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Pop-up geraniumstore      

Iedere bewoner van de Mathenesserweg met een balkon aan de voorkant kan op zaterdag  13 mei 

de bakken weer vullen met verse Oostenrijkse hanggeraniums. 

De etalage van onze pop- up geraniumstore op nummer 113 wordt deze week onder handen 

genomen door de meiden van Maak (86A) en zaterdag om 10.30 uur feestelijk geopend door de 

stadsmarinier Danielle van den Heuvel. 

Na de opening kunt u die dag tot 13.00 uur in onze winkel terecht om uw bloembakken te 

vullen. En uiteraard is er koffie en gebak! Over de openingstijden van de winkel  na zaterdag, krijgt 

u nog informatie. 

Veel nieuwe mensen hebben laten weten ook mee te willen doen. Voor hen zijn de bakken besteld 

maar we hebben ze helaas nog niet binnen. We laten u weten wanneer de bakken er zijn en 

vervolgens worden de bakken door de jongens van Zero Sano (102) veilig op uw balkonrand 

geïnstalleerd.  

Nog niets laten weten maar wel mee willen doen? Mail gerust; de bakken komen er aan en en de 

geraniums zijn aanwezig! Email :  jackbil1955@gmail.com 

De prijs is ook dit jaar weer 10 euro voor 10 geraniums, inclusief de potaarde, af te rekenen op de 

dag zelf. 

Hoe groener of roder de weg, hoe beter! 

 



 

Stuurgroep Veilig in de wijk 

In de stuurgroep van 31 januari gemaakte afspraken:  

- actief zijn en blijven op gesprek, toezicht en handhaving.   

- signalen van bewoners worden opgevolgd!  

- werk maken van de toenemende leegstand! 

- met elkaar blijven schouwen en opruimen van de straat. 

- pandeigenaren aansporen te investeren in hun bezit.  

- met elkaar een voorstel maken om de versleten stadsstraat te veranderen in een stadsstraat 

met de allure van weleer! Let op: we bereiden samen een voorstel voor ten behoeve van het 

college van Burgemeester en Wethouders. Daar wordt dit voorjaar besloten of en hoeveel 

financiële middelen er beschikbaar komen.  

  
 

 Buurt Bestuurt 

Op maandag 10 april is er weer een buurt bestuurt vergadering geweest.  

Er is afgesproken dat we nog twee keer per jaar als buurt bestuurt bij elkaar komen. 

Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen die zaken oppakken. 

Op dit moment zijn er twee werkgroepen actief, de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep 

evenement op de Mathenesserweg. Een aantal mensen is nog aan het nadenken om een 

werkgroep Grote Visserijstraat op te richten. 

 

Smiley  

Na het verkeersongeluk waarbij er een auto over de kop is geslagen is gevraag om opnieuw 

een smiley in de straat op te hangen om  de snelheid te meten. Deze hangt er de komende 

maanden. 

 



Containeradoptie 

Vanuit stadsbeheer is gestart met een wervingsactie voor containeradoptie. Op de 

Mathenesserweg hebben zich meer dan 10 mensen zich gemeld om een container te 

adopteren. Via de link  http://www.rotterdam.nl/containeradoptie kun je lezen wat dit betekent. 

Mocht je belangstelling hebben neem dan contact op met Khalid Mokhtari. 

k.mokhtari@rotterdam.nl 

 

Schouw op de Mathenesserweg 

Op donderdag 18 mei gaan we weer een rondje door de straat maken. We starten om 17.00 

uur vanuit het kantoor van de stadsmarinier, Grote Visserijstraat 7. Als je mee wilt lopen laat 

het even weten via  b.boerema@rotterdam.nl .  

 

 

Zijn er zaken in de buitenruimte waar de gemeente iets aan kan/moet doen, gebruik de 

buitenbeter app. http://www.buitenbeter.nl/ 
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UITNODIGING TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR KINDEREN 

Hallo beste Mathenessermaatjes! 

Velen van u kennen mij inmiddels wel van de logopedie of andere gelegenheden. In het kader 

van “een nieuwe lente” had ik in de vorige Nieuwsbrief een oproep gedaan om op tweede 

Paasdag samen een lente-activiteit te organiseren. Hierop is te weinig respons gekomen om 

het uit de grond te kunnen trekken. Echter los van deze oproep ben ik benaderd door Buuf & 

Co om gezamenlijk teken- en schildermiddagen voor kinderen te organiseren. Buuf & Co 

en de logopedie hadden dit al eens eerder gedaan. Alle kinderen en ouders waren toen erg 

blij en enthousiast over de gezelligheid van de middag en de resultaten van de kunstwerkjes. 

Het idee van Omar Rasul van Buuf & Co om er een structureel, wekelijks terugkerend 

“evenement-moment” van te maken juich ik van harte toe en daaraan verleen ik dolgraag mijn 

medewerking.  

Waarom logopedie en schilderen????  

Het onder woorden brengen van wat je wilt zeggen, wordt ondersteund door o.a. het 

visualiseren: iets in gedachten vóór je zien, je kunnen inbeelden hoe “iets” eruit ziet. Als je je 

dingen visueel kunt voorstellen en daarna op papier tot uitdrukking kunt brengen door een 

tekening of schildering, dan helpt dit onlosmakelijk bij het leren spreken.  Dit is de reden 

waarom ik als logopedist zo enorm verheugd ben met dit project.      

Vanaf woensdag 19 april zijn niet alleen de “logopedie-kinderen” maar ALLE kinderen 

tussen 4 en 12 jaar van harte welkom om tussen 14.00 uur en 15.00 uur te komen tekenen 

en schilderen. De ouders zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of 

thee. Dit zal elke woensdagmiddag gaan plaatsvinden bij Buuf & Co aan de 

Mathenesserweg 26-28. Wellicht dat de tijden bij voldoende belangstelling kunnen worden 

uitgebreid. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

We hopen van harte u en de kinderen te mogen ontvangen! 

Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met: 

Omar Rasul van Buuf & Co, tel. 010-4773239 

Renate Salemans, logopedie, 06-51571425. 

 

 

 



Creatief middag van “The Best of The West” 

 

 

 

 Wil je lekker breien, haken, borduren en kleding maken of 

repareren 

 Wil je voor je zelf of voor andere poncho, muts, sjaal, 

sloffen maken 

 Wil je sociale contacten leggen en een lekker kopje koffie 

drinken 

 Wil je samen met je kinderen met wol schilderen 

 Wil je individuele les en persoonlijk andacht van 

verschillende docenten dan ben je van harte welkom! 

 Bijdragen voor lessen en workshops alleen 2,50 euro 
 

Plaats: Speeltuin De Bolder, Zeilmakerstraat 59  

Tijd: Inloop zondag van 13.00 tot 15.00 uur 

Mail: Handwerkrotterdam@gmail.com  

Tel nr: 0031-06-44737383  
 



 

 

In de straat is een boekenkastje opgehangen voor zwerfboeken. Hier kunnen boeken ingelegd 

worden. Je mag een boek uit het kastje meenemen. Als je het uit hebt moet je het weer 

terugleggen. 

 

De volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief zal begin juli verschijnen. Heb je een leuk onderwerp, een nieuwtje of 

iets wat je met de straat wilt delen laat het even weten, mail adres b.boerema@rotterdam.nl 

Dit mail adres kun je ook gebruik voor vragen of informatie. 
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