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Alléén voor vrouwen

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Overschie leuker en beter maken.

Lokaal nieuws voor kinderen

Arjen Jan Stada

‘Leren over nieuws en media’

Een internationale kledingshow op Vrouwendag 2014.

Arjen Jan Stada

In Plein 13 zijn op 8 maart vrouwen uit Overschie van harte
welkom op de internationale vrouwendag. Er zijn onder meer
workshops, beautytips, handmassages, knutselen, koken, eten
en drinken.

Angelique van Tilburg (bedenker van Jong010) en Suzanne Huig (hoofdredacteur) met de editie Overschie van Jong010.

Alleen volwassenen lezen de krant. Nee hoor, in Rotterdam is dat anders. Daar lezen kinderen Jong010.
Met hun eigen lokale nieuws, ook uit hun eigen buurt.
Sinds 2010 verschijnt Jong010, een lokale krant voor
kinderen van acht tot twaalf jaar. De krant is begonnen
in Overschie maar verschijnt inmiddels in tien gebieden
in Rotterdam. Elke maand wordt Jong010 verspreid via
de Rotterdamse basisscholen. Angelique van Tilburg
heeft Jong010 bedacht. ‘Met de krant willen we kinderen het nieuws dat voor hun interessant is voorschotelen. Maar we doen meer. Bijvoorbeeld met de speciale
gebiedsedities. In Overschie krijgt de Jong010 een vooren een achterpagina met (kinder)nieuws uit Overschie.
De leraren gebruiken de krant in de klas. Kinderen

schrijven mee aan de krant en dragen onderwerpen
aan en leren zo over nieuws en media. Elke maand
krijgen we heel veel tips voor de leraar van de maand.
We schrijven ook over moeilijke onderwerpen. Bijvoorbeeld een dagboekverhaal over een jongen uit een
gezin met erg weinig geld. Hij bleef anoniem, maar
vertelde zijn echte verhaal. Hij mocht mee op vakantie
met een gastgezin. Zo’n stuk kan aanleiding zijn voor
goede gesprekken in de klas. En voor herkenning bij
andere kinderen die met armoede te maken hebben.’
Kijk voor meer informatie op www.jong010.nl.

Internationale Vrouwendag is oorspronkelijk ontstaan als een
dag van internationale solidariteit met vrouwen over de hele
wereld. De positie van vrouwen is immers niet overal even
rooskleurig. In Overschie wordt deze datum al jaren gebruikt
om vrouwen met elkaar een fijne dag te bezorgen. Vrouwen met
verschillende achtergronden ontmoeten elkaar en maken kennis
met elkaars cultuur. Zo pik je op een gezellige manier allerlei
bijzonderheden op over andere vrouwen en hun manier van
leven. Net als vorig jaar is Plein 13 de plek waar het in Overschie
gebeurt op 8 maart. Patricia Schuilwerve is een van de organisatoren. ‘Het programma is heel divers, net als vorig jaar. De dag
staat in het teken van gezondheid en verwennen. Hapjes, drankjes en muziek uit verschillende landen zijn er in ieder geval
Maar er is ook een voedingsdeskundige, een bewegingstherapeut
en een schoonheidsspecialiste. En wie zich creatief wil uitleven
kan lekkere cupcakes versieren.’ Alle vrouwen uit Overschie zijn
welkom. Alleen vrouwen, want Plein 13 is op 8 maart verboden
terrein voor mannen.

Poetsen aan het imago
Natuurlijk in Overschie wordt het keurmerk voor plannen, ideeën,
verenigingen en ondernemers die Overschie positief ‘op de
kaart zetten’. Het imago van Overschie mag wel wat opgepoetst
worden.

Gezocht: voetballers m/v
Jongens en meiden van 8 tot 14 jaar die zin hebben om samen te voetballen, zijn welkom bij wijksport
Overschie. Op woensdag en vrijdag wordt er getraind onder leiding van Steven Schutrup.

Meiden en jongens zijn even fanatiek bij Wijksport Overschie.

Schilderen bij van Speijk

Oude biebboeken te koop

Op 20 en 21 maart steekt Nederland de handen uit de
mouwen bij NL-Doet 2015. Ook in Overschie wordt op
die dagen volop geklust. Een van de adressen waar vrijwilligers in dit gebied terecht kunnen is Scouting J.C.J.
van Speijk. Hun clubhuis is aan een opknapbeurt toe. Er
komen muurschilderingen, andere muren worden geverfd en de elektra wordt aangepakt. Er wordt gewerkt
aan een mooi opgefrist clubhuis. Op www.NLdoet.nl
kunt u zoeken naar een leuke klus bij u in de buurt.

In de bibliotheek van Overschie kunt u nog tot en met
zaterdag 7 maart terecht voor een boek voor een prikkie. De afgeschreven boeken uit de collectie mogen
weg voor 1 euro per stuk. En u koopt 6 boeken voor
5 euro. Bent u een ‘boekenveelvraat’? Dan kunt u nu
uw slag slaan. De boekverkoop is op Hoge Schiehof 39
van dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Arjen Jan Stada

Sporten is in Overschie heel belangrijk. Schutrup laat
met Wijksport Overschie de jeugd van 8 tot 14 jaar
lekker voetballen. Hij heeft net zijn hbo-opleiding
afgerond en hij wil graag iets terugdoen voor Overschie. ‘We trainen elke woensdag en vrijdagmiddag op
het Daan Blij Talentenveld. Genoemd naar een speler
uit Overschie die nu speelt in het eerste van Excelsior.
Hij is een voorbeeld voor veel kinderen. Nu het winter
is kunnen we, dankzij het bewonersinitiatief, twaalf
vrijdagmiddagen in de zaal trainen. En daarna gaan
we weer naar buiten. Kinderen die mee willen trainen
zijn welkom! Ik hoop dat door Wijksport Overschie
veel kinderen de smaak van sporten te pakken krijgen.’ Kinderen die willen meedoen kunnen contact
opnemen via Facebook (zoek op Wijksport Overschie).

Bewoners van Overschie ergeren zich aan de vooroordelen over het
gebied. Het zou er stinken vanwege de uitlaatgassen en een hoop
lawaai vanwege het vliegveld. Al met al staat Overschie vaak op de
zogenoemde ‘verkeerde lijstjes’. Terwijl er erg veel goeds en leuks
te melden is over Overschie. Kees van der Meer, van het project
Natuurlijk in Overschie, is er trots op: ‘Er is een bloeiend (sport)
verenigingsleven. We hebben zo’n veertig monumenten en een
interessant museum. Er is een gezellig centrum, en bovendien is het
een fantastisch groen gebied. Aanleiding genoeg dus om positieve
aandacht te vragen voor Overschie. Het project werkt met allerlei
partijen samen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, brede
toegankelijkheid en verbindingen maken tussen mensen in het
gebied zijn voorwaarden om het keurmerk Natuurlijk in Overschie
te gebruiken. Een van de initiatieven die we ondersteunen is het
plan voor de belevenisboerderij in Schieveen. Daar kunnen kinderen
dicht bij huis kennismaken met het boerenleven. Zo leren ze dat
wol niet in gekleurde bolletjes in de winkel groeit en dat koeien de
melk maken voordat de Lidl er een pak omheen doet.’

Meer informatie
www.rotterdam.nl/overschie
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
twitter.com/Overschie
facebook.com/Overschie010

