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Van links naar rechts: Helène Mast, 
Karima Balazaani en Linda Mahdar

Arnoud Verhey

Nuttig onverwacht bezoek
Wijknetwerkers, wijkmanagers, 

Woonbron, Havensteder, de afdeling 

Werk en Inkomen van de gemeente 

en mensen van PIT010: in duo’s 

trekken ze door Lombardijen en de 

Beverwaard en bellen aan bij mensen. 

Wijknetwerker Helène Mast: ‘We willen 

weten hoe het met de bewoners gaat 

en we hebben als cadeau een plantje 

bij ons. Kunnen we u ergens mee 

helpen? We hebben flyers bij ons met 

adressen van instanties die kunnen 

helpen als mensen zijn vastgelopen.’

Het idee komt van Karima Balazaani 

van Werk en Inkomen: ‘We hebben 

het idee dat je met deze bezoeken 

beter kunt samenwerken. Instanties 

bieden met elkaar hun diensten aan 

bij de voordeur van de bewoner.’ 

Helène Mast: ‘Voor je het weet, zijn 

we met elkaar in gesprek. Ik zag 

laatst dat iemand op Like-je-Wijk 

had geschreven: “Vandaag was de 

gemeente op bezoek”, met een hartje 

erbij.’ Ook Linda Mahdar aan de 

Bolnesservliet kreeg onlangs bezoek 

van zo’n duo. Niet dat ze hulp nodig 

heeft, maar ze was wel blij verrast. 

‘De gemeente en welzijn, dat is ver 

weg voor mijn gevoel. En nu staan ze 

ineens voor deur met een cadeautje 

en een praatje’.

Veel te doen  
deze zomer
Deze zomer hoeven kinderen 
zich niet te vervelen. Er zijn 
lucht kussens, spelletjes en 
work shops. Ze kunnen naar 
de circusspeelplaats en sumo-
worstelen. 

Dat kan 8,12, 22 en 29 augustus 

van 12.00 tot 16.00 uur op het 

Prinsenplein. En 16 augustus 

van 14.00 tot 18.00 uur op de 

Schinnen baan. Op de Krajicek 

Playground Pascal in Lombardijen 

is elke dag wel wat te doen. Van 

kickboksen tot basketbal en van 

peuteractiviteiten tot kinderdansen. 

Mamacafé
Voor ouders met kleine kinderen 

is het Mamacafé 21 juli en 

25 augustus van 10.00 tot 12.00 uur 

in Speeltuin IJsselmonde. Ook 

kunnen vrouwen zich aanmelden 

voor Empowerment en beweging 

vanuit huis. En voor een online cursus 

over goed zorgen voor jezelf. Kijk 

voor aanmelden en meer informatie 

op www.pit010.nl en Like je Wijk op 

Facebook.

Vakantie
De gebiedspagina 
van IJsselmonde gaat 
even ‘met vakantie’. 
De volgende editie 
met nieuws uit het 
gebied verschijnt 
26 augustus.

Ontdek IJsselmonde  
in het streekarchief 
Streekarchief Eiland IJsselmonde is 

dé plek voor een ontdekkingsreis naar 

de geschiedenis van IJsselmonde. ‘Je 

vindt bij ons bijvoorbeeld stambomen 

die teruggaan tot in de middel eeuwen, 

geschiedenisboeken en een zoek-

machine met 250.000 akten van de 

burgerlijke stand. En we hebben veel 

foto’s en schilderijen van IJsselmonde 

in vroeger tijden’, vertelt waar nemend 

voorzitter Gerard van Winckelhoff van 

het streekarchief.

De vrijwilligers van het archief staan 

klaar om bezoekers de weg te wijzen 

in het historische paradijs naast de 

stadswinkel aan de Herenwaard. 

Door het coronavirus is het archief 

nu alleen op donderdag en vrijdag 

open van 10.00 tot 14.00 uur. Wie 

langs wil gaan, moet van tevoren 

een afspraak maken. Dan kunnen 

gezochte documenten alvast 

worden klaargelegd. Bij een bezoek 

wordt extra op veiligheid gelet. Met 

steun van een bewonersinitiatief 

zijn plexiglas tussenwanden bij 

de werkplekken neergezet. Er 

zijn handgelpompjes en bureaus 

en toetsenborden worden vaak 

gedesinfecteerd. Het streekarchief 

heeft ook een webshop waar 

bijzondere boeken over IJsselmonde 

kunnen worden besteld. Kijk op 

www.streekarchiefijsselmonde.nl.

Vrijwilligers maken u wegwijs 
in het historisch paradijs 

Jan van der Meijde

TV Zuid met nieuws  
over IJsselmonde
IJsselmonde gaat in augustus kennismaken met TV IJsselmonde 
Wijkjournaal. Een gevarieerd wijkjournaal dat elke twee weken te zien 
is via Open Rotterdam en op YouTube via TV ZUID. TV IJsselmonde is 
onderdeel van het nieuwe TV Zuid dat ook wijkjournaals voor Charlois 
en sinds kort voor Feijenoord maakt. En TV Zuid komt weer voort uit 
TV Charlois dat al twaalf jaar met wijkjournaals aan de weg timmert. 

Maatschap Kennis Werkt is de 

organisator en bundelde via drie 

bewonersinitiatieven in IJsselmonde, 

Charlois en Feijenoord de krachten 

tot één gebiedszender voor Zuid. 

TV Zuid wil mensen in IJsselmonde 

betrekken bij het maken van 

uitzendingen. ‘Denk aan stage-

plekken en vrijwilligerswerk. Het 

doel is ambitieuze en talentvolle 

zuider lingen op te leiden zodat ze 

ook echt mee kunnen doen’, zegt 

Tim Slobbe van Kennis Werkt. De 

organisatie wil dat ook bewoners 

een actieve rol gaan spelen bij 

de wijk journaals, waarin elke keer 

minimaal twee onderwerpen uit 

IJsselmonde voorbijkomen. Slobbe: 

‘We hebben al contacten gelegd met 

wijk net werkers, wijkmanagers en 

buurtvaders. In augustus begint een 

proef periode van een half jaar. We 

gaan er van uit dat onze aanpak net 

als in Charlois goed aanslaat.’

De buurtvader is te zien 
in een van de eerste 
wijkjournaals

TV Zuid

Gebiedscommissie
De gebieds commissie 
vergadert dinsdag 
25 augustus. De 
locatie en de agenda 
staan een week 
van tevoren op 
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde. 

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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