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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.

‘Sterke magneten zijn nodig’

Wonen achter rijen containers

Jan van der Meijde

Het Heijplaatgevoel leeft

Peter Eggink: ‘We moeten het Zuiderpark goed blijven onderhouden.’

Jan van der Meijde

Peter Eggink wil graag iets voor mensen betekenen. Daarom werkt
hij in de zorg en is hij nu ook lid van de gebiedscommissie.

De aandacht die mensen voor elkaar hebben en het dorpse karakter lokken nieuwe generaties bewoners naar Heijplaat.

Verstopt tussen kilometers aan transportbedrijven en gestapelde containers ligt Heijplaat, ooit gebouwd
door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Na een periode van sloop ging het minder goed met
Heijplaat. Maar nu wordt er weer gebouwd en steeds meer mensen ontdekken dit stukje Charlois.

Druk met biljarten en bingo

van woningcorporatie Woonbron: ‘Twee keer per
jaar hebben we een kennismakingsochtend voor
mensen die hier willen komen wonen. Daar komen
steeds zo’n zestig mensen op af. Op 1 september is
de volgende bijeenkomst.’ Heijplaat trekt nieuwe,
jonge bewoners. Matt Rebel bijvoorbeeld die met zijn
vrouw nog maar net in een nieuw huis woont. ‘We
komen van de andere kant van de Maas en kozen
voor Heijplaat vanwege het dorpse gevoel en de
sociale contacten.’ Het Heijplaatgevoel dus.
Jan van der Meijde

Jo Dohmen woont er al heel lang. ‘De rust en dat
je elkaar aanspreekt om samen iets te doen, dát is
het Heijplaatgevoel. Al wordt dat gevoel wel minder
vind ik.’ Niet alleen ouderen voelen zich er thuis.
Linda Put die haar twee kleinkinderen naar school
brengt, zegt: ‘De kleinkinderen willen hier echt niet
weg. Je kunt hier fijn spelen.’ Ook bij Jayden (16)
moet je niet aan Heijplaat komen. ‘Helemaal niet erg
dat het rustig is. Als ik wil stappen, ben ik zo met de
bus in Rotterdam.’ Sociaal beheerder Ineke van Eden

‘Op zich is het fijn wonen in Charlois. Maar we moeten zorgen dat
mensen hier ook in de toekomst willen blijven wonen. Sterke magneten,
die hebben we hard nodig. Het Zuiderpark, het grootste stadspark van
Nederland, is zo’n magneet. Je kunt er fijn ontspannen. Het is belang
rijk dat we dit gebied goed blijven onderhouden.’ Hij wijst op nog zo’n
magneet: het Zuidpleingebied. ‘Denk aan het nieuwe zwembad en het
Kunstenpand. Onder de noemer Hart van Zuid gaat hier nog meer ver
anderen. In de toekomst kun je er uitgaan, kunst kijken, een bioscoopje
pikken, op een terras zitten of een congres bijwonen.’ Wilt u Eggink en
zijn collega’s aan het werk zien? Op maandag 27 augustus is er weer
een vergadering van de gebiedscommissie. Vanaf 20 augustus vindt u
hierover meer informatie op www.rotterdam.nl/charlois.

Zomerterras in Carnisse

Jan van der Meijde

In het Huis van Carnisse is de komende weken weer een Zomerterras, een reeks aan activiteiten in
het wijkcentrum aan de Texelsestraat 18. Want het heet dan wel Zomerterras, maar de activiteiten zijn
gewoon binnen.

Ook veel vaste bezoekers van het Huis komen naar het Zomerterras.

Op 26 juli zijn er Oudhollandse spelletjes met daar
bij een lekkere lunch. Op 31 juli is er klaverjassen
en jokeren, ook met lunch. Beide activiteiten kosten
2,50 euro. Eigen zeep of badolie kunt u maken op
2 augustus. Een andere creatieve activiteit is zelf sie
raden maken. Dat kan op 7 augustus. Deze activitei
ten zijn gratis. Op 9 augustus sluit het Zomerterras
af met bingo en een barbecue. Dat kost 2,50 euro.
De barbecue is buiten en daarmee wordt het toch
nog een echt zomerterras. Alle activiteiten zijn van
11.00 tot 15.00 uur. Het kan druk worden. ‘Bij ons
is het altijd één grote familie’, zegt vrijwilligster
Paulien Hekkelaan.

Veel te doen in huiskamer van Het Middelpunt
In Zuidwijk staat de deur van een huiskamer elke dag
open voor iedereen die zin heeft om langs te komen.
Het gaat om Het Middelpunt, het nieuwe Huis van de
Wijk aan de Slinge 250. De ontmoetingsplek is sinds
januari open. Het Middelpunt heeft de activiteiten
van De Larenkamp overgenomen, dat inmiddels is
gesloopt. Naast het Huis van de Wijk zit een biblio
theek. In de huiskamer van Het Middelpunt komen
vooral veel ouderen uit de wijk langs. Regelmatig is
er bingo en treden artiesten op. En elke week komt

er een pedicure langs voor de huiskamerbezoekers.
Maar Het Middelpunt is meer dan een gezellige
huiskamer. Mensen kunnen meedoen aan naailes
sen, yoga, danslessen, biljarten en taallessen. Ook
kunnen ze terecht voor hulp bij schulden. De meeste
activiteiten worden georganiseerd door wijkbewo
ners en vrijwilligers. Kijk voor het programma op
www.agendacharlois.nl of www.dock.nl/activiteiten.
Mensen die zelf iets willen organiseren of die vrij
williger willen worden, zijn ook van harte welkom.

Jan en Nel Hoogmoed-Van der Knaap: ‘We hebben vroeger dag en nacht gewerkt.’

Jan Hoogmoed gaat het liefst biljarten. ‘Al dertig jaar, elke maandag.’
Zijn vrouw, Nel Hoogmoed-Van der Knaap, is meer van de bingo.
Op 12 juli waren ze zestig jaar getrouwd. Beiden zijn al een tijdje met
pensioen maar ze zijn toch zelden thuis. Meneer Hoogmoed: ‘We hebben
vroeger dag en nacht gewerkt. Ik werkte 46 jaar in de scheepsbouw als
lasser, ijzervlechter, koperslager en nog veel meer. Mijn vrouw heeft
altijd in de cartonnagefabriek gewerkt. Sinds mijn pensioen nemen
we het ervan. We hebben geen kinderen. Dat heeft qua vrijheid zo z’n
voordelen. Ons huwelijksjubileum hebben we met een hele ploeg familie
en vrienden gevierd met een gezellig etentje.’ Allebei zijn ze blij met
het boek dat ze voor hun diamanten huwelijksfeest van de gemeente
kregen. ‘We voelen ons echte Rotterdammers. Het is een prachtig boek,
een mooi cadeau.’
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