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Charlois

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Pendrecht en de Tarwewijk kunt u als actieve
bewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw
wijk. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers; leden van de wijkcomités
zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen initiatieven die Charlois leuker en beter maken.
Lees hier wat er in uw wijk gebeurt.

Mensen helpen bij inspraak

Geschiedenisles aan de Kaatsbaan

Jan van der Meijde

50.000 historische foto’s

Serkan Soytekin: ‘Iedereen moet hier prettig kunnen wonen en zich ontwikkelen.’

Jan van der Meijde

‘Veel mensen weten niet hoe inspraak werkt. Daar wil ik ze bij
helpen. Zodat ze beter weten hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen
in Charlois.’

Gebiedscommissielid Riet Velders gaf 30 juni officieel de sleutel van het pand aan Karel de Stoute, stichter van Charlois.

De Stichting Historisch Charlois is verhuisd naar de Kaatsbaan 6, midden in het historisch hart van
Charlois. Op 30 juni kreeg het bestuur officieel de sleutel. Maar het voormalige postkantoor werd al een
paar weken eerder betrokken en de stichting heeft het ondertussen smaakvol ingericht.
De stichting laat de geschiedenis van Charlois
zien, bijvoorbeeld met een collectie van maar liefst
50.000 foto’s. Dat is veel en daarom wisselt de door
lopende fototentoonstelling vier keer per jaar van on
derwerp. Daarnaast kunnen bezoekers binnenkort op
twee beeldschermen historische foto’s bekijken. ‘Met
dank aan de gebiedscommissie die meebetaalt aan de
digitale schermen’, zegt secretaris Chris van Helden.
De stichting beschikt over veel boeken over de
geschiedenis van Charlois. In de oudheidkamer kan
de bezoeker bladeren in al dat moois. Ook jonge

Dat zegt Serkan Soytekin, die sinds kort in de gebiedscommissie zit.
‘Natuurlijk wil ik ook dat alles schoon, heel en veilig is en dat jongeren
kansen krijgen. Maar dat wil iedereen.’ Soytekin is persvoorlichter van
de Tweede Kamerfractie van de politieke partij DENK. Hij benadrukt
dat hij zich in de gebiedscommissie inzet voor iedereen in het gebied.
‘Het gaat me om Charlois als geheel. Dat iedereen hier prettig kan wo
nen en zich kan ontwikkelen.’ Hij woont zelf al jaren in de Tarwewijk.
‘Daar valt wel wat aan te verbeteren, maar ik woon er met veel plezier.
De mix van mensen en culturen vind ik prettig. Als ik op zaterdag
ochtend door de wijk loop en ik zie de buurman z’n straatje vegen,
denk ik: ja, dit is míjn wijk.’

Koken voor buurtgenoten

mensen weten de weg naar de nieuwe locatie aan de
Kaatsbaan te vinden. Bestuurslid Ingrid den Braver:
‘Ze bezoeken dan de kunstwinkeltjes in de buurt
en komen meteen bij ons kijken. Dit is een ontmoe
tingsplek voor iedereen die meer wil weten over het
vroegere Charlois.’ Bij Stichting Historisch Charlois
werken dertig vrijwilligers en er zijn 1.500 donateurs
die  samen met de gemeente  de organisatie finan
cieel steunen. Bezoekers zijn elke zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur welkom. Meer informatie:
www.historischcharlois.nl.

Vanaf 16 juli zijn er weer Beachweken in Charlois. Plein 1953 en het Karel de Stouteplein zijn eerst aan
de beurt. Van 16 tot en met 20 juli kunnen kinderen en jongeren hier elke dag van 13.00 tot 16.00 uur uit
hun dak gaan.

Nieuw asfalt

Welkom bij vergadering

Een deel van de Groene Kruisweg wordt tussen
16 juli en 6 augustus opnieuw geasfalteerd. Vanaf
de Jan Olieslagersweg is de weg richting de A15
afgesloten voor verkeer. Dit wordt omgeleid via de
Oldegaarde en de Vaanweg. Van 16 juli tot en met
17 augustus wordt ook gewerkt op de Driemans
steeweg, vanaf de Groene Kruisweg tot en met de
kruising met de Charloisse Lagedijk. De Driemans
steeweg is niet bereikbaar vanaf de Groene Kruis
weg. Het verkeer wordt omgeleid. Meer informatie:
www.rotterdam.nl/groenekruisweg.

De gebiedscommissie gaat op zomerreces. De eerst
volgende vergadering is maandag 27 augustus. Voor
wijkbewoners een mooie gelegenheid om langs te
gaan. De gebiedscommissie is de verbindende scha
kel tussen het gebied en de gemeente. Voor mensen
die veranderingen of verbeteringen in Charlois wil
len, kan het dus handig zijn om de gebiedscommis
sie aan te spreken. De agenda van 27 augustus en de
plek van de vergadering staan een week van tevoren
op www.rotterdam.nl/charlois. De commissieleden
wensen alle bewoners een fijne zomer.

Jan van der Meijde

TOS-baas Sahraoui: ‘Nog even en het is hier druk met kinderen’

Ze kunnen er terecht voor pannavoetbal, springkus
sens, workshops, FIFAtoernooien op Playstation 4,
meidenactiviteiten, schminken en nog veel meer.
Alle activiteiten zijn gratis. Van 23 tot en met
27 juli is de Beachweek te vinden op het Slingeplein
tegenover Albert Heijn en op het Amelandseplein
in Carnisse. Met dezelfde activiteiten én een rodeo
stier, dizzyspin en striker. Ook geven bewoners
en andere vrijwilligers elke dag twee workshops.
Voor ouders staat koffie en thee klaar. TOSbaas
Marouane Sahraoui: ‘Als jongeren wat bij willen
verdienen door ons te helpen, zijn ze welkom. Ze
kunnen zich tijdens de Beachweken bij me melden.’

Jan van der Meijde

Lekker spelen op de pleinen
Mara de Visser: ‘Koken en contact hebben met mensen is een fijne combinatie.’

Trek in een lekkere maaltijd, maar wil het koken niet meer zo lukken?
Bel dan Mara de Visser. Zij is de thuiskok in Charlois.
Ze woont in OudCharlois en doet al een tijd mee met Thuisafgehaald,
de organisatie die kookt voor mensen die dat zelf niet meer zo goed
kunnen. Mara: ‘Koken en contact hebben met mensen uit de wijk is
een fijne combinatie. Ik heb het er best druk mee. Overdag werk ik
als fysiotherapeut. Maar aan het eind van de middag roer ik in de
pannen. Ik kook vaak Indonesisch en altijd vegetarisch. Voor vier tot
vijf euro kan ik een gezonde maaltijd maken. Projectmanager Anne
van Arkel van Thuisafgehaald: ‘We willen met steun van de gemeente
zoveel mogelijk kookcontacten bevorderen. Tussen mensen die niet zo
makkelijk zelf iets klaarmaken en mensen die graag willen koken voor
buurtgenoten.’ Ook meedoen als thuiskok of juist genieten van een
goede maaltijd? Ga naar www.thuisafgehaald.nl of bel 06 834 471 97.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/charlois
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
wijkcomites@rotterdam.nl
facebook.com/jouw.charlois
twitter.com/charlois_rdam

