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Bajonetstraat/Adrianastraat 
Geplande en geleefde straat

Stemmen op de Gebiedscommissie

OP DE MIDDENPAGINA:
Nieuws van de instellingen in de wijk

Het was onverwacht druk op de 
informatie-avond van de Deelge-
meente over het inrichtingsplan 
voor de Bajonetstraat/Adriana-
straat, op 18 februari. 
De ambtenaar van dienst hield een 
praatje met plaatje over de nieuwe 
standaardinrichting: aan één kant 
parkeren, een smalle en een brede 
stoep, meer groen en meer auto’s 
in de nieuw te bouwen parkeerga-
rage. Best mooi, maar het verhaal 
was niet erg besteed aan de aan-
wezige bewoners. Zij moeten hun 
huizen verlaten voordat die nieuwe 
straatinrichting gerealiseerd is en 
hebben daarom andere proble-
men aan hun hoofd.

De laatste elf reguliere huurders van 
het eerste toekomstige koophuizen-
blok moeten binnenkort voor de 
rechter verschijnen, omdat ze de 
door Woonstad voorgelegde huurop-

zeggingsovereenkomst niet tekenen 
zolang ze geen geschikte alterna-
tieve huisvesting hebben. In de tus-
sentijd wonen ze tussen de tijdelijke 
bewoners die door antikraakbureau 
Livable zijn geplaatst. Officieel zijn 
dat studenten die verplicht zijn om 
ook iets voor de wijk te doen. Wat 
ze precies doen, wil Livable niet 
verklappen aan de Buurtkrant, ook 
niet na lang aandringen. 
De reguliere bewoners merken 
vooral iets van de jongens en 
meisjes die klaarblijkelijk vaker in 
caf’s en coffeeshops dan in college-
zalen vertoeven. Rustige, zorgzame 
portieken veranderden in onher-
bergzame, smerige en lawaaierige 
niemandslanden. Bijeenkomsten 
daarover losten niets op, omdat 
daar alleen studenten verschenen 
die zelf ook last hebben van de 
doorgedraaide types.

De bewoners van de huizen in 
het blok herstructureringsfase 2 
hoopten op deze voorlichtings-
avond meer duidelijkheid te krijgen 
over de planning. Wanneer gaan 
hun huizen verkocht worden als 
klushuizen en hoe lang kunnen zij 
nog blijven zitten? Hoewel er ook 
mensen van Woonstad aanwezig  
waren, werden ze daarover niet 
wijzer.
Tenslotte waren er nog wat bewo-
ners van de Adrianastraat zuidzijde 
die net zelf hun stoep vergroend 
hadden. Deze groep kon tevreden 
huiswaarts keren, want hun gevel-
tuinen passen binnen het gepresen-
teerde tekentafelplan.

Op papier is op deze avond vast 
aan een inspraakverplichting of 
participatiedoelstelling voldaan. 
Die kan weer worden afgevinkt in 
het planningschema. De geleefde 
werkelijkheid van de Bajonetstraat/
Adrianastraat noordzijde is een 
stuk onzekerder dan die van het 
papieren plan; en voor sommigen 
behoorlijk guur. 

                                                                                                                                    
 
 
                                            
 
     
                 

 55-plusser? 
 
 

 Nieuwsgierig ?? 
 

Opvolger van de deelgemeente, maar  
hoe gaat dat werken met zo’n   

 Gebiedscommissie ? 

          Op donderdag 6 maart a.s.  
     geeft Marjolijn Masselink uitleg  
     en beantwoordt zij al uw vragen  

 
    Gratis; vooraf opgeven niet nodig; koffie/thee +  

                       Info: 06-24849602 of 06-20914032 

                                          
                                          Informatie 
 

                Wanneer:       6 maart van 15.30 tot 16.15 uur 
 
            Waar:             Ontmoetingsruimte Sint Maria- 
                                  straat 4-76 
 
            Programma:   Inleiding Marjolijn en beantwoording 
                                   van al uw vragen  
                  
   (in wijkgebouw Stadsdriehoek soortgelijke bijenkomst op 27 februari; aanvang 15.30 uur) 

Zaterdag 15 maart 
Open Dag bij Humanitas 
De Leeuwenhoek

PvdA/ Hans van Zuuren
• Participatie is 
niks nieuws , dat 
doen we al jaren
• Je moet mensen 
informeren en dan 
zelf je conclusie 
trekken
• Vrachtauto’s zijn 

ook in de stad nodig.

VVD/ Kees de Gruyter
• Er moeten meer 
koopkrachtige 
mensen in het 
centrum komen 
wonen
• Niemand hoeft 
gedwongen te 
verhuizen

• Als er geen auto’s in de stad 
komen, gaat de stad dood.

Leefbaar Rotterdam/ Henny 
van Schaik
• Burgers moeten 
naar ons toe-
komen, dan gaan 
we met hen naar 
het stadhuis
• Leve de (schone) 
auto, dan is er 

geen vuiltje aan de lucht.

CDA/ Christof Wielemaker
• Wij willen meer 
koophuizen, want 
daarmee gaat 
het Oude Westen 
vooruit
• Wij gaan door 
met bewoners op 
te zoeken in de 
wijken.

Betrokken Oude 
Westen/ Maico 
der Kinderen
• Wij zijn er voor 
die mensen die in 
het verleden niet 
gingen stemmen
• Veel beloftes zijn 

in de afgelopen 4 jaar niet nage-
komen. 

Groen Links/ 
Hasim Kilinc
• Meer groen en 
een gezonde en 
veilige  wijk
• Het kan niet, dat 
bewoners die zich 
hebben ingezet 

voor hun wijk, nu weg moeten
• Coolsingel autovrij en overkapping 
van ‘s Gravendijkwal.

D’66/Suardus Ebbinge
• Er moet geleefd 
worden, geen 
betutteling
• Geen vracht-
auto’s in de bin-
nenstad.

Socialistische Partij/ Gerard 
Roijackers

• We moeten de 
mensen opzoeken 
en van hen horen 
wat er moet ge-
beuren
• Het is belang-
rijk dat er een 
buurthuis is. Argumenten en protesten van 

buurtbewoners mochten niet baten. 
De toekomstige bewoners van het 
nieuwbouwblokje in de Gaffelstraat 
en Woonstad Rotterdam hielden 
vast aan hun plan om de hoge po-
pulier, een van de bekendste groene 
iconen van het Oude Westen, te 
kappen. Op 28 februari ging de reus 
neer. De tussentuinders hebben de 
afgelopen vier jaar tien nazaten ge-
kweekt en ze hebben een Belgische 
boomzagerij gevonden die de stam 
in planken kan zagen. Daarvan 
kunnen banken en tafels gemaakt 
worden, die verspreid zullen worden 
over de overgebleven groene 
plekken in het Oude Westen.

Op 19 maart kunnen we stemmen op kandidaten voor de gemeente-
raad van Rotterdam én op kandidaten voor de Gebiedscommissie voor 
het centrum. Waar een gebiedscommissie over gaat, staat op pagina 
6 bovenaan. Op 26 februari stelden de lijsttrekkers van de 8 deelne-
mende partijen/groepen van de Gebiedscommissie zich voor op een 
bijeenkomst georganiseerd door stichting Lokaal. De Buurtkrant 
noteerde voor u een aantal uitspraken. 
 

Boom van tante Anna gekapt

In de Leeszaal: Vrouwen & Kunst

Van 13.00 tot 16.00 uur

Leeszaal Rotterdam West 
Rijnhoutplein 3 
Info: 06-50121602

Odeon, Gouvernestraat 56

In Odeon van 13.00 tot 16.00 uur
Empowerment voor de vrouw

55-plusser?

Nieuwsgierig?
Opvolger van de deelge-

meente, maar hoe gaat dat 
werken met zo’n Gebieds-

commissie?

Op donderdag 6 maart van 
15.30 - 16.15 geeft Marjolein 
Masselink uitleg en beant-

woordt zij al uw vragen

Ontmoetingsruimte 
Sint Mariastraat 4-76

info: 06 24849602 of 06 20914032

8 maart: Internationale Vrouwendag

Presentatie 
Kunstproject 
Wereldvrouwen



voor haar, zij is toch mijn vriendin!’ 

De buren
Hij vertelt over alle dingen die hij 
voor anderen doet in de buurt, 
koffie zetten bij de Aktiegroep en 
daar mensen wegwijs maken achter 
de balie. Meewerken in de Leeszaal: 
‘Ik schenk koffie in voor de mensen 
en probeer ze te helpen als ze een 
vraag hebben, ook help ik met het 

inplakken van de informatie voorin 
de boeken als deze gesorteerd 
worden.’ Rondbrengen van de 
kranten, alsof het hem geen moeite 
kost. Het werken in de buurt geeft 
zijn leven structuur. ’s Morgens sta 
ik op, ik woon tussen twee scholen 
in en als het licht daar aan gaat, 
weet ik: “tijd om op te staan!”. 
Ik rol een shaggie, zet een kopje 
koffie, eet twee boterhammen en 
ga douchen. Om negen uur ga ik 
de deur uit. Op pad en onder de 
mensen zijn, dat vind ik fijn.’ 
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Van de straat naar samen wonen
Op zijn zesde verhuisde Willem met 
ouders en drie broers naar Rotter-
dam. Het was niet altijd makkelijk, 
vooral niet nadat zijn moeder over-
leed. Willem raakte al jong verslaafd 
aan de alcohol en woonde enige 
jaren op straat. ‘Samen met mijn 
broer, die ook op straat woonde, 
zorgden we er dan iedere dag voor 
dat we in Kralingen bij Havenzicht 
’s nachts konden slapen. Daar 
werd ik op een gegeven moment 
aangesproken door begeleiders van 
het Centrum voor Dienstverlening 

(CVD) of ik niet met begeleiding 
in een huis wilde wonen. In eerste 
instantie leek het mij niets en ging 
ik hier niet op in. Maar na een tijdje 
ben ik naar zo’n begeleider toege-
gaan en heb gezegd: “Laten we 
het toch maar doen, anders loop ik 
nog buiten als ik 35 ben.” En zo be-
landde ik met zeven mensen in één 
huis. Iedereen had daar een dag dat 
ze moesten koken. Maar sommigen 
hadden daar helemaal geen zin in 
en dan kwamen ze bij Willem. Ik kan 
geen “nee” zeggen, dus ik kookte 
regelmatig voor vijftien mensen, 
want ook van andere huizen kwa-
men ze dan mee-eten. Die belden 
dan op: “Kookt Willem? Dan komen 
wij ook mee-eten!”’

Ik vind het prettig dat het Oude 
Westen zo levendig is en dat ied-
ereen zijn eigen leven mag leiden. 
Ik houd er van als het levendig en 
druk is om mij heen en ik heb goed 
contact met de buren. 
De buurvrouw vroeg laatst nog: “Jij 
gaat toch niet weg hé?” En toen ik 
het druk had met het verzorgen van 
mijn vriendin en daardoor de tuin 
liet verslonzen, stond er op een dag 
een buurman met zijn kleinkind op 
de stoep. “Mijn opa wil graag voor 
uw tuin zorgen”, zei ze. Sindsdien 
komt hij iedere dag in de tuin werk-
en, af en toe krijg ik dan zelf ver-
bouwde sperziebonen of aardbeien 
of hij brengt een pannetje soep.’

Ook zijn mentor van het CVD is 
erg belangrijk voor Willem. ‘Als ik 
bijvoorbeeld een vervelend gevoel 
heb in mijn buik omdat ik een 
afspraak in het ziekenhuis heb, dan 
belt zij mij op om mij gerust te stel-
len. Ze weet dan precies het goede 
te zeggen.’ Met een kleine schitter-
ing in zijn pretogen voegt hij er aan 
toe: ‘Ik heb altijd mooie meiden als 
mentor gehad hoor!’ Zijn guitige 
blik, innemende karakter en harde 
inzet zorgen er voor dat Willem 
door de mensen met wie hij werkt 
en praat ontzettend gewaardeerd 
wordt.

Willem Peperkamp

Mantelzorgprijs
Ook voor zijn vriendin heeft Willem 
jarenlang gezorgd. ‘Zij kreeg een 
ongeluk en belandde in het zieken-
huis. Iedere avond ging ik daar naar 
toe, door regen en storm. Na een 
tijdje was ik er zo bekend dat ik zelf 
haar stoma-zakjes mocht verwisse-
len en ze mij de kasten wezen met 

alle spullen die nodig waren. Dus 
toen zij thuis verzorgd kon worden, 
heb ik dit ook gedaan. Alleen ’s 
morgens kwam de thuiszorg, de rest 
van de dag hielp ik haar met alles. 
Ze kon niet meer lopen, dus ik hielp 
haar haar rolstoel in en uit, met 
wassen en aankleden. We gingen 
naar de winkels om de kleding te 
kopen en ik moest op pad als er 
iets geruild moest worden. Zes jaar 
geleden is zij overleden. Ik was er 
bij toen dat gebeurde. Ze zei: “Ik 
ga dood.” ademde uit en weg was 
ze.’Voor de mantelzorg die Willem 
aan zijn vriendin gaf, heeft hij twee 
keer de prijs ‘mantelzorger van 
regio West’ gekregen. Zelf vindt hij 
het niet zo bijzonder en is daar erg 
nuchter over: ‘Natuurlijk zorgde ik 

Vandaag ontmoeten wij in 
de Leeszaal op het Rijnhout-
plein, Willem Peperkamp. 
Willem is hier op dinsdag-
middag en zaterdagochtend 
te vinden als vrijwilliger. 
Naast zijn werk voor de 
Leeszaal zet Willem zich 
ook met hart en ziel in voor 
de Aktiegroep. ’s Morgens 
is hij vaak te vinden in 
de Buurtwinkel, hij helpt 
waar nodig en brengt de 
buurtkrant en aktiegroep-
krant rond in de buurt; ook 
al heeft-ie wat last van zijn 
lijf bij het lopen.

Op de naaibox van Joke staan, gepoetst en wel, twee 
gewichten, een van twee kilo en een van vijf hectogram 
(een pond). Op de gewichten staan ijkstempels, als be-
wijs dat ze elk jaar werden gecontroleerd. Als ze niet aan 
het ijkgewicht voldeden, werd er aan de onderkant een 
beetje lood toegevoegd.
Joke beheerde een winkel-van-sinkel in de Sint-
Mariastraat waar je van alles kon kopen wat er in een 
huishouden nodig was. Als iemand naar iets vroeg wat 
nog niet in het assortiment zat, ging Joke het opzoe-
ken en haalde ze het met de vw-kever bij de grossier 
vandaan.
Met de gewichten werd van alles afgewogen; soda, 
zachte zeep, dropjes, toffees, producten die nu in stan-
daardverpakking in de supermarkt liggen. In die dagen 
gebruikte men veel petroleum om te koken en in de 
winkel stond een groot vat met een pomp erop waar-
mee petroleumkannetjes werden gevuld.

C O L O F O N

Oplage: 4500, verschijnt 
10 maal per jaar

Aktiegroep Het Oude Westen 
Gaffelstraat 1, 3014 RA Rotterdam 
010-436 1700
buurtkrant@aktiegroep
oudewesten.nl
Redactie: André Hart, Marianne 
Maaskant, Rob van der Meulen,
Piet Slijkerman en Joke van der 
Zwaard
Medewerkers aan dit nummer: 
Anne Bode, Heleen van der Linden 
en Mariëtte Groot
Lay Out: Han Snaaijer en 
Jim van der Put 
Fotografie: 
Marianne Maaskant, Anne Bode 
e.a.

www.aktiegroepoudewesten.nl 

Vragen Geven Vragen Krijgen
In zes rondes neem ik je mee om te Vragen te Geven en te 
Krijgen! Omdat de buurman, de (thuis) hulp of je vriendin 
soms niet weet dat de buurvrouw drie straten verderop, 
zangles geeft of bijles rekenen, een fiets of boormachine te 
leen heeft, of iets heel anders...

Hoe werkt dat? 
Bij Geven Vragen Krijgen kan jong en oud eenvoudig en snel vragen 
stellen voor hulp, spullen te krijg of te leen, of een praatje. Je vraagt 
voor jezelf of voor een ander. Je vraagt niet zelf. Ik organiseer het zo 
dat een ander de vraag voor jou stelt. En omdat de meeste mensen 
het heel leuk vinden om te geven, is de kans groot dat je krijgt wat 
je vraagt! 

Neem een vraag of wens mee en minimaal 
10 kaartjes met je naam en telefoonnummer 
en/of emailadres.

Een antwoord op je vraag op iedere 
2e woensdag van de maand:  

12 maart • 9 april • 14 mei • 11 juni

informatie: info@karinvosters.nl     
facebook.com/leeszaalrotterdamwest

12 maart van 20.00 tot 21.00 uur in de Leeszaal:

“Ik houd er van als 
het levendig en druk 

is om mij heen.”

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen

(8) De gewichten van Joke Langendam

Sok kwijt. Wat doe je 
met de andere sok?
Op het International Community Arts Festival (26 t/m 30 
maart in Theater Zuidplein) zijn twee beeldend kunste-
naars uit Israël die van 6000 Rotterdamse sokken een 
mozaïek willen maken. In de buurtwinkel komt een was-
mand te staan voor de schone sokken. Ze zoeken ook nog 
mensen die hen komen helpen. Daarvoor kan je contact 
opnemen met roos@icafrotterdam.com.
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Veiligheid

Ik heb juist de was weg gevou-
wen als de deurbel driftig tekeer 
gaat. Wat mag daar aan de 
hand wezen? In het spionnetje 
zie ik dat mijn zus verwoed op 
de bel staat te drukken en ik 
haast mij om open te doen.
“Kind, wat is er met jou aan de 
hand?”
Hijgend komt zij boven en hele-
maal achter haar adem zegt zij: 
“Er zit een vent achter mij aan.”
‘Dat moet ook een tijd geleden 
zijn geweest’, wilde ik zeggen 
maar uit de paniek in haar ogen 
begrijp ik dat ik mij een derge-
lijke opmerking nu niet kan ver-
oorloven. Als ik naar buiten kijk, 
zie ik dat het mijn buurman van 
de overkant moet zijn geweest; 
een rustige man met inderdaad 
een wat on-Nederlands uiterlijk 
en daar krijgt Ans automatisch 
angstaanvallen van.
“Als ik jou nog wil blijven bezoe-
ken, moet ik straks een body-
guard meenemen”
“Welnee Ans, dit is de buurman, 
een doodgoeie man. Laat die 
‘krachtpatsers’ maar bij jullie 
in de wijk. Die hebben wij hier 
niet nodig. Wel hebben wij de 
‘krachtvrouwen’, maar die zijn 
ongevaarlijk.”
“Gaan die dan ook naar de 
sportschool?” 
“Nee, dat hebben zij niet nodig. 
Zij praten met elkaar en met 
hun thuisfront. Met woorden 
creëer je uiteindelijk meer veilig-
heid dan met spierballen. En 
die krachtvrouwen zijn mans 
genoeg om ook thuis hun man-
netje te staan als dat nodig is.”
Ans kijkt nog eens naar buiten 
en zegt: “Toch vind ik het eng 
zo’n man met een soepjurk”.
Een zucht kan ik niet onderdruk-
ken. Onbegonnen werk om te 
trachten haar tot andere ge-
dachten te brengen. Koffie met 
een kaakje kan haar kalmeren.

Het is geen geheim dat vrou-
wen in het Oude Westen een 
belangrijke rol spelen in de 
zelforganisaties van bewoners; 
zowel in het denken als in het 
doen. Het is ook bekend dat er 
in de wijk behoorlijk wat ac-
tieve vrouwengroepen zijn. Een 
relatief onbekende loot aan deze 
kleurrijke boom zijn de Wonder-
vrouwen. Ze bestaan al twee jaar, 
hoog tijd voor een portret in de 
Buurtkrant. Dat vonden ze zelf 
ook en stuurden de redactie een 
mailtje. Een gesprek met Zaitone 
Osman en Najat Faraji, die samen 
de beleidsgroep vormen van de 
Wondervrouwen.

Hoezo de naam Wondervrouwen? 
‘We willen iets bijzonders zijn, we 
willen een wonder zijn voor onszelf 
en daarmee een voorbeeld, een 
wonder, zijn voor anderen.’ Dat 
lijkt meer op ‘verwonderen’, maar 
Wondervrouwen is natuurlijk veel 

Wondervrouwen

mooier. De Wondervrouwen zijn 
volgens Zaitone en Najat ‘enthou-
siast, nieuwsgierig, ze willen alles 
weten over hun omgeving, voor 
zichzelf en voor de opvoeding van 
de kinderen’, maar het belangrijkste 
kenmerk is de zorg voor elkaar. ‘De 
vaste kern van 25 tot 30 vrouwen 
is echt familie voor elkaar. Allemaal 
hebben we onze eigen zorgen, 
bijvoorbeeld financiële zorgen en 
problemen met onze kinderen 
in de puberleeftijd. We helpen 
elkaar door erover te praten, door 
voorlichting van deskundigen te 
organiseren, door met elkaar te 
bewegen en ontspannende dingen 
te doen, maar ook door voor elkaar 
klaar te staan, als er iets met iemand 
gebeurt.’ Een wondervrouw staat er 
nooit alleen voor.

Het programma
De Wondervrouwen begonnen 
klein, in buurthuis De Overkant 
aan het Adrianaplein. Momenteel 
komen ze met gemiddeld veertig 
vrouwen op dinsdag (9.00-16.00 
uur) en donderdag (9.00-13.45 
uur) bij elkaar in de Leeuwenhoek. 
Het programma op dinsdag bestaat 
uit Nederlandse les, conversatie-
les, beweging en voorlichting. Op 
donderdag wordt er Arabische les 
en conversatieles in het Nederlands 
gegeven. De Arabische les was een 
verzoek van de vrouwen, leggen 
Najat en Zaitone uit. Met deze ken-
nis kunnen vrouwen zelfstandig de 
heilige boeken van de Islam lezen, 
maar het Arabisch fungeert ook als 
een vertaal-taal. Vanuit het Tama-
zight wat veel Marokkaanse vrou-
wen spreken, en het Koerdisch, de 
moedertaal van de Irakese Zaitone, 

zijn er bijvoorbeeld geen woor-
denboeken naar het Nederlands. 
Desondanks wordt de Arabische les 
waarschijnlijk binnenkort vervangen 
door een extra Nederlandse les, 
gegeven door een vrijwilliger via 
Radar.

Praten over lastige pubers
De Wondervrouwen richten zich 
namelijk niet alleen op Islamitische 
vrouwen, al zijn die momenteel wel 
in de meerderheid. Een belangrijker 
gemeenschappelijk kenmerk van 
de deelnemende vrouwen is hun 
zwakke positie op de arbeidsmarkt. 
De meeste vrouwen zijn baanloos 
of hebben kleine, slecht betaalde 
banen in de schoonmaak. Veel van 
de onderwerpen die met elkaar 
besproken worden, gaan echter alle 
vrouwen aan. Zoals voorlichting 

over belasting en toeslagen, over 
gezondheidskwesties zoals borst-
kanker, maar ook over de komende 
verkiezingen. De Wondervrouwen 
halen overal deskundigen vandaan 
om wijzer te worden. Een veel 
besproken onderwerp in de conver-
satielessen is opvoeding. ‘Veel van 
onze vrouwen hebben kinderen in 
de puberleeftijd. Dat kan een extra 
moeilijk leeftijdsfase zijn doordat 
kinderen en ouders in verschillende 
werelden leven. We bespreken dat 
thematisch. Dan hebben we het 
bijvoorbeeld over ‘beleefd en onbe-
leefd’, of over ‘vrijheid’, ‘respect’, 
over ‘de straat’ en ‘de school’. 
We kijken naar onze kinderen, 
maar ook naar onszelf. Willen we 
eigenlijk later terug naar het land 
van afkomst? En wat betekent deze 
wens voor nu en voor de relatie met 
onze kinderen die hier waarschijnlijk 
zullen blijven?’

Op stap
De Wondervrouwen zijn niet altijd 
ernstig en serieus, ze organiseren 
ook hun eigen ontspanning. Zoals 
ontbijten bij de Hema en lunchen 
bij restaurant Meram. Zumbalessen 
van Avant-Sanara, samen koken en 
uitstapjes. De Wondervrouwen zijn 
behoorlijk reislustig. Na uitstapjes 
naar Brussel en Düsseldorf staat nu 
een dagje wandelen en winkelen in 
Parijs op het programma. 

Vrouwen hoeven niet aan alle 
programma-onderdelen mee te 
doen om deel uit te maken van de 
Wondervrouwen. Ga gewoon eens 
langs op dinsdag of donderdag in 
de Leeuwenhoek. Of vraag informa-
tie aan Najat Faraji 0685226886 of 
Zaitone 0684903207    

“We zijn echt familie voor elkaar”

13 maart van 18.00 tot 21.30 uur in de Leeszaal:

Poëzie op Zeep, Een poëtisch dessert

Op donderdag 13 maart orga-
niseren de Taalnomaden een 
gedichtenpodium in Leeszaal 
Rotterdam West. Het programma 
start om 20.00 uur, na een lite-
raire maaltijd met lezing over Jan 
Eijkelboom. Het overheerlijke po-
etische dessert bestaat uit muziek 
van de Aardappeleters en gedich-
ten van onder andere Yvonne 
Zegers en Alexander van Elswijk. 

Inspiratiebron voor Poëzie op zeep 
is ‘ondertussen ergens anders’, het 
motto van de Boekenweek. 
Kijk op https://www.facebook.com/
poezieopzeep voor recente aanvul-
lingen op het programma. 

De toegang voor Poëzie op Zeep 
is gratis! 
Coördinatie Taalnomaden: Carla 
Scheepe-Belksma (06-46166784) 

Wilt u uw eigen gedichten delen 
of leren schrijven? Neemt u dan 
gerust contact met ons op via 
info@taalnomaden.nl.

Het programma van de complete 
maaltijd is:
18:00: maaltijd van 
De Wereldvrouwen
19:00: lezing van Gerard Burgers 
over schrijver Jan Eijkelboom
20:00: muziek van de Aardap-
peleters
20:30: poëzie op zeep
21:30: afsluiting

De lezing is ook gratis. De maal-
tijd kost 7,50. Aanmelden voor de 
maaltijd bij Jan Maas, 
email: maas.sociaal@hccnet.nl

Locatie: 
Leeszaal Rot-
terdam West, 
Rijnhoutplein 
(www.lees-
zaalrotterdam-
west.nl)

In de buurtwinkel komen regelmatig bewoners met rare rekeningen van het energiebedrijf, de telefoon, de huur-
toeslag enz. Soms is het met één telefoontje opgelost; en anders sturen we hen door naar de Vraagwijzer.
We merken dat er veel fouten gemaakt worden bij de diverse bedrijven. Dan krijgen mensen rekeningen van wel 
1000,- en dat is dan vaak ‘een foutje van de computer ’. Aan de andere kant kunnen bewoners zelf ook wel wat 
beter opletten. Daarom hierbij de tip van tante Aziza.

Heb je een Smart Phone: neem dan regelmatig een foto van de meterstanden in de meterkast: 
de electriciteit (hoog en laagverbruik) en de gasmeter. Je hebt dan bewijs van wat de standen zijn. Heb je 
geen Smart Phone: hang dan een lijstje in de meterkast op en schrijf met de hand deze standen op. 
Lijsten zijn te halen bij de buurtwinkel. Zo heb je altijd zelf een overzicht van het gebruik van gas en electri-
citeit. Als het in de winter koud is en je verbruikt veel gas, dan trek je sneller een dikke trui aan; dat is ook 
nog goed voor het milieu!



-

Kent u de Huiswerkklas Oude Westen op 
de gaffelstraat 1-3 al?
Boven de Aktiegroep Het Oude Westen  is 
er van maandag tot en met donderdag van 
16.00 tot 18.00 uur huiswerkondersteun-
ing voor leerlingen van alle niveaus van het 
voortgezet onderwijs.  

De Huiswerkklas heeft voor dit schooljaar 
nog ruimte voor extra leerlingen. Voor aan-
meldingen graag een afspraak maken met 
Ilina Fernandes via 0616167504 of 
huiswerkklas@aktiegroepoudewesten.nl

Er wordt per schooljaar een eigen bijdrage gevraagd van 15 euro. 
Bij het aanmeldingsgesprek is aanwezigheid van ouders verplicht. 

Basisschoolleerlingen
Daarnaast werkt een groepje ouders in samenwerking met de 
Huiswerkklas, jongerencoach en buurtcoach voor jong en oud aan een 
nieuw initiatief voor een huiswerkklas voor basisschoolleerlingen. 
De aanmeldingen hiervoor zullen via alle drie de basisscholen gaan lopen. 

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Ingmar Elias 0628881804 
i.elias@radaruitvoering.nl of Natalie Dupon 0641298950 
n.dupon@radaruitvoering.nl.Voor de huiswerkklas basisschoolleerlingen zal er 
een eigen bijdrage gevraagd worden van 3 euro per schooljaar en is aanwezig-
heid van ouders bij de start verplicht. De huiswerkklas voor basisschoolleer-
lingen zal starten op de locatie Wijkpastoraat Het Oude Westen, Gaffelstraat.

Beste bewoners van het Oude Westen,
Radar Zorg en Welzijn verzorgt de dienstverlening in Rotterdam Centrum. Behalve 
het verlenen van diensten op het gebied van zorg en welzijn, helpen wij bewoners 
met het organiseren van activiteiten. Wij ondersteunen - met verschillende samen-

werkingspartners - bewoners, zowel jong als oud, bij allerlei vragen en wensen. 
Vanaf heden publiceren wij in de wijkkrant maandelijks activiteiten, advertenties en 
verhalen uit het Oude Westen. In deze editie besteden wij aandacht aan: de bewoners 

die zich inzetten om een  bestemming  te realiseren voor De Gaffel, stages en werker-
varingsplaatsen voor jongeren bij ondernemers op de Kruiskade, buurtbemiddeling, en 

verschillende activiteiten voor ouderen. Wij hebben geen kantoor in het Oude Westen. 
Veel van u kennen de medewerkers van Radar omdat wij  bij u op bezoek komen of, zoals onze jongeren- en pleincoaches, omdat wij op straat 

en het plein werken. Mocht u vragen hebben en u wilt ons bereiken, dan kan dat via ons kantoor op de Kipstraat 37, 
of via telefoonnummer 010-4855898. Natuurlijk kunt u ook onze website bezoeken: www.radaruitvoeringrotterdam.nl          

De Huiswerkklas Oude Westen Even voorstellen...

Even voorstellen...

In het Oude Westen zijn we van start gegaan met een Jeugdnetwerk. Dit 
netwerk bestaat uit gemotiveerde jongeren die graag meedenken over 
ontwikkelingen in de wijk, initiatieven hebben en tot uitvoering willen 
brengen en/of mee willen werken aan bestaande initiatieven. Hierbij ver-
sterken we elkaar door gebruik te maken van elkaars netwerk en achter-
ban! 
Ben jij woonachtig in het Oude Westen, tussen de 12 en 25 jaar oud, en 
wil jij graag een bijeenkomst bijwonen om te informeren naar de moge-
lijkheden? Dan nodigen wij je van harte uit om contact op te nemen met 
Ingmar Elias, jongerenwerker in het centrumgebied. Je kunt bellen, sms-en 
of whatsappen op 06-28881804 of mailen naar i.elias@radaruitvoering.nl. 

Jeugdnetwerk

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Bijeenkomst over Veiligheid voor Senioren was een succes!

Op 12 februari 2014 organiseerde de politie 
Rotterdam Rijnmond in samenwerking met 
Radar Uitvoering een bijeenkomst waarbij 
ouderen geïnformeerd werden over veiligheid: 
hoe voorkom je inbraak, babbeltrucs en kun je 
veilig pinnen. Ook de bewoners zelf vertelden 
hoe zij preventief te werk gaan, zoals sloten 
van Politiekeurmerk Veilig gebruiken, grote be-
dragen niet buiten op straat pinnen, of samen 
met iemand pinnen.
 
Een van de bewoners stelde de vraag of zij zichzelf 
wel mocht verdedigen bij een eventuele inbraak. 
“Ja, dat mag”, zei Bas Munne (wijkagent van het 
Oude Westen). “Maar het is veel veiliger om ge-
woon af te staan wat ze vragen en niet in verweer 
te gaan en vervolgens direct 112 te bellen. Zo 
voorkom je ongelukken.” 

Vooral de ‘babbeltruck’ is een populaire vorm van 
oplichting. De belangrijkste veiligheidstips op een 
rijtje. Open de deur niet helemaal en gebruik een 
kierstandhouder of deurketting. Vraag altijd een 
legitimatiebewijs. Vraag hun later terug te komen 
en bel de instantie om hun verzoek te controleren. 
Geef nooit uw pinpas en/of pincode af: zelfs een 
bank of de politie vraagt daar nooit naar. Bewaar 
altijd uw pinpas en pincode apart. Laat onbeken-
den niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig 
ze ook ogen. 

Daarnaast deed Radar Uitvoering het aanbod voor 
een cursus ‘zelfverdediging voor senioren’, en 
kwam ook het onderwerp hangjongeren aan de 
orde. Hangjongeren zijn heus niet altijd gevaarlijk, 

maar verhogen wel het gevoel van onveiligheid 
bij ouderen. Om jongeren en senioren nader tot 
elkaar te brengen, bood Radar Uitvoering ook een 
workshop ‘straattaal’ aan, gegeven door jongeren 
uit de wijk. 

Bent u een senior? En zou u zich zekerder voelen 
wanneer u zichzelf met minimale greeptechnieken 
kunt verdedigen? Of zou u wel eens willen weten 
wat de jeugd van tegenwoordig bedoelt met 
“Fawaka heb je mijn nieuwe patta’s al gecheckt?” 
Dan kunt u zich opgeven voor een cursus 
zelfverdediging of workshop straattaal. 

Contactpersoon Mattis van den Bogaard 
(krachtcoach 70+) telefoon: 010-4855898Buurtbemiddeling helpt

Mijn naam is Garvin 
Profijt, 24 jaar, en ik ben 
een bewoner van het Oude 
Westen. Al enkele jaren zet ik 
mij graag in voor het Oude 
Westen en de andere wijken 
in Rotterdam Centrum. Dit 
heb ik gedaan door lid te zijn 
van het Jongerenpanel Rot-

terdam Centrum. Nu wil ik het anders doen voor 
het Centrum.

Jongeren kunnen voor veel verandering zorgen in 
een wijk door het initiatief te nemen. En dat is een 
van de dingen die ik vooral wil doen in Rotterdam 
Centrum. Samen met het Jeugdnetwerk voor een 
sterker Centrum zorgen. Ook voor een fijner Cen-
trum. Ik ben van mening dat activiteiten jongeren 
aantrekken en graag wil ik daar in gaan adviseren. 
Ook wil ik mijn netwerk gebruiken om diverse 
activiteiten en evenementen op te zetten voor het 
Centrum.

Ik ben Tanisha Ribeiro, 21 jaar oud, en ik ben 
momenteel student aan de Hogeschool Rotter-
dam bij de opleiding Communicatie. In mijn 
vrije tijd houd ik me bezig met muziek en 
vooral met zingen. Ik zing al van jongs af aan 
en hield me daar in mijn jeugd actief mee 
bezig.  Ik probeer naast mijn studie en werk 
veel deel te nemen aan workshops, jamses-
sies en informatieve bijeenkomsten waar ik 
meer te weten kan komen over zang, muziek 
en alles wat daarbij komt kijken. Ik wil graag 
mijn kennis aan de jeugd overbrengen en mij 
inzetten voor de jongeren in de Rotterdamse 
wijken. Door niet alleen mijn kennis over te 
brengen maar ook als voorbeeld te dienen, wil 
ik jongeren stimuleren om meer uit zichzelf te 
halen. Door positief met deze jongeren om te 
gaan hoop ik ze te kunnen motiveren om niet 
alleen met muziek bezig te zijn als uitlaatklep. 
Ik hoop jongeren ook te 
motiveren om zelfstandi-
ger te zijn en te helpen 
met waar ze terecht 
kunnen voor vragen. Ik 
ben ervan overtuigd dat 
het Jeugdnetwerk een 
goed middel is om in 
de wijk in te zetten en 
een goede bijdrage kan 
leveren.

Hallo, Ik ben Atilla Nazigul. Ik ben in opdracht 
voor Radar Uitvoering werkzaam als pleincoach. 

Ik ben veel op de 
pleinen te vinden en 
organiseer samen met 
buurtbewoners acti-
viteiten op pleinen.  

Wilt u zich inzetten 
voor de kinderen uit 
de buurt? Dan kunt u 
zich opgeven bij Atilla 
op 06-818 709 96

Wmo diensten

Garvin Profijt en Tanisha Ribeiro, 2 van de 4 
leden van het Jeugdnetwerk Oude Westen

In de stad wonen mensen dicht op 
elkaar. Daardoor hoort of ziet u vast 
wel eens wat van u buren. Meestal 
is dat geen probleem, maar soms 
ontstaan er irritaties of onderlinge 
problemen door bijvoorbeeld het 
gezamenlijke gebruik van het trap-
penhuis, rennende kinderen of een 
televisie die te hard staat. Als u die 
zaken niet met de buren kunt be-
spreken of deze niet oplosbaar blijken 
te zijn, stapelen irritaties zich op en 
kan de situatie onhoudbaar worden.
De buurtbemiddelaars kunnen u 
helpen de problemen met de buren 
bespreekbaar te maken en naar 
oplossingen te zoeken. Zij praten 
eerst met de buren apart, en daarna 
volgt een gezamenlijke gesprek. In 
80 procent van de gevallen blijkt dit 
succesvol. De buren praten weer met 

elkaar, afspraken worden gemaakt.
Buurtbemiddeling is kosteloos, het 
enige wat het u kost is uw bereid-
heid om met de buren te praten en 
mee te denken en mee te werken 
aan mogelijke oplossingen.
Buurtbemiddeling Centrum, 
p/a De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54, 
3014 AW Rotterdam
06-18500316, 
centrum@buurtbemiddeling.org
Spreekuur 
woensdag van 2 tot 3, 
wijkgebouw 
Kipstraat 37



De Leeuwenhoek start met de verhuur 
van haar 1ste appartement

Op woensdag 12 februari 2014 tekende 
mevrouw Kloppenburg-van Spaendonck haar 
huurcontract in het bijzijn van Maartje van 
Bekkum, zorgbemiddelaar Humanitas De 
Leeuwenhoek en Marijke van Leeuwen, woon-
makelaar Humanitas BVOW.

Verhuur van appartementen
In De Leeuwenhoek zijn na een ingrijpende 
verbouwing één- en tweekamerappartementen 
beschikbaar voor huur en bewoning door 
ouderen. De veilige en kleinschalige omgeving, 
het ‘onder ons’ wonen, is een sterk punt van 
De Leeuwenhoek. 
Voor informatie over welke woningen in 
De Leeuwenhoek beschikbaar zijn en hoe u zich 
daarvoor kunt inschrijven, kunt u telefonisch 
contact opnemen met Maartje van Bekkum, 
telefoonnummer: 010-4361488. 

Het Leeuwenhoek Plusarrangement
Het Leeuwenhoek Plusarrangement is bedoeld 
om bewoners en familie te ontzorgen. Het is 
een fijn gevoel te ervaren dat naar vader en of 
moeder omgekeken wordt. Wilt u hier meer 
informatie over, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met Maartje van Bekkum.

Zorgverlening direct in de buurt
Voor zorgverlening kunnen bewoners direct te-
rugvallen op de thuiszorg en faciliteiten van 

Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
De Leeuwenhoek. Verzorging vindt plaats in het 
eigen appartement.

Goed vertoeven met een zorgindicatie
Zelfstandig en verzorgd wonen op basis van 
‘Volledig Pakket Thuis’ is ook mogelijk in De 
Leeuwenhoek. In dat geval heeft u een zorgindicatie 
voor ‘Volledig Pakket Thuis’ nodig. De zorgbemid-
delaar van De Leeuwenhoek helpt u bij de aan-
vraag. U huurt dan het appartement in combinatie 
met de comfortdiensten.

Laurens 
Antonius 
Binnenweg

Klus en Werk Cool-Oude Westen

De Leeuwenhoek Ontmoetingscentrum
Heeft u wel eens van die momenten dat het allemaal even te veel wordt? Heeft u de behoefte om in contact te komen met andere mensen? Voelt u zich soms eenzaam of wilt u gewoon even uw verhaal kwijt? Heeft u vragen over algemene of zorg gerelateerde voorzieningen?

Dan bent u van harte welkom in ons Ontmoetingscentrum in De Leeuwenhoek aan de West Kruiskade 54.

Iedere woensdag en iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur staat de deur van ons Ontmoetingscentrum voor u open!

Op woensdag wordt er informatie gegeven over psychiatrie en op donderdag over dementie.

Een activiteitenbegeleider, zorgbemiddelaar en vrijwilligers bieden de begeleiding bij de verschillende activiteiten.Gezelligheid staat hierbij centraal! U als mantelzorger bent ook altijd welkom.

Wat doet u graag? Uw wens is bij ons het uitgangspunt bij het invullen van de activiteiten in het Ontmoetingscentrum.

Week van Zorg 
en Welzijn 2014: 
Open Dag 
Humanitas De 
Leeuwenhoek

Van 10 tot en met 15 
maart 2014 wordt de 

tweede Nationale Week van Zorg en Welzijn geor-
ganiseerd. Een week waarin iedereen kan komen 
kijken hoe de zorg en welzijn ècht werkt, om zo 
met eigen ogen te ervaren wat voor fantastisch 
werk er in deze sector gedaan wordt. 

Wil je weten hoe de zorg écht werkt?
Op zaterdag 15 maart houdt Humanitas De 
Leeuwenhoek Open Dag.
Van 11.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom!

Klus en Werk Cool-Oude Westen is sinds 
28 januari begonnen met het geven van 
naailessen.
Dit is één keer in de twee weken, en ze 
worden gegeven door Adriana Blom.
De eerstvolgende naailes is op dinsdag 
11 maart van 10.00-15.00 uur.

Meedoen aan deze activiteit kost maar 50 cent per keer.
We zien u graag tegemoet in onze winkel in de 
Schietbaanstraat 33!

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor klusjes in en om 
het huis. Daarnaast verzorgen wij ook verhuizingen en het 
leeg opleveren 
van woningen.

Klus en Werk 
Cool-Oude Westen

Schietbaanstraat 33/35
3014 ZW  
ROTTERDAM

010- 436 70 42

Alzheimercafé in Antonius Binnenweg
Dementie. We komen in het dagelijks leven allemaal een keer iemand tegen die met 
dementie te maken heeft. En dit kan vragen oproepen. Hoe gaan we met iemand om 
die dementie heeft? Hoe kunnen we de mantelzorger het beste ondersteunen? En wat 
voor invloed heeft dit op iemands leven?
 
Elke tweede dinsdag van de maand is er in Antonius Binnenweg een Alzheimercafé. Dit 
is een ontmoetingsplaats waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en 
andere belangstellenden elkaar in een prettige en ontspannen sfeer kunnen ontmoeten 
en ervaringen kunnen uitwisselen.
 
Wat wordt er verteld?
Iedere keer staat er een ander onderwerp centraal. Denk bijvoorbeeld aan meer uitleg 
over dementie (al dan niet op jonge leeftijd) en de impact hiervan, of uitleg over medi-
catie of omgangsadviezen. Er wordt regelmatig een deskundige uitgenodigd om iets te 
vertellen, bijvoorbeeld over vormen van dementie of juridische aspecten. Ook kunt u er 
al uw vragen kwijt en met elkaar in gesprek.
 
Voor wie is het Alzheimercafé bedoeld?
Iedereen die een vraag heeft over dementie kan in het Alzheimercafé terecht. Of het nu 
iemand is die onlangs heeft gehoord dat hij dementie heeft, iemand die zorgt voor ie-
mand met dementie, een belangstellende, of iemand die beroepshalve met dementie te 
maken heeft. Al deze mensen kunnen in het Alzheimercafé leren van elkaars ervaringen 
en gebruik maken van de aanwezige kennis en kunde.
 
Voor informatie kunt u terecht bij:
Marianne van Tol, Laurens Antonius Binnenweg, Zorgcoördinator/ 
Casemanager jong dementerenden. Nieuwe Binnenweg 33, 
3014 GC Rotterdam, tel: 06 1949 3093, m.vantol@laurens.nlWaar

Het Alzheimercafé in Rotterdam Centrum wordt gehouden in Laurens Antonius Binnen-
weg op de Nieuwe Binnenweg 33. Het café is open om 19.00 uur. Het officiële gedeelte 
begint om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.15 uur. 

Als u een bezoek aan het Alzheimercafé wilt brengen, kunt u gewoon langs komen en kijken 
hoe het in zijn werk gaat. U hoeft zich niet aan- of af te melden!
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De gebiedscommissie is een adviescom-
missie voor burgemeester en wethou-
ders en de gemeenteraad. Die adviezen 
dienen gebaseerd te zijn op ervaringen, 
meningen en kennis van de bewoners 
in het gebied. De belangrijkste taak van 
de gebiedscommissie is het organiseren 
van de participatie; onder andere door 
het onderhouden van contacten met 
bewoners, bewonersorganisaties, buurt-
groepen, ondernemersorganisaties en 
maatschappelijke instellingen.

Het gebiedsplan
De gebiedscommissie stelt een ontwerp-
gebiedsplan op en houdt de uitvoe-
ring van het – door de gemeenteraad 
vastgestelde - definitieve gebiedsplan in 
de gaten. In dit gebiedsplan, staat waar 
de komende vier jaar de aandacht op 
gericht moet zijn. Zoals aanpak drugs-
overlast, overlast jongeren, meer groen 
in de wijk, luchtkwaliteit verbeteren, op-
knappen binnenterreinen, de uitvoerders 

van de diensten verbinden aan de wijk, 
ondersteuning bewonersorganisaties en 
verbeteren gezondheid bewoners
De commissie signaleert eventuele  
knelpunten in de uitvoering en adviseert 
zonodig over  een aangepaste aanpak. 
Ze neemt klachten in ontvangst over de 
dienstverlening van in het gebied werk-
zame  ambtenaren en ziet toe op de af-
handeling ervan. En ze houden toezicht 
op de afhandeling van klachten over het 
onderhoud van de openbare ruimte. 
Echte beslissingsbevoegdheid heeft de 
commissie over de bewonersinitiatieven 
voor het gebied. 

Adviseren
Verder adviseert de gebiedscommissie 
over zaken als: 
• beleidsplannen en actieprogramma’s  
 van de politie in haar gebied.
• de aanvraag voor vergunningen voor  
 diverse evenementen.
• horecagebiedsplannen.

• veilig ondernemen.
• de uitvoering van de aanpak van   
 drugsoverlast.
• stedenbouwkundige randvoorwaar-
 den bij bouwprojecten, inclusief 
 welstandaspecten
• algemeen onderhoud van de open-
 bare ruimte (schoon en heel)
• de noodzaak en uitvoering van de 
 hulpverlening via de Vraagwijzer. Hier  
 hoort ook bij het bevorderen van so-
 ciale netwerken en burgerkracht en  
 het maken van aanvullende gebieds-
 gerichte uitvoeringsplannen op het
 gebied van de WMO.
• de behoefte aan sport(stimulering) 
 en de vestiging of sluiting van sport-
 voorzieningen.
• natuur- en millieuonderwijs.

Ook geven zij gekwalificeerd advies 
over: 
• de aanpak van woonoverlast en de 
 noodzakelijke  inzet hierop.
• (project)bestemmingsplannen
• parkeerbeleid
• het beleid  voor handhaving  o.a. op
 het gebied van volkshuisvesting.
• het beleid  bij wijk- en welzijnsacco-
 modaties

Ze kunnen inrichtingsplannen 
voorstellen 
Dan neemt de commissie nog besluiten 
op basis van de APV (Algemene Plaat-
selijke Verordening). Dat kan gaan over 
voorzieningen voor verkeer en verlich-
ting  tot maatregelen tegen loslopende 
honden. 

Het apparaat
Hoe gaan ze al dat advieswerk doen? 
Alleen voor de voorzitter en de vice-
voorzitter is de gebiedscommissie een 
dagtaak. De andere 11 leden doen het 
commissiewerk naast hun reguliere werk. 
De commissie wordt praktisch bijgestaan 
door een gebiedsdirecteur die als secre-
taris van de commissie verslag uitbrengt 
aan B&W en de gemeenteraad. Deze 
persoon geeft leiding aan een gebieds-
manager, een gebiedscoördinator en 
nog een aantal gebiedsnetwerkers. 
Voor de uitvoering van veel taken zullen 
ambtenaren uit verschillende afdelingen 
(clusters) van de gemeente worden 
ingezet. Maar de gebiedscommissie zelf 
moet in de gaten houden of alles goed 
gaat.

Invloed door meepraten
De deelgemeenteraden werden ooit in-
gesteld omdat zij dichter bij de mensen 
zouden staan en dus betere beslissingen 
konden nemen over zaken die betrek-
king hebben op de directe woonom-
geving. De gebiedscommissies hebben 
nauwelijks beslissingsbevoegdheid en 
hebben ook geen uitvoeringsapparaat. 
Zij moeten er vooral voor zorgen dat 
bewoners ‘meedoen’, ofwel meepra-
ten, bijvoorbeeld over het gebiedsplan, 
en daardoor invloed hebben op het 
gemeentebeleid. Met één keer stemmen 
komen we er dus niet.

Woensdagochtend 24 oktober, Ambte-
naar Peter Dekkers aan de telefoon: 
“Jan, de Deelgemeente wil het plein 
bij jou “vergroenen”, kan jij vrijdag-
ochtend met een paar BOOG-leden 
daarover praten met de projectlei-
ding?” 
Ik ben verrast en verbaasd, het is 
voor mijn gevoel nog niet zo lang 
geleden dat de grijze betontegels 
werden vervangen door mooie 
baksteenklinkers. Anderzijds staan 
de boompjes er heel armoedig bij 
en vervanging daarvan is zeker geen 
slecht idee. Ik bewaar mijn vragen 
voor later en zeg toe. Dat is niet zo 
moeilijk als je architect Wytze Patijn 
en landschapsarchitect Hans Ophuis 
tot je buren mag rekenen. 
Ons wordt uitgelegd dat de Deel-
gemeente het bomenbestand in de 
wijk wil uitbreiden en verbeteren; dat 
zij ook aan het plein rond het Van ’t 
Hoff-monument heeft gedacht. 
Er is al een plan gemaakt, maar als 
wij aanbieden zelf een ontwerp 
te maken, krijgen we daarvoor de 
gelegenheid, op voorwaarde dat dat 
geen vertraging geeft. Daar hebben 
we geen probleem mee, zondagmid-
dag is het klaar, maandag ligt het bij 
de projectleiding. 
De projectleider schrikt eerst even: 
als je alleen naar aantallen bomen 
kijkt, past dit ontwerp niet in het ver-
groeningsbeleid. Zo’n dertig dode of 
bijna dode bomen verdwijnen. Wat 

daarvoor terug komt, zijn twee gras-
gazons, gedeeltelijk omzoomd door 
een beukenhaag, in elk gazon drie 
meerstammige magnolia’s en een 
perk rhododendrons tegen de achter-
kant van het monument. Maar de 
projectleider ziet ook de kwaliteit van 
het ontwerp en hij en Peter gaan zich 
sterk maken om er het ambtelijk en 
politiek accoord voor te krijgen. Dat 
lukt kennelijk, want op dinsdag 19 
november, nog geen maand na ons 
eerste overleg, begint men de klin-
kers weg te halen. Aansluitend wordt 
de bovenste zandlaag verwijderd 
en door tuinaarde vervangen. Op 
11 december gaat de projectleiding 
naar een kwekerij om de magnolia’s 
uit te zoeken, drie bewoners mogen 
mee! Precies een week later worden 
ze geleverd en geplaatst. Het Van ’t 
Hoff-plantsoen is geboren.

Om technische redenen worden het 
uiteindelijk geen rhododendrons 
maar taxus. Inmiddels zijn ook de 
beukenhagen geplant en is het taxus-
perk aangelegd. Met het inzaaien 
van de grasgazons wordt nog even 
gewacht tot het voorjaar. Aanpassing 
van de verlichting staat nog op het 
programma, evenals het plaatsen van 
enkele zitjes. Als alles klaar is, is niet 
alleen een prachtig resultaat bereikt, 
maar kijken we ook terug op een 
voorbeeldige aanpak van een project 
dat weliswaar “van bovenaf” werd 
bedacht, maar waarin bewoners opti-
maal ruimte kregen om hun bijdrage 
te leveren. Hulde!

Jan Buijs

B.O.O.G. = Bewoners en Ontwikke-
lingsOrganisatie ’s-Gravendijkwal. 
Precies 6 maanden na het eerste 
telefoontje, op zaterdag 24 mei, wordt 
rondom het nieuw ingerichte plantsoen 
een feestelijke markt met cultureel 
podium georganiseerd om het 10 jarig 
lustrum van B.O.O.G. te vieren. 
Alle bewoners van het Oude Westen 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Wat verandert er voor de bewoners?

Van ’t Hoff-plantsoen

Wat  moet  de gebiedscommissie doen?
Het kan niet anders  of er komen binnenkort weer verkiezingen. Er vallen 
weer  zoveel papieren in je brievenbus, dat je denkt dat de herfst begon-
nen is. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kunnen we ook 
een stem uitbrengen op een kandidaat voor de gebiedscommissie Centrum. 
In de gebiedscommissie worden 13 mensen gekozen. Wat gaan die eigen-
lijk doen?

Gezinnen en ouderen
Uit een woonwensenonderzoek dat 
vorig jaar op initiatief van bewoners 
is uitgevoerd, kwam naar voren 
dat dit vooral een probleem is voor 
gezinnen die te krap wonen, en 
voor ouderen en mensen met een 
lichamelijke beperking die de trap 
moeilijk op en af kunnen. Uit het on-
derzoek bleek ook dat een groot deel 
van deze mensen vaak een bijzon-
dere binding met de wijk hebben. 
Ouderen omdat ze bijvoorbeeld een 

zorgnetwerk in hun straat of buurtje 
hebben, en vaak zelf ook volgens het 
principe ‘de lamme helpt de blinde’ 
voor buurtgenoten zorgen. Gezin-
nen omdat de kinderen vaak gebruik 
maken van voorzieningen in de wijk 
en de moeder en/of vader meehelpt 
om die voorzieningen of andere hulp 
in stand te houden. 

Persoonsgebonden woning-
toewijzing
Daarom is Woonstad, in goed over-

Buurtkrant Oude Westen, daar heb je nog eens wat aan!
Op de oproep van zorgcentrum De Leeuwenhoek voor vrijwilligers in de vorige Buurtkrant 
kwamen meer dan voldoende reacties binnen. Iedereen blij! Vanaf de volgende Buurtkrant 
komt hier de vaste halve pagina van Gezondheidscentrum Mariastraat.

Pilot doorstroming in het Oude Westen
leg met de Aktiegroep, een pilot 
van twee jaar gestart met gerichte 
persoonsgebonden woningtoewij-
zing. Beide partijen zijn daar blij 
mee. Ze leren van én met elkaar over 
nieuwe manieren om de woningen 
goed te verdelen mede op basis van 
persoonlijke situaties. Woonstad Rot-
terdam heeft speciaal voor deze pilot 
een projectmedewerker vrij gemaakt. 
Zij voert het eerste gesprek met de 
woningzoekenden, waarna een on-
afhankelijke commissie beoordeelt of 
mensen op basis van hun buurtbin-
ding voor deze pilot in aanmerking 
komen. Vervolgens zoekt de project-
medewerker binnen de woningvoor-
raad van Woonstad naar passende 
huisvesting voor de deelnemende 
kandidaten. Dit proces wordt op de 
voet gevolgd door een onderzoeker 
die de resultaten bestudeert, zodat 
we er van kunnen leren. Om het aan-
bod van grotere woningen voor ge-
zinnen te verruimen, worden tevens 
gesprekken gevoerd met ouderen die 
volgens de officiële normen, maar 
misschien ook wel feitelijk, te ruim 
wonen. Het streven is om naast de 
stroom ‘van klein naar groot’ en ‘van 
klein naar beter’ óók een ‘van groot 
naar beter’-verhuisstroom op gang te 
brengen. 

Aanmelden
Wijkbewoners die binding hebben 
met het Oude Westen en dringend 
op zoek zijn naar een andere woning 
in het Oude Westen en denken dat 
zij voor deze speciale regeling in aan-
merking komen, kunnen zich melden 
bij Patricia Leeman: tel. 010 – 440 88 
00, email: patricia.leeman@woon-
stadrotterdam.nl of bij Petra van 
den Berg, tel. 010-4361700, email: 
petra@aktiegroepoudewesten.nl 

Al jarenlang staat het Oude Westen in de top 3 van populairste wijken van 
Rotterdam. Voor leegkomende huurhuizen in de wijk staan steevast een paar 
honderd mensen in de rij. Het is moeilijk voor Oude Westenaren om binnen 
hun eigen wijk te verhuizen. Een mix van redenen speelt een rol. Zo is er een 
grote concurrentie tussen woningzoekenden, is het aanbod van vrijkomende 
gewilde woningen zeer beperkt en wordt een deel van de huurwoningen 
verkocht door de woningcorporatie. Ook krijgen wijkbewoners die vanwege 
sloop of grote renovatie een ander huurhuis nodig hebben voorrang. 

foto: Joop Reijngoud
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 Verborgen bedrijvigheid 

  Drie Gratiën

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vak-
man/vrouwschap of voor werkcombinaties. Ze hebben vaak geen etalage, 
wel een mooie website en de kenners weten hen te vinden. De Buurtkrant 
gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de zijstraten. Nummer 39 
vonden we in de Bloemkwekersstraat en Schietbaanstraat.

Carlo Randolfi
Cultureel ondernemer

Hangende pegels
Onlangs verhuisde Carlo Randolfi met zijn 
winkel van de Mauritsstraat naar de Bloem-
kwekersstraat in het Oude Westen. De naam 
van zijn winkel, Speelonk Music Store, is 
ontstaan door het oefencentrum voor mu-
zikanten dat hij daarnaast runt in de Schiet-
baanstraat. Carlo: ‘Je komt daar binnen in een 
kelder waar allerlei stalen binten uit het pla-
fond omlaag steken, net als stalactieten (van 
die hangende pegels) in een grot. Daarnaast 
is het natuurlijk een Speelhonk.’ Er  is dus de 
Speelonk Studio en de Speelonk Music Store. 
Hoe is dat allemaal begonnen?

Carlo: ‘Ik werkte al in de jaren ‘80 als manager 
voor bands. Ik had er vier onder mijn hoede: 
Extra Large, The Name, The Rox en nog een 
meidenband, Heavy Emanuelle. Mijn broer 
was drummer en speelde onder andere in 
The Idols. In 1987 begon een vriend van mijn 
broer, Werner van Woudenberg, een pandje 
in de Schietbaanstraat te exploiteren als oe-
fenruimte. In 1989 nam ik het van hem over.’ 
Inmiddels was Carlo’s broer een muziekwinkel 
aan de Nieuwe Binnenweg begonnen, en ook 
die werd door Carlo voortgezet. Ze verkoch-
ten eerst alleen 2e hands, maar geleidelijk aan 
ook mooie nieuwe spullen. Carlo: ‘Dat was 
de leukste tijd. De Binnenweg was nog een 

behoorlijk ruig gebied; met de tippelzone 
G.J. de Jonghweg vlak in de buurt waar de 
nodige criminaliteit omheen hing. Maar 
met de winkeliers waren we een hechte 
club, een vriendenclubje dat samen de hort 
op ging als de winkels dicht waren. We 
noemden onszelf De Loge’. 
Waar Carlo tien jaar lang zat, zit nu ‘Het 
Derde Servies’. Tja, de Nieuwe Binnenweg 
anno 2014 draagt nog hier en daar de 
sporen van die ‘heavy’ periode, maar er is 
veel veranderd. 

Speelonk Music Store verhuisde naar de 
Mauritsstraat, zijstraat van de Oude Bin-
nenweg, en dat beviel lange tijd prima. Café 
de Twijfelaar, dat later werd omgedoopt in 
Exit, zat er en dat leverde Carlo klandizie 
op, want er traden veel bands op en er 
liepen veel mensen door de straat. Maar de 
Exit ging vorig jaar failliet en nu is de straat 
aan het verpauperen door achterstallig on-
derhoud en leegstand, vindt Carlo. ‘In 1999 
tekende ik het contract met Woonstad voor 
mijn winkelruimte, en toen werd al gezegd: 
“In 2005 gaan we hier renoveren.” Maar er 
is nog niks gebeurd. Echt zonde van zo’n 
mooie, historische straat.’ 
Dit was de belangrijkste reden voor Carlo 
om naar een andere plek uit te zien. ‘Zo’n 

zijstraat is altijd lastig, mensen lopen je mak-
kelijk voorbij. Het bord dat ik op de hoek 
van de Oude Binnenweg had staan, mocht 
op een gegeven moment niet meer. Die 
dingen mogen tegenwoordig niet verder 
dan 1 meter van je eigen pand staan!’

Broodmes
In de Speelonk Music Store is twee keer 
ingebroken in de Mauritsstraat-periode. 
De dieven waren gelukkig geen experts in 
de muziekbusiness: de beste gitaren lieten 
ze staan. Daarnaast werd Carlo een keer 
overvallen door een man met een groot 
broodmes. ‘Ik stond alleen in de zaak, en hij 
leek vast van plan mij neer te steken. Ik weet 
niet meer waar ik de moed vandaan haalde, 
maar ik pakte zijn arm vast om het mes uit 
mijn buurt te krijgen, en wist hem uiteinde-
lijk de deur uit te werken. Buiten stond een 
handlanger, en samen vluchtten ze weg. 
Het mes bleef achter, maar de daders zijn 
nooit gepakt.’ 
Is Carlo sindsdien banger geworden? Laco-
niek: ‘Nee, eigenlijk niet. De angst van het 
begin, ebt langzaam weg. Je pakt de draad 
gewoon weer op.’ En dat terwijl hij prak-
tisch altijd alleen deze winkel heeft gerund. 
Bewonderenswaardig! 

Breaking bands
Ondanks alles heeft Carlo in de veertien jaar 
Mauritsstraat een goeie tijd beleefd. De Exit 
was een geregelde klant; het kwam vaak 
voor dat ze daar nog wat muziekspullen, 
kabeltjes of wat dan ook nodig hadden. 
Ook als het laat was, konden ze bellen en 
kwam Carlo nog even aanfietsen. Boven-
dien was hij er vier jaar lang gastprogram-
meur: elke donderdag boekte hij er twee 
of drie bandjes die hij interessant genoeg 
vond voor op een podium, onder de naam 
Breaking Bands. 
Door de Speelonk oefenruimtes weet Carlo 
letterlijk en figuurlijk wat er speelt in de mu-
ziekwereld. Elke werkdag sluit hij de winkel 
om half zes, gaat even eten thuis en zit dan 
de hele avond weer bij de Speelonk Studio. 
Er zijn drie ruimtes beschikbaar, en er zijn 
trouwens nog dagdelen vrij! Dus ben jij 
muzikant en zoek je nog een goeie plek? Bel 
even naar 010 2600163 of stuur een mailtje 
naar info@speelonk.nl. Voor details kijk op 
www.speelonk.info.

O ja, bijna vergeten: Speelonk Music Store 
is een walhalla voor gitaristen, maar er zijn 
ook allerlei andere kleinere instrumenten te 
vinden. Ga eens kijken in de Bloemkwekers-
straat 145. Het ziet er fris en opgeknapt uit, 
het assortiment is uitgebreid en het is er 
ook nog gezellig. Daar kan geen webwinkel 
tegenop!

Door de Speelonk oefenruimtes weet 
Carlo letterlijk en figuurlijk wat er speelt 
in de muziekwereld.

Drie Gratiën keken bezorgd op mij 
neer. Drie meiden van ongeveer 
14 jaar, een van hen draagt een 
hoofddoekje. Tijdens het bood-
schappen doen op de Lijnbaan 
was ik zonder nadere aankondi-
ging even van de wereld geweest 
en nu zag ik de drie figuren uit 
de Griekse mythologie over mij 
heen gebogen. “Wij hebben 112 
al gebeld” zei het ‘hoofddoekje’, 

die kennelijk de leiding had over de 
groep, geruststellend. Ik probeerde 
overeind te krabbelen en zag de 
aarzeling in hun houding. Moet je 
nou zo’n vreemde man overeind 
helpen ja dan nee? Twee van hen 
namen mij bij de arm en loodsten 
mij een cosmeticawinkel binnen. De 
bedrijfsvoerder van de winkel leek 
niet zo blij met deze optocht in zijn 
domein en werkte ons achter een 

stelling waar ik op een krukje mocht 
gaan zitten.
’Of het al weer een beetje met mij 
ging’, vroeg een van de meiden. 
Ik keek een beetje om mij heen en 
was blij dat ik slechts schuim en een 
scheermesje nodig had als ik op reis 
ging.
“U ziet zo wit”, zeiden de meiden.
“Ja dat ben ik van nature”, zei ik 
dapper, maar dat antwoord bevre-
digde hen niet. 
Zij mopperden wat dat de ambu-
lance op zich liet wachten. Na een 
tijdje kwamen twee geüniformeerde 

mannen met een grote ‘werktas’ 
de winkel binnen; ze gingen mij 
uithoren.
“U gaat met ons naar het ziekenhuis” 
was  hun beslissing en zei troffen 
maatregelen. Er werd een naald voor 
bloedafname in mijn pols gestoken 
en ‘hoofddoekje’ keek snel de andere 
kant op. “Daar kan ik niet tegen” 
zei ze verontschuldigend. Intussen 
had de andere ambulanceman een 
brancard gehaald en daarop werd 
ik als een prins (en tot zichtbare 
opluchting van de bedrijfsvoerder) 
de winkel uit gereden. Na deze 

geruststellende afloop vervolgden de 
Gratiën giechelend en druk twit-
terend hun weg. Er had zich geen 
gelegenheid voorgedaan om ons aan 
elkaar voor te stellen.
In het ziekenhuis werd ik door vak-
kundige EHBO-ers helemaal binnen-
ste buiten gekeerd. Daarna mocht ik 
gelukkig op eigen benen het pand 
weer verlaten, nog onkundig van 
het feit dat dit voorval toch nog een 
staartje zou krijgen.

Gezocht: journalistieke 
speurneuzen
Hoe kan er huiswerkbegeleiding voor leerlingen in 
het basisonderwijs in het Oude Westen komen?
Hoe kunnen moeders/vrijwilligers gezamenlijk hun 
eigen kinderopvang organiseren?
Wat bouwt de ontwikkelaar op de kop van de Van 
Speijkstraat en wie controleert of dat geen dure 
hokjes worden?
Hoe makkelijk of moeilijk is het om momenteel 
Odeon te gebruiken voor wijkactiviteiten? 
Wat zijn de gevolgen van de aanstaande huurver-
hogingen?
Hoe staat het met het plan voor een seniorenwo-
ning in het schoolgebouw Kogelvangerstraat?

De redactie van de Buurtkrant is op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om vragen en vraag-
stukken uit de wijk uit te zoeken, zo nodig op zoek 
te gaan naar inspirerende voorbeelden in andere 
wijken, en daar een stukje over te schrijven.

Enthousiasme vinden we belangrijker dan veel 
ervaring.
Mail: boeket@antenna.nl (Joke van der Zwaard) 

Voorjaarsgedachten 
over de Bajonettuin
Er ontstaan steeds meer ideeën voor een nieuwe invul-
ling van het binnenterrein tussen de Bajonetstraat/
Schietbaanstraat. En nog belangrijker: er zijn steeds 
meer mensen en bedrijven die iets willen doen. Men 
wil gezamenlijk de tuin opnieuw aanleggen en het 
tuinhuisje omvormen tot een (verwarmd!) theehuis, 
een ontmoetingsplek voor iedereen die de tuin be-
zoekt. De nieuwe en oude tuinders gaan samenwerken 
met de anderen tuinders in de buurt.
Ook zin om mee te doen? Mail: info@wolbertvandijk.eu 

Pleinen heringericht

Mariaplein

Josephplein



door Anna Penta

Moestuin van Nicole
Met Nicole Buis uit de Josephstraat sta ik op een 
koude dag eind januari in het ooit zo groene 
paradijsje in het hart van het Oude Westen. Ni-
cole is vanaf het begin bij het project betrokken 
geweest, en al die tijd heeft ze in de Tussentuin 
haar eigen moestuintje bijgehouden. ‘In het 
eerste jaar was het heel lastig groenten verbou-
wen,’ vertelt ze. ‘Het was bijna dode grond, die 
we flink hebben moeten bemesten. De grond 
was zo dik als klei en dus hebben we greppels 
rond de kavels gegraven, voor water. Nu is de 
grond veel losser en loopt het water goed weg. 
Je ziet ook steeds meer wormen.’

Vergeten knolgroente
In Nicoles moestuin groeit de aardpeer, ook 
wel topinamboer genoemd, overvloedig. Het 
gaat hier om een eersterangs vergeten groente, 
die het vooral goed doet in tijden van oorlog 
en hongersnood. Het is dan ook een uiterst 
makkelijk te telen moestuingewas dat overal 
en vooral heel snel groeit. ‘Het is een heel 
goedkope groente,’ voegt Nicole toe. ‘Je stopt 
gewoon een kleine aardpeer in de grond en 
die zal zich ondergronds uitbreiden.’ Met hulp 
van haar tweejarige zoontje Lou is ze intussen 
begonnen met het oogsten van aardperen. Ze 
legt een 
stapeltje voor mij apart en ik vraag haar om 
enkele bereidingstips. Die geeft ze:

1. Snijd de aardpeer in dunne plakjes, bak   
 deze en bestrooi ze met zout.
2.  Kook de aardperen en maak er puree van.
3.  Verwerk de knollen in de soep (vooral   
 exemplaren die langer dan drie dagen 
 liggen en wat zacht zijn geworden).

de zaadjes vallen van de plant voor de vogels. 
In het voorjaar begin ik weer.’ Petra doet aan 
‘beheerste wildgroei’. Ze houdt niet van dat 
hele strakke. Terwijl we vanuit de woonkamer 
uitkijken op haar terras, zien we hoe in diverse 
bakken de blauwe druifjes/tulpjes/hyacintjes 
opkomen. De kunstenares, die al 25 jaar in 
de Gaffelstraat woont, heeft de bolletjes vorig 
jaar laten drogen en in het najaar her en der in 
de grond gestopt. Veel planten zijn overigens 
spontaan opgekomen, zoals clematis, digitalis, 
muurbloempje en lavendel. Hoe dat mogelijk is? 
‘Misschien via vogelpoepjes,’ overdenkt Petra. 
‘Of er zat zaad in de aarde.’

Behalve planten brengen ook vogels graag een 
bezoekje aan Petra’s tuinterras. Ze somt ze op: 
koolmees, pimpelmees, merel, houtduif (twee 
stuks), ekster (af en toe), puttertje (één keer 
gezien), roodborst, winterkoning (incidenteel), 
boomklever, gaai (‘Vlaamse gaai’ is tegenwoor-
dig niet meer correct), mus. Een aantal maanden 
lang liep er ook nog een jonge haan op het ter-
ras, die was komen aanlopen in de Tussentuin. 
‘Tommie was heel tam, hij volgde ons overal in 
huis,’ zegt Petra vertederd. Met acht maanden 
was de haan echter het stadsterras ontgroeit en 
verhuisde hij naar het platteland. 

Nog één tip wil Petra de lezer van deze buurt-
krant nageven: pinda’s zijn in het voorjaar geen 
geschikt vogelvoer. De jonge vogels verteren 
pinda’s slecht, en kunnen er bovendien in stik-
ken.

Tot slot
Tot zover dit Rondje Groen met een terugblik 
op de Tussentuin in de Gaffelstraat, de tijdelijke 
tuin die door bewoners van het Oude Westen is 
bedacht en gerealiseerd. Verschillende personen 
hadden er hun eigen moestuintje, dat na veel 
zorg en toewijding een flinke hoeveelheid zelf-
geteelde groente opleverde. Hoogstwaarschijn-
lijk was 2013 het laatste jaar dat in de Tussentuin 
getuinierd kon worden. Maar omdat de bewo-
ners van het Oude Westen van groen houden 
en voortvarend genoeg zijn, kan het slechts een 
kwestie van tijd zijn tot de geschiedenis zich 
herhaalt − waar dan ook in het Oude Westen.

Carolines oogst
Caroline Rovers woont aan de Mathenesserlaan en 
kweekt net als Nicole groenten op haar eigen stukje 
grond in de Tussentuin. Ze had al enige ervaring 
met moestuinieren, want eerder verbouwde ze 
kruiden en groenten in sinaasappelkistjes op haar 
balkon. ‘Dat leverde niet veel op,’ blikt ze terug. 
‘Aan het eind van het seizoen had ik een piepklein 
pompoentje, een kleine portie rucola en twee 
sperziebonen.’ Hoe anders was dat vorig jaar, haar 
eerste Tussentuin-jaar. Ze somt op: ‘Courgette, to-
maten, veldsla, aardappels (blauwe koopmans, erg 
lekker), snijbiet, rode biet, wortels, sperziebonen, 
(één) komkommer.’ De oogst was zo overvloedig 
dat Caroline soms noodgedwongen een deel aan 
een toevallige passant weggaf. Op de vraag wat 
haar favoriete groente van al die groenten was, 
antwoordt ze: courgette. Ze heeft er ook een lek-
ker recept voor:

‘Snijd de courgette in lange, heel dunne linten (zo 
dun als spaghetti). Roerbak deze kort, tot ze beet-
gaar zijn. Meng ze door spaghetti “al dente”. Het 
gerecht heeft verder niets meer nodig dan zout, 
basilicum en olijfolie.’

Petra van de overkant
De blauweregen en kamperfoelie die tegen het 
hekwerk van de Tussentuin op groeien staan er 
in deze tijd van het jaar wat schriel bij. Voordeel 
daarvan is dat we er dwars doorheen kunnen 
kijken. Daardoor missen we Petra Houtman niet, 
die toevallig langsloopt. Petra is een bekende van 
de Tussentuin; ze heeft er óók een stukje grond. 
Interessanter is op dit moment echter haar eigen 
terras, zo blijkt na een kort groengerelateerd 
praatje. Ik mag daarnaar komen kijken, aan de 
overkant van de Tussentuin.

Beheerste wildgroei
Petra’s terras doet onstads aan. Hoewel het er 
op dit moment wat kalig en doods uitziet, is het 
er rustig als in een dorpspolder. In de winter laat 
Petra de natuur haar gang gaan. ‘In het najaar 
laat ik de boel versterven,’ legt ze uit. 
‘Ik heb het idee dat dat beter is. De dode 

planten bieden bescherming tegen de vorst, en 

Detail van Petra’s stadsterras met nieuw leven verborgen in de bakken

De 2-jarige Lou met aardappeloogst in de Tussentuin

Door Caroline in de Tussentuin verbouwde vleestomaten, 

sperziebonen  en (één enkele) komkommer
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Wie kent niet de Tussentuin in de Gaffelstraat? Deze door buurtbewoners 
zelf aangelegde tuin heeft een relatief korte maar heftige bloeitijd gekend. 
Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wanneer het doek defini-
tief valt ten gunste van nieuwbouwwoningen, maar herinneringen ophalen 
aan betere tijden is ook leuk en leerzaam. ‘Rondje Groen’ praat met enkele 
houders van moestuintjes in de Tussentuin.


