier van A3-formaat. Daarna heeft hij elk
tegeltje, vijftienhonderd in totaal, met de hand uitvergroot tot een
tableau van 45 vierkante meter. Indrukwekkend.’ Wilt u het boekje
lezen? In de bibliotheek, Het Hof van Rozenburg, het gebieds
kantoor en bij kapsalon Antonia liggen gratis exemplaren.

Na aankomst gingen de hooglanders ontspannen op verkenningstocht.

De trip naar Rozenburg is voor de familie Hooglander
uit Brienenoord een jaarlijks ritueel. ‘In januari is
het voedsel op het eiland vrijwel op. Op de Landtong
is nog voldoende te grazen’, vertelt kuddebeheerder
Manon Willemstein (25) van FREE Nature. Hoe reageren de Landtongers op hun tijdelijke gasten? ‘Schotse
hooglanders zijn slim en hebben een goed geheugen.
Feitelijk is het een reünie. Ze snuffelen even aan
elkaar en daarna is het ijs gebroken. Voor de twee
Brienenoordse dames is het extra gezellig, want door
de stieren op de Landtong is hun verblijf ‘all inclusive’.
In mei reizen ze zwanger terug.’

David Rozing

Arjen Jan Stada

De Schotse hooglanders op de Landtong hebben vrienden op bezoek van het Eiland van Brienenoord.
Woensdag 24 januari arriveerden twee moeders en hun vijf kinderen per trailer in Rozenburg om te
overwinteren. In mei gaan de gasten weer naar huis, de mamma’s hopelijk in blijde verwachting.

Leo Boer beschrijft in zijn boek alle kunstwerken van Van Oudheusden in het dorp.

Denk mee, praat mee

Mooi idee? Dien het in!

De leden van de gebiedscommissie zijn de oren
en ogen voor wat er in Rozenburg gebeurt. Op
www.rotterdam.nl/rozenburg vindt u hun contactgegevens. U kunt ook zonder afspraak binnenlopen in
het gebiedskantoor aan de Jan van Goyenstraat. Van
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00
uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Wilt u een
commissievergadering bijwonen? Kom gerust langs.
De volgende vergadering is dinsdag 20 februari om
20.00 uur in het gebiedskantoor. Iedereen is welkom.

Heeft u een idee voor uw straat, buurt of wijk? Dien
dan een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die heeft geld om ideeën financieel te ondersteunen. Alle plannen zijn welkom, zolang Rozenburg er maar beter, mooier, leuker of gezelliger van
wordt. Kijk voor de mogelijkheden en spelregels op
www.opzoomermee.nl/bewonersidee. U vindt er ook
een aanvraagformulier en vier filmpjes die laten zien
wat u moet doen. Hulp nodig bij het invullen? Bel dan
Opzoomer Mee, (010) 213 10 55.

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

