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 Verborgen bedrijvigheid 

Jerry Luxenburg 
runway director

Wegens succes geprolongeerd: de Leeszaal
De bibliotheek is dicht. 
Leve de Leeszaal. Een 
Leeszaal voor en door 
lezers, als dat ergens kan 
lukken, dan wel in het 
Oude Westen, dachten de 
initiatiefnemers Maurice 
Specht en Joke van der 
Zwaard. Om het zeker te 
weten, bedachten zij het 
Leeszaalfestival: een week 
lang de ideale Leeszaal, 
open van 10 tot 10 uur en 
elke dag een programma 
aansluitend op de ver-
schillende functies van 
een Leeszaal: leren, lezen, 
voorlezen, ontmoeten en 
delen. Minstens duizend 
boeken moesten er zijn, 
om gelijk weer weg te 
kunnen geven.

Onderhandelingen over ondersteuning 
bewonerswerkgroepen
De aanbesteding van zorg en welzijn in de deelgemeente Centrum begint zijn sporen na te laten. Ook in Het 
Oude Westen. Een groot aantal beroepskrachten dat hier soms al jaren werkte, is ontslagen. Sommigen zijn 
weer aangenomen door Radar en Kwadraad, de partijen die de komende twee jaar verantwoordelijk zijn voor 
zorg en welzijn. Anderen moeten definitief omzien naar ander werk.

De aanbesteding gaat ook niet 
voorbij aan de Aktiegroep. In eerste 
instantie werd meegedeeld dat de 
bewonersorganisaties buiten de 
aanbesteding zouden vallen. Later 
kwamen daar weer andere berich-
ten over. De huiswerkklas al 36 jaar 
onder deel van de Aktiegroep valt er 
wel onder en moet nu door met een 
halvering van het budget. Voor de 
Aktiegroep zelf was er een financie-
ringsvoorstel dat absoluut niet past 
op de praktijk van de afgelopen ja-
ren. Toen de deelgemeente daarmee 
geconfronteerd werd, werd weer 
verwezen naar Radar.

Boosheid en verwarring
Ondersteuning van bewonersnet-
werken zat niet in de opdracht van 
Radar. Bovendien houdt Radar er 
een principieel andere werkwijze op 

na.  Het netwerk van de Aktiegroep 
met meer dan zestig werkgroepen is 
een resultaat van jarenlange samen-
werking met een basisondersteuning 
van het opbouwwerk. Radar wil 
alleen ondersteuning leveren gericht 
op een project, kans of een pro-
bleem, daar tijdelijk inzet op leveren, 
om vervolgens weer te vertrekken. 
De continue aanwezigheid van het 
opbouwwerk was voor de Aktie-
groep cruciaal, omdat het hun vak is 
verbanden te zien, mensen bij elkaar 
te brengen en zo steeds nieuwe 
activiteiten te entameren. Boven-
dien was er altijd een luisterend oor, 
een steuntje in de rug of een advies 
waardoor vrijwilligers optimaal hun 
inzet konden leveren. Het resultaat 
daarvan is dat er nu enkele honder-
den Oude Westenaren actief een 
bijdrage leveren. Meestal geheel 

zelfstandig, soms met wat hulp of 
een duwtje in de goede richting. 
De Aktiegroep staat open voor 
samenwerking met Radar en Kwa-
draad, maar dan moet dat wel wat 
opleveren. We willen uitzoeken waar 
die samenwerking uit kan bestaan 
en hoe we die het beste kunnen 
organiseren.
Op dit moment dreigen de zestig 
bewonerswerkgroepen echter hun 
ondersteuning kwijt te raken. Door 
het gebrekkig communiceren van de 
deelgemeente zijn tal van vrijwil-
ligers boos en of in verwarring en 
niet meer bereid welk gesprek dan 
ook aan te gaan. Velen zijn het zat 
en voelen dit als ontkenning en 
onderwaardering van hun inzet. 
Sommigen hebben al aangekondigd 
te gaan stoppen.

Deelgemeente aan zet
De Aktiegroep is bereid het gesprek 
aan te gaan met Radar en Kwa-
draad, maar dan vanuit eigen 
kracht, onafhankelijk en voorzien 
van een goede uitgangspositie. 
Daarom willen wij voor 2013 on-
dersteuning waar wij zelf zeggen-
schap over hebben.
De Aktiegroep heeft zich in het 
verleden keer op keer weten aan te 
passen aan de veranderde wereld 
om zich heen. Dat is de reden dat 
zij nog bestaat. Dit keer zal dat ook 
gebeuren. Huiswerkklas en Speel-
tuin zijn daar ook toe in staat, maar 
onder Radar moeten zij zoveel inle-
veren dat hun voortbestaan op het 
spel wordt gezet. Aanpassen is dan 
zo goed als onmogelijk. Ook  voor 
hen moet er een situatie gecreëerd 
worden waarin zij de rust en tijd 

krijgen zich aan te passen.
Als de deelgemeente wil, kan zij 
daarin een rol spelen. Op de raads-
vergadering van 12 november heeft 
zij dat nagelaten. In ieder geval voor 
de Aktiegroep. Een voorstel om 
rust te brengen en de zaken voor 
2013 te regelen kon rekenen op een 
meerderheid in de raad, maar werd 
uiteindelijk op voorstel van het da-
gelijks bestuur uitgesteld. Een riskant 
politiek spelletje.
 
Op 17 december wordt de 
ondersteuning van de bewo-
nerswerkgroepen opnieuw in 
de Deelgemeenteraad bespro-
ken. Dan is het echt erop of er-
onder. Dus komt allen maandag 
17 december om 20 uur naar 
het stadhuis. 

De buurtwinkel in 
de kerstvakantie

De buurtwinkel van de 

Aktiegroep is gesloten van 24 

december t/m 4 januari. 

Vanaf maandag 7 januari zijn 

wij weer open. 

KOM MAANDAG 17 DECEMBER 
NAAR HET STADHUIS!

Lees verder op pagina 6 van deze Buurtkrant
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Alle Aktiegroep-medewerkers wensen u 
prettige feestdagen en hopen u gezond weer te zien in het nieuwe jaar 

foto: Danny van Dijk



en dan met spullen die je zelf niet 
meer gebruikt een tegoed opbouwen 
(ruilpunten), waarmee je dan weer 
andere spullen kunt aanschaffen. Er 
komt dus geen geld aan te pas. 
‘Waar ik me het laatste jaar ook inten-
sief mee bezig heb gehouden, was 
het Woonwensenonderzoek. Deze 
werkgroep heeft geïnventariseerd wat 
de mogelijkheden zijn voor mensen 
die in het Oude Westen wonen en 
een andere woning proberen te vin-
den binnen deze wijk. De uitkomsten 
waren triest: vooral voor ouderen, 
die naar een meer geschikte woning 
zoeken, is er in de wijk nauwelijks 
meer iets. Maar ook gezinnen met 
kinderen, die afhankelijk zijn van het 
sociale huurwoningaanbod, vinden 
zelden iets geschikts hier.
Maar goed, het rapport is versche-

nen, vooralsnog lijkt het er niet op 
dat er iets aan wordt gedaan. Nog 
steeds worden woningen hier aan de 
sociale huursector onttrokken en te 
koop aangeboden. 

WAT VOORAF GING
Gina’s gehele arbeidsverleden staat 
in het teken van maatschappelijke 
dienstverlening. Na haar opleiding 
aan de Sociale Academie begon ze 
met buurtwerk in Rotterdam-Zuid. 
Ze hield zich met name bezig met de 
stadsvernieuwing aldaar. Ze deed een 
extra vervolgstudie Werkgelegenheid.  
Inmiddels waren de jaren ‘80 aange-
broken met hoge werkloosheidscij-
fers, en deed Gina  onderzoek naar 
de mogelijkheden tot verbetering van 
de positie van werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt. Na verscheidene deel-
onderzoeken en projecten rondom 
scholing en werk in bijvoorbeeld 
Kralingen-Crooswijk, Feijenoord en 
IJsselmonde, werd zij ‘Coordinator 
Arbeidsmarkttoeleiding’ bij Sonor 
(Stichting Onderneming Opbouw-
werk Rotterdam). Haar bezigheden 
verschoven aldus van arbeidsmarkt 
naar opbouwwerk, met als laatste 
werkgever Stichting Welzijnswerk 
Hoogvliet, waar ze twaalf jaar werkte 
tot haar pensioen. 

RECALCITRANT
Gina: ‘Ik ben geen baanhopper, zoals 
dat heet. Zo zit ik niet in elkaar: ik 
wil iets helemaal afmaken, tot ik het 
gevoel heb dat er iets is bereikt. Om 
me heen zie ik vaak een heel andere 
mentaliteit; mensen die meer project-
matig denken, in termen van ‘nieuwe 
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OPBOUWWERK AFBOUWEN?
Gaandeweg het gesprek wordt 
duidelijk waarom dat afbouwen 
maar niet wil lukken: Gina is een 
sociaal bewogen iemand, maar ook 
een doener bij wie het ‘wegkijk-gen’ 
ontbreekt. ‘Al van jongs af aan zag ik 
dingen waarvan ik vond dat ik er iets 
mee moest. Of het nu een kapotte 
straatverlichting was, of de hulpeloos-
heid bij een buurtgenoot. Zo ben ik 
onlangs begonnen met het opzetten 
van een spreekuur voor Somalische 
mensen. Een collega van mij in het 
vrijwilligerswerk, Amina, afkomstig 
uit Somalië, kreeg zoveel vragen over 
hoe je weg te vinden in Rotterdam, 
dat we met vijf mensen, 3 Somaliërs 
en 2 Nederlanders, een vast wekelijks 
aanspreekpunt hebben opgezet waar 

uitdagingen zoeken’. Ik daarentegen 
ben echt een volhouwer. Daarnaast 
ben ik ook best wel recalcitrant. Ik 
vermoed dat het in m’n genen zit. 
Gekregen van mijn grootouders, bij 
wie ik ben opgegroeid: mijn ouders 
konden, vlak na de oorlog, geen 
eigen huis vinden. Mijn opa zat in 
het vakbondswerk, en mijn oma was 
iemand met heel eigenwijze opvat-
tingen.  
Ikzelf ben denk ik, naast de recal-
citrantie, in de loop der jaren wat 
meer gaan relativeren. Zo zie ik in de 
hele maatschappij duidelijke golf-
bewegingen. Het huidige tijdsbeeld 
wordt overheerst door de financiële 
crisis, en ‘markt-economisch gericht’ 
denken. Het hoogtepunt van die golf 
is nog niet bereikt; het wordt denk 
ik nog erger. Op dit moment maak 

ik me ernstig zorgen over de veran-
deringen die het Oude Westen te 
wachten staan.’

OLIEVROUWTJE 
Waar Gina op doelt, zijn de verande-
ringen die de Deelgemeente Rotter-
dam Centrum wil doorvoeren in het 
opbouwwerk. Daarover is al twee à 
drie jaar lang veel te doen geweest, 
en terecht want wat in gang is gezet 
heeft grote gevolgen. De Deelge-
meente vindt dat de bewonersor-
ganisatie en het opbouwwerk in het 
Oude Westen teveel vervlochten 
zijn geraakt. De bewonersinitiatie-
ven in deze wijk, en dat zijn er vele 
tientallen, krijgen via de Aktiegroep 
ondersteuning van opbouwwerkers 
en dat vindt de Deelgemeente geen 
goede situatie. Er is besloten om het 
opbouwwerk over te dragen aan een 
andere organisatie, Radar, en op die 
manier de activiteiten duidelijk van 
elkaar te scheiden.
Gina: ‘Naar mijn mening maakt de 
Deelgemeente hier een enorme 
denkfout. Kijk, bewonersinitiatieven 
komen van onderaf. Die kun je om te 
beginnen niet van bovenaf in gang 
zetten. Wat je wel moet doen, als 
gemeente en als dienstverlener, is: 
ondersteunen, en wel op drie ma-
nieren. Ten eerste door faciliteiten te 
bieden. Ten tweede door in de gaten 
te houden of de initiatieven goed 
blijven werken, en of het geld dat je 
ervoor ter beschikking stelt, verstan-
dig besteed wordt. Ten derde, en dat 
is superbelangrijk: losse eindjes bij el-
kaar brengen. Ik bedoel daarmee: sig-
naleren wie met wat bezig is en wat 

de een voor de ander kan betekenen, 
het netwerk opbouwen en onderhou-
den. Mijn man zegt wel eens, als er-
gens een samenwerking dreigt vast te 
lopen: ‘Het olievrouwtje moet er weer 
even bij komen’. Er zijn zo vaak con-
flicten, klein of groot, tussen mensen 
die met elkaar iets gedaan proberen 
te krijgen. En als dat de boel ophoudt, 
moet er gewoon een beetje olie bij. 
Dat bedoel ik met ‘van onderaf’: dat 
doe je niet zittend achter je bureau. 
Begrijp me goed: de werkwijze van 
Radar is niet per definitie verkeerd, zij 
past blijkbaar beter bij de visie van de 
Deelgemeente, maar ik denk dat met 
de door hun gewenste aanpak ‘van 
bovenaf’ heel veel waardevols wordt 
weggegooid. Al die bewonersgroe-
pen kunnen niet functioneren zonder 
ondersteuning; dat gaat allemaal uit 

elkaar vallen.  Daarom roep ik langs 
deze weg iedereen op: kom op maan-
dag 17 december naar het Stadhuis 
waar de Deelgemeente vergadert en 
waar onder andere ‘de aanbesteding 
zorg en welzijn’ op de agenda staat.’

FRISSE WIND 
Een frisse wind door de sector zorg en 
welzijn? Prima, vindt Gina. De zelfred-
zaamheid van de burger bevorderen? 
Helemaal voor! Maar... vrijwilligers 
optrommelen om jou te helpen zelf-
redzaam te blijven doe je niet zomaar. 
‘Als ik straks oud en hulpbehoevend 
word, weet ik dat ik op buren en 
vrienden kan rekenen. Maar dat 
netwerkje heb ik op kunnen bouwen 
doordat ik vertrouwd ben met mijn 
omgeving en doordat ik zelf altijd de 
helpende hand heb uitgestoken waar 
nodig. Niet iedereen zit zo in elkaar. 
En als ik gedwongen word om naar 
Zevenkamp te verhuizen, omdat in 
deze buurt geen woningen meer voor 
ouderen beschikbaar zijn, verhuist dat 
netwerkje niet zomaar even mee. Je 
ziet, ik denk vooruit. Wat ik nu nog 
allemaal wil en kan doen, nu ik nog 
vitaal ben, doe ik ook. Ik heb even 
overwogen om een doctorandus-titel 
in de sociologie te gaan halen. Maar 
ik stond op de pier in Scheveningen, 
keek naar de zee, en ik dacht: ach, 
wat interesseert mij die titel, ik ga iets 
doen wat ik nog nooit eerder gedaan 
heb: ik ga schilderen! En juist omdat ik 
een totale beginner ben, ben ik totaal 
niet kritisch over mijn prestaties. Alles 
wat ik neerklieder is okee! Heerlijk 
toch?’

we mensen uitleg geven en verder 
helpen. Het kan om heel simpele din-
gen gaan, tenminste, dingen die voor 
jou en mij simpel zijn, zoals een ze-
kering vervangen in de stoppenkast. 
Dat is voor een Somaliër totaal nieuw, 
en een huisbaas legt het ze blijkbaar 
niet uit. Maar het kan ook over juridi-
sche kwesties gaan bijvoorbeeld.’
‘Waar ik verder nog steeds heel veel 
plezier aan beleef, is het Ruilpunt, 
dat ik mede heb doorgestart. Dat 
winkeltje op de hoek aan het Gerrit 
Sterkmanplein heeft volledig waarge-
maakt wat we ermee beoogden. Het 
is zo’n leuke plek, waar zoveel sociale 
contacten zijn, nog afgezien van wat 
we voor mensen met lage inkomens 
kunnen doen.’ Voor wie het Ruilpunt 
nog niet kent: je kunt lid worden, 

GINA THIJSSE: ‘Ik ben geen baanhopper, zoals dat heet. 
Zo zit ik niet in elkaar;  ik wil iets helemaal afmaken.’

Deze aflevering van ‘Van de Straat Geplukt’ heeft misschien wel 
twee Buurtkranten nodig, zoveel valt er over Gina Thijsse te ver-
tellen. Iemand die al zo lang en zo intens met het Oude Westen is 
verweven, wil je eigenlijk meer ruimte geven. 
Ze is inmiddels vier jaar met pensioen, maar merkt er nog niet 
zoveel van, want het intensieve vrijwilligerswerk dat ze altijd al 
deed, is ‘gewoon’ doorgegaan. ‘Ik moet nu toch echt eens gaan 
proberen het een beetje af te bouwen, want ik kom nauwelijks 
aan mijn hobbies toe. Ik wil al een hele tijd een cursus kunstge-
schiedenis gaan doen. Wel ben ik met schilderles en klarinetles 
begonnen, maar de fitness schiet er bijvoorbeeld continu bij in.’ 

´Woonwensenonderzoek´ 
Gemeente en Woonstad werken eraan

Sinds enkele maanden is de wijk 
weer een nieuwe werkgroep rijker, 
namelijk de Somalische Groep 

In de zomer zijn de resultaten van 
het bewonersinitiatief ´activerend 
woonwensenonderzoek´ gepresen-
teerd.  De conclusies en aanbeve-
lingen uit het onderzoek zijn die 
dag breed gedeeld, zowel door de 
betrokken bewoners, de Aktiegroep 
het Oude Westen als door Woon-
stad Rotterdam en de politiek op 
gemeentelijke en deelgemeentelijk 
niveau. De begeleidingsgroep van 
het onderzoek, bestaande uit bewo-
ners, professionals en adviseurs, blijft 
de vinger aan de pols houden.  

Er zijn inmiddels een paar nieu-
we ontwikkelingen te melden. 

•  De gemeente gaat aanvullend 
onderzoek doen in het Oude Westen 
naar  ´ouderen´ en ´huisvesting´. 
Dankzij het bewonersinitiatief is 
besloten om  hiermee in het Oude 
Westen te starten. 

•  De klantenraad van Woonstad 
Rotterdam heeft doorstroming 
nadrukkelijk op haar agenda 
staan en verwijst regelmatig naar 
de bevindingen uit het Oude 
Westen. 

•  Op initiatief van Woonstad 
Rotterdam is een kleine werk-
groep gevormd die werkt aan 
de oplossing van het vinden van 
geschikte huisvesting in de wijk 
voor gezinnen die te klein wonen 
en ouderen of mensen met een 
beperking die een woning zonder 
trap nodig hebben. Aan de werk-
groep nemen naast medewerkers 
van Woonstad, ook de onder-
zoeker van het woonwensenon-
derzoek Els Desmet en Arnold 
Reijndorp, als extern adviseur 
deel. De werkgroep komt begin 
februari met meer informatie. 

Somalische Groep Oude Westen

Oude Westen. Deze, vooral man-
nelijke, bewoners van Somalische 
afkomst zijn in het afgelopen jaar 

in de wijk komen wonen. Met hun 
eerste hulpvragen kwamen zij al 
snel bij de Aktiegroep terecht en 
om iets terug te doen voor de 
steun die zij daar kregen werden 
een aantal van hen ook al snel 
vrijwilliger. 
In de buurtwinkel, bij de taal-
zelfhulpgroep, in de leeszaal, als 
bezorgers van de buurtkrant… 
er zijn steeds meer Somalische 
wijkbewoners actief. Omdat zij het 
belangrijk vinden om elkaar en ook 
andere Somalische bewoners te 
steunen en met elkaar te werken 
aan hun integratie in de wijk en de 
stad hebben zij nu de Somalische 
Groep Oude Westen gevormd. 

Elke maandagavond komen zij 
van 19.00 – 21.00 uur bij elkaar in 
Activeringscentrum Bijna Alles, 
Gaffelstraat 63A.  
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Loop ik deze week in de stad om 
boodschappen te doen, kom 
ik mijn zus tegen. “Jij ook hier? 
Zullen wij samen even koffie gaan 
drinken, ik betaal.” Nu moet ik op 
mijn tellen passen, want zij vraagt 
straks rustig of ik een gebakje of 
een snack wil betalen.
Als wij zitten vraagt zij of ik lid 
wil worden van het EPD. Net iets 
voor haar om zo’n gek woord te 
gebruiken. “Vertel mij eerst maar 
eens wat het EPD is, dan kan ik 
altijd nog zien of ik daar lid van 
wil worden. Ik word trouwens 
niet graag ergens lid van.”
“Dat is het Elektronisch Patiënten 
Dossier. Al jouw medische gege-
vens worden daarin opgeslagen 
en de dokter en alle ziekenhuizen 
kunnen daar in kijken als ze jou 
moeten behandelen. Allemaal 
moeten wij straks zeggen of wij 
daar aan meedoen ja te nee.”
Ik had daar al eens iets over ge-
hoord, maar in dat voorstel had-
den wij niets te kiezen en werd je 
automatisch aangesloten tenzij 
je protesteerde. Nu schijnen wij 
te mogen kiezen. Ik wil daar aan 
mee doen, want als de een weet 
dat je linker nier niet deugt en 
iemand anders haalt de rechter er 
uit dan lijkt mij dat niet leuk.
Maar mijn zus denkt daar anders 
over.
“Wat denk je dat er staat te ge-
beuren? Wij krijgen allemaal een 
persoonlijk dossier en dat mag je 
ook zelf op je computer inkijken. 
Maar wie garandeert mij dat mijn 
buurvrouw, dat nieuwsgierige 
mens van de overkant, ook niet 
in mijn dossier gaat zitten gluren? 
Straks gaat zij mijn kwalen met 
Jan Rap en zijn maat bespreken. 
Zou jij willen dat de hele buurt 
weet dat jij met steunkousen 
loopt te ploeteren?”
“Maar je kunt jouw computer en 
jouw dossier toch op slot doen, 
zodat alleen jij en de dokter met 
een elektronisch sleuteltje de zaak 
open kunnen maken?”
Mijn zus was niet tot andere 
gedachten te brengen. Haar me-
dische gegevens moeten geheim 
blijven. Wel klaagt zij al jaren 
tegen iedereen die het maar wil 
horen over al haar kwalen, zodat 
haar hele sociale omgeving in 
feite haar EPD uit het hoofd kent. 
Maar dat heb ik haar maar niet 
gezegd, want dan had ik mijn 
koffie zeker zelf moeten betalen.

De Leeuwenhoek gaat Hand in Hand!

Kinderboeken 
voor Suriname
Wie heeft er nog een kinderboekje 
over voor kinderen in Suriname? 
Zo ja of als je meer informatie 
hierover wilt bel dan met Frieda 
Siman-Van de Berg, werkzaam in 
Odeon 010-4363855.

 

Zondag 16 december naar de kerstmarkt

Mijn naam is Mieke Top en ik 
ben werkzaam bij de organisatie 
Pameijer Klus en Werk Oude 
Westen. Samen met de deelne-
mers zijn wij een project gestart 
om  oude meubeltjes op te 
knappen. De meubels worden 
door deelnemers en wijkbewo-
ners opgepimpt of brocante ge-
maakt. Je persoonlijke smaak en 
of je veel of weinig te besteden 
hebt spelen hierbij natuurlijk een 
grote rol.

Wijkbewoonster Helga van Koll 
is pas gestart en legt uit waar 
zij hier haar plezier in beleeft: 
“Het zelf opknappen geeft me 
het gevoel:  Zo… dat kan ik dus 

ook. Deze dingen doen is gelijk 
leren, met en van elkaar.  Ik vind 
het fijn om handiger te worden 
in deze klusjes en niet afhankelijk 
van anderen te zijn. Meestal zijn 
het vooral mannen die dit doen, 
nu leer ik het zelf ook. En de 
sfeer bij Klus en Werk is erg fijn;  
ik voel me hier echt welkom.
Bewoners uit de wijk zijn elke 
woensdag van 13.00 uur tot 
16.00 uur van harte welkom 
om zelf hun meubels tegen een 
geringe vergoeding  op te knap-
pen.  

De medewerkers geven je mini-
maal 7 tips om je kleinmeubelen 
voor weinig geld op te knappen.  

Je kunt ook als vrijwilliger de al 
aanwezige meubels in de werk-
plaats bij Klus en Werk  helpen 
opknappen. Dit kost jou dan 
geen geld, maar je leert er wel 
van en ook van elkaar.

Je kunt je via telefoonnummer
010-4367042 voor dit project 
aanmelden bij Klus en Werk. 
Wij zijn van maandag tot vrijdag  
geopend van 9.30 tot 14:30 uur.

En wist je al dat je in onze win-
kel, aan de Schietbaanstraat 33,  
allerlei kringloop (ofwel tweede-
hands) spullen kunt kopen tegen 
leuke prijsjes?
Graag tot ziens.

Marokkaanse 
Wondervrouwen
Met een prachtige taart en het 
spelen van een quiz vierden de 
Marokkaanse vrouwen hun nieuwe 
onderkomen. Elke dinsdag van 10.30 
tot 17.00 komen zij in zorgcentrum 
De Leeuwenhoek bij elkaar om met 
elkaar te praten en activiteiten te 
ondernemen. Contactpersoon is Na-
jat: 06-85226886. De Marokkaanse 
vrouwen hebben er voor gekozen om 
voortaan onder de naam Wonder-
vrouwen door te gaan. Ook porte-
feuillehoudster Marjolijn Masselink 
van deelgemeente Centrum is al bij 
deze Wondervrouwen langs geweest 
om met hen te praten over hun 
activiteiten.    

De ouderenzorg moet anders om het 
in de toekomst toegankelijk, betaal-
baar en goed te houden. Zorgcen-
trum De Leeuwenhoek bereidt zich 
hierop voor en gaat de komende 
anderhalf jaar een veranderingstra-
ject in om nog meer kwaliteit te bie-
den. Centraal staat dat de bewoner 
zoveel mogelijk regie behoudt over 
het eigen leven, keuzevrijheid en 
participatie. 

De Leeuwenhoek gaat dit traject 

Onthulling kunstwerken op 15 december
Op Gerrit Sterkmanplein 19 
werken in Atelier Herenplaats 
al enkele maanden de kunste-
naars Laan, Monique, Hans, 
Jacqueline, Belinda en Livia. 
Zij hebben elk een paneel 
beschilderd dat hier op de 
buitengevel bevestigd wordt. 
Op zaterdag 15 december 

om 16.00 uur worden deze 
kunstwerken onthuld door 
Marjolijn  Masselink, (por-
tefeuillehouder welzijn van 
de Centrumraad) en Joke 
Ellenkamp (directeur Noord 
Pameijer). Aansluitend is er 
om 16.30 uur nog een hapje 
en drankje en gelegenheid 

om de kunstenaars te ont-
moeten. 

Atelier Herenplaats is een 
onderdeel van Pameijer, een 
organisatie die al jarenlang 
zorg en ondersteuning 
verleent aan mensen met een 
beperking.

Spirit 55+, de belangenorga-
nisatie voor 55plussers uit het 
centrumgebied, organiseert elke 
maand op een zondagmiddag 
een culturele wandeling voor 
55plussers. 
Wij bezoeken dan een museum 
of andere bezienswaardigheid in 
of rond het  centrum van Rotter-
dam. En na afloop wandelen we 
nog even naar een gezellig plekje 
in de stad voor een gezamenlijk 
praatje en drankje.  

Op zondag 16 december gaan 
we, met de tram, naar het mooie 
Trompenburg Tuinen Abore-
tum, Honingerdijk 86 (beneden). 
Om daar de Kerstmarkt te be-
zoeken. Behalve een inspirerend 
bezoek aan deze sfeervolle en 
feestelijke Kerstmarkt kunt u er 
ook kerstartikelen kopen.
Tijd: van 13.00 tot 16.15 uur. De 

kosten zijn E4,00, inclusief een 
consumptie. 
Wij vertrekken vanuit de hal Joost 
Banckertsplaats, in de Van Ghent-
straat (ingang net om de hoek - 
vanuit de Aert van Nesstraat - naast 
restaurant Gauchos).
Vooraf opgeven is niet nodig. 
Dus ga met ons mee. Alle 55plus-
sers uit het centrumgebied zijn 
welkom.
Informatie: 
06-24849602 of 
0620914032.

Sybrand van Haersma Buma van 
het CDA bracht een bezoek aan 
de West-Kruiskade. Samen met de 
Alliantie West-Kruiskade lieten zij 
hem de bruisende, multiculturele 
winkelstraat zien.

Natuurlijk kwamen zij ook een kijkje 
nemen in De Leeuwenhoek. 
Zij werden ontvangen en rondgeleid 
door Rini den Otter en Roel Braams. 
Rini kon de heer Buma alles vertelen 
over de verbeterde West-Kruiskade. 
Roel gaf de heer Buma uitleg over 
het kunstatelier. Sommige deelne-
mers wilden graag met hem op de 
foto, dat was geen probleem. Ten-
slotte overhandigde Roel hem het 
kunstboek van Humanitas, ”Kunst 
op leeftijd “, waarvoor hij zijn dank 
uitsprak.
In dezelfde week was er in de Leeu-
wenhoek een informatief bezoek van 
wethouder Marco Florijn en andere
gemeenteraadsleden. Ze werden 
ontvangen en rondgeleid door 
Wicky, Roel, Ellen en cliënten vanuit 
de dagverzorging. Een bezoek aan 
dhr Simec zijn appartement (op zijn 

gezamenlijk, Hand in Hand, in met 
medewerkers, bewoners, contactper-
sonen, vrijwilligers en mantelzorgers; 
allen zullen hierin een rol spelen. 

Op 15 november was de aftrap 
van dit traject. De oudste bewoon-
ster onthulde een speciaal hiervoor 
gemaakt bord van dit traject: Hand 
in Hand. Dit deed ze gezamenlijk 
met de nu definitief nieuwe directeur 
van de Leeuwenhoek, mevrouw E. 
Ketting.

Veel hoog bezoek in De Leeuwenhoek

eigen verzoek) en het kunstatelier 
werd als zeer positief ervaren.

Ook vertegenwoordigers vanuit 
de gespecialiseerde thuiszorg van 
Humanitas waren aanwezig om de 
gemeente ideeën, advies en tips te 
geven voor alle veranderingen die op 
het gebied van begeleiding op komst 
zijn. 
Hopelijk zijn ze nu voldoende geïn-
formeerd en zullen de juiste beslissin-
gen genomen worden!

Met weinig geld je meubels 
een ander gezicht geven



Vanaf 1 januari 2013 komt er een 
einde aan alle bestaande subsidiere-
laties met zorg- en welzijnsorganisa-
ties in het centrum van Rotterdam. 
Het zorg- en welzijnswerk wordt 
voortaan aanbesteed. Afgelopen juli 
schreef de deelgemeente hiervoor 
de opdracht uit. Dertien partijen 
meldden zich in totaal aan. Eind 
september sprak de deelgemeente 
Rotterdam Centrum haar voorkeur 
al uit voor Kwadraad en RADAR. De 
deelgemeente heeft nu besloten bij 
die keuze te blijven. 

Vertrouwen 
“De aanbieders hebben hun 
plannen in oktober uitgewerkt en 
gepresenteerd. Daarmee hebben ze 
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laten zien dat ze heel goed weten 
waar ze het over hebben”, zegt 
Marjolijn Masselink, portefeuille-
houder welzijn en financiën van de 
deelgemeente. “Het geeft ons het 
vertrouwen dat ze de beste zorg en 
ondersteuning kunnen bieden aan 
onze bewoners.” 
Masselink: “Kwadraad en RADAR 
hebben zich goed verdiept in de 
behoeften van de bewoners en in 
de bestaande voorzieningen en 
netwerken in de centrumwijken. 
De overdracht van dossiers met de 
huidige uitvoerders hebben ze ook 
al geregeld.” Kwadraad zorgt voor 
informatie en advies aan bewoners. 
RADAR zorgt voor de organisatie 
en uitvoering van zorg- en welzijns-

diensten. 
Kwadraad en RADAR hebben zich-
zelf een aantal ambitieuze doelen 
gesteld. Deze sluiten aan bij de 
zelfredzaamheid van burgers, waar 
zowel de deelgemeente als de aan-
bieders van uitgaan. Masselink: “Dat 
betekent niet dat aanbieders tegen 
wijkbewoners gaan zeggen ‘zoekt 
u het zelf maar uit’. Wel dat ze flink 
inzetten op de eigen kracht van bur-
gers, informele netwerken en talen-
tontwikkeling. Ze gaan bijvoorbeeld 
werklozen actiever naar een baan of 
opleiding leiden, en vrijwilligers in 
de wijk meer coachen en ondersteu-
nen. Ook werken ze aan een flinke 
vermindering (12 procent) van het 
aantal vroegtijdig schoolverlaters, 
en stimuleren ze meer mensen een 
cursus Nederlandse taal te volgen. 
Meedoen in de samenleving, dat is 
de insteek.”

Eigen kracht burgers
“We zijn er heel trots op dat de 
opdracht ons voorlopig gegund is”, 
zegt Han Paulides, programmalei-
der van RADAR. “We hebben veel 
ervaring met werken met jeugd en 
kwetsbare bewoners in verschillende 
Rotterdamse deelgemeenten. RA-
DAR gaat bewoners aanspreken op 
hun eigen kracht en netwerken. Dat 
vormt de basis van onze aanpak. 
Waar het echt nodig is, gaan of blij-
ven we mensen zeker ondersteunen. 
Maar we vragen er waar mogelijk 
wel iets voor terug. Als een groep 
actieve bewoners voor weinig geld 
een onderkomen huurt, zullen wij 
hen vragen iets terug te doen voor 
de wijk. Wederkerigheid hoort bij 
onze aanpak.” RADAR gaat werken 

met integrale wijkteams die bestaan 
uit breed inzetbare professionals, en 
met een wijkcoöperatie voor onder-
nemende projecten en collectieve 
voorzieningen.
Ook bij Kwadraad zijn ze erg te spre-
ken over de voorlopige gunning. 
“We zijn al actief in veertig gemeen-
ten in Zuid-Holland en kunnen niet 
wachten om ook in Rotterdam aan 
de slag te gaan”, zegt projectleider 
bij Kwadraad Roxana Asmus. “
Kwadraad gaat er alles aan doen om 
mensen in de wijken te bereiken. 
Naast een vast loket waar bewoners 
met al hun vragen terechtkunnen, 
zijn er in elke wijk spreekuren op 
vaste locaties en gaan we ook actief 
de wijken in om contact te leggen 
en houden met bewoners. We zullen 
op verschillende plekken te vinden 
zijn. Denk aan buurthuizen en sport-
centra. Ook werken we aan de opzet 
van een digitale vraagwijzer. Deze 
kunnen bewoners vanaf januari 
2013 bezoeken op www.vraagwij-
zercentrum.nl, op elk moment van 
de dag. We hebben daarnaast veel 
ervaring met online ondersteunings-
activiteiten waarmee mensen zelf 
aan de slag kunnen, zoals bijvoor-
beeld een budgetplanner.”

Prestatie-Inkoop 
De deelgemeente Rotterdam 
Centrum heeft de methode Pres-
tatie-Inkoop gebruikt om de best 
mogelijke partijen te selecteren, als 
enige deelgemeente in Rotterdam 
en zelfs als enige in Nederland. 
“Het is een vernieuwende methode, 
wij zijn er erg positief over”, zegt 
Masselink. “Het geeft ons een goed 
inzicht in de manier van werken van 

organisaties. Met een heel helder 
systeem kunnen we partijen beoor-
delen op hun expertise, en goed 
inschatten of ze de opdracht ook 
daadwerkelijk aankunnen.”
Masselink: “Elk kwartaal kijken we 
met de deelraad terug naar de 
behaalde resultaten van Kwadraad 
en RADAR. Komen de partijen hun 
prestatieafspraken na, daar gaan 
we goed op letten. De organisaties 
zullen zelf tevredenheidsonderzoe-
ken organiseren en in rapportages 
de resultaten bijhouden. De Sociale 
Index van de gemeente Rotterdam 
en het centrum voor onderzoek en 
statistiek (COS) van de gemeente 
bieden ons ook houvast. COS heeft 
een nulmeting voor ons gemaakt, 
over twee jaar gaat het centrum 
weer een meting doen. Zo kunnen 
we zien wat de ontwikkelingen zijn.”
Op dinsdag 4 december onder-
tekenden de deelgemeente Rot-
terdam Centrum, de gemeente en 
Kwadraad en RADAR de contracten. 
Daarmee wordt de gunning officieel 
vastgelegd en is ze definitief. 

Vanaf 1 januari kunnen bewoners 
met al hun vragen op het gebied 
van zorg, welzijn, inkomensonder-
steuning en aanpassingen aan hun 
woning terecht bij de Vraagwijzer 
Centrum in de Stadswinkel (stads-
huis) op de Coolsingel.
Vanaf 15 december zijn er ook 
spreekuren in het gezondheidscen-
trum in de Sint-Mariastraat 75 en in 
het wijkgebouw Stadsdriehoek aan 
de Kipstraat 37. 
Meer informatie op 
www.rotterdam.nl/vraagwijzer of 
vanaf januari op 
www.vraagwijzercentrum.nl

Op vrijdag 14 december, om 
17.00 uur, wordt het Mecanoo 
blok officieel opgeleverd. Wethou-
der Karakus zal speciaal op deze 
dag de feestelijke  openingshan-
deling verrichten. Vanwege deze 
oplevering,  staat de West-Kruiska-
de de gehele avond in het teken 
van fashion, food en music!
 
Verbeterde gevels & 
branchering
De afgelopen periode is er door 
de gemeente, deelgemeente, 
Woonstad en ondernemers hard 
gewerkt op de West-Kruiskade. 
Er zijn goede resultaten geboekt 
op het gebied van veiligheid, 
branchering, intensieve samen-
werking met alle ondernemers, de 
verbeterde gevels en het imago. 
Het Mecanoo blok bestaat uit 4 
ondernemers: Robert the Flower-
man, Caprice meubelen, Tanoli 
Fashion en Nesrine Mode. Caprice 
meubelen wordt in december 
getransformeerd tot een hippe 

modewinkel met o.a. merkspijker-
broeken.
 
Late Night Shopping
Op dezelfde avond vindt ook de 
Late Night Shopping plaats, in het 
gehele centrum van Rotterdam, 
Nieuwe Binnenweg en de Witte de 
Withstraat.  
De West-Kruiskade doet voor de al-
lereerste keer mee met dit bijzonde-
re evenement.  Alle winkels zijn die 

dag open tot 23.00 uur ’s avonds.  
De klanten worden die avond op 
een bijzondere manier verrast met 
fashion, food en music.
 
Avondeditie WoW-tour
De zeer succesvolle WoW tour 
(Werelds Oude Westen) beleeft op 
14 december een primeur: voor 
het eerst vindt er een avondeditie 
plaats van de tour.  Het program-
ma van de tour kunt u bekijken via 
www.rotterdambycycle.nl.
Meer informatie over deze feeste-
lijke avond vindt u op: 
www.alliantiewestkruiskade.nl

Aanbieders zorg en welzijn blij met voorlopige gunning deelgemeente

‘Eigen kracht van burgers is de basis’

Kwadraad en RADAR B.V gaan de organisatie en uitvoering van 
de zorg en het welzijnswerk in het centrum van Rotterdam op 
zich nemen. Op dinsdag 13 november heeft de deelgemeente 
Rotterdam Centrum bekendgemaakt dat ze deze aanbieders de 
opdracht gunt.

Feestelijke oplevering Mecanoo blok door Wethouder Karakus

Vrijdag 14 december staat in het 
teken van fashion, food & music

Stand van zaken 
Bestemmingsplan Oude Westen

Nieuwe inrichting Van Speykstraat
In de 2e helft van 2013 starten onderhoudswerkzaamheden 
aan de Van Speykstraat. De komende maanden wordt eerst 
een nieuw plan voor de straat gemaakt. 

Op een koude zaterdag eind november kregen bewoners op straat een 
indruk van de eerste plannen. Zestien bewoners hebben aangegeven 
mee te willen praten. Als u ook betrokken wil blijven bij de voortgang 
dan kunt u dit laten weten op het spreekuur van de deelgemeente bij de 
Aktiegroep op woensdagmiddag. Of direct bij Peter Dekkers, telefoon 
010-267 23 50 of e-mail p.dekkers@centrum.rotterdam.nl

Op 30 oktober jl. heeft het College 
de zienswijzerapportage van het 
bestemmingsplan Oude Westen 
vastgesteld. Alle stukken zijn door-
gestuurd naar de gemeenteraad. 
Op woensdag 12 december a.s. 
tijdens de vergadering van de 
commissie Fysieke infrastructuur 
en Buitenruimten, organiseert de 
gemeenteraad een hoorzitting.  
Alle indieners van een zienswijze 

worden uitgenodigd en kunnen dan 
een mondelinge toelichting geven. 
Deze vergadering is openbaar, 
iedereen is welkom. Aanvang: 09.30 
uur in kamer 7 van het Stadhuis. 
Bel voor meer informatie met de 
griffie, telefoonnummer: 
010-267 34 00.

De reacties en vragen vanuit de 
hoorzitting zullen worden verwerkt. 
Daarna volgt het definitieve voorstel 
voor het nieuwe bestemmingsplan 
ter vaststelling in de gemeenteraad. 

12 december: Hoorzitting 
op het Stadhuis



Geslaagde afsluiting van 
‘Het Geheim van de West-Kruiskade’
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Wat kunt u zelf doen?
Losse spullen rondom uw huis, zoals 
grofvuil, kunt u het beste weghalen. 
In een aantal wijken in Rotterdam-
Zuid sluit de gemeente ondergrond-
se vuilcontainers af. Als de container 
is afgesloten, zet dan geen huisvuil 
naast de container maar bewaar uw 
huisvuil thuis totdat de container 
weer open is.
Kerstbomen worden tegelijk met 
huisvuil opgehaald. U mag uw 
kerstboom na 2e Kerstdag ook naast 
de (ondergrondse) huisvuilcontainer 
zetten. Of u kunt uw kerstboom zelf 
wegbrengen naar het milieupark. 
Als u zelf vuurwerk afsteekt, ruim dan 
na het afsteken zoveel mogelijk zelf 
de resten op. Op 1 januari begint de 
gemeente direct met het opruimen 
van achtergebleven vuurwerkresten 
en andere rommel. Het afsteken 
van vuurwerk is geen spelletje, wees 
daarom heel voorzichtig en steek 
vuurwerk veilig af.

Maatregelen
Tijdens de jaarwisseling zijn politie, 
stadstoezicht en de gemeente op 
verschillende fronten actief om alles 
goed te laten verlopen. Zo worden 
parkeermeters  afgeschermd. Als de 
automaat waarbij de auto gepar-
keerd staat is afgeschermd, dan 
hoeft u hier tijdelijk niet te betalen.  
Op 29, 30 en 31 december is de 
verkoop van vuurwerk toegestaan. 
Houd rekening met de minimale 
leeftijdseisen bij het afhalen van 
vuurwerk. Vuurwerk afsteken mag 

Maak een feest 
van de Jaarwisseling!

alleen op 31 december vanaf 10.00 
uur tot 02.00 uur op 1 januari.
De laatste rit van bussen, trams en 
metro’s begint op oudejaarsdag om 
ongeveer 20.00 uur. De RET sluit 
sommige metrostations en schermt 
verkoopautomaten af. Zorg er 
daarom voor dat uw OV-chipkaart is 
opgeladen. 

Vuurwerk op de Erasmusbrug
Rotterdam luidt 2012 uit met een 
spectaculair Nationaal Vuurwerk op 
de Maas bij de Erasmusbrug. Van 
00.00 uur tot 00.15 uur kunt u mee-
genieten van schitterend vuurwerk. 
Op de Boompjeskade heeft u het 
mooiste uitzicht.
In verband met de opbouw van 
het vuurwerk wordt de Erasmus-
brug afgesloten van 18.00 uur tot 
01.30 uur. Het Noordereiland wordt 
vanaf 22.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer.

Misdaden melden
U kunt zelf ook een oogje in het zeil 
houden. Bent u getuige van vernie-
lingen, een misdrijf of een ongeluk, 
bel dan 112. Is geen directe actie 
noodzakelijk maar heeft u wel be-
langrijke informatie, bel dan 0900-
8844. Melden van tips en informatie 
kan ook anoniem bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000.
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Onder toeziend oog van burge-
meester Aboutaleb, kwam er op 
maandag 26 november een einde 
aan de televisieserie ‘Het geheim 
van de West-Kruiskade’. In 26 afleve-
ringen werd een antwoord gevon-
den op de vraag wat ‘de Kade’ nu 
zo bijzonder maakt. Elke aflevering 
werd een ondernemer uit de straat 
en een wijkbewoner of een bezoe-
ker geportretteerd . Dit leverde 
prachtige plaatjes op, volgens de 
burgemeester zou de serie op een 
documentairefestival niet misstaan! 
Dinsdagavond 27 november werd 
de laatste aflevering uitgezonden 
op RTV Rijnmond,  maar de dag 
ervoor kregen buurtbewoners, on-
dernemers en andere betrokkenen,  
alvast een exclusieve vertoning. De 
burgemeester was de eregast van 
de avond en hij was erg enthousiast 
over de serie:
 
“Ik wil eigenlijk maar twee dingen,  
na het zien van deze aflevering. Het 
eerste is dat ik dvd’s wil voor alle 
leden van de gemeenteraad. Het 
tweede is dat ik nog 150 dvd’s wil, 
voor alle leden van de tweede ka-
mer, want ik wil ook hen laten zien 
dat dit integratie is”.
 
De geslaagde afsluiting vond plaats 
in verzorgingshuis de Leeuwenhoek, 
aan de West-Kruiskade nummer 54. 
Tijdens de paneldiscussie beant-
woorden Jenny Vermeeren (Regi-
odirecteur Woonstad Rotterdam), 

Sinterklaas was weer in het land! Op 
zaterdag 24 november was Sinterklaas 
en zijn Pieten aanwezig op het Tiend-
plein. Ondanks de regen was het een 
gezellige middag. Sinterklaas zat in 
de tent en de kinderen konden op de 
foto met Sinterklaas. De gezellige DJ 
draaide de allernieuwste Sinterklaashits 
voor de kinderen en de ouders uit de 
buurt.
Kinderen uit  de wijk hadden meege-
daan aan een kleurplatenwedstrijd 
en ze konden die dag de kleurplaten 
inleveren bij de Sint. 
 
De Winnaars van de kleurplatenwedstrijd 
zijn bekend en de winnende kleurplaten 
hangen op de ramen van de Alliantie 

Marjolijn Masselink (Portefeuillehou-
der deelgemeente Centrum), Rien 
van der Steenoven (Stadsmarinier 
deelgemeente Centrum) en Richard 
de Boer (ondernemer en voorzitter 
winkeliersvereniging) een aantal 
vragen over het geheim van de 
West-Kruiskade. Ook werd er uitge-
breid besproken hoe belangrijk deze 
televisieserie was voor het imago 

van de straat. Na afloop van deze 
exclusieve voorvertoning konden 
de wijkbewoners, ondernemers, 
relaties  maar ook de bewoners van 
de Leeuwenhoek gezellig met elkaar 
naborrelen. Het was leuk om te 
zien hoe de hoofdrolspelers van de 
afgelopen twee seizoenen aanwezig 
waren om de televisieserie  geza-
menlijk, officieel af te sluiten.  De 
ondernemers van de West-Kruiskade 
waren ook ruim vertegenwoordigd 
in de verzorging van de catering; De 
hapjes waren afkomstig van de Bram 
Ladage, Andaluce en het  Javaans 
restaurant Sri Asmani. Het buffet 
werd verzorgd door de nieuwe 
kookstudio ‘het 6e Geluk’.
 
‘Het geheim van de West-Kruiskade‘  
is geproduceerd door de Media-
werkplaats  Rotterdam, in opdracht 
van RTV Rijnmond. De televisieserie 
is mede mogelijk gemaakt door 
Rotterdam Centrum, deelgemeente 
Centrum, Woonstad en Alliantie 
West-Kruiskade. Voor iedereen die 
een aflevering heeft gemist: de tele-
visieserie kan via uitzending gemist 
bekeken worden op
www.rtvrijnmond.nl en via 
www.alliantiewestkruiskade.nl.

West-Kruiskade (1e Middellandstraat 
16b). De winnaars wonnen een exclu-
sieve chocolade workshop bij Kookstudio 
‘Het 6e Geluk’. Het grote Sinterklaasfeest 
was nog niet volledig afgelopen op 24 
november, want op zaterdag 1 december 
liep, traditioneel, het Zwarte Pietenorkest 
over de West-Kruiskade waarbij ze de 
ondernemers van de straat  een speciaal 
bezoek brachten.  De foto’s van sinter-
klaas zijn te vinden op 
www.alliantiewestkruiskade/facebook of 
op www.alliantiewestkruiskade.nl

De winnaars van de kleurplatenwedstrijd 
zijn: Valentino 4 jaar, Tamer 5 jaar, 
Wail 6 jaar, Stacey 7 jaar, Ilias 8 jaar, 
Naoufal 9 jaar en Kimia 12 jaar

Sinterklaas brengt een swingend bezoek aan de West-Kruiskade

De gezellige decembermaand is weer begonnen. Met oud en 
nieuw in het vooruitzicht. De gemeente Rotterdam doet er alles 
aan om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling voor iedereen fees-
telijk verloopt. Maar u kunt hier zelf ook aan meewerken.

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een heel gelukkig 2013
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De VraagWijzer in het centrum 
wordt vanaf 15 december over-
genomen door Kwadraad. De 
afgelopen weken hebben er veel 
gesprekken plaatsgevonden tussen 
Kwadraad en SMDC om voor een 
goede overdracht van de werkzaam-
heden te zorgen. Twee mensen 
die nu nog werkzaam zijn bij het 
SMDC zijn vanaf 1 januari in dienst 
bij Kwadraad en onderaannemer, 
Participe. 
De VraagWijzer blijft in de maand 
december beschikbaar voor alle in-
woners van deelgemeente centrum. 
In de Gaffelstraat is de VraagWijzer 

  De Vraagwijzer vanaf 15 december

van 17 tot en met 21 december en 
op 27 en 28 december van 9.00 tot 
12.30 uur geopend.

De VraagWijzer is gesloten van 24 
t/m 26 december en op 31 decem-
ber en 1 januari.

Het is er allemaal gekomen dankzij 
de inzet van ruim zeventig vrijwil-
ligers, wat sponsoring en een gratis 
pand van Woonstad. Onder leiding 
van Ruud Brugghe, ontwerper 
van het interieur van het Vlaams 
Broodhuis en het podium van de 
Tussentuin, werd de grote beton-
nen galmbak aan het Rijnhoutplein 
omgetoverd tot een sfeervolle Lees-
zaal. Met dank aan alle mensen en 
organisaties (Onafhankelijk Toneel, 
Praktijkschool Schietbaanstraat, Klus 
en Werk Pameijer) die tafels, stoelen, 
tapijten, kasten en boeken hebben 
gegeven en geleend; en de man-
nen van de Somalische Werkgroep 

Werkwijze vanaf januari
De nieuwe werkwijze van de Vraag-
Wijzer start per 1 januari 2013. De 
deelgemeente wordt ingedeeld in 
drie wijken: Cool, Oude Westen en 
Stadsdriehoek. Elke wijk krijgt een 
eigen ‘wijkmedewerker’. In elke wijk 
worden spreekuren gehouden op 
drukbezochte locaties. De Stadswin-
kel is de vaste locatie waar elke dag, 
ook ’s avonds, spreekuren worden 
gehouden.  Op de diverse locaties 
in de wijk en in de stadswinkel zijn 
sociaal raadslieden, vrijwilligers en 
consulenten aanwezig.
In januari gaat ook de website van 
VraagWijzer centrum online. De 
website vindt u op: 
www.vraagwijzercentrum.nl. 

Op deze website vindt u veel infor-
matie, een kalender met activiteiten 
in de deelgemeente en kunt u direct 
vragen stellen per e-mail of via een 
chatgesprek. Op de website van de 
VraagWijzer vindt u na 15 december 
meer informatie over de spreekuren. 
Ook vindt u de komende weken 
posters en folders met informatie 
over de spreekuren op diverse loca-
ties in de wijk. 
U bent vanaf 15 december van harte 
welkom voor meer informatie over 
de nieuwe werkwijze!
Vraagwijzer spreekuren in de 
Gaffelstraat vanaf 1 januari 2013:
Maandag, dinsdag en donderdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en woens-
dag van 14.00 tot 18.00  

die tijdens de voorbereidingsweken 
concierge waren. Het festival had 
een gevarieerd programma en veel 
bijzondere momenten. Op maan-
dag waren er workshops en was de 
Huiswerkklas met hun begeleiders 
in de Leeszaal. Op dinsdagmid-
dag twee historische lezingen en 
’s avonds voordrachten van dich-
ters en verhalenschrijvers en een 
muzikale afsluiting van Nando Silva 
en zijn vrienden. Op woensdag heel 
veel kinderen, moeders, voorlezen, 
clowns, een verhalenverteller en een 
voorstelling van dansgroep Mee-
kers. Op donderdag de taalbeurs, 
georganiseerd door opbouwwerker 

Serrie Kamerling in samenwerking 
met Amina Ali Hussen en Ahmad 
Mahamed. Daarna de Leeuwenkuil, 
een speciale netwerkbijeenkomst 
van creatievelingen in het centrum, 
gevolgd door een film over de 
geschiedenis van dat dure schip de 
Rotterdam van Adriaan Staal. 
Vrijdag een lezing van Juul Martin 
over de kracht van het delen, een 
snelle brainstorm over de toekomst 
van de Leeszaal en een muzikale 
afsluiting van stemkunstenaar Jaap 
Blonk en saxofonist/fluitist Klaas 
Hekman. Zie ook het mooie filmpje 
op de website: 
www.Leeszaalrotterdamwest.nl.

Duizend boeken
De hele week kwamen mensen 
boeken brengen en weer halen. Die 
duizend boeken zijn er echt geko-
men. De aardige gastvrouwen- en 
heren, behalve vrijwilligers ook leer-
lingen van de Praktijkschool, en de 
koffie en ander lekkers waren er ook. 
Mensen kwamen een krantje lezen, 
en maakten werkafspraken in de 
Leeszaal. Kinderen storten zich op 
de oude computers, die door Martin 
de Reuver geïnstalleerd waren, maar 
zaten soms ook rustig met boeken 
in de ouderwetse loungehoek. Met 
dank aan de bovenbuurman, de 
Pilates-school, voor de internetver-
binding. 

En elke keer weer die vraag, ook van 
de buren op het plein: dit houdt na 
deze week toch niet op! En inder-
daad, het houdt niet op. In decem-
ber wordt het pand gebruikt voor 
een verkoopexpositie van beeldende 
kunst, maar daarna kan de Lees-
zaal een doorstart maken. Samen 
met alle mensen (volwassenen en 
kinderen) die zich voor en tijdens de 
festivalweek hebben aangeboden 
als vrijwilliger voor allerlei nodige 
en zelf bedachte activiteiten en on-
dersteuning wordt er de komende 
tijd een degelijk werkplan gemaakt, 
zodat de Leeszaal vanaf februari en 
dan voor lange tijd open kan gaan. 
Heb je je nog niet opgegeven? Bel/
mail Maurice Specht: maurice@
spechtindestad.nl, tel. 0616544235 
of Joke van der Zwaard: 
boeket@antenna.nl, 0104137089.  
En kom donderdagavond 20 
december om 20 uur naar de 
werkbespreking in de Leeszaal.  

Theatergroep MAX 
presenteert in de 

Kerstvakantie

‘Peter Pan 
was hier’
Je kunt vliegen, wist je dat? Als 
je er maar in gelooft. En je kunt 
indianen ontmoeten, vechten 
met piraten en zwemmen 
tussen de zeemeerminnen, 
helemaal niet moeilijk. Of je 
stopt gewoon met groeien! 
Peter Pan doet dat. Hij bedenkt 
net op tijd dat ouder worden 
alleen maar gedoe is en besluit 
om twaalf jaar te blijven. Want 
wat is er nog aan het leven 
als je niet meer mag spelen, 
niet meer ongehoorzaam mag 
zijn. Niet meer mag vliegen en 
dromen… 

Kinderen, ouders, broers, zus-
sen, vrienden, opa’s, oma’s, 
iedereen vanaf 6 jaar kan mee 
op avontuur met Peter Pan, 
Wendy, kapitein Haak en de 
rest. 

Theatergroep MAX speelt 
van 21 tot en met 30 
december in Theater De 
Gouvernestraat, in de  
Gouvernestraat 133  
Peter Pan was hier, een voor-
stelling om nevernooitniet te 
vergeten.
Bel voor reserveringen naar 
010-7070439.
Er zijn voorstellingen op 
22,23,26,27,28,29 en 30 
december. Er zijn wisselende 
aanvangstijden: 11.00, 14.00 
en 19.00 uur

MOSBLOK: Bewoners nemen 
beheer in eigen handen

Wegens succes geprolongeerd: de Leeszaal Vervolg van 
de voorpagina

Het Mosblok herbergt een groot 
binnenterrein dat in 2007 door 
Woonstad en de deelgemeente is 
opgeknapt en omgetoverd tot een 
prachtig speelterrein waar ouders 
en kinderen zich kunnen vermaken. 
Het was de bedoeling dat bewoners 
ook het onderhoud zouden doen.
Echter omdat enkele bewoners het 
niet zo nauw namen met schoon en 
heel werd het binnenterrein jaren-
lang daarna noodgedwongen door 
een toezichthouder beheerd. Door 
bezuinigingen waren Woonstad en 
de deelgemeente recent genood-
zaakt de rol van de toezichthouder 
te beëindigen. Opnieuw dreigde 

verwaarlozing en vervuiling van het 
binnenterrein. Maar gelukkig sloeg 
een aantal betrokken bewoners, 
waaronder Piet Terreehorst, Hind As-
baghi, Nasir Nazilgul, Hayate Roubla 
Tallouka, de handen ineen om het 
binnenterreinen en de omgeving te 
onderhouden. 

Werkgroep
De bewoners hebben een werk-
groep opgericht. De werkgroep be-
trekt bewoners, jong en oud, bij het 
onderhoud van het binnenterrein. 
Dit bevordert de leefbaarheid en de 
bewonersparticipatie. De werkgroep 
wordt ondersteund door Woonstad.

Mosblokdag 2012
Op 3 november werd, met een fi-
nanciële bijdrage van Woonstad, de 
Mosblokdag georganiseerd. De dag 
stond in het teken van met elkaar 
zorgen voor het binnenterrein en de 
portieken. Onder begeleiding van 
een clown hebben de kinderen zich 
vermaakt met spelletjes. Hierbij lag 
de nadruk op verantwoordelijkheid 
nemen voor je eigen rommel en het 
schoonhouden van de speelplaats. 
De DJ zorgde voor swingende ach-
tergrondmuziek. Bewoners van het 
Mosblok hebben laten zien dat ze 
zich inzetten voor hun binnenterrein 
en omgeving en dat te zullen blijven 
doen. 
Na afloop van de feestelijke dag 
werd het binnenterrein door de 
bewoners opgeruimd en schoonge-
maakt.

foto: Danny van Dijk
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 Verborgen bedrijvigheid 

 

  Mezen
Met wat bolletjes van de dieren-
voedselbank De Rimboe kun je 
jezelf blije momenten bezorgen. Bij 
mij hangen ze aan de waslijn, juist 
achter de keuken en van daaruit 
heb ik een prachtige observatie-
post om mezen en andere vogels 
bezig te zien.
Mezen verstaan de kunst om zich, 
hangend aan een boom, een tak, 
een vetbol, van voedsel te voor-

zien. Zij vliegen dan ook af en aan 
en pikken driftig in de vetbollen en 
zakjes met noten. Andere vogels, 
zoals mussen, duiven, eksters kunnen 
dan nog wel op de waslijn zitten 
maar aan de bolletjes hangen lukt ze 
niet en daarom moeten zij het doen 
met wat er op de grond valt.
Er zijn vier mezen, waarschijnlijk 
twee koppeltjes, vaste klanten in mijn 
restaurant en vooral in het begin 

vliegen zij verschrikt weg als ik onver-
wachte bewegingen maak. Maar al 
spoedig is er een brutaaltje die zich 
daar weinig meer van aan trekt en 
rustig doorpikt. Soms hangen zij met 
zijn vieren tegelijk en onder elkaar 
aan de vier bolletjes en wisselen af 
en toe van positie als zij van bol ‘vet’ 
genoeg hebben en zich voor de af-
wisseling naar bol ‘noot’ verplaatsen.
Aan de veren te zien zijn de twee 
koppeltjes van verschillende nati-
onaliteit en uit hun gedrag heb ik 
nog niet kunnen afleiden of zij soort 

bij soort samen hokken of dat het 
gemengde huwelijken zijn.
Zouden die overvloedige maaltijden 
eigenlijk wel goed zijn voor deze 
beestjes? Is het niet beter als zij wat 
meer moeite moeten doen om aan 
de kost te komen? Ik heb geen idee 
en wil het genoegen dat ik aan hun 
gedrag beleef niet met dergelijke, 
niet door mij op te lossen problemen 
verstoren. Even geen gepieker over 
Syrië, Egypte, hongersnood in Afrika, 
de economische crisis, moord en 
doodslag, Opstelten, maar gewoon 

kijken naar de manier waarop vier 
kleine vogeltjes zich tegoed doen 
aan noten en vetbollen.

http://montaigne.weblog.nl

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/vrouwschap 
en nemen de financiële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, wel vaak een 
mooie website en de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de 
verborgen bedrijvigheid in de zijstraten van het Oude Westen. Nummer 28 vonden we in 
de Van Speykstraat.

Jerry Luxenburg
runway director
Na een succesvolle carrière in Milaan, 
Wenen en Parijs keerde Jerry Luxen-
burg (42) terug naar Rotterdam en 
startte drieënhalf jaar geleden in Het 
Oude Westen Stravagante PR, een 
mode-pr-bureau dat inmiddels een 
begrip is in de (inter)nationale mode-
industrie. Hij is ‘runway director’ van 
beroep. Wat houdt dat in?
‘Ik ben bij modeshows verantwoor-
delijk voor alles wat met de catwalk 
(runway) te maken heeft. Zo zorg ik 
ervoor dat de collectie van de ont-
werpers compleet is en dat iedereen 
zijn of haar taak weet. De modellen 
weten welke kledingstuk ze wanneer 
moeten aantrekken, wie als eerste 
de catwalk op moet lopen, op welke 
manier ze over de catwalk moeten 
lopen. Kortom, ik zorg ervoor dat al-
les soepel verloopt en dat er zo goed 
mogelijk aan de wensen van onze 
cliënten wordt voldaan. ‘

Was het altijd al je kinderdroom om 
een succesvol mode & PR bureau te 
runnen?
Nee, mijn kinderdroom was om 
topvoetballer te worden. Ik speelde 
op een hoog niveau, maar was door 
een sportblessure genoodzaakt om 
te stoppen met voetbal. Aangezien 
ik van jongs af aan al een passie 
voor mode had, kun je zeggen dat 
mijn huidige functie een uit de 
hand gelopen hobby is. Het begon 
toen ik, dankzij mijn uitgesproken 
kledingstijl, een aantal jaren achter 
elkaar verkozen werd tot “Best ge-
klede fashion man van NightTown”. 

Ik won hiermee geldprijzen, werd 
steeds vaker herkend in de mode-
wereld en begon kleine modeshows 
te organiseren in Rotterdam. Later 
werd ik benaderd door de mode-
industrie om een modellenbureau 
te starten. Dat bureau noemde ik: 
Insane Models, omdat we alleen 
aparte modellen hadden, modellen 
die er net even anders uitzagen dan 
commerciële modellen. Het was een 
leuke start, maar ik kon hier niet de 
juiste commerciële ervaring opdoen 
om succesvol te worden in Neder-
land. 

Elders in Europa kreeg ik die kans 
wel en zo startte ik mijn carrière in 
Parijs, Wenen en Milaan. Het is goed 
dat ik de stap heb genomen om 
buiten Nederland te gaan werken. 
Ik heb er mijn netwerk kunnen 
verbreden en heb goed gekeken 
naar wat ik nog meer kan doen om 
mijn passie en hobby verder uit te 
werken. Dat ging met vallen en 
opstaan, maar uiteindelijk is hier 
Stravagante PR uit voortgekomen.

Waar komt de naam Stravagante 
PR vandaan?
In Milaan werd ik gezien als een 
eigenwijs, flamboyant en avon-
tuurlijk persoon. Vaak genoeg zei 
men tegen mij: “Jerry, Stravagante, 
stravagante”,  wat staat voor flam-
boyant en avontuurlijk. Dit heb ik 
onthouden en nadat ik besloot om 
terug te gaan naar Nederland om 
een eigen PR agency te starten heb 

ik ervoor gekozen om mijn agency 
Stravagante PR te noemen.

Je had het over je uitgesproken 
kledingstijl waarmee je diverse 
prijzen won. Wie waren je inspiratie-
bronnen in de mode-industrie?
In de tijd dat ik 22 tot 28 jaar was, 
waren Jean Paul Gaultier & Vivienne 
Westwood mijn grootste inspira-
tiebronnen. De stijl, de kleding die 
zij ontwierpen, de designs die zij 
maakten, de modeshows, kortom 
hoe zij hun werk presenteerden, was 
heel uitgesproken. Later zag ik ook 
hoe ver gevorderde ontwerpers de 
ideeën van Gaultier en Westwood 
overnamen en verder uitwerkten. Ik 
heb mogen samenwerken met Jean 
Paul Gaultier en heb veel ervaring 
opgedaan toen ik meehielp bij zijn 
modeshows. 

Stravagante PR is gevestigd aan een 
zijstraat op de West Kruiskade. 
Is hier een speciale reden voor?
Ik was op zoek naar een intieme, 
romantische, betaalbare plek. Ieder-
een heeft wel een droom over een 
groter pand, maar een groter pand 
zegt niets. Ik zocht een plek met een 
huiselijke, geborgen sfeer, dat groot 
genoeg is om cliënten te ontvan-
gen, maar tevens intiem is. Net als 
in Milaan zocht ik een mooie knusse 
kantoorruimte die je leuk kunt aan-
kleden en waar mensen zich welkom 
voelen. Dat karakter heeft dit pandje 
en deze zijstraat van West-Kruiskade.  
De locatie zorgt ook voor diversiteit. 

Gevoelsmatig zijn modestraten zoals 
Karel Doormanstraat en de Lijnbaan 
niet de juiste plek voor Stravagante 
PR.

Waar ben je het meest trots op wat 
je hebt bereikt?
Los van het aantal cliënten en de 
grote namen die ik heb kunnen 
binnenhalen, ben ik het meest trots 
op  het feit dat ik zonder financiële 
ondersteuning van anderen mijn ei-
gen mode & PR bureau heb kunnen 
opbouwen. Ik heb nu een succesvol 
bureau met personeel dat service, 
reclame en public relations verleent. 
Tevens verzorgen wij hier voor 
diverse modemerken en ontwerpers 
de productie voor zowel nationale 
als internationale modeshows. Het 

loopt momenteel zo goed dat ik 
regelmatig heen en weer kan reizen 
door Europa om daar meer inspi-
ratie en ervaring op te doen. Mijn 
doel is uiteindelijk om verder uit te 
breiden met Stravagante PR.

Mocht het lukken qua uitbreiding, 
blijft de hoofdlocatie van Strava-
gante PR dan nog steeds in Rot-
terdam?
Het wordt het tijd dat ik mijn vleu-
gels ga spreiden. Zelf ben ik dan 
minder in Rotterdam aanwezig en 
hoop ik zo’n drie dagen in Rome, 
Parijs of Wenen te zitten om daar 
meer producties te kunnen doen.
Maar het hoofdkantoor blijft hier in 
Rotterdam, bewust!

Kerst zonder 
grenzen 
Ook dit jaar komt het Rotterdams 
Wijktheater met een “Kerststuk”. 
Helaas niet in het Oude Westen, 
maar wel op Katendrecht in 
Kantine Walhalla. Toch heeft het 
wel een “oudewestenaren”-tintje, 
omdat er 3 mensen vanuit de 
wijk meedoen. Dus wil je ze zien 
schitteren, ga dan kijken.
Meer informatie  kan je vinden op 
www.rotterdamswijktheater.nl.

14 t/m 23 december 2012
Kantine Walhalla
Met ‘het Groot Niet Te Vermijden’

22 December: Kerstdiner in Zorgcentrum Anthonius
Vindt u het leuk om deel te nemen aan een Kerstdiner in 
Zorgcentrum Antonius, dan kan dat op zaterdag 22 de-
cember. Het drie-gangen diner wordt gehouden aan lange 
gedekte tafels in het restaurant in kerstsfeer. U kunt ook 
nog kiezen voor een tijdstip want er is zowel ’s middags, 
van 16.00 – 18.00 als ’s avonds, van 19.30 – 21.30 uur een 
diner. De kosten voor deelname aan dit Kerstdiner zijn 5 
euro per persoon. Deelname alleen als u zich vooraf heeft 
opgegeven. U kunt tot maandag 17 december reserveren 
bij de Servicebalie van Laurens Antonius Binnenweg, 
Nieuwe Binnenweg 33, telefoon 010-2412900.
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Vreemde vogels 
en rendier receptuur

Goedendag, en wat een goede dagen 
zijn er geweest sinds mijn allereer-
ste AchterkRant avontuur, de vorige 
maand! Wezzie’s Baasje werd bedolven 
met reacties... van andere kattenbezit-
ters, die vonden dat HUN kat ook in 
aanmerking moesten komen voor de 
titel ‘’wereldse wijk kat’’. Nou, mooi 
niet, beste mensen, er is maar één 
echte Wereld(se) Wijk en dat is Het 
Oude Westen; en er is maar één echte 
Wereldse Oude Westen Kater, en dat 
ben ik. Maar, nu we het toch over 
onze wijk hebben, de laatste tijd werd 
ik anders wel behoorlijk afgeleid door 
allerlei vreemde huisjes, die zomaar 
vanuit het niets opdoken. Overal zag 
je die dingen ineens, aan bomen, 
lantaarnpalen, zomaar in het wild. 
Alsof ze spontaan gegroeid waren. 
Alsof er al niet genoeg sprake is van 
leegstand in de wijk! Bouwen ze nog 
meer huisjes die leegstaan, en dan 
natuurlijk straks weer klagen dat die 
gekraakt worden door vreemde vogels. 
Ik op onderzoek uit. Want als er dan 
toch onbekend pluimage intrekt, dan 
is deze Kater de eerste die dat gaat 
inspecteren. Zonder enige bijbedoe-
lingen natuurlijk. Kijk, ik ben een 
welopgevoede stedelijke Kater, voor 
wie goed gezorgd wordt dus ik hoef 

niet van de straat te eten, zegt mijn 
Baasje altijd. En voor een lekker kippe-
tje spoedt deze jongen zich nog altijd 
naar De Koolmees of haalt er eentje bij 
Slagerij Schell, in wilde verenpracht zet 
ik mijn tanden niet. 
Maar dat terzijde. Ik richting zo’n 
vogelhuisje om polshoogte te nemen. 
Letterlijk, want klimmen kan ik nog als 
de beste. Het leven als stadse wereld-
wijk Kater vergt immers een opperste 
conditie! Hoewel .. dat viel nog vies 
vet tegen, want ik zat dus vast. En dan 
bedoel ik muur- en klemvast. En wat 
denkt u, geen vogel te bekennen. Wèl 
een kolonie wurmen. Boekenwurmen, 
om precies te zijn. Dankzij de Leeszaal 
Rotterdam-West, die net was geopend, 
iets verderop aan het Rijnhoutplein, 
hadden de boeken waarin zij woon-
den, weer een goede bestemming, zo 
vertelden ze me. 
Lezen is soulfood voor de mens, en 
dus ook voor deze Kater, maar ik 
beken het u maar meteen, kookboe-
ken zijn mijn favoriet. Geen stuk proza 
dat mij zo raakt als een goed recept. 
En laat ik op dat moment nu toch 
een wel heel bijzonder kookboek in 
mijn poten hebben, met ruim 100 
verschillende recepten met rendier. In 
rode wijn mals gestoofd rendiervlees, 
gegrilde rendierbout met tijm, rendier-
aardappel gratin uit de oven, zelfs 
een broodje gefrituurde rendier. Het 
water liep, nee, het stroomde uit mijn 

Katerbekje en nadat ik dus eindelijk 
met de door mijn Baasje gealarmeerde 
brandweer bevrijd was, ging ik meteen 
door naar de Finse Zeemanskerk aan 
de ’s Gravendijkwal. Recentelijk, zo had 
ik uit het straatkatercircuit vernomen, 
is daar een zwerver gesignaleerd die 
alles scheen te weten van koken met 
rendieren. 

Spotlights en paardenvijgen 
En ja, hoor, eenmaal daar aangekomen 
trof ik ‘m. Vreemd type, hoor, niet een 
standaard zwerver type; wat dikkig, 
volle witte baard, rode neus en elke vijf 
minuten barstte-die uit in zo’n bulde-
rende lach: ‘Ho-Ho-Ho, Wezzie’, zei hij 
dan, ‘je kan van mij toch niet verwach-
ten dat ik mijn eigen beestjes ga be-
reiden op de barbecue?’ Waarom niet, 
dacht ik: ‘Uit Je Eigen Stad’ is tegen-
woordig heel normaal, in Rotterdam, 
en hartstikke duurzaam. Toen begon 
hij tegen te sputteren dat hij niet wist 
hoe-ie dan weer thuis moest komen, 
en dat zijn auto ook al stuk was (ja, 
hij had het consequent over een ‘slee’ 
maar tja, moet je maar niet zo’n grote 
benzine slurpende Amerikaan rijden). 
Hij eindigde met één grote klaagzang 
over dat hij te vroeg was gearriveerd 
en moest wachten tot er eerst ‘een of 
andere vent uit Spanje’ zou langs ko-
men, ‘zo’n na-aper, ook met een rood 
pak en een witte baard’. Ik heb zijn 
geraaskal niet meer meegekregen want 

het werd laat en ik herinnerde me dat ik 
nog een belangrijke afspraak had. 
Kijk, ik ben de Wereldse Oude Westen 
Kater en heb als rolmodel voor een 
heuse wijkvisie van nature de WOW 
Factor. Tja, eigenlijk mensen, eigenlijk is 
het gewoon super dat ze ook nog een 
hele televisieserie gemaakt hebben op 
zoek naar mij! Op zoek naar het Best Be-
waarde Geheim van de West-Kruiskade. 
Een slordige zes-en-twintig afleveringen 
lang op zoek naar mij, en dan hebben ze 
me potverdorie nóg niet gevonden. Dus 
toen ik de uitnodiging kreeg voor de 
vertoning van de aller-, aller-, allerlaatste 
aflevering in De Leeuwenhoek, mocht 
ik daar natuurlijk niet ontbreken. De al-
lerlaatste kans voor de filmploeg om mij 
voor de camera te krijgen. Dus borstelde 
ik mijn vacht nog eens even extra op, 
zodat het goed zou glimmen in de 
schijnwerpers, krulde mijn snorharen en 
mijn staart en ging richting Leeuwen-
hoek. Mensen, wat een deceptie! Ging 
alle aandacht uit naar een of andere 
belangrijke knakker van het stadhuis, die 
de hele tijd aan het woord was en die 
werd gefotografeerd en gefilmd en wat 
al niet meer.  Ja, hij sprak woorden van 
waardering over die reeks, en die waren 
verdiend, dat weet ik ook wel maar 
toch! Zesentwintig afleveringen en geen 
seconde film over MIJ, dé buurtkater! Ik 
heb het nog geprobeerd, maar het met 
vier-poten-met-nagels-in-het-rechter-
been-van-de-cameraman-hangen bleek 
achteraf gezien toch niet zo’n goede 
mediastrategie. 

Met een glas water (of was het nou 
een glas wijn?) in mijn vacht werd ik 
zonder enig pardon weer buiten gezet 
en dus droop ik voor de tweede keer 
in korte tijd af met mijn staart tussen 
mijn achterpoten. En alsof dat nog niet 
genoeg was, stapte ik ook nog eens 
vol in een dikke vette hoop stront. Echt 
een moddervette hoop, alsof er een 
paard was langs geweest. Nou, beste 
mensen, dat deed voor mij de drup-
pel overlopen. Eerst dat klemzitten in 
zo’n vogelhuisje, dat gesprek met een 
beschonken Noorderling en nu weer 
zo’n (censuur) hónd van het formaatje 
Deense Dog,  die niet weet dat-ie in 
de goot moet poepen .. dus ik maakte 
me even gereed om even lekker mijn 
Katerstrot open te trekken en in luid 
gekrijs uit te barsten .. toen ik boven 
me een vreemd geluid hoorde : ‘’klik-
klak, klik-klak, klik-klak’’ … en toen ik 
mijn nek in alle richtingen draaide om 
te zien waar het vandaan kwam, zou ik 
zweren dat ik een wit paard over een 
dak zag verdwijnen, op de hoek van de 
Zijdewindestraat en het Tiendplein .. 
en ik zou eveneens durven zweren dat 
ik een in het rood geklede man zag, 
met een witte baard .. Had die zon-
derlinge Noorderling dan tóch gelijk? 
Ik heb nog zo’n gevoel dat ik die gast 
nog vaker ga tegenkomen … 
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 C O L O F O N

Ombudsman 411 1600
Onbenutte Kwaliteiten 404 9909
Parkeerwinkel 1 4010
Politie 0900 8844
Rechtshulp 410 6677
Roteb 1 4010
Slachtofferhulp 0900 0101
Speelcentrum Weena 414 4890
Stadsmarinier Rien 
van der Steenoven 267 2200
STAP vrijwilligerswerk 436 3090
Tandarts Maasstad 422 4143 
Tennispark Het Centrum  436 6165
Tennisclub Tiendstraat 411 3942
Wijkpastoraat OW 436 7070
Woonstad 440 8800

Gezondheidscentrum Mariastraat
Huisarts Castelijns 436 7770
Huisarts Erlings/Visser 436 5530
Huisarts Hipke 436 3265
Huisarts Korenhof 436 9241
Huisarts Metz 436 1975
Herhaalrecepten 436 7879
Fysiotherapeuten 436 2127
Tandartsen OW 436 2176
Diëtisten ABC 06-4342 5690

Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Centrum (SMDC)
Vraagwijzer, maatschappelijk werk, 
sociaal raadslieden, ouderenwerk, 
mantelzorg 436 3060
Hulpdienst/wijkbus 436 9047

Alarm 112
Belastingtelefoon 0800 0543
Buurtbemiddeling 06-1850 0316
Buurtwinkel OW 436 1700
Deelgemeente Centrum 267 9211
Crisiscentrum 476 3944
Dierenambulance 415 5666
Dierenbescherming 437 4211
Eneco storingsdienst 467 4000
Gemeente Rotterdam 1 4010
Gezondheidscentrum hiernaast
Huisarts Oudeman 436 2243
Jeugdhulp 411 7865
Kinderbescherming 413 4760
Kinderopvang De Wereld 436 6447
Laurens Antonius 241 2900


