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Eerst een kopje koffie

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organi
satie 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 vertegenwoor
digen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Noord leuker en beter maken.

Mensen die zich vrijwillig inzetten zijn het cement van onze
samenleving. Zij zorgen ervoor dat verenigingen in Noord kunnen
draaien, buurten schoon en heel blijven, ouderen bezoek krijgen,
kinderen zich ontwikkelen of doen ander zeer gewaardeerd
werk. Soms doen ze dit naast een betaalde baan. Wat drijft deze
vrijwilligers?

Bewoners zorgen voor bloembakken

Met kruiwagens de straat op

David Rozing

Een balans lezen, contracten begrijpen en vergunningen regelen:
voor Ineke Huizing (61) is dat allemaal bepaald geen geheimtaal.
Ze werkte haar hele werkzame leven bij een bank. Die kennis
komt haar goed van pas bij de Huizen van de Wijk de Propeller en
Mozaïek. Drie keer per week doet ze hier als vrijwilliger allerlei
administratieve klussen. ‘Je moet mij niet achter de bar zetten’,
lacht ze. ‘Daar ben ik niet goed in. Maar huurcontracten doornemen, gegevens verzamelen en daarover geheimhouding betrachten,
dat ben ik gewend en doe ik graag. Het aanbrengen van structuur
is mijn tweede natuur. Toen ik ernstig ziek werd en afgekeurd werd
op m’n 59e, kreeg ik meer tijd en ruimte om me te oriënteren op
vrijwilligerswerk. Ik ging naar een vrijwilligersmarkt in Mozaïek
en hoorde al snel wat er nodig was. Ik kan hier echt iets betekenen.
Voordat ik achter m’n bureau kruip, is het altijd eerst een kopje
koffie en dan hoor je wat er allemaal gebeurt. Leuk!’

Ed de Meijer (voorgrond): ‘Samen op pad om plantjes water te geven is goed voor een mooiere buurt en leuk om met elkaar te doen.’

De bewoners worden enthousiast gemaakt door
Helmut Nellen en Ed de Meijer van stichting Prasino.
‘Het gaat om zo’n 350 schelpen’, zegt De Meijer. ‘We
zijn met verschillende ploegjes en dan is het binnen
een paar uur klaar. De bewoners doen dit bij wijze van
tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering. Ik merk
dat zij dit niet ervaren als ‘moeten’, maar het zien als
een kans om iets te doen voor de buurt. Als je mensen
persoonlijk aanspreekt, voelen zij zich gezien. Ze

komen de deur uit, zien weer andere mensen uit hun
eigen buurt en vinden het mooi dat de omgeving ervan
opknapt. Verschillende mensen hebben al gezegd dat
ik altijd kan bellen als er hulp in de buurt nodig is.’
De gebiedscommissie steunt deze activiteit via een
bewonersinitiatief. De mensen van stichting Prasino
(dat betekent ‘groen’ in het Grieks) organiseren allerlei
sociaal-culturele initiatieven voor de buurt. Wie mee
wil doen, kan zich aanmelden via www.prasino.nl

Veel ouderen blijven liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Met allerlei hulpmiddelen kan dat vaak ook. Maar
soms is verhuizen de enige optie. Dat geldt bijvoorbeeld voor Salomon Slier (79). Toen hij geen trappen
meer kon lopen verhuisde hij naar het zorgcentrum van Humanitas aan het Bergwegplantsoen.

Idealen voor Noord

Het echtpaar Bottenbley-Arduin was 1 mei 60 jaar getrouwd.

David Rozing

Van harte gefeliciteerd

Gemeente Rotterdam

Salomon Slier (zittend) heeft zijn plek gevonden bij Humanitas.

Ineke Huizing: ‘Door vrijwilligerswerk te doen, zie je weer eens andere mensen.’

Samen het dak op!
Het dak van het voormalige station Hofplein verandert hoe
langer hoe meer in een inspirerende uitgaansplek. De komende
tijd is er veel te doen.

Comfortabel ouder worden
‘Ik kende Humanitas al van de Roze Salon, een ontmoetingsplek voor homoseksuele ouderen’, zegt Slier.
‘Je kunt hier jezelf zijn, we voelen ons geaccepteerd.
Je kunt helemaal zelfstandig wonen in een levensloopbestendige f lat. En als het nodig is, wordt binnen
enkele dagen hulp geregeld. Er is hier altijd wat te
doen. Zelf geef ik taallessen aan allochtonen. Leuk
en dankbaar werk.’ Denkt u aan verhuizen of wilt
u thuis blijven wonen? De gemeente kan u ondersteunen. Misschien zijn aanpassingen aan uw woning nodig, of moet u toch op zoek naar een andere
woning. Bezoek VraagWijzer in uw buurt of kijk op
www.rotterdam.nl/langerthuis.

David Rozing

De straat opfleuren met bloembakken: dat is mooi. Maar de plantjes in de bakken hebben regelmatig
water nodig, anders verlept de boel. In de Kloosterbuurt pakken bewoners dit klusje op met jerrycans en
kruiwagens. In de winter zijn de hangende schelpen gevuld met violen, ‘s zomers maken die plaats voor
geraniums.

Wilt u iets doen voor uw buurt maar heeft u nog geen
concreet idee? Er zijn mensen die u daarbij kunnen
helpen. Op zaterdag 20 mei is op het Eudokiaplein
‘Initiatiefrijk Noord’, waar medewerkers van Opzoomer
Mee en leden van de gebiedscommissie u vertellen hoe
het werkt. Op www.opzoomermee.nl staan allerlei
voorbeelden van bewonersinitiatieven. Schuif aan bij
de high tea-tafels op 20 mei tussen 10.00 en 15.00 uur.
U kunt ook altijd naar spreekuren in de wijk. Zie
www.rotterdam.nl/nieuws/initiatiefrijk-noord

De Operadagen Rotterdam strijken er bijvoorbeeld neer met de
voorstelling ‘Voyager One’, over de onbemande satelliet die veertig
jaar geleden de ruimte in werd gezonden met begroetingen in
allerlei talen. En nu is het hoog tijd voor een update, met muziek
van nu, video en lichtinstallaties. De voorstelling is te zien van
16 tot en met 21 mei. Het weekend daarna, 26 tot en met 28 mei,
is het wijnfestival RYPP. Kwaliteitswijnen, pop-up restaurants en
verrassende acts, allemaal bovenop het dak.
Een hele zomer cultuur op het dak
Komende zomer is er een gevarieerd programma op het Hofpleindak.
Zo is op 10 en 11 juni het dak gratis toegankelijk tijdens de
Rotterdamse Dakendagen. Eveneens in juni is de voorstelling ‘Babel’
van het Hofpleintheater. In juli volgt het jaarlijkse openluchtfilmfestival Roffa Mon Amour. U kunt een kaartje kopen voor
het festival, maar u kunt ook het dak op om bijvoorbeeld iets te
drinken en van het unieke uitzicht te genieten. In het najaar gaat
het dak weer op slot tot de volgende lente. Op www.hofbogen.nl
staat meer informatie over activiteiten op en rond het dak en zijn
kaartjes voor evenementen te koop.
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