Berichten van de bestuurstafel
Met alle versoepelingen die er in het
vooruitzicht zijn, kunnen we als wijkplatform weer langzaam gaan denken
aan een bewonersavond. Raadpleeg de
website regelmatig, we hopen binnenkort de datum vast te stellen. Op 7 maart
wordt er in de Sportcampus ‘Groot
Lijstrekkers Debat Escamp’ gehouden.
Inloop is vanaf 18.00 uur en aanvang

debat is 18.30. U kunt zich aanmelden
via debat@zuidwestdh.nl . Gespreksleider is Paula Udondek en de politici
krijgen stellingen voorgelegd waar over
zal worden gedebatteerd.
Ook gaan er véél veranderingen komen
voor de gemeente, de omgevingswet en
participatie wet. Voorts zijn we bezig om
een nieuwe wijkagenda te maken voor

de wijk Morgenstond. Binnenkort laten
we weten hoe u als wijkbewoner daar
input aan kan geven.
Het bestuur wenst iedereen met de
nieuwe versoepeling een fijne tijd en
Stay Safe!
Charles Crown, interim voorzitter

Met je neus in de krant
Uitgave maart 2022

Morgenstond: nog steeds
een ‘aandachtswijk’?

Leerlingen van het Zuid-West College
in Den Haag bespreken de Posthoorn
in de klas. Roeckshana, docent Nederlands, is enthousiast over dit initiatief:
“Het geeft meer zicht op wat er in de
wijk gebeurt en het motiveert hen om
te kijken welk nieuws ze tegenkomen
over hun wijk”. Drie leerlingen uit klas
1 en hun docent vertellen hierover.

Met het lezen van een krant ontwikkelen leerlingen zich op veel vlakken. Ze
maken opdrachten met betrekking tot
woordenschat, spelling, herkennen van
schrijfstijlen, presenteren en technisch
en begrijpend lezen. Het is heel divers:
het onderzoeken naar wat je aanspreekt,
krantenkoppen en structuur van een
tekst bestuderen, etc. “Door dit vooral
samen te doen, stimuleer je kennis van
meerdere actualiteiten door van elkaar
te leren”, zegt Roeckshana, “maar het
moet geen opgave zijn.”

• Eloy: “Belangrijk om winkels en voorzieningen op peil te houden”
Morgenstond heeft de reputatie van een
‘aandachtswijk’. Veel wijkbewoners zijn
qua werk en inkomen slechter af dan
de gemiddelde Nederlander. Yrsa (19)
en Eloy (20), twee jongeren uit Morgenstond, geven hun visie op de wijk.
Yrsa merkt dat de wijk qua bewoners
flink is veranderd. Veel van haar vrienden zijn inmiddels naar andere wijken
verhuisd, waardoor het contact dat ze
eerst met hen in de buurt had, minder
is geworden. “Ik zoek ze nu op in hun
nieuwe woonomgeving”. Ook zou ze
graag meer kleur in de wijk willen zien.
“In Moerwijk heeft een grijze, saaie flat
kleur gekregen door een beschildering
aan de zijkant”.
Yrsa ziet in een andere wijk een actieve
en bereikbare wijkagent, die gemakkelijk

is aan te spreken. “Soms fietst hij langs en
maken we een praatje.” Het heeft volgens
haar een positief effect op de veiligheid.
Dit mist ze in Morgenstond.
Eloy is het niet eens met het beeld dat
Morgenstond nog steeds wordt gezien als
een aandachtswijk: “Er zijn hier genoeg
mogelijkheden voor kinderen om te spelen en voor ouderen om boodschappen
te doen. Daarnaast zijn er voldoende
faciliteiten en zien de huizen er grotendeels nog goed uit. Het is wel belangrijk
om voorzieningen en winkels op peil te
houden.”
Het veiligheidsgevoel vinden de jongeren
goed, waardoor ze hier prettig kunnen
wonen.
Josha Boot

Groot lijsttrekkersdebat Escamp
Colofon
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Maandag 7 maart 2022 om 18.30 uur
organiseren Mijn Moerwijk en het
wijkplatform Morgenstond een lijsttrekkersdebat in de Sportcampus in
het Zuiderpark, Mr. P. Droogleever
Fortuynweg 22.
16 maart zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. Wat willen de partijen doen
voor Escamp? Ze reageren op vragen en
stellingen uit de wijk.
Wilt u erbij zijn? De ruimte is beperkt,
dus geef u op via debat@zuidwestdh.nl.
U kunt het debat ook live volgens via de
Facebookpagina van het wijkplatform:
www.facebook.com/Wijkplatform
Morgenstond en www.escampdh.nl.

Ook de leerlingen zijn enthousiast over
de krant. Denitsa: “Er was een verhaal
geschreven wat ik interessant vond. Ik
vertelde dit aan een vriendin, maar haar
mening kwam niet overeen met die
van mij, waardoor we in gesprek gingen!”. Rayan: “Ik vind het heel fijn om
de krant te lezen, omdat het duidelijk
wordt geschreven en aantrekkelijk is.

Je gaat over onderwerpen lezen die je
vervolgens gaat herkennen in de buurt”.
Als voorbeeld noemt hij de poster met
de tekst: “Stop de herrietrams”. Maryam:
“Ik houd ervan om verschillende verhalen te lezen. Van alles wat eigenlijk”.
Josha Boot

Winkelwagentjes ergernis
Niet alle klanten die boodschappen
doen brengen de wagentjes terug naar
de winkel. Wijkbewoners klagen over
rondzwervende karretjes.
Op de stoep, straat, het fietspad, plantsoen, tuin en zelfs in de sloot kom je
ze tegen. Mensen laten de wagentjes
vaak staan op de plek waar ze de boodschappen in hun auto hebben geladen,
of brengen deze lopend naar huis, waar
het karretje wordt achtergelaten. Dit
gebeurt o.a. in de omgeving van het Almeloplein. Een buurtbewoonster (naam
bekend bij de redactie) heeft deze klacht

met de filiaalmanagers van de Lidl besproken. “Zij hebben toegezegd om met
mij en de werkgroep Verkeer & Wonen
van het wijkplatform Morgenstond een
rondwandeling door die buurt te maken
om te zien waar het mis gaat.”

Zelfs wanneer wielen van wagentjes
door middel van een detectiesysteem
op slot schieten bij het verlaten van de
winkelzone, weten sommige klanten ze
buiten dat gebied te krijgen en daar te
laten staan.
Volgens de bewoonster zou het al schelen
wanneer voor een wagentje 2 euro moet

worden betaald in plaats van 50 cent.
“Dan zullen meer mensen bereid zijn het
wagentje terug te brengen,” verwacht ze.
Filiaalbeheerder Seffelaar van de Jumbo
aan de Leyweg laat weten dat klachten
worden gemeld bij het handhavingsteam,
dat de wagentjes ophaalt en terugbrengt
bij de supermarkt.
De werkgroep Verkeer & Wonen doet
een dringende oproep aan het winkelend
publiek, om winkelwagentjes terug te
brengen naar de winkel. Dat houdt de
wijk leefbaarder.
Rick Baron

Grolloo

In Morgenstond zijn veel straten vernoemd naar plaatsen uit Drenthe en
Overijssel. Zoals Hengelo, Tubbergen
en Rolde. Ook naar het dorp Grolloo
is een straat vernoemd. Die ligt in het
Olympiapark bij de Zuidlarenstraat,
vlak bij Theater Dakota.
Het pittoreske Grolloo ligt in Drenthe op de Rolderrug tussen Rolde en
Schoonloo en heeft momenteel 635
inwoners. In 1859 werd Grolloo een
zelfstandige gemeente.
Grolloo betekent letterlijk “Het Groene
Bos”. Voor zo’n klein plaatsje is er best
veel te beleven. Zo ligt er het recreatiegebied De Berenkuil. Tevens is een van
de eerste klimparken van Nederland

daar te vinden. Ook de schaapskooi is
een bezoek waard.
Van 9 tot 11 juni 2022 vindt er het Blues
Festival plaats, met artiesten als John Fogerty, Beth Hart, Danny Vera en Walter
Trout. Niet vreemd dat het bluesfestival
daar wordt gehouden, aangezien de

bekende muzikant Harry Muskee van
de popgroep Cuby & The Bizzards uit
Grolloo komt. Er staat ook een borstbeeld van hem. Tevens komt sportjournalist Johan Derksen uit Grolloo.
Anita Bussem

Nieuw redactielid

Met de komst van Josha Boot (19) krijgt ook de jeugd van Morgenstond nu een nadrukkelijkere plek in
MorgenstondNieuws. De redactie heet hem van harte welkom in het team.

Voor meer informatie verwijzen we bij veel artikelen naar websites. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u de betreffende informatie bij het secretariaat van het Wijkplatform krijgen.

