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De veelzijdige brassband 
in Park Schinnenbaan

Jan van der Meijde

Vrolijke noten van One Roots Brassband
One Roots Brassband Beverwaard 

speelt de sterren van de hemel. 

Binnen kort helemaal, want ze hebben 

er via een bewonersinitiatief een 

paar trompetten bijgekregen. ‘Dat 

geeft veel meer vibe beats’, weet 

Madaleina Rocha. Ze is een van 

de moeders achter de brassband. 

Haar dochter speelt mee. Net als 

21 andere kinderen. ‘En vaak spelen 

we als moeders ook mee in de band.’

Buurtbewoonster Engracia Castelen-

Vliet richtte de band een half jaar 

geleden op, samen met haar man.  

‘Ik zag kinderen op straat rond-

zwerven en wilde wat voor ze 

doen.’ Dat is goed gelukt. Meedoen 

is gratis, want de gezinnen die 

mee doen, hebben niet veel geld. 

Castelen-Vliet: ‘Ik betaal alles uit 

eigen zak. Fijn als meer mensen ons 

willen steunen.’ 

Vanuit de brassband gebeurt 

trouwens meer. ‘We hebben een 

knutsel club en een koor, en we 

sporten met elkaar. We houden 

ook de straat schoon samen.’ One 

Roots Brassband Beverwaard treedt 

graag op in de wijk. Voor ouderen 

in de IJsselburgh en de Wetering 

bijvoorbeeld. Ook meedoen of 

de brassband steunen? Mail naar 

onerootsbrassband@gmail.com.

Vragen?  
Even bellen!
De Huizen van de Wijk in 
IJsselmonde zijn helaas nog 
niet open. Normaal bent u er 
welkom voor een kop koffie en 
wat gezellig heid en kunt u er 
terecht met een vraag. Uw vragen 
worden ook nu beantwoord, 
vooral via de telefoon. 

In alle Rotterdamse gebieden 

hebben de welzijnsorganisaties een 

bel team, ook in IJsselmonde. Daar 

kunt u terecht voor praktische hulp of 

als u gewoon een praatje wilt maken. 

Samen kijken we wat we voor u 

kunnen doen. 

PIT 010
Heeft u een hulpvraag, maakt u zich 

zorgen of heeft u behoefte aan een 

praatje? Bent of kent u iemand die 

bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het 

halen van boodschappen? Bel dan 

naar Huis van de Wijk Grote Hagen. 

Het belteam van PIT 010 zit voor u 

klaar. Het nummer is (010) 760 02 46. 

Het belteam is bereikbaar van 

maandag tot en met vrijdag tussen 

09.00 en 17.00 uur.

Gebiedscommissie
14 juli vergadert de 
gebiedscommissie 
online. De bijeen-
komst begint om 

19.30 uur. Meeluis-
teren en meekijken? 

Dat kan via https://
gebiedscommissies.

notubiz.nl. De 
onderwerpen van de 

vergadering staan 
een week van tevoren 
op www.rotterdam.nl/

ijsselmonde. Wilt u 
inspreken? Mail het 

onderwerp 13 juli 
voor 12.00 uur naar 

gebiedscommissies@
rotterdam.nl.

Op bezoek bij 75-plussers 
Tring! De bel gaat, welzijnsorganisatie PIT 010 aan de deur. Zo gaat 
het sinds 2016 bij honderden 75-plussers in IJsselmonde. In coronatijd 
was het even stil, maar nu zijn de bezoeken weer begonnen. Bij een 
gesprek aan huis wordt gevraagd hoe het gaat en of er misschien 
extra steun nodig is.

Benyounes el Majdoub, coördinator 

van deze bezoeken in IJsselmonde: 

‘Mensen kunnen best eenzaam zijn, 

we kunnen helpen om daar iets aan 

te doen. We helpen bijvoorbeeld bij 

de aanvraag van extra thuiszorg.’ 

Vrijwilliger Elviera van den Berg 

vertelt: ‘Als er ondersteuning nodig 

is, houden we na het bezoek de 

vinger aan de pols om na te gaan of 

het beter gaat.’

Margaretha Brouwer-Bout (87) woont 

in IJsselmonde en is een van de 

ouderen die onlangs bezoek kreeg. 

‘Ik was er blij mee’, zegt ze. Zelf heeft 

ze niet echt hulp nodig. ‘Ik doe aan 

van alles mee in deze ouderenflat, 

maar ik weet genoeg mensen die wel 

een zetje kunnen gebruiken. Ik zeg: 

kom van de bank af! En als dat niet 

lukt, kunnen Benyounes en Elviera je 

daar wel mee helpen.’

Margaretha Brouwer-Bout met 
Benyounes el Majdoub en 

Elviera van den Berg

Jan van der Meijde

De natte krat van Tijs 
Tijs van Ruth heeft weer wat. De 

groene uitvinder, die woont aan de 

Koninginneweg, was vorig jaar in 

het nieuws met een dakcontainer 

die regenwater opvangt voor het 

doorspoelen van het toilet. Nu heeft 

hij iets heel anders in de aanbieding: 

de natte krat. Tijs: ‘Het is een 

combinatie van een regenton en een 

plantenbak. De ton is een reservoir 

voor regenwater. Op de ton groeien 

planten. Die planten staan met een 

touw in verbinding met het water en 

zuigen zo het water op. Veel beter 

dan kraanwater natuurlijk.’

De gemeente Rotterdam, drie water-

schappen en de provincie stopten 

geld in de ontwikkeling van zijn natte 

krat. De krat is er nu in een forse 

mooi vormgegeven uitvoering voor 

bedrijven en overheden en kost zo’n 

1.200 euro per stuk. 

Zelf maken
Van Ruth: ‘Mensen kunnen ook 

zelf een natte krat maken. De 

bouwtekening staat op mijn website: 

www.waterleider.nl. Mijn buurvrouw 

probeerde het en zette met een al 

bestaande regenton voor 16 euro 

een natte krat in elkaar.’ Later dit jaar 

wil de uitvinder ook een kant-en-klare 

familieversie van de natte krat op de 

markt zetten.

Tijs van Ruth en zijn combinatie 
van regenton en plantenbak

Jan de Groen

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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