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Herinrichting Damloperplein vrijwel rond
De grijze stenige uitstraling van het Damloperplein in het Witte Dorp
was al jaren een doorn in het oog van de omwonenden. Het plein ligt
er al jaren grauw en troosteloos bij.
In het verleden waren er door
de deelgemeente al beloftes
gedaan om het plein op te
knappen. Echter deze beloofde
opknapbeurt ging gepaard met
een nadrukkelijke eis; de traditionele kerstbomenverbrandingen met Oud en Nieuw moesten
stoppen.
Om
de
ondergrond te beschermen
moest er ieder jaar ladingen
zand op het plein gestort worden en naderhand weer afgevoerd worden. Ook werden er
bij de kerstboomvernielingen
regelmatig ernstige vernielingen aangebracht, alles wat
maar enigszins brandbaar was
werd op de brandstapel
gegooid. Al met al geen goede
basis voor een herinrichting.
De kerstboomverbrandingen
werden vervolgens verboden.
Gemengde gevoelens
Aan de eis van de deelgemeente hebben de Witte Dorpers,
hetzij met gemengde gevoelens, gehoor gegeven; er vinden al enkele jaren geen kerstboomverbrandingen
meer
plaats op het plein. De verbrandingen waren dan wel gestopt,
maar de beloofde opknapbeurt
bleef uit. Dit was voor de,
begin vorig jaar opgerichte,
werkgroep Het Witte Dorp

reden temeer om hernieuwde
aandacht voor het Damloperplein te vragen. De leden van
de werkgroep uitten de wens
voor een groene uitstraling van
het Damloperplein met plantenbakken of plantvakken,
maar zonder aantasting van het
middengedeelte van het plein.
Het balletje ging (weer) rollen
en er werd door de deelgemeente een contactpersoon
aangewezen. Deze is op verzoek van de werkgroep op
bezoek geweest en heeft de
situatie ter plaatse bekeken. De
troosteloze aanblik van het
plein sprak boekdelen; de
belofte om zich in te zetten
voor het realiseren van een
herinrichting werd gedaan.
Bijeenkomst
18 december jongstleden was

Vanuit de bewoners kant
Acht prachtige, statige populieren. Tot voor kort te zien aan
de Barkasstraatin Oud Mathenesse & Het Witte Dorp .
Dikke doorleefde stammen,
metershoge takken, bladeren
die in de wind ruisen. Heerlijke
muziek op een zomerse avond
wanneer je verkoeling vindt op
het balkon en nog een wijntje
drinkt. Zwiepende populieren,
melodieus fluitend wanneer
een herfststorm door de takken
raast.

Van meer mensen hoorde ik
dat zij het jammer vinden dat
de bomen zijn omgezaagd.
Sommigen zijn boos, anderen
hebben er verdriet van .
Wat mij het meeste stoorde
was het onverwacht kappen. In
de bewonersbrief van december wordt heel vaag iets
gezegd over het rooien van de
bomen op het ondergrondse
tracé, zonder een straatnaam te
noemen. Het is dan niet duidelijk dat er acht gezichtsbepalende populieren verdwijnen.
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het dan zover, er vond een
avond plaats in buurthuis de
Nieuwe Keet. Alle Witte
Dorpers waren uitgenodigd om
hun ideeën voor de herinrichting van het plein kenbaar te
maken. Het aantal geïnteresseerden viel misschien wat
tegen, maar die avond konden
de aanwezigen zich uiteindelijk grotendeels wel in elkaars
ideeën vinden. De wensen liepen helemaal niet zoveel uiteen, zo werd unaniem werd de
groene uitstraling gekozen.
Plantvakken, eventueel een
buxushaag rondom het plein,
de scheefstaande bomen rechtzetten of vervangen, de mogelijkheid om een podium op te
bouwen op het plein, een fontein in het midden, het elektriciteitshuisje opfleuren, meer
en betere verlichting, een

Po p u l i e r e n B a r k a sstraat

Gisteren droomde ik nog van
wuivende
populieren.
Vandaag kijk ik met verbijstering naar een afgezaagde
stronk.
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Door: Jacomina W. van Andel

betonnen rond of iets dergelijks plaatsen om het over
autoverkeer over het plein
onmogelijk te maken e.a.
Genoeg ideeën voor de tekenaar dus.

Herinrichting op groslijst
Het laatste nieuws over de herinrichting is goed. De portefeuillehouder fysiek van de
deelgemeente staat achter het
plan. De herinrichting staat op
de zogenoemde groslijst. De
tekenaar moet de opdracht
nog krijgen om de ideeën op
papier uit te werken. Als de
tekeningen klaar zijn zal er
weer een bijeenkomst worden
georganiseerd om te kijken of
de wensen en ideeën van de
bewoners daar naar alle tevredenheid in verwerkt zijn. In
spanning wachten wij af ...

Tjalklaan/Giessenplein
Het kappen van de populieren
is ook onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden
voor de reconstructie van de
Tjalklaan en het Giessenplein.

De spuileiding langs de singel
aan de Barkasstraat, die vroeger gebruikt is om de OostAbstpolder op te hogen, kan nu
ook meteen verwijderd worden. Mooi dat alle werkzaamheden in één periode worden
uitgevoerd. Zo blijft de overlast beperkt. De gemeente
plant meer nieuwe bomen dan
er gekapt zijn en plaatst extra
struiken op dit stuk.
Voor meer informatie en de
planning
kijkt
u
op
www.gw.rotterdam.nl/smart
site2172448.dws
U leest in deze krant wanneer
de gemeente de bomen plant en
welke boomsoort dit wordt.

Jan Thebes & Co
Vers in aardappelen,
groenten en fruit

Franselaan 288c Rotterdam
Tel: (010) 415 42 59

Elke dag verse stampot
en diverse salades
uit eigen keuken !

B E Z O E K A A N
MIJN OUDE WIJK
Zoals ieder jaar ontvingen
wij een uitnodiging van de
Bewonersorganisatie voor de
nieuwjaarsborrel. Mijn
vrouw en ik stellen dit zeer
op prijs. Ik ben de wijk nooit
vergeten.

De gemeentelijke kant
Snelgroeiers als populieren
kunnen gevaar opleveren voor
de omgeving wanneer ze 30-40
jaar oud zijn. Wanneer er schade wordt aangericht: wie is
daar dan verantwoordelijk
voor? Dit vertelden Gert
Fortgens van het Arboretum
Trompenburg en Herman
Hermans van de deelgemeente
Delfshaven mij toen ik navraag
deed.
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Zo ook deze keer. Wij hadden
gesprekken met vele bekenden
van vroeger. Het was reeds 10
jaar geleden dat ik jullie verliet. Er werden nog wel wat
oude anekdotes opgehaald,
zoals van de fietsclub waar ik
bijna iedere week meereed.Het
was verschrikkelijk gezellig.
Ook de andere werkgroepen

werden aangehaald. Wat dacht
U van de werkgroep Ouderen,
die ik nu de werkgroep 55+
moet noemen.
Ik vind nog steeds de organisatie zoals hij in de deelgemeente
Delfshaven is met zijn bewonersorganisaties en de wijkwinkel iets prettigs. Dat mis ik
nog steeds in de stad Delft.
Ik heb aan het eind nog even
gesnuffeld in het rek met folders en bladen. Ik heb er twee
meegenomen om die te lanceren in Delft. Zo probeer ik toch
steeds wat te leren van jullie.
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O B S - F I N L A N D I A ‘Als
Een school in de zin van het woord
Dat de Finlandia zich als een
sportieve basisschool profileert, is wel bekend. Wat minder mensen weten is dat de
school nog een andere kant
heeft. Die van de kunst en cultuur. Na schooltijd worden er
voor de leerlingen allerlei cursussen op dat gebied georganiseerd; zoals techniek voor
meisjes, dansen , muziek, tekenen, schilderen, kleuterdans,
musicallessen, djembe etc.
De lessen worden altijd goed
gevolgd door enthousiaste
leerlingen. Een van onze leerlingen Cherali heeft aan de
Djembelessen meegedaan en
daar een stukje over geschreven.

recept

Djembe

Het was heel leuk op djembe.
Ik vond het heel leuk en je kon
heel veel dingen leren
Ze deden ook hele grappige
dingen , zoals katten, honden
en olifanten nadoen.
Soms moest je wel lang wachten, maar wel gezellig.
Weet je wat je moest doen? Je
moest ook je djembe halen en
dan zelf wegbrengen.
Toen gingen we optreden en
dan kwamen er een paar mensen kijken.
De laatste keer kreeg je een
snoepje, gaf je een hand, zette
je djembe in de auto en mochten we weg.

Geschreven door Cherali

ZWITSERSE BROODSCHOTEL

Hebt u oud brood, hebben de
eenden voldoende te eten en
wilt u het niet in de vuilnisbak
gooien? Probeer het onderstaande recept eens uit:

Je hebt nodig:
2 uien
1 dikke prei
3 eetlepels olijfolie
200 ml (slag)room
zout, peper, nootmuskaat
3 (tros)tomaten
1/2 bruin brood of Turksbrood
200 g geraspte kaas (bijvoorbeeld Gruyère en Emmentaler)
2 eetlepels gehakte basilicum

Tip 1: In deze ovenschotel kun
je heel goed oud brood verwerken. Brood van een dag oud
zuigt het vocht uit de groente
beter op dan vers brood en dat
komt de smaak ten goede.

Tip 2: neem ook eens andere
groenten als wortelen, courgette, aubergine, broccoli of
welke groente je zelf lekker
vindt.

Zo maak je het:
Verwarm de oven voor op 200 °
C. Maak de uien en de prei
schoon en snijd ze in ringen.
Verhit 2 eetlepels olie in een
koekenpan en fruit de ui en
prei in ca. 4 minuten zachtjes
gaar. Roer de helft van de room

erdoor en voeg zout, peper en
nootmuskaat naar smaak toe.
Snijd de tomaten in partjes.
Snijdt het brood in stukken.
Vet een lage ovenschaal in en
leg het brood er dakpansgewijs
in, met steeds wat van het uipreimengsel, de partjes tomaat,
wat geraspte kaas en basilicum
ertussen. Verdeel de overgebleven basilicum, de geraspte
kaas en de (slag)room over de
bovenkant. Zet de schotel in de
oven en laat het gerecht in ca.
20-30 minuten goudbruin kleuren.
Oventijd:
Ongeveer 35 minuten 200° C
Op www.brood.net vind je
heerlijke recepten en allerlei
weetjes over brood.

ik me rot voel
eet ik de kast leeg!’

Door Lotti Elfferich, diëtist Thuiszorg Rotterdam

Eten heb je nodig als energiebron voor je lichaam. Je lichaam
geeft vanzelf aan wanneer je nieuwe energie in de vorm van eten
nodig hebt. Je maag
voelt bijvoorbeeld leeg
en gaat knorren. Je voelt
je flauw en je concentratie neemt af. Door wat te
eten heb je weer de
nodige brandstof binnen
om er tegenaan te gaan.

Honger of trek?
De meeste mensen eten
niet alleen wanneer ze honger hebben. Je eet ook wel eens omdat
het eten gewoon heel lekker smaakt. Ook al is je maag dan vol, je
lust best nog een hapje. Ook kan het zijn dat je wat eet omdat je
een baaldag hebt en jezelf wilt troosten met een groot stuk chocola! Dit is meestal geen probleem als het af en toe eens voor komt.
Maar wat als het veel vaker voorkomt dan je zou willen? Wat als
eten hierdoor een dagelijkse strijd is?
Emotioneel eetgedrag
Het gaan eten kan een reactie zijn op een emotionele prikkel. Op
het moment dat je bijvoorbeeld iets dwars zit, reageer je door te
eten. Dit wordt ook wel emotioneel eetgedrag genoemd. Wanneer
je graag gezond wil eten en/of af wil vallen, kan emotioneel eetgedrag je behoorlijk in de weg zitten.

Wat kun je er aan doen?
Om met emotioneel eetgedrag om te leren gaan, is het belangrijk
dat je erachter komt bij welke emotionele prikkels je precies gaat
eten. Wanneer je hier bewust van bent kun je gaan bedenken wat
je wilt doen in plaats van eten. Erover leren praten bijvoorbeeld
als je iets dwars zit.

Eetpatroon onder de loep
Daarnaast is het belangrijk je eetpatroon onder de loep te nemen.
Wanneer je niet volwaardig eet, kan het zijn dat je lichaam blijft
vragen om eten. Je krijgt immers niet binnen wat je echt nodig
hebt of het is te weinig. Het kan ook zijn dat er een te lange tijd
tussen de maaltijden zit waardoor je een hongergevoel opbouwt
en een gewone maaltijd niet meer voldoende is. Samen met een
diëtist kun je nagaan in hoeverre je gevoelig bent voor emotioneel
eetgedrag en wat je nodig hebt om hier beter mee om te gaan.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over voeding of
heeft u andere vragen over (di)eten en drinken? Bel dan de
Voedingsvragentelefoon van Thuiszorg Rotterdam 010 - 282
62 00. Deze lijn is elke werkdag tussen 12.30-13.30 uur geopend.
Tot de volgende keer!

Openingstijden Stadswinkel Delfshaven gewijzigd

Stadswinkel ( voorheen afdeling Burgerzaken)
De Stadwinkel levert alle producten van Burgerzaken, zoals rijbewijs, uittreksels, reisdocumenten, aangifte van geboorte,
huwelijk, verhuizing etc. Nieuwe producten in de Stadswinkel
zijn o.a. aanvraagformulieren gemeentelijke heffingen, kwijtschelding en machtigingen en alle parkeerproducten. U kunt ook
een afspraak maken voor het ophalen van grof vuil of vervuiling
in de wijk melden.

VAN BUREN
Het loont beslist de moeite, ook voor u
Tevens uw adres voor
gloeilampen en hobby-artikelen

Grote sortering tijdschriften

Franselaan 273 Rotterdam
Tel.: (010) 415 13 27

Bloemen
en plantenpromenade

“T WINKELTJE”
(voorheen “MAURICE”)

Grote sortering / lage prijzen

Openingstijden van de receptiebalie:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
Op de dinsdagen vervult de receptie uitsluitend
Stadswinkeltaken.

Wijkkantoren Delfshaven West (= Spangen en OudMathenesse & Het Witte Dorp)
Spartapark West 18-20
Bezoektijden: ma. t/m vr. 09.00 - 13.00 uur
Telefonisch bereikbaar ma. t/m vr. 09.00 - 17.00 uur
Tel. 462 5656
Loopt u op pijnlijke voeten? Hoog tijd
voor een heilzame voetbehandeling!

PEDICURE
komt ook bij u aan huis

Ook voor uw
Bruids en rouwarrangementen

• diabetische voet • reumatische voet
• eelt(pitten)
• nagels knippen
• benen harsen

Franselaan 293
telefoon (010) 437 40 60

Voor het maken van een afspraak
belt of mailt u: Miriam van der Heijden
06 1000 38 59
m.heijden23@chello.nl

DEURLOO’S
POEDELPARADIJS
Het adres voor al uw
dierenbenodigdheden

Franselaan 285a, tel. 415 37 95

Stadhoudersweg 86a, tel 466 71 49

Hof van Holland 2, Schiedam, tel. 471 48 71

Met een milieuklacht over
een bedrijf en over vliegtuiglawaai of geluidsoverlast van schepen in de
haven in het Rijnmondgebied kunt u 24 uur per dag
bij de meldkamer terecht.
belt u

4733333

M TR O P
A
S

S
IC

Loop eens binnen bij
Kantoorboek- en speelgoedhandel

Openingstijden Stadswinkel: maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur
Dinsdag van 12.00 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur

RA

Deelgemeente Delfshaven
Bezoekadres: Looiershof 1
Postadres: Postbus 63006, 3002 JA Rotterdam
Tel. 425 0425 Fax 425 8878
info@delfshaven.rotterdam.nl www.delfshaven.rotterdam.nl
Openingstijden kantoor: ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur.

Voor uw:
- Tropische producten
- Kruiden
- Verse surinaamse groenten
- Haarcosmetica

Franselaan 287a
3028 AE Rotterdam
Tel.: (010) 262 26 33

WERKEN AAN VEILIGHEID!
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Rechtvaardig maar hard optreden stadsmarinier
Niet in gevechtspak met
schild en knuppel
Rotterdam heeft slechtere tijden gekend met wijken waar
het zo slecht ging dat niemand
er eigenlijk wilde wonen.
Burgemeester Peper is begonnen met een strijd tegen huisjesmelders en drugsoverlast.
Dit beleid is voortvarend overgenomen door burgemeester
Opstelten, die er zelfs zijn
positie aan verbond. Dit alles
heeft geleid tot het aanstellen
van stadsmariniers.

Ook Delfshaven heeft er een in
de persoon van Jur Verbeek.
Jur heeft zijn kantoor in de
Zoutziederstraat 8a. Nee, het is
niet iemand die in gevechtspak
met schild en knuppel rondloopt. Dat wil niet zeggen dat

hij niet gewend is om op te treden, want hij is een ex-politie
hoofdinspecteur. En dat werk
heeft hij met plezier gedaan.

Ook in de tijd als hoofdinspecteur heeft hij te maken gekregen met problemen, zoals bijvoorbeeld de opvang van de
verslaafden van Perron 1. Het
was duidelijk dat de verslaafden daar te veel overlast gaven.
Het was ook duidelijk dat men
niet zat te wachten op hun aanwezigheid op een andere
plaats.
Maar toch is het gelukt
om de meeste koppen
één kant op te krijgen.

Het gaat er niet om
om de baas te zijn,
maar om resultaten
Een stadsmarinier
heeft een mandaat van
Burgemeester en
Wethouders. Hij vertegenwoordigt dus het
college van B en W en
dat geeft flink wat
gezag. De opdracht
luidt: zorg voor veiligheid, want dat is een
onderdeel van de leefbaarheid. Zorgen voor veiligheid is niet alleen orde handhaven, maar ook zorgen voor
goede verlichting, verkrotting
van woningen tegen gaan,
mogelijkheden bieden. Eén
van de eerste dingen die aange-

pakt werd was; het zorgen dat
alle diensten met elkaar gingen
samenwerken.
Maar al te vaak werd er langs
elkaar heen gewerkt, waardoor
aan de ene zaak veel te veel en
aan de andere zaak veel te weinig aandacht werd besteed. De
mensen van de haven, Roteb,
politie, RET, GGD en ga zo
maar door kregen het inzicht
dat ze samen sterker stonden.
Het gaat er niet om om de baas
te zijn, maar om resultaten.
Ook de stadsmariniers, er zijn
er acht over de Rotterdam verdeeld, hebben wekelijks contact met andere partijen. Een
belangrijk punt in de aanpak is
het verschuiven van overlast
naar andere wijken tegen te
gaan. En dan kan het grote
schoonmaken beginnen.

Nooit mag de menselijke
kant vergeten worden
Drugsoverlast was in sommige
wijken van Delfshaven heel
groot. Dealers werden van de
straat gehaald, panden gesloten
en runners aangepakt. Die kregen niet alleen een boete, maar
ook de vaak genoten sociale
uitkeringen werden stopgezet.
Dit terwijl de belastingdienst
nog eens achterstallige aanslagen ging innen. Op verzoek
van veel omwonenden werd de
Keileweg als tippelzone opge-

Meld overlast. Bel!

Heeft u te maken met een van de onderstaande vormen van overlast, bel dan met het meldpunt van deelgemeente Delfshaven.
• Drugs- of alcoholgebruik
• Dealen in de buurt van woningen of op straat
• Tippelen door prostituees
• Overlast vanuit cafés
• Illegale kamerverhuur
• Hennepkwekerijen
• Overlast door groepen mensen
• Vermoeden van huislijk geweld of verwaarlozing
Wat moet u melden?
• Het is belangrijk dat u de volgende zaken doorgeeft:

Maar het is niet allemaal zonneschijn. In de nieuwjaarsspeech van Nel Dekkers hoorde ik nog onderwerpen die 10
jaar geleden ook al op de agenda stonden. Denk maar aan de
Tjalklaan. Ook in Rotterdam
lopen de raderen bij de
gemeente erg langzaam. Dat is
iedere gemeente hetzelfde.
Mijn vrouw en ik hebben het
erg leuk gehad en hopen nog
lang de uitnodigingen te ontvangen en jullie te ontmoeten.

Scherp blijven en zorgen dat
bereikte resultaten niet weer
teniet gedaan worden
Ook de jeugd krijgt extra aandacht. Ze accepteren dat ze
terechtgewezen worden, maar
waarderen het als er naar hen
geluisterd wordt en dan samen

naar een oplossing wordt
gezocht. Al met al is er sinds
2001 al heel wat gebeurd in
Rotterdam. De waarderingscijfers wat betreft veiligheid en
leefbaarheid van de burgers
stijgen. Niet dat men al rustig
achterover kan gaan leunen of
zichzelf op kan heffen. Verre
van dat. Men moet scherp blijven en zorgen dat de bereikte
resultaten niet weer teniet
gedaan worden. De stadsmariniers moeten regelmatig verantwoording afleggen in de
Stuurgroep Veiligheid waar
burgemeester Opstelten voorzitter van is. Er wordt geëvalueerd en vaak ter plekke weer
beslissingen genomen.
Ondanks, of misschien wel
dankzij, het feit dat er heel
veel vergaderd moet worden
en het elke ochtend nog niet
duidelijk is hoe de dag verder
zal verlopen, vindt Jur het een
heel fijne baan. Hij moet
scherp blijven, zoveel mogelijk
contact houden met de bewoners om het streven naar een
goede en gezellige stad
Rotterdam te realiseren. En de
ultieme beloning is de uitslag
van de jaarlijkse enquête onder
de bewoners. Als de punten
stijgen is dat het teken dat hij
en zijn collega’s goed bezig
zijn.
Mocht je een tip voor Jur hebben, dan kun je die doorgeven
via zijn email: jurv@chello.nl

• De datum waarop de overlast plaatsvond;
• De straat of het adres waar de overlast plaatsvond
• Het tijdstip waarop de overlast plaatsvond.

Anoniem melden kan ook.

Hoe te bereiken?
Het Meldpunt Overlast Delfshaven: 010-276 00 00 is op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur bereikbaar.

Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U kunt de overlast ook via email doorgeven:
meld.overlast@delfshaven.rotterdam.nl

BEZOEK AAN MIJN OUDE WIJK
vervolg van voorpagina

heven. Maar dat hield niet
alleen in dat de dames daar niet
meer konden werken, voor hen
moest ook een oplossing
gevonden worden.
Dan de woningen: moest er
gesloopt of gerenoveerd worden. En wanneer vond dat
plaats. Zo is op een bepaald
moment besloten sneller te slopen om te voorkomen dat de
panden voor drugs en andere
zaken gebruikt zouden gaan
wonen. Een stadsmarinier kan
en mag snel op een situatie
inspelen. Dit is mogelijk dankzij het feit dat hij namens B en
W optreedt en dat hij ook over
de juiste contanten beschikt.
Zo kan hij snel tot actie overgaan. Dit kan het huren van een
pand zijn, zodat er geen ongewenste personen in komen te
zitten, tot het binnen een week
aanbrengen van extra verlichting. Enerzijds wordt er hard
aangepakt als het om overtredingen of misdrijven gaat,
anderzijds wordt de dialoog
niet uit de weg gegaan. Nooit
mag de menselijke kant vergeten worden.

Door: Gerda van der AA

Wij wensen jullie
een voorspoedig en gezond 2008 toe.
Henk Klootwijk

Colofon
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In Zicht In Vorm

Deze wijkkrant wordt (mede)
mogelijk gemaakt door

Kerst aan de Pasteursingel
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PASTEURSINGEL Allereerst voor iedereen de
beste wensen en heel veel
goeds in het nieuwe jaar!

hangen. Het is
soms niet mogelijk voor iedereen om op de
“knutsel” avond
te komen. Ook
dit jaar hebben
sommige mensen thuis heel
wat versieringen gemaakt en
deze meegenomen naar de
“versier” avond.
Dit jaar was het
weer een heel
vrolijk versierde
boom

Het is alweer een maand of
twee geleden dat Buurman
John voor de deur stond voor
een handtekening voor de
kerstboom. Dit was het tweede
jaar dat de Pasteursingel meedeed met de
Opzoomerkerstboom. Vorig
jaar was het zo’n succes dat we
er allemaal weer zin in hadden
om ook dit jaar weer een boom
in onze straat te hebben.

Een tijdje later kwam het pakket, met uitnodigingen en een
poster. Op de poster moest je
aangeven op welke plek de
boom moet worden geplaatst.
De boom zou 11 december
worden geplaatst. Met de buurjongens Benjamin en Nikolay
de gemaakte uitnodigingen bij
iedereen in de brievenbus
gedaan.
Net als vorig jaar maakten wij
er drie gezellige avonden van.
De eerste avond hebben wij
met z’n allen de versieringen
gemaakt. (zie foto boven). Het
komt er meestal op neer dat de
mannen buiten de lichtslang in
de boom hangen (met een biertje) en de vrouwen binnen de
versieringen aan het frutselen
zijn (met een rosé-tje).
Sommige versieringen werden
geverfd of gelijmd dus die
moesten dan nog even drogen.
Een paar dagen later hadden

Geschreven door: Antoine Veldhoven
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Met z’n allen de versieringen maken

De derde en
laatste avond
was het grote
feest. Iedereen
Versierde boom had wat eten

we dan de tweede avond. Met
de hele straat werden alle
gemaakte versieringen opge-

Even bijkomen bij de gasparapluie

klaar gemaakt en voor de
drank werd gezorgd (dit door
de waardebon van Opzoomer

Hapjes en drankjes

Mee). Het was dit jaar weer erg
koud, hierdoor was het vorig
jaar jammer genoeg snel afgelopen. Dit jaar hadden we een
gas-parapluie, welke een aangename verwarming gaf. Of
waren het toch de Gluhwein en
de warme chocolade melk (met
rum) die ons warm hebben
gehouden deze avond? Ik denk

dat ik voor iedereen uit de
Pasteursingel kan spreken; het
is dit jaar weer een groot succes geworden.

langs de gevel bevestigt en
hebben de buurvrouwen Ann,
Corry, Marian en Inge trossen
kerstballen gemaakt die ook
door de mannen aan de gevel
gehangen zijn. Om 19.00 uur
zou het feest beginnen, buurman Oswin had zijn cd speler
buiten gezet met Antilliaanse
muziek, er waren poolse oliebollen, spaanse hapjes, mexicaanse gehaktballetjes en
NATUURLIJK warme chocolademelk met slagroom.

stukje in de bus en alle buren
vonden het leuk en motiverend. De meeste buren vroegen
gelijk; “Ga je over kerst ook
een stukje schrijven?” De
buren die met naam genoemd
waren, voelden zich best een
beetje trots, de rest was teleurgesteld dat zij er niet met hun
naam instonden, dus bij
deze….

Dit is allemaal mogelijk
gemaakt door de inzet van
iedereen uit de straat! Volgend
jaar weer???

Opzoomer kerstboomavondje Bewoners Professor Poelslaan 16 t/m 36 vieren samen “kerst”
Bewoonster Maria: eindelijk is
het dan zo ver, de kerstboom
die we via het Opzoomeren
besteld hebben werd dinsdag
11 december geleverd. En
zaterdag 15 december zou dan
ons kerstboomavondje zijn.
Buurvrouw Inge en ik vonden
het toch wel spannend, zou
iedereen wel komen?
De organisatie vooraf heeft
ook wel wat tijd gekost. Zo
hebben we bij iedereen uitnodigingen in de bus gegooid en
de week erna zijn buurvrouw
Inge en ik met een lijst bij
iedereen langsgegaan om te
vragen wie wel en wie er niet
zouden komen en BELANGRIJKER wat voor lekkere hapjes ze dan zouden meebrengen
haha..

Zo kwam ik met mijn
lijstje bij buurman Karel
terecht en helaas kon hij
er niet bij zijn, maar hij
vond het zo’n leuk idee
dat hij spontaan een briefje van 50 euro uit zijn zak
haalde…. “Zo die is voor
jullie, koop er maar iets
lekkers voor” Je begrijpt
dat ik even vol verbazing
naar dat biljetje keek!
Zaterdag 15 december
hebben de buurmannen
Frank, Jan en Roland s’
middags de lichtslang

Daarna gezellig de boom
optuigen, iedereen was echt
enthousiast over de avond en
verheugen zich nu al op de
BBQ van de zomer (hmmm..of
zou dat zijn omdat het dan
WEL lekker warm is??)
Maandag 17 december lag het
wijkkrantje met mijn vorige

De buurmannen: Ger, Frank,
Jan,Thijs, Roland, Hendrik,
Oswin, Karel, Robin en Marc
De buurvrouwen: Ann, Melita,
Joyce, Maria, Barbara, Corry,
Marian, Mien, Maria2, Ela,
Inge, Mila en Denise

wensen iedereen
“een goeie buren” 2008 toe

