Uitgave: april 2022

Zet je dit alvast in je agenda?
Clemensstraat 111 3082 CE ROTTERDAM
Telefoon:
010 - 29 45 333 40344638

AGENDA
van de Algemene jaarvergadering voor de bewoners
van de wijk Oud Charlois, die wordt gehouden
op dinsdag 17 mei 2022
in het Huis van de Wijk Oud Charlois.
Clemensstraat 111
Aanvang vergadering om 19.30 uur
(vergaderruimte, trommelzaal, open vanaf 19.00 uur)
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter.
Verslag van de Algemene jaarvergadering september 2021.*
Mededelingen bestuur.
Jaarverslag secretaris 2021 en Actieplan 2023.*
Financieel jaaroverzicht Penningmeester van 2021
en begroting 2023.
6. Decharge penningmeester en bestuur.
7. Verkiezing en benoeming bestuursleden.
Nog steeds is de functie van voorzitter vacant.
aftredend/herkiesbaar C. Lee en ACE v/d Spoel- Schoonmade
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
* vanaf 3 mei op te vragen of af te halen bij de WOC

Het welzijnswerk gaat veranderen
Op 1 juni 2022 komt er nieuwe
welzijnsaanbieder in Charlois.
Na een doorlopen aanbesteding is de
nieuwe welzijnsopdracht gegund aan
WMO Radar.

Daarom nemen wij afscheid van
DOCK die samen met Thuis op
Straat en De Katrol zich hebben
ingezet voor de bewoners uit
Charlois.

De gemeente Rotterdam bedankt hen
voor het vele werk dat zij hebben
verricht.
Er zal wel wat veranderen.
In de nieuwe welzijnsopdracht wordt
er gekeken wat de verschillende
wijken nodig hebben.
Hierbij is er vooral aandacht voor
jeugd, ouderen en kwetsbare
Rotterdammers.
De komende tijd bereidt WMO
Radar zich voor op de nieuwe

Ratjes voeren per
1 juli verboden in
Rotterdam!
Het Rotterdamse stadsbestuur wil
vanaf 1 juli het voeren van eenden en
andere vogels verbieden.
Je kunt dan een boete krijgen.
Wat is er op tegen:
Het is niet gezond voor die beestjes:
teveel zout.
Het is niet gezond voor de mensen,
want het zorgt ervoor dat de giftige
botulisme-bacteriën beter groeien.
Restjes brood lossen op in het water en
hierdoor wordt het water zodanig
voedselrijk met o.a. blauwalg en
vissterfte tot gevolg.
Soms zie je hele stapels brood….
De vogels krijgen het niet op…..
Dankbaar komen de ratten en muizen
erop af….
Tja, en dan klagen we weer dat er
ratten- en muizenoverlast is.
Of de gemeentelijke ongediertebestrijding even langs kan komen…
Er is gelukkig een alternatief:
De broodbak.
Ze zijn op diverse plekken te vinden in
Oud Charlois.
Maak er gebruik van!
Gooi daar je overgebleven brood in.
GroenCollect maakt er groene energie
van door het te vergisten!

opdracht.
Dit doen zij samen met DOCK,

plaatselijke organisaties en de
gemeente Rotterdam.
In een volgende editie van de
buurtkrant zal WMO Radar vertellen
hoe zij het welzijnswerk gaan doen
in Charlois.
Naschrift van de redactie:
We hebben WMO-Radar gevraagd
dit in de volgende huis aan huis
bezorgde wijkkrant van mei a.s. te
doen!

Opdat we niet vergeten!
Sinds anderhalve maand worden we
dagelijks in Europa weer van
dichtbij opgeschrikt met gruwelijke
beelden van een vernietigende
oorlog in ons werelddeel.
Onlangs sprak president Zelensky
ons parlement toe en herinnerde hij
ook aan het bombardement van
Rotterdam in 1940.
Elk jaar gedenken we op 4 mei onze
doden, die tijdens die Tweede
Wereldoorlog zijn gevallen.
Een dag eerder, op 3 mei, komen elk
jaar manschappen van het ‘no. 600
City of London Squadron’ uit GrootBrittannië over om hun gevallen
kameraden uit de eerste dag van de
oorlog te herdenken.
Het squadron bestond uit vrijwilligers,
burgers, die een passie voor vliegen
hadden.
Ze kwamen uit de bankenwijk, de City
van Londen.
Zij werden aangewezen om het nog
neutrale Nederland te helpen, toen er
op 10 mei 1940 door onze regering
een noodkreet naar het Britse
koninkrijk uitging.

Ten zuiden van de Charloisse
Waalhaven lag vliegveld Waalhaven.

Tot de inval in Polen in 1939 een
burgervliegveld net zo als Schiphol nu.

Nederland werd gemobiliseerd en
het vliegveld werd een militair
vliegveld, waar in november 1939 de
3e Jachtvliegtuig Afdeling zijn
thuisbasis kreeg.
De Duitsers hadden het vliegveld
vroeg in de ochtend van die 10e mei
om 4 uur gebombardeerd.
Daarbij hadden ze bijna alle
gebouwen verwoest.

Het vliegveld had men intact gelaten.
Zo’n 500 parachutisten, die daarna in
de omgeving afsprongen, bezetten
het vliegveld en namen het in
gebruik.
Duitse versterkingen werden zo
ingevlogen.
Het grasveld stond vol met Duitse
vliegmachines.
Vandaar de hulpkreet van de
Nederlandse regering …..
De 6 Britse Blenheim-vliegtuigen
kregen als opdracht zoveel mogelijk
schade aan te richten.
Ze zouden hierbij een escorte van
Spitfires krijgen, maar die zijn nooit
komen opdagen.
De toch al riskante operatie was
daardoor nog riskanter geworden.
Slechts één van de 6 Blenheims keert
zwaar beschadigd terug naar het
Verenigd Koninkrijk.
Drie vliegtuigen en hun
bemanningen komen om.

De vierde Blenheim kan bij
Herkingen een noodlanding maken.
De twee bemanningsleden worden
via via geholpen om hun Britse
vaderland weer te bereiken.
Elk jaar komen ‘members of the no.
600 City of London Squadron’ begin
mei over om hun gevallen
kameraden te herdenken.
In 2016 is er een gedenkteken
onthuld.

Het gedenkteken, een informatietafel, staat in het plantsoen van het
Parmentierplein, vlak naast de
telecomtoren, die midden op het
toenmalige vliegveld staat.
Daar komt de Britse afvaardiging op
3 mei bij elkaar om hun gevallen
kameraden te herdenken.
Men gaat ook naar de graven van de
bemanning!
Het zou mooi zijn als de
Charloissenaars, gewoon mensen
zoals jij en ik, er ook even langs
zouden gaan op 3 of 4 mei om de
details van de missie op de
gedenktafel te lezen… of om
misschien met een enkele bloem of
een boeketje te laten weten, dat we
nog steeds blij zijn voor hun steun
aan ons land destijds met het hoogste
offer van hun kant!

Opdat we niet vergeten!

