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De bewonerscommissie 
van Zonnetrap

Jan van der Meijde

Zonnetrap veertig jaar jong
Het is misschien wel het opvallendste 

gebouw in Lombardijen: senioren

wooncentrum Zonnetrap aan de 

Molenvliet. Een complex met binnen

hallen en pleinen: een dorp op zich. 

‘Het is een trap naar de zon. Die 

schijnt bij ons altijd’, zegt Lia de Bot. 

Ze woont hier vanaf het prille begin. 

‘Mijn man Otto en ik kwamen er 

in 1979 als huismeestersechtpaar 

werken. Toen waren we 30. We 

wonen er nog steeds.’ Dit jaar 

bestaat Zonnetrap veertig jaar: een 

jaar vol feesten. 

Bijzonder
Los van het jubileum is er altijd wat 

te doen voor de bewoners van de 

170 woningen. De Bot: ‘Zingen, 

film, quizavonden, bingo en meer.’ 

Maar er is ook een wasserette, 

een biljart  tafel, een gym club, een 

computer  club en een kinder crèche. 

Ook bijzonder: Zonnetrap werkt 

nauw samen met Accent op Zuid, 

de school voor speciaal onderwijs 

aan de Pythagoras weg. Bewoonster 

Bep van den Heerik: ‘De leerlingen 

verzorgen bij ons de planten en 

halen het zwerfvuil weg. Ze vieren 

ook Kerstmis bij ons. De kinderen 

voelen zich hier thuis. De school 

heeft een restaurant waar we als 

bewoners van Zonnetrap graag 

gaan eten.’

Vrijheids maaltijd
5 mei is het 75 jaar geleden dat 

Nederland werd bevrijd. Dat kan op 

veel verschillende manieren worden 

gevierd. Bijvoorbeeld met een 

vrijheidsmaaltijd. Mensen die met 

straat en buurtgenoten zo’n maaltijd 

willen organiseren, kunnen er via 

een bewonersinitiatief subsidie voor 

krijgen. Zie www.opzoomermee.nl. 

De aanvraag moet uiterlijk 23 maart 

binnen zijn bij Opzoomer Mee.

Liedjes schrijven 
In zes lessen leren hoe je  met 

muziek erbij  een goed liedje kunt 

schrijven. Dat kan vanaf 31 maart in 

Theater Islemunda. Buurtbewoonster 

Bronte Lavendel verzorgt de cursus. 

Bronte: ‘De bedoeling is dat we 

songs gaan maken over de buurt 

waar mensen wonen.’

Meedoen kost 3 euro per les. 

Vanaf dinsdag 31 maart elke week 

van 17.30 tot 19.00 uur in Theater 

Islemunda aan de Herenwaard. 

Belang  stelling? Kijk op Facebook of 

Instagram bij Bronte Lavendel.

Twee keer gefeliciteerd 
Mevrouw BodevingRosenquist werd 23 februari 101 jaar. Ze woont aan de 

Ravenswaard. Gebiedscommissielid Ria Bronsgeest ging bij haar langs om 

te feliciteren. De heer en mevrouw ÖztürkŞencan van de Molièreweg vierden 

27 februari hun 60jarig huwelijk. Gebiedsnetwerker Hans Bours bracht hen 

die dag een mooie bos bloemen.

Mevrouw 
Bodeving-Rosenquist

De heer en mevrouw 
Öztürk-Şencan

Jan van der Meijde 

Buurt is welkom in  
pluktuin aan de Reyerdijk 
Rond de Pelgrimskerk aan de 

Reyer dijk ligt een bijzondere tuin. 

De buurt is welkom om er van alles 

te komen plukken. ‘We hebben 

frambozen, druiven, bosbessen, 

aard beien, kruiden en nog veel 

meer’, zegt Liesbeth MaurerVisser 

van het project Groenservice van 

Pameijer. Samen met de kerk heeft 

Pameijer deze tuin opgezet. Cliënten 

houden de planten bij en wieden 

onkruid. MaurerVisser: ‘Mensen 

uit de buurt weten ons te vinden. 

En niet alleen voor het fruit en de 

kruiden. Elke woensdagmiddag 

staan van 13.30 tot 16.00 uur de 

deuren open voor koffie, bingo, film, 

vogelhuisjes maken en meer. Altijd 

gezellig en het is een goed medicijn 

tegen eenzaamheid. We hebben een 

trouwe club van vaste bezoekers. 

Ook cliënten van Pameijer kunnen op 

de woensdagmiddagen aansluiten. 

Er is altijd plek voor nieuwe buurt

bewoners. Wat niet iedereen weet: 

we hebben in de tuin een schuur 

waar mensen uit de buurt hun fietsen 

kunnen laten repareren.’

Liesbeth Maurer-Visser 
met de tuinmensen 
van Pameijer

Jan van der Meijde 

Gebiedscommissie
24 maart vergadert 
de gebiedscommissie 
vanaf 19.30 uur in de 
IJsselburgh aan de 
Schinnenbaan 130. 
U bent van harte 
welkom. Zie op 
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde voor de 
agenda.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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