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De jeugd sport weer!
Sportverenigingen openen hun 
poorten weer voor de jeugd. 
Op vijf Krajicek Playgrounds 
en Cruyff Courts in de stad 
zijn de komende weken gratis 
sportactiviteiten voor kinderen en 
jongeren. 

Sinds 29 april mogen kinderen tot en 

met 12 jaar weer georganiseerd bui-

ten trainen bij hun sport vereniging. 

Speeltuinen en scouting verenigingen 

kunnen sinds 4 mei weer open voor 

de jeugd. Jongeren van 13 tot en met 

18 jaar mogen ook weer (in groeps-

verband) sporten op sportaccommo-

daties en de vijf genoemde courts/

playgrounds, maar nog wel op 1,5 

meter afstand van elkaar.

Gratis sportprogramma’s 
Sportbedrijf Rotterdam biedt op 

vijf Krajicek Playgrounds en Cruyff 

Courts in de stad gratis sportpro-

gramma’s aan voor kinderen en jon-

geren. Bij activiteiten voor kinderen 

tot en met 12 jaar kunnen maximaal 

twaalf kinderen tegelijk sporten, bij 

13-18-jarigen zijn dat maximaal acht 

jongeren. Het gaat om de Krajicek 

Playgrounds Nesselande, Konings-

veldeplein, Violierplein/Violierstraat 

en Gerrit Jan van der Veenpad en het 

Cruyff Court Vlasakkerstraat.  

Veel enthousiasme
Jaco van der Heijden, manager 

schoolsport/buurtsport bij Sport-

bedrijf Rotterdam, zag de eerste 

dagen veel enthousiasme in de 

wijken. ‘Er was veel aanloop van 

kinderen die erg blij waren weer 

te mogen sporten. Handhavers 

controleren regelmatig op drukte 

en op afstand houden, maar zij 

hoefden nog nergens in te grijpen.’ 

Als alles goed verloopt, volgen vanaf 

11 mei ook activiteiten op andere 

Rotterdamse Krajicek Playgrounds 

en Cruyff Courts. 

Inzet voor niet-leden 
Veel sportverenigingen gaan in 

eerste instantie weer open voor de 

eigen jeugdleden. Het kabinet heeft 

alle verenigingen die buiten sporten 

opgeroepen om kinderen die geen 

lid zijn ook mee te laten doen. Een 

aantal Rotterdamse verenigingen 

gaan ‘meekom-dagen’ organiseren 

voor broertjes en zusjes die nog 

geen lid zijn. Voetbalvereniging 

Steeds Hooger biedt trainingen 

aan voor niet-leden op schoolloze 

dagen en Hockeyclub Rotterdam 

organiseert speciale beginnerslessen 

voor niet-leden. Rotterdammers 

kunnen contact opnemen met 

verenigingen om te horen wat de 

mogelijkheden zijn.

Meer weten over 
welke activiteiten 
er waar zijn? Bel 
het Sportbedrijf: 
010-8080880.
 
Overzicht sport-
verenigingen: 
www.rotterdamsport.
nl/sportaanbieders

Kinderen genieten van hun eerste training op het 
Cruyff Court aan de Vlasakkerstraat in Feijenoord

Erno Wientjens

Scholen en opvang  
weer open 
Bijna twee maanden waren ze dicht. Maar op 11 mei gaan 
basisscholen en de normale kinderopvang weer open. Met extra 
veiligheidsmaatregelen én aangepaste roosters. 

Ouders die de schoolgebouwen niet 

in mogen. Medewerkers die onder-

ling 1,5 meter afstand moeten bewa-

ren. Veiligheid staat vanaf 11 mei met 

hoofdletters geschreven. En daarom 

kunnen ook leraren en pedagogisch 

medewerkers zich laten testen bij 

klachten. GGD Rotterdam-Rijnmond 

richtte voor zorgpersoneel eerder 

een speciale testlocatie in naast het 

Feijenoordstadion. Ook de leraren 

maken hier gebruik van. 

Rotterdam geeft zo gehoor aan de 

maatregelen die het kabinet eind vo-

rige maand aankondigde voor (speci-

aal) basisonderwijs en kinderopvang. 

Leerlingen krijgen ongeveer de helft 

van hun lestijd weer les op school, 

in kleinere groepen. De andere helft 

van de tijd krijgen zij thuiswerk. De 

dagopvang voor 0-4 jarigen gaat 

volledig open. Dat geldt ook voor de 

gastouderopvang voor 0-12 jaar. De 

BSO is alleen voor en na schooltijden 

geopend, op dagen dat kinderen 

naar school gaan. Leerlingen in het 

speciaal onderwijs gaan op 11 mei 

weer alle dagen naar school. 

Om de heropening in goede banen te 

leiden werkt de gemeente nauw sa-

men met de besturen van de scholen 

en de opvang. Bijvoorbeeld over de 

blijvende aandacht voor kwetsbare 

kinderen, zoals het inschakelen van 

hulpverlening of hulp bij thuisleren. 

Meer weten? www.onderwijs010.nl.

Vragen over de gezondheid van 

uw kind? Bel met GGD Rotterdam- 

Rijnmond op 010 – 443 80 31.

Iets meer naar buiten,  
maar houd 1,5 meter afstand! 
Het is weer toegestaan om overdag, tussen 7.00 en 22.00 uur, 
te verblijven op recreatieparken, campings, strandhuisjes en in 
jachthavens. Dit staat in de nieuwe noodverordening van 29 april in de 
regio Rotterdam-Rijnmond. 

Deze noodverordening vervangt de 

versie van 30 maart. De belangrijkste 

veranderingen zijn: 

•  Kinderen tot en met 12 jaar mogen 

weer georganiseerd sporten en 

bewegen, onder begeleiding 

van een professional of sport-

vereniging.

•  Kinderen van 13 tot en met 18 

jaar mogen weer georganiseerd 

sporten en bewegen, onder 

begeleiding van een professional 

of sport vereniging. Zij moeten dan 

wel 1,5 meter afstand van elkaar 

houden.

•  Evenementen zijn afgelast tot  

1 september.

•  Basisscholen, speciaal onderwijs 

en kinderopvang gaan vanaf 11 mei 

weer open.

•  Overdag (van 07.00 – 22.00 uur) 

verblijven op recreatieparken, 

campings, strandhuisjes en in de 

jachthavens is weer toegestaan. 

Niet overnachten, geen toilet
U mag dus wel overdag verblijven 

op recreatieparken, campings, 

strandhuisjes en in de jachthavens. 

Maar de gemeenschappelijke toilet-, 

was- en douchevoorzieningen blijven 

er gesloten. Het risico is te groot dat 

mensen daar niet of onvoldoende 

1,5 meter afstand van elkaar kunnen 

houden. 

En het blijft voorlopig verboden 

om ’s nachts op deze plekken 

te verblijven. Dat geldt ook voor 

eigenaren van tweede woningen, 

vaste huisjes en vaste standplaatsen. 

Wat nog steeds geldt: 
•  Blijf zoveel mogelijk 

thuis. 
•  Voelt u zich niet 

lekker, moet u 
hoesten, niesen of 
heeft u koorts?  
Blijf dan altijd thuis.

•  Houd 1,5 meter 
afstand.

Meer informatie op:  
www.rotterdam.nl/
corona of bel 14 010
 
www.rivm.nl/
coronavirus-covid-19 
of bel 0800 – 1351 

http://www.rotterdamsport.nl/sportaanbieders
http://www.rotterdamsport.nl/sportaanbieders
http://www.onderwijs010.nl
http://www.rotterdam.nl/corona
http://www.rotterdam.nl/corona
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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Masterplan Rijnhaven
De 45 leden van de Rotterdamse 
gemeenteraad beslissen namens 
de Rotterdammers wat er op 
hoofdlijnen gebeurt in de stad. 
Ook controleren ze of die beslui-
ten goed worden uitgevoerd. Wie 
zijn die raadsleden en waar gaat 
het over in de raad?

Deze keer:  
Masterplan Rijnhaven

De Rijnhaven gaat ingrijpend 

veranderen. Het stadscentrum wordt 

als het ware doorgetrokken naar dit 

gebied op Zuid, in het verlengde van 

de Coolsingel, aan de overkant van 

de Erasmusbrug. Er komen hoge 

torenflats, een drijvend wandelpark, 

een uitgaansgebied en misschien 

zelfs een stadsstrand. Een deel van 

de Rijnhaven wordt hiervoor gedempt. 

Daar komen gebouwen met allure 

waar mensen wonen en werken. 

Op 23 april heeft de gemeenteraad 

een besluit genomen over de 

plannen voor de Rijnhaven. Er is 

nu groen licht voor de verdere 

ontwikkeling en de bouw van zo’n 

tweeduizend appartementen.

Chantal Zeegers (53) - D66
•  In het dagelijks leven: bestuurder & interimmanager 

publieke sector, master-student filosofie, moeder van 2 
zonen in Hillegersberg-Schiebroek

•  Ik zit in de raad omdat: ik me graag inzet om de stad 
nog mooier, groener en gezelliger te maken. 

In de Rijnhaven ligt een unieke kans om het bruisende 

stadscentrum te verbinden met Rotterdam Zuid. Voor D66 

is het belangrijk dat de gemeente, ondanks de coronacri-

sis, verder gaat met het mooier maken van Rotterdam.

Wat ons betreft wordt de Rijnhaven een thuishaven voor 

iedereen. Daarom vinden wij het belangrijk dat zowel 

de huidige als de eventueel toekomstige bewoners en 

bedrijven goed betrokken worden bij de verdere plannen. 

Gezien de aanwezigheid van de Hogeschool vragen we 

ook extra ruimte voor studentenwoningen.

Eric Fecken

Ruud van der Velden (55) - Partij voor de Dieren
•  In het dagelijks leven: eigenaar van een kunsthandel
•  Ik zit in de raad omdat: ik mij wil inzetten voor de 

belangen van alle inwoners van Rotterdam: mens  
én dier.

Wij zijn tevreden met het Masterplan Rijnhaven. Het is 

goed om te verdichten op zo’n hoofdstedelijke plek in 

plaats van dat men weer gaat bouwen in ons kostbare 

groen of aan de randen van de stad. Het is een mooie 

kans voor Rotterdam om hier iets unieks voor de stad te 

verwezenlijken. Wij willen wel dat op de meest innovatie-

ve en duurzame manier gebouwd gaat worden en dat er 

een bijzonder stadspark gerealiseerd wordt. Voetgangers 

en fietsers moeten ruim baan krijgen. Wij hadden ook ver-

groening van de kades gewenst maar helaas werd onze 

motie hiervoor niet aangenomen in de gemeenteraad.

Eric Fecken

Meer informatie 
De griffie ondersteunt 

de gemeenteraad. 
www.rotterdam.nl/

gemeenteraad
010 – 267 34 00

info@griffie. 
rotterdam.nl

Alle politieke 
partijen komen aan 

bod. Volgorde en 
samenstelling komen 
tot stand door loting.

Thuis in eigen stad

Zelf je stamboom maken
Hoe vaak komt een achternaam in de geschiedenis van Rotterdam voor? Hoe ziet een stamboom eruit? En 
wat is een familiewapen? Zoek het op via Stadsarchief Rotterdam of beter nog: ga zelf aan de slag. 

In een speciaal thuiswerkboekje legt 

het Stadsarchief stap voor stap aan 

kinderen (en hun ouders) uit hoe ze 

in hun eigen familiegeschiedenis 

kunnen duiken. 

Sinds 1850 bewaart de gemeente 

Rotterdam, net als alle andere ge-

meentes in Nederland, van alle inwo-

ners de gegevens in het bevolkings-

register. Zoals naam, geboorteplaats 

en –datum, geslacht, burgerlijke 

staat, religie, beroep en adres. En in 

de burgerlijke stand worden de aktes 

van geboorte, huwelijk en overlijden 

bijgehouden. 

Stamboom maken
Tegenwoordig kan iedereen al 

deze registers doorspitten. Zoek op 

een naam en je kunt vinden wie de 

ouders, kinderen of echtgeno(o)te 

waren. (let op: vanwege de privacy 

zijn de gegevens van mensen die 

nog leven niet beschikbaar). Met 

die gegevens kun je 

zelf een stamboom 

maken, volgens een 

bepaalde indeling. 

Op de stam staat 

de ‘hoofdpersoon’ 

met daarnaast de 

broers en/of zussen. Op de twee 

takken daarboven staan de ouders. 

De takken daar weer boven laten de 

grootouders zien, en zo verder. 

Familiewapen
Ook kun je aan de slag met een fa-

miliewapen. Vroeger hadden steden 

en families vaak een wapenschild, 

met kleuren en sym-

bolen die allemaal iets 

betekenen. Zo staat de 

witte baan op het wapen 

van Rotterdam sym-

bool voor de rivier de 

Rotte. Ook veel families 

hebben een wapenschild, al weten 

ze dat lang niet allemaal meer. In het 

thuiswerkboekje zijn de kleuren en 

de betekenissen terug te vinden.

Eigen stamboom of 
wapenschild maken:

www.stadsarchief.
rotterdam.nl/

diensten/educatie/
downloads voor het 

thuiswerkboekje, 
kleurplaten en 

tips om een eigen 
wapenschild en 

stamboom te maken.

Eigen stamboom 
doorzoeken: 

www.stadsarchief.
rotterdam.nl/zoek-en-

ontdek/stamboom

F.J. van Dijk / Stadsarchief  Rotterdam

Familie in 1948

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks.
43e jaargang.

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam

 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
 www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
 088 0561595

of  www.dehavenloods.nl/ 
pagina/bezorgklacht

Contact met de gemeente 
 14 010

of  www.rotterdam.nl

Handige websites
% www.rotterdam.nl/mijnloket:  

direct online aanvragen producten 
en diensten

% www.rotterdam.nl/melding:  
klachten, tips, vragen 

% www.rotterdam.nl/rotterdambericht: 
officiële bekendmakingen

% www.rotterdam.nl/wonen-leven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuur-organisatie/stadswinkels

mailto:www.rotterdam.nl/gemeenteraad?subject=
mailto:www.rotterdam.nl/gemeenteraad?subject=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/educatie/downloads
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/educatie/downloads
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/educatie/downloads
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/diensten/educatie/downloads
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/stamboom
mailto:stadskrant%40rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/stadskrant
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http://www.rotterdam.nl
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http://www.rotterdam.nl/rotterdambericht
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Thuispraat

Wat zou u als allereerste weer doen? 
We moeten nog tot zeker 20 mei zoveel mogelijk thuisblijven. Maar stel: de hele coronacrisis is morgen 
voorbij. Als bij toverslag. Wat zou u dan als eerste doen? De Stadskrant vroeg het Rotterdammers via 
Facebook en Instagram. Hier een kleine selectie uit de vele antwoorden. 

Ombudsman

Financiële hulp 
in Coronatijd
Deze tijd brengt een heleboel 

onzekerheid. Ook op financieel 

gebied. De regering heeft een 

aantal regelingen opgesteld waar 

mensen een beroep op kunnen doen. 

Sommige regelingen worden door de 

gemeente uitgevoerd. 

Een voorbeeld daarvan is de Tozo-

regeling voor zelfstandig onder-

nemers. Het Regionaal Bureau 

Zelfstandigen van de gemeente 

Rotterdam voert die regeling uit, niet 

alleen voor Rotterdammers maar 

ook voor inwoners van sommige 

andere gemeenten om ons heen. 

Als u in loondienst werkte, maar nu 

niet meer, kunt u bij de gemeente 

een bijstandsuitkering of een IOAW-

uitkering aanvragen.

Net als altijd kunt u met uw klachten 

over de gemeente bij mij terecht. 

Als ombudsman vind ik het in deze 

tijd extra belangrijk dat de goede 

informatie op het goede moment 

aan onze inwoners wordt gegeven. 

Daarbij moet ook maatwerk worden 

geleverd. En ook voor de gemeente 

is dit een bijzondere tijd. Het kan 

best zo zijn dat het allemaal niet 

vlekkeloos gaat, dat snap ik ook. Als 

de gemeente in alle hectiek een fout 

maakt, verwacht ik wel dat die snel 

hersteld wordt zonder dat de burger 

daarvoor onnodige en ingewikkelde 

procedures moet doorlopen.

Op die manier komen wij met zijn 

allen deze tijd wel door! 

Gemeentelijke 
ombudsman
Anne Mieke 
Zwaneveld

Hoe kunt u contact 
mij opnemen? 
U kunt mij altijd 
schrijven, e-mailen, of 
bellen:
Meent 106, 
3011 JR Rotterdam
info@ombudsman-
rotterdam.nl
010 – 411 16 00

Actuele informatie 
over bereikbaarheid 
ombudsman:
www.ombudsman-
rotterdam.nl
 
Op dit moment geen 
spreekuur i.v.m. de 
maatregelen van de 
overheid.

De gemeentelijke 
ombudsman is on-
afhankelijk, kost u 
niets en behandelt 
klachten over de 
gemeente Rotterdam 
en over organisaties 
die de taken van de 
gemeente uitvoeren.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers 
Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer krijgen meer ruimte op het Eendrachtsplein en het Kruisplein. Voorlopig als experiment. 

Ongeveer de helft van het gemotori-

seerd verkeer rond de West- 

Kruiskade en de Nieuwe Binnen-

weg is door gaand verkeer. Het 

heeft dus niet het Oude Westen als 

bestemming of vertrekpunt. Maar dit 

vele verkeer maakt oversteken wel 

moeilijk en gevaarlijk voor fietsers en 

voet gangers. 

Daarom wordt een aantal afslagen 

op het Kruisplein en Eendrachtsplein 

nu afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. Een experiment vanuit de 

Rotterdamse MobiliteitsAanpak 

(RMA). Automobilisten kunnen 

vanaf de Mauritsweg niet meer 

naar de West-Kruiskade, en vanaf 

de West-Kruiskade niet naar het 

Kruisplein. Vanaf het Eendrachtsplein 

kunnen ze niet meer naar de Nieuwe 

Binnenweg, en vanaf de Nieuwe 

Binnen weg niet naar de Mauritsweg. 

Minder doorgaand verkeer moet 

leiden tot meer veiligheid voor 

fietsers en voetgangers en een 

betere luchtkwaliteit. Ook geeft het 

meer ruimte voor verkeer dat wél in 

het Oude Westen moet zijn, en voor 

winkelend publiek. Het experiment 

duurt minimaal vier maanden, 

maar dat kan langer worden als de 

coronamaatregelen langer duren. 

Met de RMA werkt de gemeente 

aan een bereikbare en gezonde 

stad. Rotterdam wil meer ruimte 

voor het groeiende aantal fietsers en 

voetgangers. 

Kijk voor actuele 
routes op: www.
rotterdamonderweg.nl/
testdetoekomst 

Er volgen binnenkort 
meer experimenten:

•  bij de Erasmusbrug  
vanaf 25 mei 

•  rond de Maastunnel 
vanaf 2 juni 

•  rondom scholen 
nieuwe schooljaarEen fietser op 

het Eendrachtsplein

Eric Fecken

mailto:info%40ombudsman-rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40ombudsman-rotterdam.nl?subject=
http://www.ombudsman-rotterdam.nl
http://www.ombudsman-rotterdam.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl/testdetoekomst
http://www.rotterdamonderweg.nl/testdetoekomst
http://www.rotterdamonderweg.nl/testdetoekomst
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Bombardement nu 80 jaar geleden 
Op 14 mei 1940 vernietigt een Duits bombardement de binnenstad van Rotterdam in nauwelijks 15 minuten. De bommen vallen tussen 13.27 en 
13.40 uur op Rotterdam-Centrum, Kralingen en Rotterdam-Noord. De brandgrens geeft aan welk stadsdeel verwoest werd. 

Overal in en rond het centrum van 

Rotterdam breken branden uit. De 

harde wind wakkert het vuur aan, 

waardoor de brandweer weinig 

kan doen. Tienduizenden burgers 

vluchten. Als ’s avonds en ’s nachts 

de wind draait en aantrekt, 

vallen andere stadsdelen 

ten prooi aan de 

vlammen. Pas op 16 

mei zijn de grootste 

branden geblust. 

Verliezen
De verliezen zijn enorm. In 

totaal komen 800 tot 900 mensen 

om. 550 van hen krijgen hun 

laatste rustplaats op begraafplaats 

Crooswijk. Meer dan 30.000 

woningen en panden liggen in puin, 

en een gebied van ruim 250 hectare 

is geheel of gedeeltelijk verwoest. 

Bijna 80.000 Rotterdammers raken 

hun huis en hun spullen kwijt. 

Brandgrens
De scheiding van het 

verwoeste deel van de stad 

en het deel dat gespaard 

bleef, werd voor het eerst 

brandgrens genoemd in 

1946, op de kaart van het 

Basisplan Herbouw Binnenstad 

Rotterdam. In 2006 werd besloten 

om deze lijn te markeren met 

lampjes.

Burgemeester: ‘Sta even stil’ 
‘In 1948, drie jaar na de oorlog, kwam de kunstenaar Ossip Zadkine 
vanuit Parijs met de trein aan in Rotterdam. Hij was diep onder de indruk 
van de kale vlakte die zich uitstrekte van de Maas tot aan het Hofplein, 
van het Land van Hoboken tot aan Kralingen. Het puin van het bombar-
dement was toen al geruimd. Zadkine zag het kale landschap, waar ooit 
huizen, winkels, theaters hadden gestaan. Waar ooit mannen, vrouwen en 
kinderen hadden gelopen. Hij maakte een beeld, dat hij ‘De verwoeste 
stad’ noemde.

Het beeld van Zadkine staat midden in een twaalf kilometer grote cirkel 
van lichtpuntjes: de Brandgrens. Als je langs die lichtjes wandelt, ben je 
2,5 uur onderweg. Dit jaar is er geen herdenking op Plein 1940. Maar op 
14 mei om 13.27 uur, het tijdstip van het bombardement destijds, zullen 
alle klokken luiden. Sta dan even stil, waar u op dat moment ook bent.’

Meer informatie:
www.brandgrens.nl 

 
Virtuele tocht maken: 

www.brandgrens.nl/
navigator 

De Brandgrens bestaat uit 385 lampen 
en is bijna 12 kilometer lang. De grens 
in het centrum is gemarkeerd met rode 

lampen (rode lijn op de kaart).

Bron: Landkaartje i.s.m. Stadsontwikkeling, 2010Bron: Stadsarchief  Rotterdam

Rotterdam na het bombardement in 1940, 
waarschijnlijk de Witte de Withstraat

Songfestival ook in 2021 welkom
Als het aan het stadsbestuur ligt, organiseert Rotterdam volgend jaar 
alsnog het Eurovisie Songfestival (ESF). 

De gemeenteraad heeft ingestemd 

met dit voorstel. Daarvoor wordt 6,7 

miljoen euro gereserveerd. Of het 

Songfestival écht in 2021 in Rotterdam 

wordt gehouden, beslist de publieke 

omroep in mei. Onderzocht wordt of 

de Rotterdamse zorgmedewerkers, 

die direct betrokken waren bij de 

strijd tegen het coronavirus, in het 

zonnetje gezet kunnen worden met 

gratis tickets of een speciaal evene-

ment voor het ESF 2021.

ESF 2020
16 mei om 21.00 uur:
Grote liveshow NPO

Met muziek van de 
41 artiesten die dit jaar 

zouden deelnemen. 

Meer informatie: www.
openuptorotterdam.eu

Rotterdam onderweg

Nieuws over bereikbaarheid
Corona
Geplande wegwerkzaamheden gaan 

vooralsnog gewoon door. 

•  De RET rijdt nog steeds met minder 

bussen, trams en metro’s: www.ret.nl

•  De NS voegt weer extra intercity’s toe 

aan de dienstregeling: www.ns.nl

www.rotterdamonderweg.nl/ 

minderov

Jaffabrug
6 mei - 5 juni: Boezemlaan afgesloten 

voor autoverkeer, vanaf kruispunt 

Bosdreef tot en met Jaffabrug.

•  Van Boezemlaan naar A16 rijdt u 

om via Bosdreef en Boszoom.

•  Vanaf Kralingseweg naar A20 rijdt 

u om via Boszoom, Bosdreef en 

Boezemlaan.

www.rotterdamonderweg.nl/jaffabrug

Botlekbrug
Donderdag 7 mei 22.00 uur tot 

vrijdag 8 mei 05.00 uur: Botlekbrug 

dicht in beide richtingen.

•  Omrijden kan via de Botlektunnel.

•  (Brom-)fietsers rijden via de Spijke-

nisserbrug.

•  Vervoer van gevaarlijke stoffen rijdt 

om via een lokale omleiding. 

www.rotterdamonderweg.nl/ 

botlekbrug

(Rectificatie) Olympiaweg
Vanaf 20 april wordt een jaar lang 

gewerkt aan de Olympiaweg (en dus 

niet 4 maanden, zoals in de vorige 

krant abusievelijk vermeld stond). 

www.rotterdamonderweg.nl/ 

olympiaweg

Raymond Landegent

‘Uurtje werk, jaren plezier’
1000 geveltuinen realiseren in Rotterdam, samen met bewoners. 
Raymond Landegent liep al jaren met dat plan rond. Het coronavirus 
hielp een handje: ‘Ik heb tijd én andere mensen hebben nu tijd.’ 

Een geveltuin aanleggen is niet veel 

werk, volgens duurzaam ondernemer 

Landegent. ‘Echt. Met een goede 

schep of spade steek je de tegels 

uit de grond. Als je ze rechtop in het 

zand zet, hoef je ze niet eens af te 

voeren. Daarna een beetje zand eruit 

scheppen en wat overblijft vermen-

gen met potgrond. Planten erin en 

het grote genieten kan beginnen. Een 

uurtje werk, jarenlang plezier. Zeker 

als je kiest voor meerjarige planten. 

Je moet er geen viooltjes in zetten.’

Ook het onderhoud kost niet veel tijd. 

Maar: ‘Elke tuin heeft tijd en liefde 

nodig. Het is natuur. Maar met vijf mi-

nuten per week kom je een heel eind. 

Een beetje water geven en af en toe 

wat harken. Daar hoeft niemand het 

om te laten. En een geveltuin heeft 

heel veel voordelen. Dit is de top 

drie: 1. Het fleurt de straat meteen 

op. 2. Je komt vrolijker thuis. 3. Het is 

goed voor bijtjes en de insecten.’

Meedoen? 
Instagram: @1000geveltuinen 

Facebook: https://www.facebook.com/

1000geveltuinen/ 

www.rotterdam zetdoor.nl voor meer 

mooie initiatieven.

Geveltuintje 
in de maak

http://www.brandgrens.nl
http://www.brandgrens.nl/navigator
http://www.brandgrens.nl/navigator
http://www.openuptorotterdam.eu
http://www.openuptorotterdam.eu
http://www.ret.nl
http://www.ns.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl/minderov
http://www.rotterdamonderweg.nl/minderov
http://www.rotterdamonderweg.nl/jaffabrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/botlekbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/botlekbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/olympiaweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/olympiaweg
https://www.facebook.com/1000geveltuinen/
https://www.facebook.com/1000geveltuinen/
http://www.rotterdam-zetdoor.nl
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Sinds de invoering van de coronamaatregelen ligt het sociale leven van veel Rotterdammers praktisch stil. Vooral voor ouderen is dat moeilijk en 
de kans dat zij zich alleen gaan voelen is groot. De gemeente Rotterdam biedt samen met welzijnsorganisaties en partners een helpende hand. 

‘We missen het échte contact’ 
Vanwege longproblemen kozen Bas Spek (83) en Leni Spek-Maatje (80) 
begin maart voor zelfquarantaine. Zo willen ze de kans op besmetting 
met het coronavirus zo klein mogelijk maken. ‘We zien niemand meer!’

‘Maar we zitten hier niet te vereenza-

men hoor’, zegt het echtpaar er snel 

achteraan. Het meeste missen ze het 

échte contact. ‘Als tachtigers hadden 

we al een wat gematigder leven’, ver-

telt Leni. ‘We wonen in een fijn appar-

tement met balkon aan de Maas. Het 

is echt geen straf om thuis te blijven. 

Maar de bezoekjes aan onze kinde-

ren en kleinkinderen en de afspraken 

met vrienden en familie, missen we 

natuurlijk wel. Gelukkig kan ik goed 

met de smartphone overweg, dus ik 

app en facetime nu veel.’ 

Kleuren
Bas zit vaak achter zijn computer. ‘Ik 

ben een kunstliefhebber en ontvang 

veel nieuwsbrieven van musea en 

galeries. Die lees ik uitgebreid. Ook 

kijk ik naar klassieke muziekuitvoerin-

gen. Verder heb ik het kleuren voor 

volwassenen weer opgepakt. Ik ben 

nu bezig met de schilderijen van Vin-

cent van Gogh, maar ik geef er mijn 

eigen interpretatie aan.’ 

Hulp aannemen
En de boodschappen? Leni: ‘Die 

doen mijn zoon of schoondochter. 

Ze boden het zelf aan en ik ben heel 

blij met hun hulp! Ik realiseer me dat 

niet iedereen kinderen heeft of familie 

in de buurt. Ik hoop dat die mensen 

hulp durven vragen aan buren of de 

gemeente bellen. Ik maak trou-

wens ook dankbaar gebruik van het 

fantastische initiatief van een aantal 

winkeliers uit de buurt. Speciaal voor 

ouderen bezorgen de viswinkel, sla-

ger en bakker bestellingen aan huis. 

Echt super!’

Bas en Leni: ‘Om de stramheid en 
kilo’s de baas te blijven, fietsen of 
wandelen we elke dag een stukje.’  

Eric Fecken

‘We zijn er voor u’
Mantelzorgers hebben het in deze coronatijd extra zwaar. Nog meer 
dan anders hebben zij behoefte aan ondersteuning of een moment 
voor zichzelf. Mantelaar koppelt zorgstudenten aan ouderen voor zorg 
en gezelschap. 

Frank ’t Hart (20) studeert Gezond-

heidswetenschappen en werkt al 

twee jaar voor Mantelaar. Op dit mo-

ment ondersteunt hij een Rotterdams 

echtpaar waarvan de vrouw de man-

telzorger is. ‘Ik doe dit werk omdat ik 

graag iets beteken voor kwetsbare 

mensen’, vertelt Frank enthousiast. 

‘De man voor wie ik nu zorg is fysiek 

erg broos. Voor de coronatijd ging ik 

veel met hem wandelen in de rolstoel. 

Nu moet hij binnenblijven en doen we 

spelletjes, bewegingsoefeningen en 

praten we over van alles en nog wat. 

Ik ben er drie uur. In die tijd wordt 

zijn vrouw ontlast en kan ze de deur 

uit voor een boodschap. Het mooie 

van dit werk is dat het mes aan twee 

kanten snijdt. Mevrouw is dankbaar 

dat zij even iets anders kan doen en 

meneer vindt het fijn om met mij leuke 

activiteiten te ondernemen.’ Frank wil 

mantelzorgers op het hart drukken 

zich niet bezwaard te voelen om hulp 

in te schakelen. ‘We zijn er voor u. 

Dus trek juist nu aan de bel!’

Hoe maakt u gebruik van het aanbod Mantelaar? Via uw zorgverzekeraar: 
als u een aanvullende of collectieve zorgverzekering heeft van Univé, 
IZZ, IZA, UMC of het VGZ Rotterdampakket. Meer informatie op: 
https://www.mantelaar.nl/tarieven/zorgverzekeraars

Frank ’t Hart: ‘Meneer speelt graag spelletjes. 
We hebben dan een hoop lol.’

Eric Fecken

14 010 zit klaar  
voor uw hulpvragen
Voor ouderen die nu wel wat extra hulp kunnen gebruiken, heeft de 
gemeente samen met Trevvel, welzijnswerk en andere partners een 
sociale hulpdienst opgezet. Deze is bereikbaar via het nummer 14 010. 

Wie met 14 010 belt en in het keuze-

menu kiest voor de optie ‘coronavirus’, 

krijgt iemand aan de lijn die vragen 

rondom corona beantwoordt. Sasha 

Barbier kreeg de afgelopen weken 

veel hulpvragen van ouderen. Wat 

vragen mensen haar? ‘Of iemand een 

boodschap kan doen, omdat meneer 

niet naar buiten mag. Een mevrouw 

die behoefte heeft aan een praatje 

omdat ze zich zo eenzaam voelt. Of 

hulp voor het ophalen van medicij-

nen of postpakjes. Ik vraag in welk 

gebied iemand woont en dan verbind 

ik die mevrouw of meneer door met 

welzijns organisaties, Trevvel of een 

Huis van de Wijk. Die gaan dan iets 

regelen.’ Er bellen volgens Sasha 

meer mensen dan normaal, maar ze 

ervaart geen angst onder de bellers. 

’Rotterdammers zijn van doorgaan en 

niet bij de pakken neerzitten.’ 

U staat er niet alleen voor
Veel Rotterdammers zijn best bereid om iets voor een ander te doen. 
Zeker nu! Heeft u hulp nodig? Bel 14 010. 

Wat anderen voor u kunnen doen:

Administratieve hulp

Vragen over corona

Medicijnen of pakjes ophalen

Illustraties: www.flaticon.com en www.iconmonstr.com

Hond uitlaten

Een praatje

Boodschappen doen

VGZ Rotterdam pakket 
Het VGZ Rotterdam
pakket is een collec
tieve verzekering voor 
alle Rotterdammers 
en bij uitstek geschikt 
voor ouderen, 
chronisch zieken 
en Rotterdammers 
met een inkomen tot 
130 procent van het 
wettelijk minimumloon. 
Meer informatie: 
https://www.mantelaar.
nl/zorggebieden/
zuidholland/rotterdam

https://www.mantelaar.nl/tarieven/zorgverzekeraars
http://www.flaticon.com
http://www.iconmonstr.com
https://www.mantelaar.nl/zorggebieden/zuid-holland/rotterdam
https://www.mantelaar.nl/zorggebieden/zuid-holland/rotterdam
https://www.mantelaar.nl/zorggebieden/zuid-holland/rotterdam



