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Mensen die zich in hun vrije tijd inzetten, helpen mee om de samen-
leving beter en mooier te maken. Ouderen bezoeken, verenigingen 
laten draaien of activiteiten voor kinderen ondernemen, of ... Er is 
genoeg te doen. Wat drijft deze vrijwilligers? 

Bijdragen aan verandering

Albert Gort: ‘Door met elkaar in contact te blijven kan je spanningen voorkomen.’

Meneer Schoenmaker vierde 1 november zijn verjaardag. Hij werd 102 jaar.

Meneer en mevrouw Luijt-den Hollander waren 28 oktober 60 jaar getrouwd.

‘Iets betekenen voor je buurt, dat vind ik interessant’, zegt Albert Gort, 
bewoner van het Oude Noorden. ‘En ik ontwikkel mezelf.’ Gort is 
vrijwilliger bij buurtbemiddeling. ‘Het belangrijkste is dat mensen met 
elkaar in contact blijven. Buren kunnen dagelijks frustraties ervaren en 
hebben soms zelfs heftige ruzies. Vaak over geluidsoverlast. Door te blij
ven praten ontstaat meer begrip. Het gaat niet altijd goed, maar meestal 
wel.’ Gort werkte vroeger in het welzijnswerk en is op zoek naar een 
nieuwe baan. ‘In de tussentijd wil ik iets betekenen voor mensen. Als 
vrijwilliger kun je soms meer doen dan een professional. Wij kennen de 
wijk en de mensen goed en zijn een stabiele factor.’ Hij is ook vrijwil
liger bij ‘Werken aan werk’. Elke maandag houdt hij spreekuur in het 
Huis van de Wijk Mozaïek. ‘Hier komen mensen die werk zoeken, maar 
vaak moeilijk met een computer kunnen omgaan. Die help ik op weg.’ 
Wat hem voldoening geeft: ‘Soms merk je pas na een tijdje dat mensen 
positief veranderd zijn. En dat je daar dan aan bijgedragen hebt.’ 

Van harte gefeliciteerd

Maak de bijen blij
Tuinieren met groene manieren

Versteeg ziet via Stadskwekerij De Kas allerlei 
contacten ontstaan tussen buurtbewoners. ‘Iemand 
die veel over Blijdorp weet gaf hier een lezing. Een 
andere bewoner blijkt docent op de technische 
universiteit Delft. Ze onderzoekt met studenten hoe 
we ons gebouw duurzamer kunnen maken. Ook zijn 
we afhaalpunt voor Rechtstreex. Bewoners kunnen 
hier lokaal gemaakte voedselproducten kopen. Dat 
brengt nog meer mensen naar deze plek.’ Begin 
november hielden we een ‘Blije Bijen Bollenplant
dag’. Bewoners met een geveltuin of andere groene 

plekken kregen gratis bollen. Die geven in het vroege 
voorjaar bloemen waar bijen dol op zijn. ‘We doen 
dit omdat we ons betrokken voelen bij de natuur. De 
uitdeelactie is ook bedoeld als waardering voor bewo
ners die op een groene manier bezig zijn. Al trek je 
maar een paar tegels uit je stoep, ook dat helpt. Zo
wel tegen wateroverlast als om insecten aan te trek
ken.’ De actie kreeg steun via een bewonersinitiatief. 
Stadskwekerij De Kas zit aan de Van Beuningenstraat 
22. Meer informatie op www.stadskwekerijdekas.nl 
en www.facebook.com/stadskwekerijdekas. 

Het gaat goed met Stadskwekerij De Kas in Blijdorp. Steeds meer bewoners weten hem te vinden. Lezin-
gen, verkoop van plantjes, groenadvies, er kan een heleboel. Initiatiefnemers zijn bewoners Eva Bes en 
Marja Versteeg. Ze vragen aandacht voor ecologisch tuinieren en verantwoorde opvang van regenwater. 

Soms zien plantenbakken er verwaarloosd uit. Voorbijgangers gooien er papiertjes, blikjes of andere 
rommel in. Gelukkig zijn er bewoners die zich hun lot aantrekken. Anneke Smit bijvoorbeeld. Ze vroeg 
met succes een bewonersinitiatief aan om twee bakken weer een nieuw leven te geven.

Nieuw leven voor plantenbakken
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Marja Versteeg (l) ziet steeds meer Blijdorpers verschijnen in Stadskwekerij De Kas. Ook de bollenactie trok nieuwe bezoekers.

Houdt u van gitaarmuziek? Leerlingen en docenten 
van de Gitaaracademie laten horen wat ze kunnen 
met dit instrument. Dit gebeurt tijdens het tradi
tionele Open Podium in de Bergsingelkerk. Er zijn 
verschillende muziekstijlen, solisten en ensembles, 
jongeren en ouderen. De optredens geven een goede 
indruk van alle niveaus en leveren een gevarieerd 
programma op. Het Open Podium wordt georga
niseerd door Bergsingelkerk en het GitaarPodium 
Rotterdam. Zondag 18 november om 13.30 uur, 
Bergsingel 150. Kaartjes kosten 2 euro. 

Bijzondere mensen uit Noord van vroeger en nu. 
Die zijn te zien in een fototentoonstelling in Studio 
de Bakkerij. De opening is 22 november om 19.30 
uur. Om 20.00 uur volgt een speciale filmavond, 
in samenwerking met CineNoord: Wat zit jij nou 
te kijken!? Bewoner Fatima  Lamkharrat vertelt en 
laat filmfragmenten zien. Kaartjes kosten 4 euro. 
De fototentoonstelling is te zien tot eind januari en 
is onderdeel van de decembervoorstelling van Studio 
de Bakkerij ‘Rotterdam vergeet je niet’. Studio de 
Bakkerij zit aan de Bergweg 283. 

Gitaren op Open Podium Bijzondere Noorderlingen

Anneke Smit: ‘Nieuwe planten trekken hopelijk meer vlinders aan.’
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‘We wonen hier nog niet zo heel lang’, zegt me
vrouw Smit. ‘Maar ik zag al snel dat de planten
bakken als afvalbak werden gebruikt. Ze staan in 
de Jacob Loisstraat, voor de kerk De Schutse. De 
gemeente plaatste de bakken ooit om meer groen 
en vlinders in de wijk te krijgen. Dit voorjaar was 
er een wijkschouw met bewoners, ambtenaren en 
wijkraadsleden. Het was niet duidelijk of er afspra
ken waren over het onderhoud. Met het bewoners
initiatief kregen we geld voor planten, aarde en 
materialen. Zelf heb ik niet zoveel verstand van 
tuinieren. Een andere bewoner geeft ons advies. Zo 
staan de bakken er straks weer mooi bij.’

NoordStadskrant

Via de zes wijkraden in Noord kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke 
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. De wijkraadsleden zijn gekozen door 
de Rotterdammers en vertegenwoordigen de inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven 
die Noord leuker en beter maken. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de wijkraden doen.

Meer informatie

 www.rotterdam.nl/noord

 14 010

 wijkraden@rotterdam.nl

 facebook.com/GebiedNoord

 twitter.com/noord_rdam


