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20 jaar stadsmariniers: ‘Wees geïnteresseerd’
Al 20 jaar zijn de stadsmariniers 
actief in Rotterdam. Marcel Dela 
Haije is met zijn 16 dienstjaren 
de langstzittende. Muzaffer 
Yuksekyildiz is de nieuwste 
stadsmarinier, hij versterkt 
het team vanaf december als 
stadsmarinier in Carnisse. 

‘Rotterdammers zijn heel blij dat ze 

de stadsmarinier op straat kunnen 

aanspreken’, zegt Dela Haije. ‘En dat 

die direct actie onderneemt. We 

gaan meteen aan de slag om 

veiligheidsproblemen op te lossen, 

maar maken ook werk van dieperlig-

gende oorzaken. Die combinatie is 

wel echt kenmerkend aan deze 

functie.’

Wijken ‘heroveren’
De functie ontstond 20 jaar geleden 

om onveilige wijken te ‘heroveren’ en 

te verbeteren. De eerste stadsmari-

niers moesten de stad vooral veiliger 

maken. Dit beeld van de stadsmari-

niers is inmiddels verbreed. ‘Toen 

waren er veel zichtbare problemen in 

de wijken. De veiligheidsindex 

scoorde in veel gebieden laag. De 

stadsmariniers pakten dit probleem 

samen met hun partners aan - en met 

succes: de stad is veel veiliger 

geworden.’

Diverse stad
De afgelopen 20 jaar zijn de stads-

mariniers veranderd, vertelt Dela 

Haije. ‘Toen ik begon waren er 12 

mannelijke stadsmariniers van boven 

de 50 jaar. Nu zijn er 8 stadsmari-

niers: mannen en vrouwen, met 

uiteenlopende leeftijden, culturele 

achtergronden en werkervaring.  

Deze diversiteit levert meerwaarde 

op: we komen tot nieuwe inzichten en 

oplossingen. In zo’n superdiverse 

stad als Rotterdam is dat belangrijk. 

Dat is een positieve ontwikkeling.’

Verbindende rol
Vanaf 1 december start Muzaffer 

Yuksekyildiz als stadsmarinier in 

Carnisse. Yuksekyildiz: ‘Toen ik 

Marcel 10 jaar geleden ontmoette 

wist ik het meteen: ik wil stadsmari-

nier worden. Hij wordt nu mijn 

begeleider, dat vind ik heel bijzonder. 

Ik moet volgens hem dicht bij mezelf 

blijven en de inwoners in een wijk 

centraal stellen. Als je in een wijk aan 

de slag gaat wil je eerst een helder 

beeld krijgen van wat er speelt. Dan 

kun je bepalen met welke zaken je 

aan de slag gaat. Dat doen we niet 

alleen. Maar met veiligheidspartners, 

bewoners en ondernemers.’   

Boosheid is betrokkenheid
Dela Haije: ‘Tegenwoordig hebben 

we steeds meer een verbindende rol.  

Als je in een wijk werkt, leer je er veel 

mensen kennen. Dat komt goed van 

pas als je mensen met elkaar in 

verbinding brengt. En de bewoners 

hebben vaak goede ideeën over 

mogelijke oplossingen.’ Een les die 

Yuksekyildiz alvast heeft geleerd: 

‘Wees geïnteresseerd in boze 

mensen. Boosheid is vaak geca-

moufleerde betrokkenheid. Als je 

daar doorheen kijkt, zijn het de 

mensen die je júist wil bereiken en 

met wie je veel kunt bereiken.’

Bekijk een video 
waarin burgemeester 
Aboutaleb 
uitlegt wanneer 
stadsmariniers 
worden ingezet.

Stadsmariniers 
zijn ambtenaren 
die speciaal door 
het college van 
burgemeester en 
wethouders zijn 
aangesteld om 
de hardnekkige 
veiligheidsproblemen 
in bepaalde gebieden 
op te lossen. Meer 
weten? Kijk op 
www.rotterdam.nl/
stadsmariniers.

Marcel Dela Haije  (links) is al 
16 jaar stadsmarinier. Muzaffer Yuksekyildiz 
begint 1  december 

David Rozing

Maand van de Ondergrond

In november kunt u een kijkje nemen onder de grond van Rotterdam. 
Met een uitgebreid programma van lezingen, excursies, workshops en 
filmpjes leert u meer over de wereld onder uw voeten. 

Onder de stad ligt het vol met kabels, 

leidingen en buizen. Maar ook 

tunnels, vuilcontainers en waterber-

gingen. Hoe houden we Rotterdam 

leefbaar én bereikbaar en hoe geven 

we al deze belangrijke dingen een 

plek in de ondergrond? U kunt het 

zien tijdens de Maand van de 

Ondergrond. Aanmelden voor 

activiteiten kan op 

www.registratie.rotterdam.nl/ 
maandvandeondergrond 

Sjors Ferreira Ribeiro Heijboer

Maand van de Ondergrond

Roseknoop op de schop
Het kruispunt de Roseknoop wordt flink opgeknapt. Rotterdammers en 
bezoekers gaan hier veel van merken. Alles blijft bereikbaar. Soms met 
een omweg en langere reistijd.

De Roseknoop is een belangrijk en 

druk kruispunt. Hier komen de Laan

op Zuid, 2e Rosestraat, Beijerlandse-

laan en het Varkenoordseviaduct

samen

Dijk opgehoogd
In het gebied loopt een dijk, zo 

houden bewoners droge voeten. 

Maar de dijk is verzakt en moet 

worden opgehoogd. Daarom moeten 

de leidingen en kabels onder de 

grond ook een stukje hoger. Er 

komen veel nieuwe woningen. Die 

moeten een goede aansluiting 

krijgen. Omdat de grond dan al open 

is, vernieuwt de gemeente meteen 

het riool. Ook is er onderhoud nodig 

aan het Varkenoordseviaduct. En de 

RET vervangt de tramrails. Veel werk 

te doen dus. 

Ruim anderhalf jaar
De werkzaamheden starten op 9 

januari 2023 en duren tot en met 

september 2024, ruim anderhalf jaar. 

Er zijn afsluitingen en omleidingen 

voor de auto, tram en bus. Fietsers, 

voetgangers en scooters kunnen 

veilig langs de werkzaamheden, 

soms met een omweg. Het project 

heeft grote gevolgen voor bewoners, 

ondernemers en bezoekers van het 

gebied. Maar het is hard nodig. De 

gemeente is verplicht de werkzaam-

heden uit te voeren. 

Kijk op www.
rotterdam.nl/
roseknoop of  
scan de QR-code.

Vanaf januari kunt 
u langskomen in de 
bouwkeet op het 
Vredesplein.

http://www.rotterdam.nl/stadsmariniers
http://www.rotterdam.nl/stadsmariniers
http://www.registratie.rotterdam.nl/maandvandeondergrond
http://www.registratie.rotterdam.nl/maandvandeondergrond
http://www.rotterdam.nl/roseknoop
http://www.rotterdam.nl/roseknoop
http://www.rotterdam.nl/roseknoop
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Even bellen met

Even bellen met… Theo Coşkun
Wie zijn de mensen die voor ons in de gemeenteraad zitten en besluiten 
nemen over de toekomst van Rotterdam? Wat zijn hun drijfveren, wat willen 
ze bereiken en wat doen ze buiten het raadswerk? De Stadskrant belde 
deze week met gemeenteraadslid: Theo Coşkun (SP).

Voor wie zit je in de raad?
Voor de gewone Rotterdammer, in al 

zijn diversiteit. Jong, oud, arm, rijk – 

alles woont hier door elkaar. Het is 

een mooie stad, maar het kan altijd 

beter. Daar doe ik het voor.

Waar ben je nu mee bezig?
We willen de tweedeling in de stad 

tegengaan. Het is niet prettig om te 

wonen in een wijk met alleen maar 

villa’s en beveiligingscamera’s, maar 

ook niet in een wijk waar de proble-

men zich opstapelen. Wij staan voor 

meer gemengde wijken en scholen. 

Rotterdam is een kleurrijke stad. En 

de mensen maken de stad. Zij 

moeten niet langs elkaar, maar door 

elkaar en met elkaar leven. Elkaar 

meer ontmoeten en zich aan elkaar 

op kunnen trekken. En je moet het 

zélf doen. Dat proberen we tussen de 

oren te krijgen bij de Rotterdammers.

Wat is je meest memorabele 
moment in de raad?
Dat zijn wel een paar dingen. Toen ik 

in de raad kwam was burgemeester 

Peper net minister geworden en 

kwam de hele bonnetjesaffaire. Ik 

was een van de vijf die dat destijds 

heeft onderzocht. De opkomst van 

Pim Fortuyn en Leefbaar was ook 

een hele leerzame en boeiende 

periode. Vooral voor de gevestigde 

partijen zoals de SP. Een ander 

moment was dat ik in de vertrou-

wenscommissie zat voor de 

benoeming van burgemeester 

Aboutaleb. Het hertellen van de 

stemmen in 2010 was ook 

memorabel. Maar het mooiste 

van al die momenten is dat je 

veel mensen in de stad leert 

kennen. Dat is toch wel heel 

eervol.

Wat doe je naast het 
raadslidmaatschap?
Toen ik met pensioen ging, 

kreeg ik meer tijd. Ik werd 

van alle kanten benaderd 

en zo kwam ik in allerlei 

culturele stichtingen 

terecht. Nu ben ik nog bij 

3 stichtingen betrokken. 

En ik ben ook opa van 

twee prachtige kleinzo-

nen. Dinsdag was altijd 

opadag, maar ze gaan 

nu naar de basisschool.

Heb je nog wel tijd 
om te ontspannen?
De SP bestaat 50 jaar en 

ik zeg altijd: ik was al 5 

jaar lid voordat de partij 

werd opgericht.  

Ik heb in die tijd veel 

mensen overspannen zien 

raken. Dat heb ik nooit 

gehad. Je moet ook afstand 

kunnen nemen. Af en toe 

dingen afzeggen. Je kan niet 

alles tegelijk.

Als je zou móeten 
kiezen: een brug of een 
tunnel?
Het beste voor de stad en voor 

het openbaar vervoer is een 

tunnel. Dat is snel en efficiënt. En 

dan krijg je weer meer ruimte voor 

natuur.

Naam: Theo Coşkun

Leeftijd: 71 jaar

Partij: SP

In de raad sinds: 1998-2010, 
2022
Privé: Woont in de Agniesebuurt 

met zijn vrouw. Heeft twee 

dochters en twee kleinzonen.

Even bellen met

Theo Coşkun

Eerste Rotterdammers liepen 
op bodem Noordzee
Het is bijna niet voor te stellen, maar op de bodem van wat nu de Noordzee is liep heel vroeger van alles 
rond. Mammoeten, neushoorns met een wollige vacht, Neanderthalers én later zelfs moderne mensen. 
Meer daarover is nu te zien in Futureland op de Maasvlakte.

Tussen Nederland en Engeland lag 

niet altijd water. Zo’n miljoen jaar 

geleden stond de bodem van de 

Noordzee meestal droog. Het was 

een uitgestrekt en vruchtbaar 

landschap waar allerlei dieren en 

later ook mensen rondliepen. Nu 

worden er dingen gevonden die aan 

die tijd herinneren, zoals botten en 

kiezen van mammoeten, versteende 

hyenakeutels en soms zelfs een vuist-

bijl – dat was het ‘Zwitserse zakmes’ 

van de Neanderthalers. 

Stijgend zeewater
Deze prehistorische wereld in de 

Noordzee heet Doggerland. Op de 

plek waar nu de Maasvlakte ligt 

liepen de eerste bewoners van 

Rotterdam rond. 

Hoe leefden zij en hoe pasten ze zich 

aan de omstandigheden aan? Want 

ook toen was het klimaat flink aan het 

veranderen. Uiteindelijk, zo’n 

achtduizend jaar geleden, werd 

Doggerland overspoeld door het 

stijgende zeewater.

De tentoonstelling 
is te zien van 22 

oktober tot en met 5 
maart in Futureland, 

in samenwerking met 
het Rijksmuseum van 

Oudheden (RMO) 
en Archeologie 

Rotterdam (BOOR). 
Scan de QR-code 

voor meer informatie.

Een impressie van Doggerland; mammoeten in een steppelandschap. 

Carolien Bijvoet

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks. 46e jaargang.

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
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‘Sommige verhalen zijn schrijnend’
De gemeente doet van alles in 
de stad. Sommige beroepen 
zijn minder bekend dan andere 
beroepen. Jasper van Vuure is 
budgetconsulent bij de gemeente. 
Hij helpt mensen die in de 
schulden zitten. 

Mensen die bij de Kredietbank in 

budgetbeheer zitten, geven hun 

financiën uit handen aan de budget-

consulent. Van Vuure: ‘Wij zorgen 

ervoor dat alle vaste lasten betaald 

worden. Daarnaast maken wij, 

meestal wekelijks, een bedrag over 

aan de klanten waar zij hun bood-

schappen van kunnen betalen. Dit 

wordt leefgeld genoemd. Na betaling 

van de vaste lasten blijft er meestal 

genoeg over voor de wekelijkse 

boodschappen. Maar veel extra’s zit 

er niet in.’

Vertrouwen kweken
Om zijn werk goed uit te kunnen 

voeren, is het belangrijk dat Van 

Vuure en zijn cliënten elkaar begrij-

pen en vertrouwen. Het kan immers 

eng aanvoelen om het beheer van uw 

eigen financiën uit handen te geven. 

Daarom neemt hij tijdens het eerste 

gesprek met de klant alle tijd. Hij 

maakt een persoonlijk budgetplan en 

legt uit wat hij voor hen kan doen.  

Ook vraagt hij naar het verhaal achter 

de geldproblemen. ‘Die zijn schrij-

nend. Problemen met geld ontstaan 

vaak door persoonlijke problemen. 

Bijvoorbeeld door ziekte, verlies van 

een baan of een scheiding. Op zo’n 

moment kan ik alleen maar begrip 

hebben voor het probleem en hen 

helpen.’

‘Dit kan iedereen overkomen’ 
Per jaar helpt Van Vuure ongeveer 

100 Rotterdammers. ‘Vaak denken 

mensen aan kwetsbare groepen 

zoals daklozen. Of mensen met een 

beperking, ziekte of verslaving. Maar 

dit kan iedereen overkomen. Vol-

doende geld hebben is namelijk niet 

vanzelfsprekend.’

Van Vuure heeft nog een belangrijke 

boodschap voor de Rotterdammer: 

‘Blijf niet rondlopen met geldproble-

men. Vraag hulp aan gemeente 

Rotterdam. Budgetbeheer is een 

gratis dienst. Als je uit de financiële 

problemen bent en je je geen zorgen 

meer hoeft te maken over de betaling 

van je vaste lasten, dan valt er niet 

alleen een enorme last van je 

schouders, maar krijg je ook ruimte 

om je te kunnen focussen op andere 

belangrijke dingen in je leven.’

Heeft u geldzorgen? 
Vraag dan om hulp! 
De gemeente zoekt 
samen met u naar 
een oplossing. Ga 
naar www.rotterdam.
nl/geldzorgen

Jasper van Vuure: ‘Problemen met geld 
ontstaan vaak door persoonlijke problemen.’

Eric Fecken

Koningsdag: denk mee!
Koningsdag 2023 wordt een groot 

feest in Rotterdam. En het is een 

feest van ons allemaal. De gemeente 

nodigt iedereen dan ook uit om mee 

te denken over het programma of 

thema. Het maakt niet uit of u een 

Rotterdammer bent, gewoon een 

hele grote fan van de stad of het 

koningshuis. Heeft u een creatief, 

Rotterdams idee voor een thema, 

kinderactiviteit of feestje? Een 

evenement voor langs de route, het 

versieren van de stad of misschien 

wel iets heel anders? 

Ga naar www.koningsdaginrotterdam 
.nl/denk-mee en dien uw idee vóór  

1 november in.

Roel Dijkstra Fotografie

Kijk voor alle actuele 
informatie over 
afsluitingen en 
omleidingen op www.
rotterdamonderweg.nl 
en @Rdamonderweg 
op Twitter

Rotterdam onderweg

 A15 (Thomassentunnel)
Wat is er dicht?
De Thomassentunnel in de A15 is 

twee nachten van 20.15 tot 05.00 uur 

dicht:

•  Van maandag 31 oktober op 

dinsdag 1 november richting 

Rotterdam.

•  Van dinsdag 1 op woensdag 2 

november richting Europoort. 

Hoe rijd ik om?
•  Omrijden kan via de Neckarweg, 

de Rozenburgsesluis en de 

Theemsweg.

www.rotterdamonderweg.nl/A15

Coolhavenbrug
Wat is er dicht?
•  Door een technisch mankement is 

de Coolhavenbrug sinds 

donderdag 6 oktober 18.00 uur 

dicht voor al het verkeer. Het is 

nog niet duidelijk tot wanneer dit 

duurt.

Hoe rijd ik om?
Auto/fiets/voetganger

•  Omrijden kan via de Pieter de 

Hoochbrug en de 

Rochussenstraat.

Openbaar vervoer

•  Tram 18 rijdt een gewijzigde route. 

Halte Puntegaalstraat komt te 

vervallen.

www.rotterdamonderweg.nl
/coolhavenbrug

http://www.rotterdam.nl/geldzorgen
http://www.rotterdam.nl/geldzorgen
http://www.koningsdaginrotterdam.nl/denk-mee
http://www.koningsdaginrotterdam.nl/denk-mee
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://twitter.com/rdamonderweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/A15
http://www.rotterdamonderweg.nl/coolhavenbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/coolhavenbrug
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Rozenburg

‘ Ons team is goed voor het dorp’
In Rozenburg draait op dit moment een proef met het Rozenburgs Surveillance Team Jongeren. Vijf jongeren lopen een paar keer per week door 
het dorp. Met succes.  

Jongerenwerker Gokan Akgoz: ‘Al 

snel na de start in juli kwamen 

jongeren naar ons toe. Of ze mee 

kunnen doen. Een paar lopen al mee. 

Zonder hesje, want we zitten nog in 

de proeffase.’ Ook positief zijn de 

reacties op straat. ‘Jongeren vinden 

het prima als we ze aanspreken. Maar 

ook de ondernemers zijn blij met ons.’

Laagdrempelig contact
Een van die jongeren die meeloopt is 

de 19-jarige Tamar Woldeamanuel 

(op de foto rechts). ‘Het is echt heel 

leuk. Je komt op een laagdrempelige 

manier met jongeren in contact. We 

maken een praatje en vragen hoe het 

met ze gaat. Ze geven ook dingen 

aan ons door. Zo wees een jongen 

ons op graffiti op een glijbaan bij 

hem in de buurt. We hebben gelijk 

een melding gemaakt en binnen een 

week was alles weer netjes. Zo’n 

succes plaatsen we dan ook op 

Instagram.’ 

Fijn gesprek
De jongeren praten ook met volwas-

senen. ‘Pas kwamen we een man 

tegen met zijn hond. Toen ik de hond 

aaide ontstond een fijn gesprek. We 

vertelden wie we waren en wat we 

doen. Daar reageerde de man 

positief op.’ 

Tamar hoopt dat het Rozenburgs 

Surveillance Team Jongeren na de 

proefperiode doorgaat. ‘Met meer 

jongeren, zodat we vaker door het 

dorp kunnen lopen. Zelf zou ik dan 

een stap terug doen. Onder andere 

door mijn studie Social Work. Maar 

ook om andere jongeren een kans te 

geven om te leren wat ik nu leer.’ 

Tamar vindt het team positief voor het 

dorp. ‘Jong en oud leren elkaar beter 

kennen. Daardoor ontstaat ook meer 

begrip voor elkaar.’

Het Rozenburgs 
Surveillance Team 

Jongeren (RSTJ) is 
een samenwerking 

tussen Jongerenwerk 
DIA, Ressort Wonen 

en de gemeente

Hoe gaat het? Die vraag stelt het Rozenburgs 
Surveillance Team Jongeren aan andere Rozenburgers 

David Rozing

Oude Noorden

Sporten op gerecyclede tennisballen. Het kan op de vernieuwde 
Krajicek Playground aan de Heer Vrankestraat. Het opgeknapte 
sportveld wordt vrijdag 4 november feestelijk heropend. Komt u kijken? 

De Krajicek Playground aan de Heer 

Vrankestraat kon wel een opknap-

beurt gebruiken. De vloer van het 

sportveldje was versleten. En na een 

regenbui bleven er waterplassen 

staan. 

Daarom kreeg de Playground 

afgelopen weken een nieuwe 

toplaag. Gemaakt van gerecyclede 

rubberen tennisballen en dat is een 

primeur voor Nederland. 

Om de bijzondere opknapbeurt te 

vieren, is er vrijdag 4 november een 

feestelijke heropening. Omwonenden 

en belangstellenden zijn welkom 

vanaf 15.00 uur. Er zijn dan verschil-

lende activiteiten voor jong en oud. 

Gemeente Rotterdam is een van de 

hoofdfinanciers in dit project. Andere 

financiers zijn de Krajicek Founda-

tion, Facilicom Foundation en het Job 

Dura Fonds.

Rotterdam telt bijna twintig Krajicek 

Playgrounds. Benieuwd of er één in 

uw buurt zit? Kijk op www.krajicek.nl 
voor meer informatie. 

Nieuw: sporten op oude 
tennisballen 
De nieuwe sportvloer is gemaakt
van vermalen tennisballen 

Arnoud Verhey

Oud-Crooswijk

Koninginnekerk in volle glorie 
Heeft u het al gezien? De muurschildering aan de Keurmeesterstraat is 
helemaal opgeknapt. 

Het kunstwerk herinnert aan de 

voormalige Koninginnekerk in 

Crooswijk. Dit imposante gebouw 

werd in 1972 gesloopt. Tot verdriet 

van de wijk. Bewoonster Anneke 

Strasters vertelt: ‘Ik kwam hier in ’75 

wonen. Een paar jaar eerder was ‘ie 

dus naar beneden gehaald. En veel 

Crooswijkers hadden het er nóg over. 

De één had nog geholpen bij de 

sloop. De ander ging er elke dag 

kijken. Iedereen had een verhaal.’

Anneke kreeg een ingeving. Die kerk 

moest terug. Maar, dan in de vorm 

van een muurschildering. Als een 

ode aan de Crooswijkse geschiede-

nis. Anneke zamelde overal geld in. 

‘Ik ben zelfs langs de deuren gegaan. 

De één gaf een tientje, de ander een 

euro. En zo kwam ik aan het geld.’ 

In 2015 volgde de onthulling. Maar, 

de laatste tijd zag Anneke de schilde-

ring een beetje verloederen. ‘Op een 

gegeven moment kwamen er hele 

stukken van de muur los. Zo zonde.’ 

Ze vroeg via een bewonersinitiatief 

geld bij de gemeente. En ook 

Havensteder droeg bij aan de 

restauratie. Inmiddels is de schilde-

ring weer helemaal hersteld. Tot 

opluchting van Anneke. ‘Het is toch 

een belangrijk stuk geschiedenis.’ 

De muurschildering is
weer helemaal opgelapt 

David Rozing

http://www.krajicek.nl
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Overschie

Natuurklussen bij Museum Overschie 
Het is bijna zover, de jaarlijkse Natuurwerkdag. Vindt u klussen in de 
buitenlucht leuk? Kom zaterdag 5 november naar Museum Overschie 
en help mee om de tuinen winterklaar te maken. Paden vrijmaken, 
snoeien, maaien, er is van alles te doen. Zondagmiddag 6 november is 
iedereen welkom bij de jaarlijkse themalezing op de begraafplaats.

‘We gaan met z’n allen aan de slag in 

ons Buitenmuseum’, vertelt oprichter 

John van den Berg van Museum 

Overschie. ‘De tuinen en de weilan-

den zijn zo’n halve hectare groot. 

Daarbij horen onder andere de oude 

begraafplaats, het baarhuisje, het 

theehuisje uit de pastorietuin en het 

brugwachtershuisje van de Lage 

Brug.’

Maaien, snoeien en wieden
Iedereen met groene vingers kan 

zaterdag 5 november van 9.30 tot 

14.30 uur een handje meehelpen. 

‘Een uurtje klussen mag ook. Alle 

hulp is meegenomen, want er is 

genoeg te doen. Paden vrijmaken 

bijvoorbeeld, bladeren opruimen, 

takken snoeien, brandnetels maaien 

met de zeis, onkruid wieden en nog 

veel meer. Als beloning zorgen we 

voor een lekkere lunch.’ 

Lezing op de begraafplaats 
Tijdens de Natuurwerkdag krijgt de 

begraafplaats extra aandacht. 

Reden: zondagmiddag 6 november 

is hier de jaarlijkse lezing rond het 

thema ‘Leven, Dood en de Vooruit-

gang’. Dit keer is het onderwerp de 

ontwikkeling en positie van het 

christelijk onderwijs in Overschie van 

vroeger tot nu. Gastspreker is Letty 

Pak, voormalig directeur van basis-

school De Regenboog. Zij heeft de 

afgelopen jaren als vrijwilliger van het 

museum de archieven van de 

christelijke scholen in Overschie 

toegankelijk gemaakt en kan daar 

veel over vertellen. De lezing begint 

om 16.00 uur in het baarhuisje. 

Meer informatie 
De lezing op de 
begraafplaats 
is gratis. Entree 
via het hek aan 
de Overschiese 
Dorpsstraat en via 
Buitenmuseum 
Overschie 
(Overschiese 
Kerksingel 1). 
Na afloop zijn 
bezoekers welkom 
voor een drankje in 
de Melkfabriek van 
Museum Overschie. 

John van den Berg is alvast begonnen 
met onkruid wieden

David Rozing

Zuidwijk

Cadeau van Sint voor elk kind
Al ruim tien jaar zorgt Jolanda Hoogenboom ervoor dat duizenden kinderen een cadeautje met Sinterklaas 
krijgen. Na een haperende start door de stijgende prijzen, kan ze ook dit jaar weer een groot aantal 
gezinnen aan een fijne Sinterklaas helpen. 

Het begon allemaal tien jaar geleden 

voor Jolanda toen ze een kleinig-

heidje voor iemand betaalde. ‘Toen ik 

buiten kwam, bedankte de mevrouw 

me huilend. Want nu kon ze haar 

kinderen iets in de schoen geven.  

Ik vond het zo erg dat mensen niet 

eens iets kleins konden betalen, dat 

ik een oproep voor cadeautjes op 

mijn Facebook plaatste.’ Dat leverde 

Jolanda zoveel reacties op dat ze 

2.500 gezinnen blij kon maken. 

Het jaar erna kreeg ze vragen of ze 

opnieuw cadeautjes zou uitdelen. 

‘Dus heb ik maar weer een oproep 

gedaan.’ 

Sint Jolanda
Door de aandacht in de pers is haar 

initiatief flink gegroeid en tegenwoor-

dig staat ze bekend als Sint Jolanda. 

Ook dit jaar ontving Jolanda weer 

veel verzoeken, ruim 12.500. 

Jolanda: ‘Deze zomer twijfelde ik of 

het dit jaar zou lukken om ieder kind 

een cadeau te geven. Door de inflatie 

bleven de giften achter.’ Toevallig 

benaderden SBS6 en RTV Rijnmond  

haar rond die tijd. ‘Dat heeft veel 

opgeleverd. Niet alleen gaven grote 

bedrijven cadeaus, ook mensen 

brachten ze langs. Dus nu krijgt ieder 

kind een cadeautje’. 

Jolanda organiseert woensdag 23 

november een Sinterklaasfeest voor 

zeshonderd kinderen in theater 

Zuidplein. ‘Scholen hebben de 

kinderen aangemeld. Zo krijgen zij 

ook een bijzondere Sinterklaas. We 

hebben voor iedereen een cadeautje 

en een chocoladeletter. We waren 

nog op zoek naar mandarijnen, maar 

die hebben we inmiddels ook 

gekregen.’

Jolanda Hoogenboom: ‘De opslagruimte staat 
gelukkig weer vol met cadeaus’

Arnoud Verhey

Hillegersberg-Schiebroek

Spelen en 
bootcampen  
in het park
Half november start de gemeente 
in het Melanchtonpark met het 
vervangen van de speelplek en 
de fitnesstoestellen (bootcamp). 
De werkzaamheden zijn naar 
verwachting voor de kerst klaar.

De speeltoestellen in het Melanchton-

park zijn aan het einde van hun 

levensduur, tijd voor iets nieuws. De 

gemeente heeft goed geluisterd naar 

de wensen van bewoners rondom het 

park. De speelplek blijft waar die al 

lag en krijgt een groot klimtoestel met 

een glijbaan en een rekstok. Er komt 

een groter bootcamp met sporttoe-

stellen op de huidige plek. In het park 

komt ook een kraan met drinkwater. 

Het grote grasveld met de heg 

eromheen blijft zoals het is. Ook de 

hondenlosloopzone in het park 

verandert niet. Om de speelplek komt 

een omheining, zodat honden daar 

niet kunnen komen. Nieuwsgierig 

naar de ontwerpen? 

Kijk op mijn.rotterdam.nl.

Tijdelijk exemplaar
Begin november wordt de huidige 

bootcamp verplaatst om ruimte te 

maken voor de nieuwe, grotere 

versie. De bootcamp die er nu staat, 

is een tijdelijk exemplaar. 

De gemeente plaatst het toestel 

steeds op een andere plek in de 

stad, om te bepalen of het door 

bewoners wordt gebruikt. Deze 

bootcamp gaat nu naar Tussenwater.  

http://mijn.rotterdam.nl
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