
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 IJsselmonde 
leuker en beter maken.

Jaco van Velden is gebiedscommissielid. Hij woont met plezier in 
Oud-IJsselmonde, maar zet zich graag in voor het hele gebied.

Meer investeren in scholen

Jaco van Velden: ‘Het opknappen van de winkels zou een opsteker zijn.’

Het echtpaar Molenaar-Sint Annaland was 10 september 60 jaar getrouwd.

Het echtpaar Laurens-van Klaren vierde 17 september hun huwelijksjubileum.

Van Velden heeft een duidelijke wens: IJsselmonde aantrekkelijker ma-
ken voor gezinnen en opgroeiende kinderen. ‘Ik wil bijvoorbeeld dat 
winkelgebieden worden verbeterd. Het gebied rond de Keizerswaard 
moet nodig worden opgeknapt. Dat is erg belangrijk voor de buurten 
rond het winkelcentrum.’ Hij wil ook dat er meer geld gaat naar scho-
len in de Beverwaard en Lombardijen. ‘Rotterdam heeft een mooi pro-
gramma met investeringen voor een deel van Rotterdam-Zuid. Maar de 
scholen in IJsselmonde profiteren daar nog niet van. In dat programma 
werken scholen, ouders en welzijnswerk samen om kinderen beter te 
laten presteren op school. Kinderen in IJsselmonde zouden hier ook 
heel veel aan kunnen hebben.’ Wilt u Van Velden en zijn collega’s aan 
het werk zien? Dinsdagavond 16 oktober vergadert de gebiedscommis-
sie vanaf 20.00 uur. De plek en de agenda staan een week van tevoren 
op www.rotterdam.nl/ijsselmonde.

De heer en mevrouw Molenaar-Sint Annaland reden 10 september met 
de familie in een historische tram door Rotterdam. Zo vierden ze hun 
60-jarig huwelijk. Meneer Molenaar werkte als elektrotechnicus. Me-
vrouw werkte voor haar trouwen bij de Rotterdamsche Bank. 
De heer en mevrouw Laurens-van Klaren vierden hun 60-jarig huwe-
lijk met hun familie in verzorgingshuis Sonneburgh. Meneer Laurens 
was woningstoffeerder bij meubelzaak H.H. de Klerk, mevrouw was 
coupeuse bij modewinkel de Zuiderster.

Diamanten echtparen

Jong en oud pakten de kwast
Muurschildering Aafje Meerweide

Nel Bosman (77) deed ook mee. Ze is vrijwilligster bij 
Aafje Meerweide en woont er in de buurt. Het schilde-
ren vond ze een feest. ‘Ik had zoiets nog nooit gedaan. 
Maar dit was zó leuk. Vooral ook omdat leerlingen 
van VSO Herenwaard meededen. Als er weer ergens 
een muurschildering moet komen, sta ik vooraan.’ Op 
de lange muurschildering zijn spelletjes van vroeger 
en van nu te zien. Maar hoe is die muurschildering er 
gekomen? Zorgcoördinator Jannina Vrijhof: ‘Ouderen 
en de leerlingen van VSO Herenwaard kwamen in 

workshops bij elkaar. Samen bedachten ze wat er 
op de muur moest komen. Kunstenaars deden het 
voorwerk. Ze maakten schetsen die bewoners en 
scholieren daarna met kleuren hebben afgemaakt.’ 
De gebiedscommissie betaalde graag mee aan dit 
bijzondere initiatief van bewoners. Oud en jong 
beschilderden de fietsenstalling in vijf dagen tijd. En 
er kwam meer hulp. Vrijhof: ‘Toen we bezig waren, 
passeerde een busje met bouwvakkers. Ze stapten uit 
om ons te helpen met schilderen. Gaaf toch?’

De voorkant van woonzorgcentrum Aafje Meerweide aan de Grote Hagen ziet er sinds een paar weken 
een stuk vrolijker uit. Bewoners van het centrum, buurtbewoners, vrijwilligers en scholieren beschilder-
den de meterslange achterzijde van de fietsenstalling. De muur staat langs de stoep die naar het woon-
zorgcentrum leidt.

Iedereen verdient een gelijke behandeling. Over dit onderwerp kunnen buurtbewoners op zaterdag 
20 oktober met elkaar in gesprek in Het Lichtpunt. Gespreksleiders helpen mee bij de gesprekken. 
Jongeren zijn ook bijzonder welkom. De Rotterdamse artiest Bjorn Romy is er ook bij. 

Goed gesprek met Bjorn Romy
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De meterslange muurschildering toont spelletjes van vroeger en nu. 

Mevrouw E.G. Rompes uit Lombardijen werd 12 sep-
tember 100 jaar. Ze is jarenlang lerares handwerken 
geweest. Ook reisde ze naar verre landen. Ze houdt 
veel van de natuur. De laatste tijd laat haar geheu-
gen haar wat in de steek. ‘Maar over vroeger weet ze 
alles nog’, vertelt haar schoonzus. ‘Pas was de radio 
stuk. Ze belde me op, omdat het zo stil in huis was. 
En ineens zegde ze uit haar hoofd een Duits gedicht 
op. Dat kende ze nog uit haar schooltijd.’

Oud-lerares 100 jaar

Felicitaties voor mevrouw Rompes van commissielid Johan Verbeek.
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Voor de gesprekken beginnen, praat Bjorn Romy 
over hoe belangrijk gelijke behandeling is. Daarna 
kunnen buurtbewoners aan tien tafels verder praten. 
Organisator Sefa Akbulut: ‘Iedereen is welkom. Jong 
en oud, rijk en arm. Het zijn juist de verschillende 
achtergronden van mensen die deze gesprekken boei-
end kunnen maken. Zo kunnen er nieuwe ideeën en 
acties ontstaan waardoor we in de wijk meer begrip 
voor elkaar krijgen.’ Aan het eind van de middag 
staan er voor de deelnemers hapjes en drankjes klaar. 
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Dag van de 
Dialoog waar ook de gemeente aan meedoet. Het 
evenement begint om 15.30 uur. Het Lichtpunt is 
aan het Homerusplein 7 in Lombardijen.

Meer informatie

 www.rotterdam.nl/ijsselmonde

 14 010

 gebiedscommissies@rotterdam.nl

 Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

 facebook.com/gebiedijsselmonde

 twitter.com/GebiedIJmonde
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Week 40

Vorig jaar deden veel mensen mee met de tafelgesprekken.
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