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Buurtnieuws voor kinderen

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 Rozenburg leuker en beter maken.

Alle kinderen in Rozenburg krijgen een speciale Rozenburg-editie
van de Rotterdamse kinderkrant Jong010. De gratis krant wordt
verspreid via de basisscholen. Stichting Jong010 maakt de krant nu
al elke maand voor tien Rotterdamse gebieden, voor kinderen van
7 tot en met 12 jaar. De journalisten vullen samen met kinderen en
basisscholen de voor- en achterpagina’s van alle edities met lokaal
nieuws. De binnenpagina’s van alle kranten zijn gelijk en bestaan
uit Rotterdams nieuws uit alle gebieden. Angelique van Tilburg van
Jong010: ‘De krant stimuleert kinderen meer te lezen, levert een
bijdrage aan hun taalontwikkeling en laat hen op een leuke manier
kennismaken met nieuws en media. Voor goede onderwerpen gaan
we langs op de basisscholen. We vragen de kinderen over welke
onderwerpen zij graag lezen, of ze nog goede verhaaltips hebben en
wat ze van de krant vinden. Voor de leraren maken we lesbrieven.
Zo kunnen zij in de klas met de krant aan de slag.’ De eerste Rozenburg-kinderkrant verschijnt op 8 oktober. De gebiedscommissie
ondersteunt het bewonersinitiatief voor 2015 en 2016.

Beleef de magie van Circus Renz Berlin

Olifanten op het Molenveld

Muzikaal Oogstfeest

David Rozing

Houdt u van klassieke muziek? Kom dan zaterdagmiddag naar de
Rozenburgse Dorpstuin. Tussen de fruitbomen geeft het bekende
Eikenhorst strijkkwartet uit Wassenaar een openluchtconcert.

De kamelen van Circus Renz treden niet op maar maken een eigen show op het Molenveld.

Heeft u het al gezien? Circus Renz Berlin is weer in Rozenburg. Tot en met zondag kunt u in de grote
circustent op het Molenveld genieten van een spectaculaire show van acrobaten, illusionisten, jongleurs en
clowns. Amusement voor jong en oud.
Traditioneel circus in een modern jasje. Dat is het
thema van de voorstellingen van Circus Renz Berlin.
Het in 1842 opgerichte circus maakt dit jaar een grote
tour door Europa en is nu neergestreken in Rozenburg. Afgelopen weekend is het circusdorp op het
Molenveld aan de Jan van Goyenstraat opgebouwd.
Alles staat klaar om het ‘hooggeëerde Rozenburgse
publiek’ in de circustent te vermaken. Artiesten uit de
hele wereld voeren acrobatische stunts uit aan de
trapeze en vertonen spannende goocheltrucs en

Het concert in de Dorpstuin wordt mede mogelijk gemaakt door
Opzoomer Mee, de Cultuurscouts en Is Rozenburg!. We zijn helaas
wel afhankelijk van de weergoden, dus bij slecht weer gaat het optreden niet door (kijk voor actuele informatie op
www.dorpstuinrozenburg.nl). Het Muzikaal Oogstfeest is gratis
toegankelijk en begint om 14.00 uur. Bent u er ook bij?

jongleerkunsten. En de clowns staan zoals altijd
garant voor grappen en grollen. Circus Renz Berlin
beschikt ook over een uitgebreid dierenpark. Indische
olifanten, kamelen en lama’s bijvoorbeeld. En Friese
hengsten, Andalusische paarden, pony’s, struisvogels en honden. Tot voor kort traden zij samen met
de artiesten op; sinds 15 september is dit wettelijk
verboden. Maar u kunt de circusdieren wel van zeer
dichtbij bewonderen. Zin in een uitje? Koop een ticket
en beleef de betoverende wereld van zand en zaagsel.

David Rozing

Molen De Hoop blijft draaien

David Rozing

Molen De Hoop krijgt een andere eigenaar. Rotterdam heeft enige tijd geleden besloten alle gemeentelijke
molens af te stoten. De verkoop van de molen en de Oudheidkamer is bijna rond.

Korenmolen De Hoop blijft het uithangbord van Rozenburg.

Korenmolen De Hoop is de trots van Rozenburg. Al
ruim 125 jaar is het rijksmonument aan de Molenweg
beeldbepalend voor het aanzicht van het dorp. Sinds
2010, toen Rozenburg deelgemeente werd van Rotterdam, is de in 1887 gebouwde stellingmolen in Rotterdams bezit. Maar dat verandert binnenkort want de
molen en de molenaarswoning (de Oudheidkamer)
worden verkocht. Wat betekent dit voor Rozenburg?
Marjon McElligott, vicevoorzitter van de gebiedscommissie: ‘Rotterdam heeft ons verzekerd dat er niets
verandert. In het koopcontract wordt vastgelegd dat
de molen zijn functie behoudt. Bovendien vallen
rijksmonumenten onder de Monumentenwet. Ook de
Historische Vereniging Oud Rozenburg kan de Oudheidkamer blijven gebruiken. Molen De Hoop draait
dus gewoon door!’ Zodra de nieuwe eigenaar bekend
is, leest u dat in de Stadskrant of in de Schakel.

Hoe klinkt vioolmuziek in de Dorpstuin? Kom zaterdag luisteren.

Nieuw asfalt Volgerweg
De gemeente heeft een ontheffing verleend voor avond- en nachtwerkzaamheden bij de herinrichting van de Volgerweg. De werkzaamheden
vinden plaats tussen donderdag 12 en dinsdag 17 november. In dit
weekend wordt de complete Volgerweg voorzien van een nieuwe laag
asfalt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het uitbreken van
betonstraatstenen, het leggen van een fundering, het verwijderen van
het oude asfalt, het plaatsen van trottoirbanden, het asfalteren en het
aanbrengen van markeringen. Werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast veroorzaken, vinden vooral overdag en ’s avonds plaats. De
direct omwonenden worden eind oktober gedetailleerd geïnformeerd
via een bewonerskaart. Op www.rotterdam.nl/rozenburg vindt u meer
informatie.

Sportieve opening fitplek Acacialaan
Bewegen is gezond. Wilt u lekker in de frisse lucht
aan uw conditie werken? Dan is de nieuwe fitplek
aan de Acacialaan, naast woonzorgcentrum Blankenburg, iets voor u. De gemeente heeft hier met geld
uit de Rozenburgse spaarpot acht fitnesstoestellen
geplaatst. Zoals een crosstrainer, powerbike, handbike
en buikspiertrainer. De toestellen zijn geschikt voor
alle Rozenburgers vanaf 15 jaar en voorzien van een
gebruiksaanwijzing. Vrijdag om 15.00 uur verzorgen

Frank Schellenboom en Marjon McElligott, voorzitter
en vicevoorzitter van de gebiedscommissie, de officiële
opening van de fitplek. Daarna laten enkele ouderen
onder leiding van buurtsportcoach Joke van der Werf
zien hoe de toestellen werken. Wilt u er zelf mee aan
de slag? Joke van der Werf en haar collega Patrick
Csanyi geven in oktober elke dinsdag en donderdag
van 14.00 tot 15.00 uur een workshop. Meld u vrijdag
direct aan!

Meer informatie
www.rotterdam.nl/rozenburg
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl

