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Aanleg regentuin:
van denken naar doen
Bewoners van Middelland werken zelf aan een betere klimaatbeheersing. Hemelwater gaat straks niet meer
het riool in, maar naar regentonnen. Wat ook helpt, is de aanleg van een regentuin. Bewoners verzamelden
zich hier begin oktober voor een plantjesdag.

Da Conceicao: ‘Veel plannen
voor nieuwe projecten.’
Foto: David Rozing

Film van Spange
naar op tv
De plantjesdag kreeg
steun van een bewonersinitiatief. Bij het
project ‘1000 regentonnen voor Middelland’ zijn veel partijen
betrokken. Meedoen?
Kijk op www.mooimooiermiddelland.nl

Met opgestroopte mouwen
leggen bewoners de regentuin aan
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Ruud Reutelingsperger en Nienke
Bouwhuis zijn de drijvende krach
ten achter de werkgroep Duurzaam
Middelland. Reutelingsperger: ‘Het
programma Mooi, Mooier Middel

land heeft duurzaamheid als nieuw
extra thema tot 2024. Kijk naar het
regenwateropvang paviljoen op het
Henegouwerplein en de regentuin
die erbij ligt; een mooi begin. Verder

gaan we dit jaar in heel Middelland
regenpijpen afkoppelen van het riool.
Daar komen regentonnen en gevel
tuinen, goed voor funderingen en
biodiversiteit.’

Naar veiliger verkeer

‘Porfotto’ is straattaal voor Rotterdam
en is ook de titel van de eindexamen
film van geboren en getogen Spange
naar Edson da Conceicao. Hij liet zich
inspireren door verhalen uit Spangen
in de heftige jaren negentig. In de
film plegen drie vrienden een overval.
Maar dat brengt meer ellende dan
geluk. Da Conceicao studeerde af
aan de Nederlandse Filmacademie
als regisseur. Te zien op RTV Rijn
mond 27 oktober vanaf 17.30 uur.

De fotoclub legt
mooie lichtpuntjes vast

De gebiedscommissie adviseert de gemeente over verkeersveiligheid
in Delfshaven. Om dat goed te doen, vroeg de commissie de mening
van bewoners tijdens een informatieavond op 2 oktober. Bewoners
zochten enthousiast naar mogelijke oplossingen.

Leren over fotograferen
met licht en donker

De fotoclub in Oud-Mathenesse zoekt lichtpuntjes in donkere dagen. On
langs startte een nieuwe cursus met dit thema. Vertellen over lichtpuntjes
zorgt voor onderling contact. De lessen zijn om de week op vrijdag
ochtend in het Huis van de Wijk de Put. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Fietsers zoeken hun weg
door druk Delfshaven

goed gebruiken. Het blijft een advies,
dus of we alles kunnen realiseren is
niet zeker. Maar het was goed om te
merken hoe betrokken bewoners zijn
bij veiliger verkeer in hun wijk.’ Heeft
u vragen? Mail naar j.vandenheuvel@
gebiedscommissierotterdam.nl.

De fotoclub bestaat drie jaar en
krijgt met regelmaat steun via een
bewonersinitiatief. Docente Karin
Oppelland behandelt in deze cursus
het gebruik van licht en donker, met
het schaduwgebied er tussenin. Ook
begeleidt ze de gesprekken. Motor
achter de fotoclub is Annemarie Vlaar
dingerbroek. ‘We willen lichtpuntjes
in het leven van bewoners vastleg
gen. Dat kan van alles zijn. Van een

mooie lamp tot de uitreiking van een
zwemdiploma. Of van het openen van
een gordijn of de lach van een kind.
Door lichtpuntjes vast te leggen en
erover te praten tijdens de les ontstaat
meer begrip voor elkaar.’ De cursus
loopt tot Valentijnsdag, 14 februari
2020. Kosten: 3,50 euro per les.
Meer weten? Bel of mail Annemarie
Vlaardingerbroek: 06 251 210 93 of
a.vlaardingerbroek1@hetnet.nl.

www.rotterdam.nl/delfshaven

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter
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Jeroen van den Heuvel van de
gebiedscommissie: ‘We organiseer
den deze avond omdat de verkeers
veiligheid nog niet op orde is. We
moeten iets met dit onderwerp. We
bekijken straks samen met experts
de visie en het verkeersveiligheids
plan van de gemeente. De bijdrage
van bewoners kunnen we daarbij
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