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Op 4 mei as. organiseert de Commissie 
Herdenking 4 mei Rotterdam Linker 
Maasoever voor de 77e maal de her-
denking bij het monument ‘de Vallende 
Ruiter’ op het plein Mijnsherenlaan/
Pleinweg.  Met recht kan dan ook gespro-
ken worden van een traditie. De herden-
king begint om 19.27 uur.
 We herdenken op 4 mei allen – burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der Ne-
derlanden of waar ook ter wereld zijn om-
gekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties. Bij het 
monument ‘de Vallende Ruiter’, gemaakt 
door de Italiaanse beeldhouwer Marino 
Marini, worden de 20 verzetsmannen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog op 12 
maart 1945 op de hoek Pleinweg – Goe-
reesestraat zijn doodgeschoten, herinnerd. 
De Commissie Herdenking 4 mei Rotter-
dam Linker Maasoever werkt in de voor-
bereiding en uitvoering van de herdenking 
samen met onder meer Politieharmonie 
“Hermandad”, de drumband van de Har-
monie Slikkerveer, het Jeugdkoor Aposto-
lische Gemeente, Theater Zuidplein, ver-
schillende scholen, politie en gemeente. 
Ook dat maakt dat de herdenking goed 
verankerd in het gebied Charlois en op de 
Linker Maasoever.
 Alle bewoners zijn van harte welkom om 
deze herdenking bij te wonen. 
Laten we met elkaar blijvend herdenken.  

OPDAT WE NOOIT 
MOGEN 
VERGETEN

JUIST NU ER 
ELDERS OORLOG

WOEDT
4 травня. У 77-й раз Комітет пам’яті 
4 травня Роттердам Лінкер Маасовер 
організовує вшанування біля 
пам’ятника «De Vallende Ruiter» на 
площі Mijnsherenlaan/Pleinweg. Тому 
правильно говорити про традицію. 
Початок вшанування о 19:27.4 
травня ми вшановуємо пам’ять усіх – 
цивільних та військовослужбовців – 
які були вбиті або вбиті в Королівстві 
Нідерланди чи будь-де в світі після 
початку Другої світової війни, у 
воєнних ситуаціях та під час мирних 
операцій. Пам’ятник «De Vallende 
Ruiter», виготовлений італійським 
скульптором Марино Маріні, вшановує 
пам’ять про 20 чоловіків опору, які 
були розстріляні під час Другої світової 
війни 12 березня 1945 року на розі 
вулиці Плейнвег – Goereesestraat.
 Під час підготовки та проведення 
вшанування Комісія з вшанування 
пам’яті 4 травня Роттердам Лінкер 
Маасовер працює разом із, серед 
інших, поліцейською гармонією «Her-
mandad», барабанним оркестром Har-
monie Slikkerveer, Молодіжним хором 
Апостольської муніципалітету, Theatre 
Zuidplein, різними школами. , поліція 
та муніципалітет. Це також гарантує, 
що вшанування добре закріплено в 
районі Шарлуа та на лівому березі 
Маасу.
 Усіх жителів запрошують відвідати 
цей меморіал. Давайте пам’ятати один 
одного назавжди.

Sinds 18 maart is aan de pleinweg 196a 
het Oekraïens Huis open. Een plek waar 
vluchtelingen terecht kunnen voor vra-
gen aan de gemeente. Over zorg of over 
werk. En waar mensen koffie kunnen 
drinken, iets eten en gratis kleding kun-
nen uitzoeken. En misschien wel de be-
langrijkste functie een plek waar kin-
deren zorgeloos kunnen spelen en het 
speelgoed ook mogen meenemen. 
In het huis werken Gill en Oksana. Zij 
doen dit inmiddels samen met 17 vrijwil-
ligers. Samen heten ze iedereen welkom. 
Zorgen ze dat alles geregeld is. En bie-
den ze een luisteren oor. De eerste weken 
waren er veel indrukwekkende verhalen. 
Mensen die alles hebben achter gelaten. 
En met de auto of de trein naar Rotterdam 
kwamen. Omdat ze er weleens geweest 
zijn. Omdat hun kind hier al was om te 
studeren. Of en wanneer ze terug kunnen 

naar Charkov is niets over te zeggen. Stu-
denten die ik Kiev studeerden en nu in 
Pernis wonen. 
Nu ontstaat ruimte om dingen samen met 
de wijk te organiseren. Zonnebloemen te 
gaan kweken. Samen buiten te spelen. Sa-
men te breien. U bent welkom om eens 
een kijkje te komen nemen?! 

Український дім відкрив свої двері 
18 березня за адресою Pleinweg 196A. 
Це місце, куди біженці можуть прийти 
із запитаннями до муніципалітету, про 
здоров‘я чи про роботу. І де люди можуть 
безкоштовно випити кави, з’їсти щось 
смачненьке та взяти одяг. 

І, мабуть, найважливіша функція – це 
місце, де люди можуть зустрітися, а діти 
можуть безтурботно гратися і забирати з 
собою іграшки. 
В Українському Домі працюють Гілл і 
Оксана і команда з 17 волонтерів. Всі разом 
вони зустрічають кожного відвідувача 
і стежать за тим щоб в домі все було 
облаштовано.  Також вони вислуховують 
історії людей. Перші тижні було багато 
вражаючих історій. Люди, які залишили 
все позаду і приїхали до Роттердаму на 
машині чи поїзді. Тому що вони були там 
раніше. Тому що їхня дитина вже була тут 
на навчанні. Чи зможуть вони повернутися 
до Харкова, Бучі, Ірпеня, Миколаєва, 
Маріуполя... і коли? Сказати неможливо.
Наразі Український Дім також є місцем 
зустрічі з жителями району. Діти разом 
шукали шоколадні яйця на Великдень, і ще 
є клуб в’язання організований польською 
сусідкою. Заходіть в гості!

HET OEKRAÏENS HUIS IS EEN OPEN PLEK WAAR WE VERTELLEN, LUISTEREN EN VERBINDEN.



20 april was De Dag dat de door ons 
gekozen wijkraadslieden beëdigd 
werden op het Stadhuis en ook de 
dag dat direct hun eerste openbare 
vergadering plaats vond. 
In het nieuwe congrescentrum van 
Ahoy waren ruimtes gereserveerd 
waar alle wijken apart van elkaar de 
officiële weg konden bewandelen naar 
het kiezen van de voorzitter, wat voor 
onze wijk, Carnisse en Zuiderpark 
(waar is het Zuidplein gebied geble-
ven?) nog niet zo makkelijk bleek. 
Dit, omdat er maar 6 wijkraadslieden 

aanwezig waren en tja... wat doe je 
dan met een gelijkstand? 
Nog een keer democratisch kiezen en 
daarna nog een keer. Na nog een extra 
pitch van de twee bewoners die zich 
hiervoor kandidaat gesteld hadden, 
Kanja en Victor, werd uiteindelijk na 
de derde ronde gekozen voor Victor 
die het eerste jaar het voorzitterschap 
in ieder geval tot zich mag nemen.  
Gefeliciteerd Victor! 
Na wat zakelijke mededelingen en 
vaststellingen, denk aan de vergader-
dagen en locaties, werd er nog een 

hele belangrijke taak besproken: wie 
gaat er een krans leggen bij de doden-
herdenkingen? 
4 mei bij de Vallende Ruiter zal Leon 
Vermeulen deze taak tot zich nemen, 
vergezeld door Karima Akkouh.
3 mei bij het Parmentierplein in de 
Waalhaven zal Victor Visser de eer sa-
men met Gemma Verstralen hebben
30 juli bij het joods kindermonument 
bij de Kop van Zuid is de eer aan Kan-
ja Waithira

De eerste belangrijke taken zijn dus 
verdeeld, maar gaat de naam nu aange-
past worden? Zodat ook de Zuidplein 
bewoners zich ook in naam zullen her-
kennen in onze wijkraad? Een mooie 
eerste opdracht voor onze wijkraad 
zou ik zeggen! Succes allemaal! 

ONZE NIEUWE WIJKRAAD IS GEÏNSTALLEERD

In juni organiseert de gemeente, sa-
men met een bevlogen groep wijk-
bewoners en enkele wijkorganisa-
ties, vier inloopbijeenkomsten voor 
bewoners van Carnisse, op verschil-
lende plekken in de wijk. 
Deze bijeenkomsten staan in het teken 
van de concept-toekomstvisie voor 
Carnisse, die we het afgelopen jaar 
samen met deze partijen hebben opge-
steld en die we aan u presenteren. En 
daarover graag úw mening en úw in-
breng als wijkbewoner horen! Dit gaat 
o.a. over de woningen in Carnisse, de 
buitenruimte en het groen, het vermin-
deren van de afvaloverlast in de wijk 
en over verkeer en parkeren. 

Kortom: wat gaan we de komende ja-
ren concreet doen om Carnisse beter 
en mooier te maken? Wij als gemeen-

te, samen met u als bewoners en met 
wijkorganisaties. 
Presenteer je wijkinitiatief of je eigen 
werk!

Wij zijn op zoek naar creatieve en on-
dernemende Carnissenaren, die het 
leuk vinden om op één of meerdere 
van deze bijeenkomsten hun eigen 
buurtinitiatief of hun eigen werk on-
der de aandacht te brengen. Schildert 
u graag, bent u een bedreven fotograaf 
of maakt u andere mooie dingen die u 
graag wilt delen met andere wijkbe-
woners? Heeft u een pril idee voor een 
wijkinitiatief, waarover u graag in ge-
sprek gaat met andere wijkbewoners? 
Laat het ons weten door vóór 16 mei 
a.s. een e-mail te sturen naar Wilke 
Ruiter, w.ruiter@rotterdam.nl 

De inloopbijeenkomsten vinden plaats 
op: 

WOENSDAG 1 JUNI 
17.00 tot 20.00 uur 
in de Laleli Moskee, Gruttostraat 9.

DONDERDAG 9 JUNI 
17.00 tot 20.00 uur 
in de Kerk van de Nazarener, 
Carnissesingel 240.

WOENSDAG 15 JUNI 
17.00 tot 20.00 uur in KOCO, 
Bevelandsestraat 30. 

ZATERDAG 18 JUNI 
13.00 tot 16.00 uur in de Subway, 
Wolphaertsbocht 192.

U bent als bewoner sowieso van harte 
welkom op een van deze bijeenkom-
sten. En als u van de gelegenheid ge-
bruik wilt maken om uw wijkinitiatief 
of uw eigen werk onder de aandacht te 
brengen van uw mede-wijkbewoners, 
dan horen wij graag van u! 

Wilt u meer informatie? 
Kijk op www.rotterdam.nl/carnisser-
trots.

CREATIEVE EN ONDERNEMENDE BEWONERS GEZOCHT!



Na een korte pauze door de ver-
kiezingen ben ik er weer en ga jul-
lie vertellen over een  super leuke 
,hartverwarmend actie in onze wijk. 
Een aantal weken geleden is er van-
uit de Poolse gemeenschap het idee 
ontstaan om actief mee te doen voor 
onze vrienden in Oekraïne. 
Er is met de Stichting Oekraïne con-
tact opgenomen waar onder andere be-
hoefte aan was in het oorlogsgebied.
Er is met hulp vanuit de gemeente 
Rotterdam een tiendaagse actie gestart 
aan de Pleinweg waarin de Poolse 
sleutelfiguren als trekker hebben ge-
functioneerd.
Ik ben ontzettend trots op deze groep 
maar ook op de inzet van andere be-
woners uit onze wijk Carnisse, diverse 
organisaties, winkeliers die ook actief 
meegedaan hebben. 
Een extra pluim voor Scouting Char-
lois die zich spontaan aanbood en veel 
werk heeft verzet met inzamelen en 
flyers verspreiden.
We zijn ontzettend dankbaar aan alle 
mensen binnen en buiten Rotterdam 
die voor ons ook vanuit hun eigen or-
ganisaties hebben ingezameld en naar 
het infopunt hebben gebracht.
Het was heel hartverwarmend om te 
zien hoe snel we tot iets in staat zijn als 
er hulp nodig is. Het resultaat was dat 
er twee bussen vol met slaapzakken, 
medicijnen, medische hulp en verzor-
gingsmiddelen weg zijn gebracht.
Ik wil bij deze gebruik maken om ie-

dereen nogmaals te bedanken voor 
jullie inzet en bijdrage. Jullie hebben 
alweer laten zien dat we samen
sterk staan in onze wijk waar jullie het 
hart op de goede plek hebben en dat 
het belangrijk is om samen iets te be-
reiken. 

DANK!
Po krótkiej przerwie związanej z wy-
borami juz jestem z powrotem i opo-
wiem Wam o super fantastycznej akcji 
w naszym sąsiedztwie.
Kilka tygodni temu nasza dzielnicowa  
Polonia wpadła na pomysł aktywnego 
uczestnictwa dla naszych potrzebuja-
cych pomocy  przyjaciół na Ukrainie.
Nawiazalismy  kontakt z Fundacją 
Ukraina,  by dowiedziec sie  co było 
m.in. na ten moment najbardziej  pot-
rzebne.
Z pomocą władz miejskich Rotter-
damu na Pleinweg rozpoczęła się 
dziesięciodniowa kampania, w której 
aktywatorem była wspaniala grupa  
Polskich dzielnicowych wolentarius-
zy.
Jestem niezmiernie dumny z tej gru-
py, ale także z wysiłków innych mies-
zkańców naszej dzielnicy Carnisse, 
różnych organizacji i sklepikarzy, 
którzy również aktywnie w niej uczes-
tniczyli.
Dodatkowy komplement dla grupy 

Skautow Charlois , która zaoferowała 
się spontanicznie i wykonała dużo 
pracy zbierając datki  i rozprowad-
zając ulotki.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ws-
zystkim ludziom w Rotterdamie i poza 
nim, którzy również umozliwili  dla 
nas  takie same mini  akcje w Swoich 
własnych organizacjach i przynieśli 
paczki  do naszego  punktu informa-
cyjnego.
To było bardzo pokrzepiające wid-
zieć, jak szybko jesteśmy w stanie coś 
zrobić dla innych  w momencie kiedy 
potrzebna jest pomoc. Na koniec akcji  
odebrano dwa busy pełne śpiworów, 
lekarstw, pomocy medycznej i środ-
ków pielęgnacyjnych.
Korzystając z okazji chciałbym jes-
zcze raz wszystkim podziękować za 
Wasz wysiłek i wkład. Pokazaliscie 
że potrafimy  wspolnie  zdzialac  cos 
pieknego  w naszym sąsiedztwie , jes-
tescie ludzmi o wielkich sercach i że 
ważne jest, aby wspólnie  chciec coś 
osiągnąć. 

DZIĘKUJĘ WAM!

ONZE POOLSE BUREN ZETTEN ZICH IN VOOR OEKRAÏENE

Deze serie wordt gerealiseerd door:
Ewelina Michalak

Voorlichter EU Arbeidsmigranten 
Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling



ZATERDAG 7 MEI  
Buurtklimaatje
Geveltuinen creëren met buren 
Fazantstraat

ZATERDAG 7 MEI 
Koffie & Ambacht
Carnisse Music Hall Le Sud
Naja - Drum’n guitar right in your 
haar 
Ebenhaezerstraat 52

MAANDAG 9 MEI 
De Moeite Waard 
Buurt brainstorm 
Ebenhaezerstraat 39

WOENSDAG 11 MEI
Kunst & Vliegfabriek
19.00-21.30 uur
Cursus Abstract Schilderen 
Kat. Lagedijk 363

DONDERDAG 12 MEI 
Guiding Voices
Ernest vd Kwast presenteert
Cody Hochstenbach
Poolcafé, Wolphaerstbocht

ZATERDAG 14 MEI  
Buurtklimaatje
Plantenschalen/boomspiegels en plan-
tenbakken  
Lepelaarsingel

ZATERDAG 14 MEI  
Burger TOP Zuid 2022
10.00 mensen in Rotterdam Zuid heb-
ben per post een uitnodiging ontvan-
gen van NPRZ. Laat uw stem horen! 
Ahoy

ZATERDAG 14 MEI 
Carnisse Flows
Productiehuis Flow, Pleinweg

ZONDAG 15 MEI 
14.00-17.00 uu
Younginszz Academy (Sound Mas-
ters) 
Kat. Lagedijk 363

WOENSDAG 18 MEI
19.00-21.30 uur 
Cursus Abstract Schilderen
Kat. Lagedijk 363

ZONDAG 22 MEI  
010Unite @ House of Urban Arts  
(Younginszz Academy performance)
Kat. Lagedijk 363 

VRIJDAG 27 MEI 
Koffie & Ambacht
Carnisse Music Hall Le Sud
20.00-22.00 uur 
De Gestalte  Lorne 
Ebenhaezerstraat 52

VRIJDAG 27 MEI
17.00 
Carnisse Connect
Leer je buren kennen-borrel
Kat. Lagedijk 363

ZATERDAG 28 MEI
14.00-22.00 uur 
“Podium van de wijk” wijkfestival 
Amelandseplein

SOCIAAL CULTURELE AGENDA CARNISSE MEI 2022


