
Jong010 biedt buurtnieuws

Lokale krant voor kinderen 

De Stichting Jong010 maakt de krant nu al elke 
maand voor tien Rotterdamse gebieden, voor kinderen 
van zeven tot en met twaalf jaar. ‘We vinden het hoog 
tijd dat ook de kinderen in Hoogvliet een eigen krant 
krijgen’, zegt Angelique van Tilburg van Jong010. De 
redacteuren vullen de voor- en achterpagina’s van alle 
edities met nieuws uit het gebied. De binnenpagina’s 
van alle kranten zijn gelijk en bestaan uit Rotterdams 
nieuws uit alle gebieden. Angelique: ‘De krant stimu-

De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommissie Hoogvliet 
is op dinsdag 15 september om 20.00 uur. De locatie is deze keer De 
Aanbouw, Achterweg 12. U bent van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn. De vergaderstukken staan op www.bis.rotterdam.nl. Kies 
voor gebiedscommissies en klik vervolgens op de juiste datum.

leert kinderen meer te lezen, levert een bijdrage aan 
hun taalontwikkeling, betrekt hen meer bij het gebied 
en laat hen kennismaken met nieuws en media. Voor 
goede onderwerpen gaan we voor elke editie langs op 
de basisscholen. We vragen de kinderen over welke 
onderwerpen zij graag lezen, of ze nog goede verhaal-
tips hebben en wat ze van de krant vinden. Voor de 
leraren maken we lesbrieven. Zo kunnen zij in de klas 
aan de slag met de krant.’

Vier de herfst bij Ons Belang

Uw buurt veiliger en leefbaarder maken? Neem dan 
deel aan het platform Buurt Bestuurt. Hierin pakken 
bewoners samen met gemeente en politie de proble-
men in hun wijk aan. Het resultaat: een aantrekkelijker 
leefomgeving. Bewoners weten het beste wat er moet 
gebeuren in een wijk. Of het nu gaat om verkeersover-
last verhelpen, verlichting verbeteren of de speeltuin 
opknappen, door met elkaar de schouders eronder te 

zetten, bereik je het meest. Hoogvliet telt inmiddels 
acht buurtcomités. De leden komen regelmatig bij 
elkaar. Ze inventariseren samen de problemen op het 
gebied van veiligheid en leefbaarheid en gaan daarmee 
aan de slag. Gemeente en politie helpen daarbij en kop-
pelen de resultaten terug. Wilt u ook aan de slag met 
Buurt Bestuurt? Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Kijk op www.buurtbestuurt.nl.

‘September is voor ons oogstmaand, dan hebben we 
volop pompoenen, courgettes en aubergines uit onze 
volkstuin’, vertelt Nico de Vos, voorzitter van Ons 
Belang. ‘Dat vieren we graag met de buurt. Tijdens 
de pompoenenfair kunnen bezoekers onder meer 
struinen langs verschillende kraampjes en leren 
hoe ze thuis, of bij ons in de volkstuin, zelf groentes 
kunnen verbouwen. Een dj zorgt voor muziek en 
alle bezoekers krijgen een aantal bonnen om gratis 
hapjes en drankjes uit te proberen bij verschillende 
eetkraampjes. Ook de kinderen vergeten we niet. Zij 
kunnen pompoensoep proeven bij de heks, zich laten 
schminken en een puzzeltocht doen.’ De pompoenen-
fair vindt 19 september van 13.00 tot 16.00 uur plaats 
aan de Volkstuinlaan 3.

Kinderen in Hoogvliet krijgen eind dit jaar een speciale, Hoogvliet editie van de Rotterdamse kinderkrant 
Jong010. De gratis krant wordt in december verspreid via de basisscholen. De gebiedscommissie 
ondersteunt het initiatief en is van plan de krant in 2016 voort te zetten. Hierover neemt ze binnenkort een 
besluit. 

Bestuur uw buurt samen!

Commissievergadering 

Alle boeken zijn onderhevig aan slijtage. Of je nu gaat voor ro-
mans, thrillers, literatuur, informatieve boeken, jeugdboeken of 
tijdschriften, er is voor elk wat wils te vinden in de stapels afge-
schreven bibliotheekboeken. Een prima gelegenheid om alvast 
genoeg leesvoer in te slaan voor de komende winter. Voor een boek 
of een stapel tijdschriften betaal je slechts een euro en voor vijf 
euro mag je zelfs zes boeken of stapels tijdschriften uitkiezen. De 
boekenverkoop vindt niet plaats in de bibliotheek zelf, maar op de 
Jaarmarkt in Winkelcentrum Binnenban van 10.00 tot 16.00 uur. 
Kom op tijd, want dan heb je nog genoeg keus. Meer informatie: 
Bibliotheek Hoogvliet, 010 281 63 67.

Het is feest in de Groene Gordel op zondag 27 september van 
14.00 tot 17.00 uur. Er is die middag van alles te doen voor jong 
en oud. Het evenement vindt plaats tussen Park de Heerlijkheid 
en verzorgingshuis Breede Vliet. De activiteiten markeren de 
opening van het recreatiegebied van de Groene Gordel. In dit 
uitgestrekte natuurgebied is genoeg ruimte om te fietsen, wande-
len, sporten en spelen. Het bestaat uit parkbossen, wilgenvloed-
bossen, grienden, rietmoerassen en randparken. Elk deel van de 
Groene Gordel heeft zijn eigen sfeer. Van het Bonairepark en Park 
de Heerlijkheid tot een ruig groengebied met Schotse Hooglan-
ders. En van het Ruigeplaatbos tot een unieke visserijgriend langs 
de Oude Maas. Kortom, wie de natuur van Hoogvliet wil ontdek-
ken, kan hier zijn hart ophalen. Over de precieze invulling van 
het openingsfeest volgen later meer details. Noteer de datum 
alvast in uw agenda. 

Goedkoop boeken inslaan 

Opening de Groene Gordel 

Bibliotheek Hoogvliet verkoopt jaarlijks de afgeschreven 
boeken om plaats te maken voor nieuwe titels in de collectie. 
Hou je van lezen? Op zaterdag 29 augustus is het weer 
zover. Een euro per boek en voor vijf euro mag je zes boeken 
meenemen. Dus sla je slag!
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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 gebieds-
commissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de 
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hoogvliet leuker en beter maken.

De kinderen in Hoogvliet lezen binnenkort ook nieuws uit hun eigen buurt in Jong010.
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Voor elk wat wils op de boekenuitverkoop van de bibliotheek.
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Op de pompoenenfair zie je pompoenen in alle soorten en maten. 
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Meer informatie
 www.rotterdam.nl/hoogvliet

 14 010

 gebiedscommissies@rotterdam.nl

Heeft u wel eens heksensoep geproefd? Dat kan op zaterdagmiddag 19 september bij Volkstuinvereniging 
Ons Belang. Op die dag wordt de herfst ingeluid met een gezellig oogstfeest voor de buurt. U kunt er van 
alles leren over het verbouwen en bereiden van groenten en …… de pompoensoep van een heks proeven.


