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Jeugdland 2016 in de wei

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
gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen
de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Rozenburg leuker en beter maken.

Drive-in bioscoop op de Landtong

Filmpje pakken in de auto
De drive-in bioscoop is een initiatief van Rozenburgers Barry Leenderts, Jeroen Leenderts, Tim Brinkman en Jeffrey Hoogenboom. ‘Vroeger werd er op
ons dorp van alles georganiseerd, maar er gebeurt
steeds minder’, vertelt Barry. ‘Om daar iets aan te
doen, hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. Zo
ontstond het idee om op het terrein voor het Educatief informatie Centrum (EIC) een drive-in bioscoop
te organiseren. De gebiedscommissie vond het een

prachtig plan, EIC gaf direct toestemming en ook de
gemeente reageerde enthousiast.’ Wat gaat er gebeuren? ‘Bewoners kunnen vanaf 18.30 uur inrijden. Om
19.00 uur starten we met een familiefilm, Despicable
Me 2. Om 21.00 uur start de tweede film: Focus, een
romantische actiefilm. Het geluid is te horen over de
autoradio. Voor wie wat wil drinken of snacken is er
een horecagelegenheid. De toegang is gratis, maar…
vol is vol.’

Dick van Baarsel

De motor uit, leuning naar achter, schoenen onder de stoel, een bak popcorn op schoot en … relaxed in je
eigen auto naar een film kijken. Dat is de formule van de drive-in bioscoop. Uitgevonden in Amerika en daar
nog steeds razend populair. Keertje meemaken? Kom dan zaterdagavond 31 oktober naar de Landtong.
En beleef de eerste echte Rozenburgse Drive-In Bios.

Bethslot Woldeamanuel is de beste Jeugdlandvrijwilliger van 2015.

Jeugdland Rozenburg staat volgend jaar in het teken van
groene weiden, klompen en boerderijdieren. Dat hebben
de Jeugdlandvrijwilligers op 8 oktober bepaald, tijdens de
evaluatieavond van afgelopen zomer. Een meerderheid stemde
voor het thema ‘boerderij’.
Naast de evaluatie van Jeugdland 2015 stond ook de verkiezing van
de vrijwilliger van het jaar op de agenda. Voor de eerste keer in de
geschiedenis van het jaarlijkse kinderfeest ging de prijs naar een
junior vrijwilliger: Bethslot Woldeamanuel (14). Hij ontving een
ingelijst certificaat, een bos bloemen en een cadeaubon van Van
Leeuwen Tweewielers.

Volgend jaar weer

David Rozing

Bethslot hielp dit jaar voor het eerst mee, als maatschappelijke stage
voor het Maerlant College. ‘Ik heb een fantastische week gehad, met
onwijs veel lol’, vertelt de trotse winnaar enthousiast. ‘Ik was ingedeeld bij sport & spel en de technische dienst. Klusjes doen dus, en
helpen bij de spelletjes. Het allerleukste was het vlotvaren. Samen
met een vriend moest ik het water in om de vlotten weer naar de
kant te brengen. Dat was echt lachen. Volgend jaar kom ik zeker
terug. Niet als stage, maar gewoon voor de pret!’

Gezocht: klaar-overs

Voor het EIC-gebouw komt een opblaasbaar filmscherm van tien bij veertien meter dat bestand is tegen alle weersomstandigheden.

Jong010 in de klas

Is het u al opgevallen? Sinds de zomer staan er geen
verkeersbrigadiers meer aan de Laan van Nieuw Blankenburg.
Jarenlang zorgden zij ervoor dat de leerlingen van basisscholen
De Rozenhorst en De Rank veilig konden oversteken. Nu niet
meer. Noodgedwongen, omdat er te weinig vrijwilligers zijn.

De eerste Rozenburg-editie van de Rotterdamse kinderkrant Jong010 is uit. Op maandag 12 oktober
ontvingen alle basisschoolleerlingen van 7 tot en met 12 jaar een exemplaar.

‘Het is levensgevaarlijk en onverantwoord met het drukke verkeer.
Helemaal nu de Volgerweg is afgesloten’, zegt Rianne Bestebroer.
‘Mijn kinderen zitten in groep 2 en 3 van De Rozenhorst. Ik moet
er niet aan denken dat zij of hun klasgenootjes worden aangereden.’ Rianne wil dat er aan de Laan van Nieuw Blankenburg weer
zo snel mogelijk klaar-overs staan. Daarom is zij een actie gestart
om vrijwilligers te werven. ‘Ik heb uitgerekend dat we een poule
van veertig verkeersbrigadiers nodig hebben. We kunnen dan elk
dagdeel vullen, waarbij iedereen maar één keer in de week hoeft te
helpen. Een kleine moeite voor belangrijk werk!’
David Rozing

Jong010 is dé gratis lokale krant voor basisschoolleerlingen in Rotterdam. De journalisten vullen samen
met kinderen en basisscholen de voor- en achterpagina’s van alle edities met lokaal nieuws. De binnenpagina’s van alle kranten zijn gelijk en bestaan uit
Rotterdams nieuws uit alle gebieden. Met steun van de
gebiedscommissie verschijnt de kinderkrant voortaan
ook in Rozenburg, in elk geval tot eind 2016. In de eerste Rozenburg-editie van oktober staan artikelen over
alle drie de basisscholen in ons dorp: de bijenles van
groep 7 en 8 van OBS De Phoenix bij kinderboerderij
De Beestenboel, de bakwedstrijd van groep 8 van RKBS
De Rozenhorst en het bezoek van groep 7 van PCBS
De Regenboog aan het Educatief informatie Centrum
(EIC). Nieuwsgierig? U kunt de krant online bekijken
en lezen op www.jong010.nl.

Hoe kunnen Rozenburgers zich aanmelden? ‘Door te mailen naar
verkeersbrigadiersrozenburg@gmail.com of gebiedRozenburg@
rotterdam.nl. Ik ben ook bezig met een Facebook-pagina. Die gaat
binnenkort live.’

Groep 8 van basisschool De Phoenix is enthousiast over Jong010.

Gebiedscommissie op wijksafari
De gebiedscommissie gaat de wijken in en Kooylandt
heeft de primeur. Op woensdag 28 oktober staat de
commissie van 19.00 tot 21.00 uur met een verwarmde partytent aan de Abelenlaan, tussen de Goudenregenstraat en Rozenstraat. Waarom deze actie?
Vicevoorzitter Marjon McElligott: ‘Wij zijn er voor de
Rozenburgers. Om ons werk goed te kunnen doen,
willen we graag weten wat er in het dorp leeft, wat

Namens de gebiedscommissie waren voorzitter Frank Schellenboom
en vicevoorzitter Marjon McElligott aanwezig.

de bewoners belangrijk vinden en wat hun ideeën en
wensen zijn. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen in het gebiedskantoor of langskomen bij onze
kraam op de markt. Maar dat is toch een drempel.
Daarom draaien we de rollen om en komen we zelf
naar de mensen toe. Op een plek midden in de wijk en
na het avondeten. We hopen in Kooylandt op een hoge
opkomst. De koffie en thee staan klaar!’

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

