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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 Charlois leuker en beter maken.

School helpt vluchtelingen

Muurgedicht Rieneke Grobben onthuld

Jan van der Meijde

‘Afijn, laat-ie fijn zijn’
Azra (links) en Esmanur met geldpotjes die al behoorlijk gevuld raken.

Een muurgedicht als blijvende herinnering aan de onlangs overleden dichteres Rieneke Grobben siert een pand aan de Brielselaan.

De vorige maand overleden Charloisse dichteres Rieneke Grobben leeft voort op de hoek van de Bas
Jungeriusstraat en de Brielselaan. Daar werd 15 april op de muur het gedicht ‘Rotterdam aan de meter’
onthuld. Althans een fragment, want het gedicht is veel langer. Het muurgedicht was een idee van poëzieondernemer Jiske Foppe en stadsdichter Derek Otte.
Grobben was een begrip in Charlois. Altijd in het
roze gekleed wandelde en stepte ze door de wijk.
In onvervalst Rotterdams droeg ze op straat haar
gedichten voor. Altijd handgeschreven, op een grote
papieren rol die ze al pratend afwikkelde. ‘Laat-ie fijn
zijn’ en ‘Ik ben pleitheine’. Deze typisch Rotterdamse
uitdrukkingen zijn ook in ‘Rotterdam aan de meter’
terug te vinden. Samen met een grote groep vrien
den en fans van Grobben onthulden Derek Otte en
Jordy Dijkshoorn van de Rotterdamse muziekgroep

De Likt afgelopen zondag haar muurgedicht. Het
ontwerp en het schilderwerk werden betaald door
de gebiedscommissie, de gemeente Rotterdam en
het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Over zijn
poëzievriendin zegt Otte: ‘Rieneke was een lieve
schat. Het belangrijkste dat ik van haar heb geleerd is
dat je nooit groter bent dan de stad. Ze wenste de stad
‘s avonds voordat ze ging slapen altijd welterusten
vanaf haar balkon in Charlois.’ Door het muurgedicht
wordt Rieneke Grobben blijvend herinnerd.

De leerlingen van Cosmicus steunen bootvluchtelingen die worden
opgevangen in Griekenland. Hoe pakken Azra (12) uit groep 8 en
Esmanur (11) uit groep 7 dit aan? Azra: ‘We geven in kleine groepjes
presentaties bij bedrijven. Dan vertellen we wat er in Griekenland
aan de hand is en zamelen we geld in om de opvang te verbeteren.’
Esmanur: ‘Mensen zijn verrast. De toestand in Syrië, daar weten ze
wel van. Maar niet dat het in Griekenland ook erg is.’ De twee meisjes hebben al verschillende bedrijven bezocht. Nemen de bedrijven
de jonge bezoekers serieus? Esmanur: ‘Superserieus.’ Ze rammelt
met de geldpotjes die al aardig gevuld raken. Tot eind mei blijven
zij en andere leerlingen bedrijven bezoeken. Allemaal voor het
goede doel en het is nog leuk ook. Azra: ‘Nou, ik weet niet of je dit
leuk kunt noemen. We helpen zodat mensen niet dood gaan.’ Eind
mei gaat docente Betul Sahin met de opbrengst van de actie naar
Griekenland. De meisjes willen later ook iets goeds doen voor de samenleving. Azra wil kinderarts worden en Esmanur wetenschapper.
‘Ik wil een medicijn tegen kanker uitvinden.’

Van harte gefeliciteerd

Jan van der Ploeg

Jan van der Meijde

Op basisschool Cosmicus in de Van Eversdijckstraat doen groep
7 en 8 mee aan het Rotterdamse project Young Impact. Ook
andere Rotterdamse scholen doen mee. Het gaat steeds om acties
waarbij leerlingen iets concreets doen voor de samenleving.

Semra Cali heeft er zin in
Mevrouw Cali was samen met anderen via loting
kandidaat geworden voor het wijkcomité. ‘Mijn man
en de buren zeiden allemaal dat ik het moest doen en
dat ze vertrouwen in mij hebben.’ Ze woont nu vijf
jaar met plezier in de Tarwewijk. De kinderen en de
veiligheid in de buurt zijn voor haar de belangrijkste redenen om in het comité te stappen. Cali zorgt
voor haar twee kinderen van 5 en 10 jaar. Haar man
is autohersteller. ‘Ik vind het spannend om me in te
gaan zetten voor de wijk. Ik hoop dat we met elkaar
de Tarwewijk beter en veiliger kunnen maken.’

Semra Cali: ‘Ik wil de speeltuinen graag veiliger maken.’

Mevrouw Ciska Luijpen-Labeur werd 12 april 100 jaar.

Feest in Oud-Charlois en Heijplaat
Op Koningdag, vrijdag 27 april, is er in Charlois
weer van alles te doen, zoals het Blommenfesteijn
in Oud-Charlois, rond de Oude Kerk. Met spelletjes,
veel kraampjes, een kindervrijmarkt, artiesten en
met zanger Django Wagner. Maar ook op andere
plekken gebeurt van alles. Zo is het zeker de moeite
waard om de Arie den Toomweg in Heijplaat te
bezoeken. ’s Ochtends zijn er spelletjes voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Jongeren van 15 jaar of

De heer en mevrouw Yildrim vierden begin april hun 65-jarig huwelijksjubileum.
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Semra Cali (32) was verrast toen de gemeente bij haar aanbelde met de vraag of ze in het wijkcomité van
de Tarwewijk wilde. Tarwewijk en Pendrecht krijgen namelijk een wijkcomité. In elk van deze twee wijken
zijn straks vijf bewoners de oren en ogen van de buurt.

ouder kunnen meedoen aan de zeskamp. En dan zijn
er nog heel veel losse activiteiten. Zo kunnen mensen op het sportterrein aan de Arie den Toomweg
terecht voor de schiettent, de kop van jut, de loterij
en het penaltyschieten. Voor kinderen is er een vrijmarkt. ’s Avonds is het feest in de kantine met een
dj. Richard van Put zit in Heijplaat in de organisatie:
‘Koningsdag is altijd weer een goede gelegenheid om
contacten aan te knopen.’
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www.rotterdam.nl/charlois
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/jouw.charlois
twitter.com/charlois_rdam

