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Feest voor vrijwilligers:  
‘Omdat ze het verdienen’
Iedereen die zich vrijwillig voor 

anderen inzet, is donderdag 12 maart 

welkom op het vrijwilligersfeest. Het 

feest is in Theater Islemunda aan de 

Herenwaard en begint om 18.30 uur. 

Er is livemuziek en er zijn lekkere 

hapjes. ‘Het wordt genieten’, belooft 

Aad Broer. Hij is gebieds commissie

lid. De commissie organiseert het 

feest.

Het vrijwilligersfeest is een jaar

lijkse traditie. Aad Broer vertelt 

waarom. ‘Omdat ze het verdienen. 

Vrijwilli gers zijn vaak de stille 

krachten op de achtergrond. Ze 

zijn niet altijd zichtbaar. Dat willen 

we met het vrijwilligersfeest anders 

doen. Hier staan mantelzorgers en 

andere vrijwilligers in de schijn

werpers. We willen als gebieds

commissie met dit feest onze 

waardering uitspreken voor al 

die vrijwilligers die het leven van 

anderen prettiger en waardevoller 

maken.’ Bent u vrijwilliger in 

IJsselmonde, dan bent u van harte 

welkom. U kunt zich aanmelden 

door een email te sturen naar 

gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

‘Vrijwilligers  
en andere  
mantelzorgers  
in de schijnwerpers’

Jan van der Meijde

Hoe ouder hoe nieuwer
De heer en mevrouw LuchtenborgTromp vierden 10 februari met familie 

en vrienden hun 60jarig huwelijk. Meneer zat vroeger op de wilde vaart en 

was nog een tijd elektrisch lasser bij Piet Smit. Mevrouw was lang geleden 

verkoopster bij Jungerhans. Vroeger fietsten ze regelmatig, daar komt het niet 

meer zo van. ‘We hebben allebei nieuwe heupen. Hoe ouder we worden, hoe 

nieuwer we zijn.’ Het paar heeft twee dochters en drie kleinkinderen.

‘We willen vooral zingen’
‘Ik weet dat de lente komt, ik weet het nu héél zeker’. Tien meiden zongen het lied 17 februari in Huis 
van de Wijk De Focus in De Beverwaard. Onder begeleiding van buurtbewoonster Darling Tafleur. Elke 
dinsdagmiddag komt de groep er na schooltijd bij elkaar. Juf Darling Tafleur begroet elk kind met groot 
enthousiasme. ‘Wat ontzettend leuk dat je er weer bent!’

Ze legt uit: ‘We zingen liedjes 

van vroeger. Zo vergroten ze 

hun woorden schat. We doen ook 

Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 

liedjes. Het gaat niet alleen om 

zingen. De meisjes vergroten op 

deze manier ook hun zelfvertrouwen. 

Ze leren om naar elkaar te luisteren 

en krijgen meer respect voor elkaar.’

Toekomst
Asnath (8) is de jongste deelnemer. 

‘Heel hard zingen vind ik het leukst.’ 

Ze is nog piepjong, maar weet wat 

ze wil. ‘Eerst wilde ik dierenarts 

worden, maar toen zag ik op televisie 

bloed van dieren. Dat vind ik eng. 

Liever word ik advocaat.’ Marylise 

van 11 (‘bijna 12’) wil schooljuffrouw 

worden. Maar de meesten zijn niet zo 

met hun toekomst bezig. ‘We willen 

vooral zingen,’ zegt Quiny (10). In de 

pauze staan suikervrije limonade en 

bananen klaar. 

Optreden
In april komt er een optreden voor 

ouders en andere familie. De datum 

staat nog niet vast. ‘Het liefst ga ik 

daarna met de meisjes optreden 

voor ouderen in verzorgings huis 

De Wetering aan de Loevestein singel. 

Lijkt me mooi om zo jong en oud bij 

elkaar te brengen.’

Welkom!
Kinderen uit groep 5, 6 en 7 die 

alsnog mee willen doen, zijn welkom. 

Tafleur: ‘Ze kunnen me bellen op 

06 130 229 34. Maar ze kunnen ook 

op dinsdagmiddag om 15.30 uur 

binnenlopen in De Focus. Altijd 

goed!’

Zangjuf Darling Tafleur en 
haar leerlingen in De Focus

Jan van der Meijde

Lekker 
wandelen
Waar is het fijn wandelen in IJssel

monde en waar voelt u zich minder 

op uw gemak? U kunt het invullen 

op de digitale wandelkaart van 

de gemeente, die wil weten waar 

Rotterdammers graag wandelen, 

of juist niet. De gemeente is ook 

benieuwd naar de reden waarom u 

een bepaalde wandelroute kiest of 

uit de weg gaat. Met de antwoorden 

wil Rotterdam het wandelen in 

de stad aantrekkelijker maken. 

Zie www.verkeersenquete.nl/v/

wiljemetmelopen. Heeft u mooie 

verhalen over het wandelen 

in de stad? Laat het weten via 

rotterdamloopt@rotterdam.nl.

De Brein
brouwerij
Mensen met nietaangeboren 

hersen letsel kunnen op twee locaties 

ongedwongen uitgaan bij De Brein

brouwerij. 

Elke vierde vrijdag van de maand 

zijn er voor hen en hun familie en 

vrienden van 19.00 tot 22.00 uur live

muziekoptredens bij Laurens aan de 

Aesopusplaats 2. 

Spelletjes en workshop
Voor mensen die liever gezellig willen 

praten, een spelletje of een workshop 

willen doen, gaan elke vierde vrijdag 

van de maand van 19.00 tot 21.30 uur 

de deuren open bij Gemiva De Ibis, 

Hollands Tuin 294. Zie ook  

De Brein brouwerij op Facebook.

Gebiedscommissie
24 maart vergadert 
de gebieds commissie 
vanaf 19.30 uur in 
theater Islemunda, 
Herenwaard 17. 
U bent welkom om 
erbij te zijn. Kijk 
voor de agenda op 
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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@ gebiedscommissies@rotterdam.nl Volg ons ook op Facebook en Twitter
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