
Van de straat geplukt:
Madelon Stoele2 7

w w w . a k t i e g r o e p o u d e w e s t e n . n l

buurtkrant

Oude Westen Ja
ar

ga
ng

 4
4 

nr
. 

7

Verborgen Bedrijvigheid
Joline Jolink

Duivenactie in 
de Adrianabuurt3

Een uitgave van Aktiegroep Het Oude Westen • Gaffelstraat 1-3 • 3014 RA  Rotterdam • 010 436 1700

SEPTEMBER 2014

Pagina 4,5 en 6:

Nieuws van de 
instellingen 
in de wijk

Rommelmarkt op het 
Gerrit Sterkmanplein

• Radar • Humanitas De Leeuwenhoek  
• Pameijer • Laurens Antonius Binnenweg
• Gezondheidscentrum St. Mariastraat

De Verhalenbazaar

Rijnhoutplein 3 
3014 TZ  Rotterdam

www.leeszaalrotterdamwest.nl 
www.twitter.com/leeszaalwest 
www.facebook.com/leeszaal rotterdamwest

puntkomma muziek Muziek — beelden — gedichten

vrijdag
12 September, 20.00 UUr
vrijdag
12 September, 20.00 UUr

www.leeszaalrotterdamwest.nl

12 September, 20.00 
entree € 10

programma

Michiel Braam & Greetje Bijma:  
piano & stem

Johan van der Keuken,  
Bouwine Pool, Ramsey Nassr: 
korte films

Willem Kerssemeijer:  
restauratie wandschildering

Martijn den Ouden: gedichten

Een tuin maken kost tijd. Een 
collectieve buurttuin kost uiter-
aard meer tijd. Wie wil wat? 
Wat komt waar? Hoe moet het 
er in zijn geheel uitzien? Daar 
moet je het  met elkaar over 
eens worden. De afgelopen 
maanden is er veel gebeurd in 
de Buurttuin de Bajonet. De 
puzzelstukken vallen op hun 
plek.  

In juli is er elke zaterdag van 11 tot 
16 uur in de tuin gewerkt. De tuin 
is leeggehaald, rotzooi is verzameld, 
15 meter schutting is afgebroken en 
zes bomen zijn ontdaan van klimop. 
Nicole Buis heeft haar appelboom 
uit de Tussentuin verplaatst naar 
Tuin de Bajonet en de boom heeft 
ons al zes appels gegeven. Moniek 
Moti heeft daar vervolgens het eer-
ste gerecht van gemaakt, namelijk 
Surinaamse sambal. Hopelijk is dit 
de start van veel meer culinaire 
activiteiten, want we gaan een 
keuken maken in het Theehuis van 
de tuin en de bedoeling is dat er 
veel gekookt, gebakken, gegeten en 
gedronken gaat worden.

Op 18 augustus is hovenier Verheij 
in opdracht van Woonstad gestart 
met het opknappen van de tuin. Nu 
gaat het snel. In vier weken zal het 
binnenterrein veranderd worden in 
een echte tuin met mooie klinker-
paden, een terras en een waterput. 
Vanaf half september kunnen de 
planten erin en kan er verder ge-
bouwd worden aan de tuin. Het na-
jaar is een perfecte tijd om een tuin 
aan te leggen. Omdat de planten er 
dan al in staan, kan volgend jaar de 
lente extra vroeg beginnen in Tuin 
de Bajonet.

Tuin de Bajonet 
Stapje voor stapje

Heb je zin om te helpen met het 
maken van een kindertuin, een vij-
ver, een moestuin? Of wil je andere 
dingen in de tuin gaan doen, zoals 
dingen maken of eten klaarmaken? 
Wat zou je willen leren? Alle ideeën 
zijn welkom en wij gaan dan samen 
proberen om deze wensen te 
verwezenlijken. Wil je op de hoogte 
blijven van de activiteiten, meld je 
dan aan voor de nieuwsbrief Tuin 
de Bajonet. Deze versturen we via 
de mail. 

Meld je aan via tuindebajonet@
gmail.com en like ons op 
www.facebook.com/tuindebajonet. 
Je mag je idee natuurlijk ook via de 
Aktiegroep doorgeven. 

Echte Rotterdammers, wat 
maken we nou?
Op 18 september om 15 uur orga-
niseren Tuin de Bajonet, Stichting 
Tussentuin en Museum Rotterdam 
een bijeenkomst in de Bajonettuin 
over het maken van een collectieve 
binnentuin. Hoe organiseer je het 
onderhoud en op welke manier 
betrek je omwonenden erbij? Al-
lerlei mensen van andere tuinen en 
experts worden uitgenodigd om 
in discussie te gaan met elkaar. We 
gaan ook een kijkje nemen in de 
Jacobustuin. De uitkomsten worden 
opgenomen in de nieuwe tentoon-
stelling van Museum Rotterdam; 
Echte Rotterdammers, wat maken 
we nou? Iedereen is welkom op 
deze middag om vragen te stellen, 
mee te denken en inspiratie op te 
doen. 

Op avontuur in 
de stadsnatuur
Een fl inke groep kinderen uit het 
Oude Westen kon deelnemen aan 
Vakantiekamp 2014, bedoeld voor 
kinderen die door omstandigheden 
niet op vakantie kunnen. Een van 
hen, Jonathan, won daar een prijs 
voor het mooiste antwoord op de 
vraag waarom je happy wordt van 
Rotterdam. ‘Door het samenleven 
in Rotterdam’ was zijn antwoord. 
Hij ontving de prijs (een kerstdiner 
voor het hele gezin in een Rotter-
dams restaurant) uit handen van 
mevrouw Khaddouj Aboutaleb, 
beschermvrouwe van dit kinder-
kamp. Zij had ook haar man 
meegenomen.  

Op 31 augustus streek de verhalenbazaar neer in een zonovergoten Wijkpark Oude Westen.In 5 prachtige tenten wer-
den bekende en onbekende verhalen verteld en af en toe werden de kinderen in het verhaal betrokken.
Er waren niet alleen verhalen.Veel plezier werd er beleefd aan het bellen blazen, schilderen, schminken en het bouwen 
met bamboestokken. 



Onverwachte ontmoetingen
Interesse in de medemens is onge-
twijfeld ook de reden geweest dat 
Madelon ooit koos voor een studie 
culturele antropologie. Een gede-
gen wetenschappelijke opleiding. 
“Ik vind kwalitatief onderzoek 
superleuk, maar al dat rapporten 
schrijven best saai. Ik houd erg van 
onverwachte ontmoetingen, de 
schoonheid van het moment.” Zo’n 
mooi moment had ze bijvoorbeeld 
een keer aan de Mathenesserweg, 
met twee stratenmakers die in hun 
oranje vestjes bij haar kwamen zit-
ten. Een van hen was heel open-
hartig en spraakzaam, hij bleek in 
diezelfde straat te zijn geboren.
“Natuurlijk zijn er ook ongemak-
kelijke gesprekken, als mensen 
niet echt willen praten, of juist een 

Buurtkrant Oude Westen pag 2

Het is niet geheel toevallig dat 
juist deze dame geplukt is deze 
keer; u hoeft slechts een blik 
te werpen op de achterpagina 
van deze krant om te weten 
hoe de vork in de steel zit. 
Madelon gaat vanaf de vol-
gende editie van de Buurtkrant 
verslag doen van haar ontmoe-
tingen met Oude Westenaren 
onder de noemer Koffi e Voor 
Geluk. Daar willen we meer 
van weten... 

Achterkantschrijver
Madelon woont in een leuk huis 
aan de Nieuwe Binnenweg. In een 
deel waarvan men vroeger zei: “Dat 
is nog nèt het goeie gedeelte”. 
Dat was voordat ook het “slechte 
deel” (voorbij het kruispunt met 
de ‘s-Gravendijkwal) grondig werd 
opgeknapt, en nu bijna nog leuker 
dreigt te worden dan het “goede 
deel”. Madelon: “Lange tijd wist ik 
niet eens dat dit bij het Oude Wes-
ten hoorde! De Buurtkrant ontving 
ik soms wel, soms niet. De rubriek 
‘Rondje Groen door ons Oude Wes-
ten’, met die fl eurige foto’s, ach-
terop de krant, vond ik mooi. Toen 
viel mijn oog ineens op de oproep: 
“Achterkantschrijver gezocht!”.

Nu wil het geval dat Madelon 
schrijver is, èn journalist. Ze schrijft 
bijvoorbeeld voor het glossy maga-
zine INN010, een blad over inno-
vatie in de Regio Rotterdam. Maar 
ze is ook de initiatiefnemer van 
Koffi e Voor Geluk, dat nu twee jaar 
loopt en volop in ontwikkeling is. 
“Het is heel simpel. Ik ga de straat 
op, maak ergens een gezellig zitje, 
en bied voorbijgangers een kopje 
koffi e aan. De gesprekken die dan 
ontstaan, dat is waar het mij om 
gaat. Je weet nooit van tevoren hoe 
het gaat lopen, dat is spannend. 

beetje opdringerig worden. Ook 
dat hoort erbij en je moet er op 
een tactvolle manier mee omgaan. 
Soms vinden mensen het zo gezel-
lig dat ze niet meer weggaan. Dat 
is ook okee. Dan blijven ze gewoon 
zitten tot ik uiteindelijk de boel 
weer in ga pakken.”

Koffi e en koekjes
Hoe gaat Madelon eigenlijk op 
pad? “Ik vervoer alles op de fi ets. 
Met zo’n krat voorop, gevuld 
met kopjes, lepeltjes, een vrolijk 
gekleurd tafelzeiltje, melk en suiker. 
Achterop heb ik een stapel krukjes. 
De koffi e en de koekjes verzorg ik 
in principe niet zelf; die probeer ik 
los te peuteren op de locatie die ik 
gekozen heb. Bijvoorbeeld bij een 
café of winkel, en misschien heeft 
de bakker wat koekjes over die niet 
meer verkocht kunnen worden. Dat 
gaat in het algemeen prima. Het 
Egyptische eethuis Habibi op het 
Rijnhoutplein bijvoorbeeld, reageer-
de meteen enthousiast. Soms krijg 
ik minder positieve reacties, zoals in 
het Westerpaviljoen... Ik werk met 
wat er ter plekke voorhanden is. Als 
het meezit kan ik wat stoelen of een 
tafeltje lenen van een winkel.
Ik doe het trouwens niet alleen, er 
is altijd iemand bij, meestal mijn 
vriendin Ellen Laluan. Zij is een 
oude studiegenoot van mij, die later 
ook nog bij hetzelfde onderzoeks-
bureau heeft gewerkt als ik.”
Na haar vertrek bij dat bureau werd 
Madelon zzp’er, en is dat nu alweer 
acht jaar. Haar bedrijf doet in ‘con-
cept, tekst en onderzoek’. Ze geeft 
lessen en colleges aan verschil-
lende scholen. Maar een ander heel 
belangrijk ding voor haar is muziek. 
En dan vooral percussie, de djembe 
uit Afrika en de Cajón, een soort 
trommel-kist die oorspronkelijk uit 
Peru komt. Ze is afgestudeerd in 
Muziek en Dans in Senegal en geeft 
regelmatig muzieklessen en -work-
shops in opdracht van bijvoorbeeld 
bedrijven.
“Maar het àller-, àllerleukste vind 
ik de journalistiek. Ik schrijf vooral 
graag over duurzaamheid en sociale 
thema’s.”

We zien dan ook vol verwachting 
uit naar haar eerste Koffi e Voor 
Geluk-verslag uit het Oude Westen 
op de achterkant van deze krant! 
Dat worden mooie verhalen, dat 
kan bijna niet anders. En wil je meer 
weten over het werk van Madelon: 
zie www.madelonstoele.nl 

Madelon 
Stoele

Maar het le-
vert àltijd 
bijzondere 
momenten 
op.” 
Het mooie 
van Koffi e 
Voor Geluk 
is natuurlijk, 
dat mensen 
niet gewend 
zijn dat er 
zomaar 
op straat 
een bakje 
leut wordt 
aangebo-
den, zonder dat daar iets voor 
terug wordt verwacht. Hoe wordt 
er eigenlijk gereageerd? Madelon: 
“Een fl ink deel, ongeveer veertig 
procent, gaat er niet op in en loopt 
door. Vaak bedanken ze beleefd, 
maar ze hebben geen tijd of wat 
dan ook. Of ze vertrouwen het 
gewoon niet. Maar meer dan de 
helft gaat op mijn uitnodiging in, 
soms als ze voor de tweede keer 
langskomen. Dan gaan ze zitten, 
sommigen vragen al snel waarom ik 
dit doe. Dan leg ik uit dat ik graag 
contact maak met mensen die ik 
nog niet ken, omdat persoonlijke 
verhalen mij boeien. Ik word echt 
geraakt door wat ik hoor. Er zijn 
zoveel mensen die nooit eens bij 
iemand hun hart kunnen uitstorten. 
Er kwam eens een vrouw bij me 
zitten die op een gegeven moment 
huilde van ontroering. Ze vond het 
zo bijzonder dat er iemand was die 
oprecht interesse in haar had. 
En onvoorwaardelijk, dat is heel 
belangrijk. Ik vraag niet naar 
namen, en streef er niet naar om 
zoveel mogelijk gesprekken te 
voeren - de kwaliteit is belangrijker 
dan de kwantiteit. Het inspireert mij 
trouwens ook als schrijver.”

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen

(12) De Jurk

SPIRIT 55+

“Ik houd erg van 
onverwachte 

ontmoetingen, 
de schoonheid 

van het moment”

Dinsdag
23 september:
Netwerk-
bijeenkomst 
voor 55+ers
Op 23 september a.s. organiseert 
Spirit 55+ een netwerkbijeenkomst 
over de vraag of Rotterdam-Cen-
trum “seniorproof” is en/of wordt. 
Dit is een vervolg op een eerdere 
bijeenkomst in januari van dit jaar 
waar een manifest over dit onder-
werp werd aangeboden aan het 
toen nog zittende deelgemeentebe-
stuur. Dat manifest is gebaseerd op 
gesprekken met vier groepen oude-
ren over wat er op het gebied van 
wonen, woonomgeving en welzijn 
gedaan moet worden om ouderen 
de kans te geven zolang mogelijk 
in eigen huis (en omgeving) te 
blijven wonen. Het is inmiddels ook 
bij de gebiedscommissie onder de 
aandacht gebracht.

De lijst met wensen en knelpunten 
uit het manifest is recent omgezet 
in een “voorstel tot actie”, zodat er 
ook echt wat mee wordt gedaan 
en men dus daadwerkelijk tot 
actie overgaat. Daarom kregen de 
gebiedscommissie en een aantal 
relevante maatschappelijke organi-
saties half augustus al een uitno-
diging voor de bijeenkomst op 23 
september, inclusief het  “voorstel 
tot actie”. Wij hopen straks van hen 
te horen wat zij met die voorstellen 
gaan doen.
Maar het zou mooi zijn als er ook 
fl ink wat ouderen dat dringende 
verzoek tot actie kracht bij komen 
zetten. 55plussers woonachtig in 
het centrumgebied zijn dus allemaal 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst 
om hun steentje bij te dragen. 
Indien u een samenvatting van 
het manifest plus het “voorstel tot 
actie” wilt ontvangen, stuurt u dan 
een mailtje naar: info@spirit55plus.
nl 

Netwerkbijeenkomst Spirit 
55+: 23 september 2014
Van 15.15 tot 17.30 uur 
(van 14.45 tot 15.15 inloop) 
In sociëteit Matrix, 
Mauritsstraat 16, Rotterdam
Het is gratis en vooraf 
aanmelden is niet nodig.

Daar waar nu het wijkpark ligt, was voor 1902 
een strook land tussen twee slootjes met 
één huis erop. Het Oude Westen was in die 
tijd een heel katholieke wijk en op dat stuk 
land moest een katholiek gebouw neergezet 
worden. Dat werd het Rooms-Katholieke 
Wees- en Armhuis. In de jaren vijftig is de 
bevolking veranderd en kwamen er bejaarden 
in. In de periode 1966-1971 werd het Wees- 
en Armhuis verbouwd en kreeg het de naam 
Simeon en Anna.
De jaren zeventig van de vorige eeuw waren 
ook in het Oude Westen roerige tijden. De Ak-
tiegroep was opgericht, de stadsvernieuwing 
begon en er werd gelijk gedacht aan een 
wijkpark ergens achter Odeon en Simeon en 
Anna. Architect Pietro Hammel kreeg de op-
dracht om een plan te maken. De bestuurders 
van Simeon en Anna lagen dwars, zij wilden 
pas een park als zij helemaal klaar waren met 
de nieuwbouw, 

maar met steun van de medische leiding 
kwam de projectgroep stadsvernieuwing 
tot overeenstemming. In maart 1986 werd 
met de sloop begonnen en kon het wijk-
park worden ingericht.

Voordat de sloop begon, moest Simeon 
en Anna zijn spullen kwijt en daar begint 
mijn verhaal. Samen met een vriendin ben 
ik gaan kijken en ze hadden er prach-
tige gordijnen. Ik weet niet meer of ik ze 
betaald heb, maar ik heb ze meegenomen. 
Ik wilde er een jurk van maken; we hadden 
al eerder in winkels gekeken hoe zo’n jurk 
gemaakt moest worden. We tekenden een 
patroon en verfden de lappen. Het verfbad 
werd steeds verder verdund, zodat er drie 
kleuren bruin ontstonden. We zochten er 
een andere stof bij en zetten de jurk in el-
kaar. Uiteindelijk heb ik die jurk niet zo vaak 
gedragen, want hij was te zwaar. 
Marianne Maaskant.
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Vandaag moet ik er rekening 
mee houden dat Hare Majes-
teit mijn zuster Ans mij weer 
met een bezoekje zal vereren 
en, jawel hoor, prompt op tijd 
staat zij beneden aan de trap. 
Hijgend komt ze naar boven en 
verzucht dat zij blij is dat zij in 
een woning met een lift woont. 
Dat is inderdaad wel prettig. 
Anderzijds is het goed, zeker 
voor oudere mensen, om wat in 
beweging te blijven.
Zij heeft een krant mee geno-
men en toont mij een artikel 
over de nieuwbouw in Nieuw 
Crooswijk. “Moet je eens lezen. 
Schitterende architectuur. De 
gemeente zorgt maar goed voor 
jullie soort mensen.” Zij heeft 
mij gelijk al weer boven op de 
kast.
“Ans, wij zijn geen ‘soort’; wij 
zijn gewoon mensen als ieder 
ander op de wereld. Ten twee-
de; het zijn overwegend huren 
die veel mensen niet kunnen 
betalen. En ten derde, en dat 
is het grootste schandaal; waar 
zijn al die mensen gebleven die 
het veld moesten ruimen voor 
deze nieuwbouw?”
Ans haar mond valt open. “Jij 
moet ook altijd kritiek leveren.” 
Alsof zij niet altijd overal com-
mentaar op heeft.
“Ans, de mensen die daar vroe-
ger woonden, kenden elkaar, 
spraken met elkaar op straat, 
zaten samen in clubs en deden 
andere activiteiten, maakten ook 
wel ruzie met elkaar. Kortom, 
er was een sociale structuur 
en die is door de uitverhuizing 
naar allerlei andere wijken teniet 
gedaan. Die sociale structuur 
is voor de meeste mensen 
belangrijker dan een lift, al zou 
je dat op het eerste gezicht niet 
direct zeggen. Vooral veel ou-
dere mensen raken hun sociale 
steunpunten kwijt en hebben 
minder mogelijkheden om dat 
weer op te bouwen. Vereenza-
ming ligt op de loer. En hier en 
daar begint men ook al weer 
etnische groeperingen bij elkaar 
te huisvesten alsof men van het 
verleden niets heeft geleerd. De 
architectuur mag dan mooi zijn, 
maar de gemeente voert een 
slecht volkshuisvestingsbeleid.”
Ans kijkt mij aan alsof ik de 
koran in het Arabisch sta te de-
clameren. Zij snapt er niets van 
en om ons gesprek een andere 
wending te geven, vraagt zij om 
koffi e. 

Oplage: 5000, verschijnt 10 x per jaar.
Aktiegroep Het Oude Westen 
Gaffelstraat 1, 3014 RA Rotterdam 
010-436 1700 
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Redactie:  André Hart, Marianne 
Maaskant, Rob van der Meulen, Trifon 
Papalazarou, Piet Slijkerman en Joke van 
der Zwaard
Medewerkers aan dit nummer: 
Mariette Groot,  Heleen van der Linden en 
Karin Vosters
Lay Out: Han Snaaijer en Jim van der Put 
Fotografie: Marianne Maaskant e.a.
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Schoonmaakkosten en boete
Wanneer wordt vastgesteld dat 
men voert, worden deze mensen 
door medewerkers van Woonstad 

Vanaf 16 september verandert de 
Leeszaal op elke dinsdag van 18.00 
tot 20.00 uur in Café NL. 
Café NL is een initiatief van Rianne 
Polak, taaldocente van vluchtelin-
genwerk. Haar lesgroep bestaat uit 
19 hoogopgeleide vluchtelingen 
uit de hele wereld die naast hun 
lessen Nederlands graag ‘gewone 
gesprekken’ met Nederlandstaligen 
willen voeren. Om de taal beter te 
leren, maar ook om Nederland, Rot-
terdam en Rotterdammers beter te 
leren kennen. In de Leeszaal kan je 
altijd wel een gesprek voeren, maar 
er moet ook een zekere rust zijn 
om te lezen en te werken. Tijdens 
Café NL mag de geluidsknop wat 
harder aanstaan. Dan zitten overal 
in de Leeszaal gemixte groepjes van 

nieuwkomers en ervaren Rotter-
dammers met een kopje thee, koffi e 
of iets anders met elkaar te praten. 
Waarover? Ja, dat bepalen ze zelf, 
net zoals in een gewoon café. 
De mannen en vrouwen van de les-
groep hebben er zin in en nodigen 
bij deze Oudewestenaren uit om 
langs te komen. We gaan natuurlijk 
Nederlands spreken met elkaar, 
maar u hoeft niet perfect Neder-
lands te spreken. U moet het vooral 
leuk vinden om kennis te maken 
met nog onbekende anderen en om 
uw kennis met hen te delen. Om 
u een idee te geven van wie u op 
dinsdag om 18 uur in de Leeszaal 
kunt ontmoeten, hebben een aantal 
cursisten iets over zichzelf opge-
schreven.      

Café NL in de Leeszaal
Elke dinsdag van 18 tot 20 uur

Sanjana Pakhrin (27) uit Nepal. 
In mijn land was ik in kleine klassen 

de leerkracht. Ik zou willen schrijven, 
een verhaal, gedicht.... Ik hou ook 
van koken, en het spreken en leren 
van de Nederlandse taal. Ik hou van 

Nederland, want mensen zijn hier erg 
behulpzaam en er is vrede. Maar ik 
hou niet van alles, want hier is veel 

te koud.

Murat (28) uit Oost-Turkestan. 
Twee jaar geleden ben ik met mijn 

vrouw naar Nederland gekomen. We 
hebben een kind nu, en we wonen 
in Rotterdam. Mijn eigen taal is Uy-

ghurs, en ik kan ook Chinees spreken. 
Nu leer ik nederlands, ik kan nu een 

beetje Nederlands spreken .

Amer (38). Ik ben een schilder en 
ontwerper, ik spreek Engels, Russisch 

en  Arabisch en ik wil Nederlands 
beter leren spreken. Ik hou van kunst, 
muziek, boeken en sport (voetbal en 

basketbal)

Alex uit Syrie. Ik werkte als gids in 
Tunesie en Egypte, ik legde de ge-

schiedenis van deze landen uit. Mijn 
hobby is naar kunst kijken. Ik houd 

van ikeban (bloemschikken). Ik spreek 
3 talen: Arabisch, Engels, Bulgaars). 
Ik zoek naar een aardig persoon om 

Nederlands te spreken.

Ibrahim (36) uit Syrie. Ik ben 
tandarts. Ik vind het leuk om te lezen 

en muziek luisteren en kennisma-
ken met goede mensen. Ik spreek 

Engels, Frans. Arabisch en een beetje 
Nederlands.

Dikran Dono (31) uit Syrië. Ik ben 
geboren in een kleine stad Kamishli, 
in het Noord-Oosten van Syrië op de 
grens van Turkije. In 2002 verhuisde 
ik naar Aleppo, de tweede grootste 
stad in Syrië, om mijn studie in het 
programmeren van computers te 

voltooien. Na het afstuderen bleef ik 
er voor werk tot 2013. Toen begon 

de oorlog en de situatie wordt steeds 
gevaarlijker, dus laten we bidden voor 
de mensen die er lijden en die oorlog 

willen beëindigen. Ik ben een jaar 
geleden in Nederland gekomen. Het 
is voor mij als een nieuw live systeem: 

nieuwe taal en nieuwe vrienden. Ik 
hou van het land en de vriendelijke 
mensen. Ik doe nu een Nederlands 
cursus met een heel leuke groep, en 
leraren die ons helpen en motiveren 
om het sneller te leren. Ik breng mijn 
tijd door met het leren van Neder-

lands, zoeken naar een baan en mijn 
hobby’s, zoals zwemmen, op zoek 
naar nieuwe technologieën in de 

programmering, vissen en soms naar 
bioscoop.

Abdoulaye (20) uit Guinea. Ik ben 
1 jaar en 8 maanden in Nederland. 
Mijn hobby’s zijn voetbal en basket-
bal. Ik houd van lezen en bioscoop 
gaan. Ik spreek Frans, een beetje 

Nederlands en Engels. 

Yohannes (27) uit Eritrea. Ik was 
een journaal-lezer en nieuwsvertaler.  
Mijn hobies zijn basketball spelen, 

boek lezen, fi etsen, sporten, wande-
len.... Ik kan Engels, Tigrigna(Eritrese 
taal) Frans en een beetje Nederlands 

praten.

16 september 18.00 uur feestelijke 
opening van Café NL in de Leeszaal 

Iedereen is van harte welkom. 

Duivenactie in de Adrianabuurt

Rotterdam of medewerkers van de 
dienst Stadsbeheer aangesproken 
op hun gedrag. Woonstad Rotter-
dam heeft de mogelijkheid om de 
kosten van de schoonmaak door te 
berekenen aan de veroorzaker. Dit 
kan al snel oplopen tot een bedrag 
van €150,00. De medewerkers van 
Stadsbeheer kunnen bij een heter-
daad een bekeuring uitreiken. 

Vervolg en meedoen
Boetes betalen is zonde van je 
geld. Daarom vindt in oktober een 
vervolgactie plaats. Hiervoor zoeken 
Ariette Furtado van WmoRadar en 
Petra van den Berg van de Aktie-
groep nog bewoners die mee willen 
doen. Woont u in de Adriana buurt 
en wilt u ook iets tegen de duiven-
overlast doen? Heeft u nog vragen 
naar aanleiding van dit bericht? 
Neem contact op met  Petra van 
den Berg petra@aktiegroepoude-
westen.nl  010 4361700 of Ariëtte 
Furtado, a.furtado@wmoradar.nl 
0652453628. 

Op woensdag 2 juli hebben bewoners samen met Adrianakids, me-
dewerkers van de gemeente, Woonstad Rotterdam, de Aktiegroep 
Het Oude Westen en Radar Wmo een actie uitgevoerd in de Adriana 
buurt. Bewoners werden deur aan deur aangesproken op de gevol-
gen van het voeren van duiven. Deze actie lijkt geholpen te hebben, 
er komen geen meldingen van bewoners die voeren meer binnen bij 
Woonstad Rotterdam.

Het kan door de vakantieperiode 
komen of omdat het spel nog onbe-
kend is in het Oude Westen, maar 
een feit is dat er maar weinig be-
woners hun WOW cheques hebben 
verzilverd bij Woonstad. Jan Maas, 
de WOW spelleider, verwachtte dit 
al. Hij heeft in de wijken Spangen, 
Lombardijen en Tarwewijk dezelfde 
ervaring. De eerste ronde is altijd 
“magertjes”. Toch hebben verschil-
lende initiatieven kleine bedragen 
verzilverd in deze eerste ronde: 
De Krachtvrouwen hebben €80,- 
aan cheques verzameld om het initi-
atief “Drie generaties verhalen” uit 
te gaan voeren. De vrijwilligers van 
de Bajonettuin gaan voor €20,- ex-
tra planten kopen, de Tuindersstraat 
heeft bij de buren €75,- ingezameld 
voor een “bewoners contact bijeen-
komst”. En Speelcentrum Weena 
gaat voor €185,- een “afscheid-van-
de vakantie-feest” organiseren. 
Er zijn ook nog wat plannen in 
de denkfase. De bewoners van de 
Leeuwenhoek zijn, gestimuleerd 
door de activiteitenbegeleiders, aan 
het bedenken wat ze willen gaan 
organiseren voor de cheques die ze 
hebben ingeleverd bij Woonstad. 
Waarschijnlijk gaat de Wijktuin 
haar cheques verzilveren om een 
bijencursus te organiseren voor haar 
vrijwilligers. Een bewoner uit de van 
Speijkstraat broedt op een idee om 
in het Oude Westen meer aandacht 
te vragen voor Duurzaamheid. 

Het is dus ook mogelijk om je che-
ques te verzilveren zonder dat je al 
precies weet wat je met het WOW 
geld gaat doen. Voor de eerste 
ronde had je wel voor 1 septem-
ber je cheques in moeten leveren 
bij Woonstad. Het geld van de 

cheques die niet zijn verzilverd in de 
eerste ronde wordt door Woonstad 
toegevoegd aan het budget van de 
tweede ronde. Deze tweede ronde 
start eind september.

In andere wijken waar dit spel 
enkele jaren is gespeeld, heb-
ben verschillende initiatiefnemers 
enorme bedragen bij elkaar weten 
te verzamelen. In de Tarwewijk heb-
ben jongeren €3000,- gespaard om 
instrumenten voor een brassband 
aan te kunnen schaffen. In Jaffa is 
voor €10.000,- met jongeren en 
een Amerikaanse graffi tikunstenaar 
een muurschildering gemaakt. Met 
een bijdrage van €5000,- kon er 
een Buurtsoap in de Millinxbuurt 
worden georganiseerd en voor �  
€7500,- is er een beach volleybal 
toernooi georganiseerd in Jaffa. 
Maar met een klein bedrag kun je 
natuurlijk ook heel leuke dingen 
doen voor je buurtje. Volgens Jan 
Maas zijn de bewoners die mee 
hebben gedaan enthousiast over 
het WOW spel, omdat je makkelijk 
en snel geld kunt verzamelen voor 
je initiatief. Het spel stimuleert niet 
de klagers maar bewoners die op 
een positieve manier aan het verbe-
teren van de wijk willen werken. 
Weet je niet aan welk initiatief je je 
cheques wilt geven dan kun je ze al-
tijd afgeven bij de Aktiegroep. Met 
deze cheques kan de Aktiegroep 
dan de verschillende initiatiefne-
mers ondersteunen die bij haar 
aankloppen.

Uitleg en hulp
Om meer uitleg over het spel te 
krijgen kunt u altijd contact opne-
men met spelleider Jan Maas. Jan is 
tijdens kantooruren telefonisch te 

bereiken onder het nummer: 
06 2153721. U kunt ook een mail 
sturen naar maas.sociaal@hccnet.nl
Heeft u een goed idee maar kunt 
u nog wat hulp gebruiken, neem 
dan contact op met de Aktiegroep 
Oude Westen. Bij de Aktiegroep 
kunt u geholpen worden om uw 
idee verder uit te werken en andere 
bewoners te vinden die uw idee 
willen ondersteunen. Maak een 
afspraak met opbouwwerker Petra 
van den Berg door een mailtje te 
sturen naar Petra@Aktiegroepoude-
westen.nl. Bellen kan natuurlijk ook; 

WOW-Spel van Woonstad: 
herkansing in de tweede ronde

010 4361700. 
Wanneer u uw initiatief meldt bij 
de redactie van de Buurtkrant kunt 
u gratis reclame maken om meer 
WOW cheques te verzamelen. Maar 
vergeet ook niet om uw netwerk op 
school, sportclub of wijkorganisatie 
in te zetten om cheques te verza-
melen.

Woonstad stuurt eind september 
alle bewoners uit het Oude Westen 
de cheque voor de tweede ronde 
van het WOW-spel. Houdt uw brie-
venbus dus goed in de gaten.
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Iedere woensdag van 2 tot 3: 
Spreekuur politie en 
buurtbemiddeling in wijkgebouw 
Kipstraat 37 

Als politieagenten op straat lopen worden zij 
regelmatig aangesproken door mensen die hun 
iets willen vragen of iets willen weten. Deze 
vragen gaan over de meest uiteenlopende 
zaken: kwijtgeraakte spullen, burenoverlast, 
of mensen menen iets verdachts te hebben 
gezien.
Hetzelfde overkomt de mensen van buurtbe-
middeling. Mensen willen iets weten, bijpraten, 
gewoon even hun hart luchten, een vraag 
stellen.
Speciaal voor dit soort zaken is er op woens-
dagmiddag van 2 tot 3 in het wijkgebouw in 
de Kipstraat 37 een inloopspreekuur van de 
politie en buurtbemiddeling. 
Hier kunt u terecht voor vragen over buren- of 
andere overlast of met vragen over andere 
zaken. U hoeft van tevoren geen afspraak te 
maken.
Buurtbemiddeling is ook te bereiken op tele-
foonnummer 06-18500316 of via centrum@
buurtbemiddeling.org
De politie is te bereiken via 
het algemene politienum-
mer 0900-8844, bij nood-
gevallen belt u 112.

De Vreedzame School

Jouw idee 
in een winkel-
pand aan de 
West-Kruiskade?
Radar Wmo onderzoekt in samenwerking 
met de Alliantie West-Kruiskade de mo-
gelijkheid om meerdere bewoners uit het 
Oude Westen gebruik te laten maken van 
een winkelpand  op de West-Kruiskade.

Het gaat om het pand waar eerder een 
Chinese supermarkt in was gevestigd. 
Er moet fl ink verbouwd worden. De ver-
wachting is dat de verbouwing een week 
of vier in beslag gaat nemen. Er komt 
750 m2 vrij, waarvan ongeveer de helft 
gebruikt zal worden voor een bakker/
lunchroom, een boekenzaak die zich richt 
op Engelse fi ctie (een soort literair café) en 
een kringloopwinkeltje.

Er blijft dan nog ongeveer 300m2 over. 
Radar Wmo heeft voor dit deel de moge-
lijkheid om bewoners met een WWB-uit-
kering, en met een leuk idee waar de wijk 
ook iets aan heeft, hier een plek te geven. 
Het is een soort antikraakconstructie. Dit 
betekent dat je de ruimte mag gebruiken 
als je daarvoor in ruil iets aanbiedt waar 
andere mensen in de wijk plezier van 
hebben. In principe is de invulling voor het 
pand redelijk fl exibel. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

1) Dit deel van het pand wordt gebruikt 
door bewoners met een WWB-uitkering, 
die om iets terug te doen voor de uitke-
ring creatieve en leuke ideeën hebben;  
2) Andere bewoners hebben baat bij 
hetgeen er aangeboden wordt; 
3) Het mag niet concurreren met de drie 
bovengenoemde ideeën (bakker/lunch-
room, kringloop, literair café);  

4) Het aanbod moet aanvullend zijn op 
het huidige aanbod van de West-Kruis-
kade (bied iets aan wat er nog niet is, 
dus geen catering, taarten of anderszins 
iets met eten). Kortom, het mag niet 
concurrerend zijn met de bestaande 
winkels op de West-Kruiskade; 
5) Geen activiteiten die zich puur rich-
ten op ontmoeting; 
6) De voorkeur gaat uit naar een idee 
waarbij je iets maakt om te verkopen, 
of bijvoorbeeld een uitleendienst.

Voor wie?
Bewoners uit het Oude Westen met 
een WWB-uitkering die iets terug willen 
of moeten doen voor hun uitkering. Je 
hoeft geen groep, stichting of andere 
georganiseerde vorm te zijn. Iedereen is 
welkom!

Voorwaarden
Je moet kunnen en willen samenwer-
ken met de andere ideeën die een plek 
krijgen in het pand.

Praktisch
Het nu leegstaande deel van het pand 
moet 5 tot 7 dagen open zijn, dus 
meerdere ideeën kunnen naast elkaar 
een plek krijgen in het pand, verdeeld 
over dag(del)en.
Radar Wmo wil graag met geïnteres-
seerde bewoners brainstormen over 
de aanpak. Hiervoor en voor andere 
vragen over dit project kun je contact 
opnemen met Jan Pieter Schregel.
Jan Pieter wil een informatiebijeen-
komst organiseren waar hij meer uitleg 
kan geven over de mogelijkheden.

Interesse?
J.Schregel@wmoradar.nl. 
Wil je liever bellen, dat kan op vaste 
momenten: 010-4855898/ 
06-11102005. Alleen op werkdagen, 
tussen 9.00-11.00u of tussen 16.00-
17.00u.

Op zaterdag 13 september wordt er op het Gerrit Sterk-
manplein een gezellige rommelmarkt georganiseerd.

De organisatie is in handen van Arts in Music en WMO Radar en heeft 
als doel het samenbrengen van bewoners van het Oude Westen.

Er is plaats voor ongeveer 25 kramen. Deze worden rondom het speel-
veld geplaatst. Er is een stand met koffie en thee (via TOS) en op het 

speelveld is ruimte voor activiteiten voor de jeugd.

Aanmeldingen voor de markt zijn van harte welkom. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Cindy Vos, zij is op maandag t/m donderdag te 

bereiken op 06-53507350.

We hopen u op 13 september te mogen begroeten, 
als standhouder of als bezoeker! 

Cindy Vos

De stem van 
jong en oud
Begin augustus werd Radar 
benaderd door het project 
‘De stem van jong en oud’. 
Een leuk project, dat wordt 
georganiseerd door het RO 
Theater en Fredpark, en graag 
ouderen en kinderen wil sa-
menbrengen deze zomer.

Er werden daarom vijf 
70-plussers benaderd voor 
een interview, dat plaatsvond 
op 21 augustus. Zij werden 
die dag geïnterviewd door 
Adriaan Wagener. Hij ging in 
gesprek met de deelnemers 
over de liefde en de dromen 
die ze hebben voor Rotter-
dam. De dromen die uit de 
interviews naar voren kwamen 
zullen de inspiratie vormen 
voor de tekst van een levens-
lied over Rotterdam.

Op 13 september wordt dit 
levenslied in het RO Theater 
ten gehore gebracht. We zijn 
voor het gezamenlijk zingen 
van het lied op zoek naar 
vijftig kinderen in de leeftijd 
van 10 tot 12 jaar, en vijftig 
70-plussers.

Het lied zal de woensdag 
voorafgaand aan het optre-
den, op 10 september tussen 
13 en 18 uur, worden gerepe-
teerd. De generale repetitie en 
het optreden vinden zaterdag 
13 september plaats, van 14 
tot 20 uur. Het vervoer naar 
het theater en weer terug naar 
huis wordt voor u geregeld. 
Ook krijgt u gratis een maal-
tijd aangeboden!

Heeft u interesse om mee 
te doen, alleen of met een 
groep? Neem dan even 
contact op met Marije, op 06-
30992913.

Ook zoeken we nog vijf 
kinderen in de leeftijd van 
10-12 jaar, die het leuk vinden 
om geïnterviewd te worden 
over hun liefde en dromen 
voor Rotterdam. Zij kunnen 
eveneens worden aangemeld 
bij Marije.

Aanmelden bij ondergete-
kende is ook mogelijk!

Cindy Vos
Krachtcoach WMO Radar
Team Oude Westen
c.vos@wmoradar.nl

Ariëtte (Projectleider 
Vreedzame Wijk) interviewt 
Jo-Enna, over de Vreed-
zame School
Wat zijn je naam en je 
leeftijd: Jo-Enna Arrindel, 
twaalf jaar.
A: In welke klas zit je? 
J: Groep zeven.
A: Wat vind je zelf van de 
Vreedzame School? J: Ik 
vind de Vreedzame School 
heel erg leuk, omdat je 
verschillende opdrachten 
hebt die je met z’n tweeën 
doet. Je praat meestal over 
je gevoel of je doet een 
spelletje. En ik ben mediator 
geworden omdat we een 
Vreedzame School zijn. 
A: Hoe zou je aan iemand uitleg-
gen wat mediatie is? 
J: Ik zou zeggen dat mediatie be-
tekent dat kinderen uit de groe-
pen die zien dat andere kinderen 
een confl ict hebben dit samen op 
gaan lossen.
A: Hoe kunnen de mama’s en 
papa’s van de kinderen op deze 
school zien dat dit een Vreed-
zame School is? J: Ik denk dat ze 
het merken aan de oranje hesjes 
die we dragen en omdat we het 
vertellen. 
A: Hoeveel keer per week doe je 
de mediatie en op welke dagen? 
J: Twee keer per week op dinsdag 
en vrijdag, ik werk met Younes.
A: Heb je vandaag al een medi-
atie gedaan? J: Nee…(lacht).
A: Hoe hebben ze jou gekozen 

als mediator? J: We mochten 
op briefjes schrijven waarom we 
mediator wilden worden, en ik 
heb toen op geschreven dat ik 
graag kinderen help en ik gun het 
iedereen om mediator te zijn. 
A: Waarom denk je dat ze jou 
hebben gekozen? J: Ik weet het 
niet zo goed, maar ik denk omdat 
ik goed ben in kinderen helpen 
en ik maak kinderen ook meestal 
blij…(lacht).
A: Hoe merk je dat ze blij zijn? 
J: Als ik bijvoorbeeld een grapje 
maak of ik kietel ze, dan merk ik 
dat ze blij en vrolijk zijn. 
A: Je zit nu in groep zeven, 
volgend jaar ga je nog verder met 
mediatie in groep acht. Weet je 
al of je na of buiten school iets 
wilt blijven doen als mediator? J: 
Buiten school bemiddel ik eigen-
lijk ook al, want als ik buiten ben 

en ik zie twee kinderen die ik ken 
bijvoorbeeld ruzie maken, dan 
zal ik ze ook helpen. Maar als het 
iemand is die ik niet ken dan doe 
ik niks, want anders kom ik zelf 
in de problemen. Als het grote 
mensen zijn ga ik er ook niet 
tussen staan.
A: zijn er nog dingen waarvan 
jij vindt dat iedereen in het 
Oude Westen moet weten over 
de Vreedzame School? J: Ja dat 
niemand ruzie moet maken, 
want kinderen moeten zich veilig 
voelen. Kinderen worden veel 
gepest en dat vind ik best wel 
jammer. 

Rommelmarkt Oude Westen

Jo-Enna Arrindel, twaalf jaar, leerling-mediator 
Babylonschool, naast het mediatie-rooster

gevallen belt u 112.

als standhouder of als bezoeker! 



In de wijk horen we steeds vaker de 
opmerking 
“ik zou zo graag eens lekker zelf bood-
schappen bij  de supermarkt willen doen, 
maar het is te ver voor mij.”
Humanitas de Leeuwenhoek biedt 
mensen in Delfshaven die slecht ter been 
zijn nu de mogelijkheid om op dinsdag-
middag gezellig naar de supermarkt te 
gaan. We komen u met onze boodschap-
penbus voor de deur ophalen, rijden 
u naar de supermarkt van uw keuze 
en brengen u daarna weer netjes naar 
huis. Heeft u zware boodschappen, dan 
brengen wij deze op uw verzoek zelfs tot 
in uw keuken. Het meegaan met de bus 
is geheel vrijblijvend: 
u bent niet verplicht meerdere keren 
mee te rijden.
Op de bus zitten een zeer ervaren chauf-
feur en een vrijwilliger die u kunnen 
helpen met in- en uitstappen. De bus 

Humanitas thui� org en de Leeuwenhoek
Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Laurens 
Antonius 
Binnenweg

Blĳ ven bewegen met 
pĳ nlĳ ke gewrichten

De Boodschappenbus

Maaltijden bestellen

Problemen met gewrichten zijn veelgehoorde klachten 
als gevolg van de ouderdom. Bijvoorbeeld door slijtage, 
een breuk of artrose. Pijn is voor de meeste mensen het 
belangrijkste symptoom. Het gevolg van deze klachten 
kan zijn dat er problemen ontstaan bij het uitvoeren 
van dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld lopen, 
traplopen, gaan zitten, opstaan en sokken en schoenen 
aantrekken. Door minder lichaamsbeweging nemen de 
spierkracht en de conditie af. Met alle gevolgen van dien.

Bij Laurens Antonius Binnenweg in het 
Oude Westen werken behandelaars die zijn 
gespecialiseerd in revalidatie. Zij kijken verder 
dan de klacht waarvoor u aanvankelijk bij 
hen terechtkomt. Naast het verlichten van de 
pijn, stimuleren zij u om zo veel mogelijk in 
beweging te blijven. Het doel hiervan is om 
uw spieren te versterken en het uithoudings-
vermogen te vergroten of te behouden. 

“Ik kwam bij Antonius Binnenweg terecht om te 
revalideren na een operatie aan mijn knie. Die 
is nu volledig hersteld, maar ik krijg nu last van 
artrose. Het is belangrijk om te blijven oefenen 
en bewegen, zeggen ze. En dat geloof ik ook wel. 
In Antonius Binnenweg worden veel activiteiten 
georganiseer, ook op het gebied van bewegen, 
zoals zwemmen en � tness. En als ik weer meer 
last krijg, dan kan ik altijd weer terecht bij mijn 
eigen therapeut bij Antonius Binnenweg.”, 
vertelt mevrouw Diederiks. 

Geert Wassink, fysiotherapeut bij Laurens 
Antonius Binnenweg, zegt: “Wij besteden 
veel aandacht aan een goede houding en aan 
hoe men het beste kan bewegen. We geven 
onze patiënten oefeningen mee voor thuis en 
indien wenselijk adviseren wij over eventuele 
hulpmiddelen, zoals het gebruik van een wan-

delstok of over schoeisel. En als het nodig is 
vraag ik mijn collega’s om advies. Bijvoorbeeld 
de diëtist, als er sprake is van onder- of over-
gewicht. Of de psycholoog als iemand wat in 
de war of down is. Wij hebben alle specialis-
men in huis voor de beste revalidatiezorg.”
Uw huisarts of specialist kan u doorverwi-
jzen naar de behandeldiensten van Laurens 
Antonius Binnenweg. Het voordeel van de 
behandelaars van Antonius Binnenweg is dat 
zij precies weten hoe zij u kunnen onders-
teunen met revalidatie op maat, en hoe uw 
speci� eke problemen kunnen worden verlicht 
of opgelost. En vaak kan dat ook thuis, in uw 
vertrouwde omgeving.

Bel voor meer informatie het Bureau Zorg-
bemiddeling (010-241 29 23 of 06-16 91 47 
03)  voor de mogelijkheden of kijk op 
www.laurens.nl.

U bent ook van harte welkom 
bij Klus en Werk voor: 
• De naailessen: om de week op dinsdag  
 van 10.00-15.00 uur. U kunt onder 
 begeleiding zelf iets naaien
• Het repair café: Iedere tweede vrijdag van  
 de maand. U kunt onder begeleiding zelf  
 iets repareren
• Een kopje koffi e en een praatje tussen  
 9.00-10.00 uur 
• Een bezoekje aan onze tweedehands-
 winkel op de Schietbaanstraat 
• Vrijwilligerswerk bij Klus en Werk

Klus en Werk Cool-Oude Westen
Wat is Klus en Werk?
Klus en Werk is een werkproject van Pameijer voor mensen met een verstandelijke 
en/of  psychiatrische beperking en voor de bewoners in Cool-Oude Westen. Het doel is 
het bieden van een zinvolle dagbesteding en een werkervaringsplek. Hierbij speelt het 
ontwikkelen van arbeids- en sociale vaardigheden een belangrijke rol. De deelnemers 
gaan klussen in en om het huis bij particuliere klanten, bedrijven en instellingen. 

Er worden o.a. de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:
•  Schilderwerk
•  Schoonmaken in huizen, tuinen en op 
 binnenplaatsen
•  Opruimen, opknappen en onderhouden  
 van tuinen
•  Ophangen van gordijnen, planken, 
 schilderijen enz. 
•  Eenvoudig timmerwerk 
•  In elkaar zetten en uit elkaar halen van  
 b.v. kasten 
•  Ophangen van lampen en kleine repara-
 ties aan verlichting en schakelmateriaal
•  Hulp bij verhuizing/transport van 
 meubels
•  En nog vele andere klussen

Wie voert de klus uit?
Als u een klus laat uitvoeren door Klus en 
Werk bent u zeker van deskundige werk-
begeleiders die uw klus naar tevredenheid 
zullen uitvoeren.

Aanvraag 
U kunt voor uw klusaanvraag terecht bij Klus 
en Werk op de Schietbaanstraat 33 -35 of 
bellen naar 010-436 70 42. De werkbegeleider 
neemt  telefonisch contact met u op om een 
offerte te maken. In de offerte staan de kosten 
en het moment waarop de klus uitgevoerd kan 
worden.

Medewerkers Klus en werk Cool-Oude Westen 
van Stichting Pameijer

www.pameijer.nl

Graag willen we uw aandacht voor de 
handige maaltijdservice van Humanitas 
de Leeuwenhoek. Heeft u als 55-plusser 
moeite met koken of even geen energie 
om eten klaar te maken? Bij Humani-
tas de Leeuwenhoek kunt u heerlijke 
maaltijden bestellen. 
U heeft de keuze uit een dagmaaltijd, 
deze kost €5,- en/of een dagmenu 
(voor-hoofd-nagerecht), dit kost €6,50.
De bestelling kan worden opgehaald 
of zelfs gratis worden thuisgebracht 
van maandag t/m vrijdag. De bestel-
ling kan een dag van tevoren worden 
doorgegeven en kan tussen 11.00-16.00 
uur worden opgehaald. In het geval van 

beschikt ook over een laadklep voor als 
u in een rolstoel zit.
De bus rijdt vanaf 3 juni elke dinsdag-
middag naar de volgende supermark-
ten/winkels: 
Aldi, Dirk, Albert Heijn, Lidl, Jumbo, 
Wibra, Zeeman, Marskramer, Blokker, 
Action.
Dit alles voor 2,50 euro per keer.
Eén keer per maand maken we er een 
speciaal uitje van door bijvoorbeeld 
naar de markt, een tuincentrum of het 
Alexandrium te gaan; de bestemmingen 
wisselen. Bent u benieuwd waar de bus 
heen gaat, bel ons gerust.
Wilt u met ons meerijden, bel dan op 
maandagochtend voor 12 uur naar de 
Leeuwenhoek, tel.: 010-4361488.

bezorging gebeurt dit ook tussen 11.00-
16.00 uur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Michel van der 
Wal op telefoonnummer: 010-4361488
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Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Triage op de huisartsenpost 
en in de huisartsenpraktijk
Stel: u heeft een spoedgeval op het 
moment dat de huisartsenpraktijk 
gesloten is. U belt de huisartsenpost 
en krijgt een assistente aan de lijn 
die u allerlei vragen stelt.
Waarom? Zij schat de ernst van de 
situatie in. Dat doet ze niet zomaar. 
Ze is daarvoor opgeleid en werkt 
met vaste schema’s. Als ze er niet uit 
komt raadpleegt ze een arts.

Zo krijgt de één voorrang boven de ander 
omdat zijn/haar klacht dringender is. 
Het is een landelijk systeem dat op alle 
huisartsenposten in het land op dezelfde 
manier gebruikt wordt. Dit systeem heet 
triage.

Sinds enkele maanden wordt dit systeem 
van triage ook in de huisartsenpraktijk op 
de Sint-Mariastraat gebruikt. Dat is even 
wennen.

Ook hier is het bedoeld om dringende 
klachten op tijd aandacht te kunnen ge-
ven, de spreekuren beter te kunnen plan-

nen en om voldoende tijd in te ruimen als 
iemand voor zijn klachten meer tijd nodig 
heeft. Het is geen nieuwsgierigheid of 
bemoeizucht van de assistente.

Elk telefoontje of contact aan de balie 
wordt door de assistente genoteerd en 
door de huisarts daarna beoordeeld. 
De assistente heeft bovendien hetzelfde 
beroepsgeheim als de dokter: uw klachten 
zijn daardoor veilig bij haar.

Soms komt een patiënt voor heel per-
soonlijke dingen. Dan is het misschien 
moeilijk om aan de assistente te vertellen 
waar u voor komt. In dat geval kunt u de 
assistente vertellen dat het persoonlijk 
is en aangeven of u genoeg heeft aan 
10 minuten tijd of dat u een dubbele 
afspraak nodig heeft.
Zo willen wij veilig en effi ciënt werken.

Hoe zit het tegenwoordig 
met de bewonersinitiatieven?

Met het aantreden van de gebiedscommissie 
is ook de manier waarop een bewonersini-
tiatief kan worden aangevraagd veranderd. 
Voor de mensen die het niet precies weten, 
zetten we het even op een rijtje.

Alle aanvragen voor een bewonersinitiatief van 
€ 250,- tot € 10.000,- moeten worden ingediend 
bij de Stichting Opzoomer Mee. Het aanvraagfor-
mulier kunt u van hun website halen. 
Ga naar www.opzoomermee.nl, en dan naar down-
loads. Onder ‘aanmeldformulier bewonersinitiatief’ 
kunt u het formulier en een toelichting downloa-
den. Vervolgens vult u het aanvraagformulier in. 
Dit kunt u mailen of sturen naar Opzoomer Mee @ 
Bewonersidee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB 
Rotterdam (postzegel niet nodig).
Via de mail of schriftelijk hoort u van de gebieds-
commissie of uw aanvraag is toegekend dan wel is 
afgewezen. Hiermee is de feestelijke prijsuitreiking 
tijdens het Aktiegroepcafé vervallen en daarmee ook 
een stuk informatie van wat er in de wijk gebeurt.

Gaat uw aanvraag de €10.000,- te boven, dan 
komt er wat meer voor kijken. Om uw aanvraag toe 
te lichten en goed te onderbouwen is er eerst een 

gesprek met de gebiedsmanager. Dan wordt er ge-
keken of en hoe de gemeente het plan kan onder-
steunen. Daarna kan het ingediend worden.

Wat niet veranderd is, is dat u voor het aanvragen 
van een bewonersinitiatief altijd hulp kunt vragen 
bij de ondersteuners van de Aktiegroep het Oude 
Westen, te weten Petra van den Berg en Natalie 
Dupon. 

Welke aanvragen zijn er? 
Op 1 september kwam de gebiedscommissie weer 
bij elkaar. De agenda vermeldde dat er vier aanvra-
gen zijn toegekend en dat er nog vier aanvragen 
behandeld moeten worden.

1. Omwonenden van de Museumstraat willen de
 fi etsenstalling opknappen.
2. Bewoners van de Gouvernestraat willen de 
 gevelschildering boven Odeon laten herstellen.
3. Een aantal mensen uit de horeca en kunst/cultuur  
 wil een echt Oude Westen Rotterdam festival   
 opzetten. Wellicht jaarlijks te organiseren.
4. Mensen uit de Jacobusstraat en omgeving willen  
 de tuin opknappen, zodat iedereen kan genieten  
 van deze mooie plek in het Centrum.

Dit keer gaat het over verhuizen. 
Wanneer u een andere woning 
heeft gevonden, let dan goed 
op een aantal zaken. Vaak wordt 
gesproken over de bruto huur. Dat 
is inclusief servicekosten, maar 
huurtoeslag wordt berekend over 

de netto of kale huur. Vraag dus 
als u een woning gaat bekijken wat 
die netto huur is. Op de site van de 
belastingdienst kunt u een proefbe-
rekening maken hoeveel huurtoe-
slag u krijgt.
Het is niet alleen de huur die u 

moet betalen, u betaalt ook voor 
gas en licht. Kijk of een woning 
goed geïsoleerd is, want anders 
betaalt u meer aan energiekosten 
of vraag aan de oude bewoner of 
buren hoeveel zij betalen. 
Als laatste moet u ook nadenken 

over de plek van de woning. Als u 
alleen met het openbaar vervoer 
reist en uw nieuwe woning is in 
een andere zône, dan bent u meer 
geld kwijt aan openbaar vervoer om 
bv. In het centrum of het Centraal 
station te komen. 
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  De laatste klant

In de Gouvernestraat zijn een paar garages 
omgebouwd tot bedrijfsruimten. Joline 
Jolink heeft er sinds een jaar haar atelier. De 
“offline store” van het merk Joline Jolink voor 
“Women with something to do” is aan de 
Nieuwe Binnenweg nummer 82. Als ik aan-
bel gaan de gordijnen en de deur open, en 
verwelkomt Zoef, een tijgerkleurig gevlekte 
windhond, mij met een blaf en een snuf. 

Sterke vrouwen die iets te doen hebben
Joline Jolink maakt kleding voor sterke vrou-
wen die een druk leven hebben en zich stijl-
vol en comfortabel willen kleden. Vrouwen 
die meerdere rollen combineren en weten 
wat ze willen en mooi vinden. Ze waarderen 
de kleding ook omdat atelier Jolink mooie 
duurzame materialen gebruikt. Joline zoekt 
bewust leveranciers en producenten die met 
aandacht en zorg werken en de tijd nemen 
voor hun werk. Joline hecht veel waarde aan 
arbeidsomstandigheden van mensen die de 
stoffen en de kleding maken; en aan dieren-
welzijn van bijvoorbeeld de schapen waarvan 
zij de wol gebruikt. Haar collectie is uniek 
omdat de oplage niet zo groot is. Dat geeft 
haar vrijheid om steeds nieuwe ontwerpen te 
presenteren en geeft klanten de garantie dat 
ze iets bijzonders hebben. 

Studio Gouvernestraat
In de Gouvernestraat heeft ze een lichte 
ruimte die groot genoeg is om haar kleding 

accessoires en materialen te ontwerpen. 
‘De kleding wordt gemaakt door verschil-
lende naaiateliers, soms familiebedrijven, 
met trotse en betrouwbare medewerkers. 
In Roemenië en China werk ik samen met 
bedrijven die goed zijn in het vervaardi-
gen en verwerken van gebreide stoffen. 
Een Turks bedrijf in Roemenië maakt de 
blazers en een Belgisch bedrijf in Tunesië 
de trico’s. Ik kan de tijd nemen, want ik 
heb de normale productieplanningen, 
die ik op de mode academie in Arnhem 
leerde, losgelaten. Voor mij geen collecties 
meer die ruim een jaar van te voren op de 
catwalk moeten staan. Ik verkoop ook geen 
kleding meer aan inkopers van andere 
modewinkels. Daardoor ben ik niet meer 
afhankelijk van wat zij durven in te kopen. 
Ik verkoop alleen nog maar direct aan mijn 
eigen klanten via onze eigen winkel aan 
de Nieuwe Binnenweg en onze webshop. 
Dat geeft mij ruimte en vrijheid. De directe 

reacties op mijn ontwerpen scheppen 
een band met de klanten en geven mij 
inspiratie voor nieuwe ontwerpen.’ Het 
gaat zo goed dat Joline misschien in Am-
sterdam weer een winkel op een mooie 
locatie gaat openen.

Verliefd
Joline en Peter komen uit Amsterdam. Ze 
zijn in vele opzichten partners. Toen hun 
winkel in Amsterdamse Negenstraatjes 
te klein werd en bleek dat veel webshop-
klanten uit Rotterdam komen, openden 
ze voor 30 dagen een popup winkel in 
een leeg pand aan de Nieuwe Binnenweg 
en dat was meteen een succes. Terug in 
Amsterdam hadden ze echt liefdesver-
driet! Joline en Peter misten de openheid 
en dynamiek van de Nieuwe Binnenweg 
en Rotterdam. Precies een jaar geleden 
verplaatsten ze daarom offline store 
(winkel), kantoor, huis en atelier naar Rot-
terdam. ‘De eerste keer dat ik met Peter 
op de Erasmusbrug naar Lantaren Venster 
liep realiseerde ik me hoeveel hier gebeurt 
en hoe blij ik hier ben. Hier maken men-
sen contact. Er zijn allemaal vlekken van 
bruisende wijkjes. Vroeger dacht ik dat 
Rotterdam heel groot is, maar dat valt ei-
genlijk heel erg mee. Rotterdam lijkt voor 
mij een beetje op Berlijn.’ 

Nieuwe Binnenweg
In de lichte ruime winkel aan de Nieuwe 
Binnenweg is ruimte en tijd voor per-
soonlijke aandacht. De winkel is open 
woensdag donderdag en vrijdag van 11 
tot half 7, en op zaterdag en zondag voor 
de vrouwen die veel te doen hebben. Op 
zaterdag- en zondagmiddag is Joline er 
altijd zelf voor klanten die haar persoonlijk 
willen spreken. Dan zijn er ook taartjes 
van Koekela. De rest van de week is ze in 
de rustige afgesloten studio aan de Gou-
vernestraat en werkt aan haar ontwerpen, 
productie en webshop. Of ze is op reis. 
Iedere dag wandelt ze vanuit het atelier 
met Zoef naar het Museumpark. Onder-
weg halen ze een broodje voor de lunch 
bij Jordy’s, lekkere wijn voor ‘s avonds 
bij Odile Hemmen en hapjes bij Buiten. 
Op dinsdag haalt ze voor de hele week 
groente en fruit op de biologische markt 
op het Eendrachtsplein. ‘De stoep is zo 
lekker breed en de ondernemers in het 
Oude Westen geven ons een heel welkom 
gevoel. Er wordt veel samengewerkt in 
activiteiten, en ondernemers steunen 
elkaar. Het is echt een warm bad. De 
Nieuwe Binnenweg doet ons een beetje 
denken aan een gezellig dorp, met veel 
verschillende en heel open mensen. 
Nuchter, ontspannen en gewoon; ik voel 
me hier thuis.’ 

 Verborgen bedrijvigheid 

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/ vrouwschap. Ze hebben geen eta-
lage, wel vaak een mooie website en de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verbor-
gen bedrijvigheid in de zijstraten van het Oude Westen. Nummer 43 vonden we in de Gouvernestraat: het atelier 
van Joline Jolink, dat een etalage heeft aan de Nieuwe Binnenweg.

Joline Jolink , mode-ontwerper

“De ondernemers 
in het Oude Westen 
geven ons een heel 
welkom gevoel”

Voor een feestje heb ik badges 
nodig; zo’n dingetje wat je op je 
bloes kunt spelden en waar je naam 
op staat. Omdat je dat niet dagelijks 
nodig hebt, zoek je in het telefoon-
boek naar een adres in de buurt 
waar zij die dingen zouden kunnen 
verkopen. Ik vind er een onder ‘kan-
toorbenodigdheden’ en bel met de 
vraag of zij badges verkochten. Aan 
de stem en aan het antwoord be-
grijp ik dat ik met een ouder iemand 
van doen heb, die mij vertelt dat hij 
wat moet zoeken, maar dat hij ze in 
elk geval ook kan bestellen. Op de 
fiets naar het aangegeven adres en 
daar slaat de schrik mij om het hart. 

De ramen zijn volgeplakt met allerlei 
mededelingen over opheffing, uit-
verkoop en wat dies meer zij. Maar 
een oude man staat mij in de deur-
opening al op te wachten en ik kan 
het niet over mijn hart verkrijgen om 
naar een ander adres te gaan.
“U gaat er mee stoppen?” is mijn 
overbodige vraag.
“Ja, het is mooi geweest. Ik ben 74 
en heb pas geleden drie operaties 
ondergaan en het is welletjes”. 
Galant loodst hij mij naar binnen. 
Een driehoekige winkel vol met 
stapels dozen van allerlei vorm en 
soort, waarop met een viltstift stond 
geschreven wat de inhoud moet 

zijn.
Een muurtje dat waarschijnlijk zijn 
vroegere kantoortje heeft afgeschei-
den, is half afgebroken en hier en 
daar liggen stapeltjes puin. Hij zoekt 
nog tussen de tientallen, zo niet 
honderden dozen en doosjes naar 
een pakketje badges, maar het is 
evident dat het onbegonnen werk 
is. Om mij het wachten te veraan-
genamen, vraagt hij of ik een kopje 
koffie wil. Daarvoor bedank ik netjes. 
Een voorbeeld van wat hij te bieden 
heeft, wil ik zien en hij tovert zowaar 
een dik boek tevoorschijn waar 
duizenden kantoorbenodigdheden 
in staan afgebeeld. Daarin vinden 

wij ook badges en één daarvan lijkt 
mij wel iets. Ik wil de prijs weten. 
Daarvoor heeft hij de computer 
reeds ingeschakeld en hij veront-
schuldigt zich bij voorbaat voor de 
wachttijd want zijn computer is wat 
traag. De computer, en zeker het 
programma, zijn bijkans even oud 
als hijzelf en ondertussen gaat hij 
nog weer op zoek naar een doosje 
met voorbeelden. Een gelegenheid 
om over zijn slechte gezondheid te 
praten. Onder andere zijn hem zijn 
blaas ontnomen en hij moet het nu 
doen met een stoma, maar door 
het geploeter met dozen en het 
sloopwerk gaat die regelmatig kapot 
en dan moet hij zich weer wassen en 
schone kleren aantrekken. Met een 
van de twee eigenaren van het pand 
heeft hij ruzie gemaakt. De ander is 

vriendelijker en nu zit hij er nog voor 
een anti-inbraak-prijsje.
“Ik zal blij zijn als de opruiming ach-
ter de rug is”. Vanwege de plakkaten 
op zijn ramen komen er regelmatig 
opkopers langs die de hele handel 
wel willen kopen, maar de € 3000 
die hij er voor vroeg vinden ze al-
lemaal teveel. Hij ziet ze niet meer 
terug.
De computer is ondertussen niet 
verder gekomen dan een verlicht 
beeldscherm dus besluit hij maar 
naar de leverancier te bellen. Prijs en 
levertijd komen mij acceptabel voor 
en wij worden het eens. Ongetwij-
feld ben ik zijn laatste klant. Wat je 
allemaal niet te horen krijgt als je 
even een boodschap gaat doen!

Cursussen Nederlands bij 
Zadkine en het Albeda College
 
In september starten er bij Zadkine en Albeda Col-
lege weer cursussen Nederlands. Er zijn cursussen 
Nederlands als tweede taal voor anderstaligen op 
verschillende niveaus: alfabetisering, beginners, 
gevorderden en staatsexamen NT2 programma 
I. Ook voor Nederlandstaligen zijn er cursussen 
om het Nederlands op te frissen en beter te leren 
schrijven, spellen en lezen. Voor mensen die willen 
starten in het beroepsonderwijs zijn er taaltrajec-
ten tot niveau 2F, een goede voorbereiding op de 
nieuwe exameneisen Nederlands. 
De cursussen worden gegeven 
op de volgende locaties:
•         West:  Mathenesserlaan 321
•         Centrum: Teilingerstraat 150
•         Zuid: Jan Ligthartstraat 250.  
De gemeente betaalt het grootste deel van de 
cursus; deelnemers betalen zelf slechts € 160,-
Men kan hiervoor 40 weken les volgen: over-
dag 3x per week of ’s avonds 2x per week.  De 
gemeente heeft deze trajecten speciaal ingekocht 
voor Rotterdammers zonder uitkering die niet-
inburgeringsplichtig zijn.
 
Wilt u meedoen? 
Bel naar Zadkine: 010-2811100 of kom langs bij 
Zadkine aan de Jan Ligthartstraat 250. Op maan-
dagavond kunt u hier ook inschrijven tussen 18.00  
en 21.00 u.
Bel naar Albeda: 010-2214121 of kom langs bij 
het Albeda College, Mathenesserlaan 321. 
Op woensdagochtend om 11.00 uur is er wekelijks 
voorlichting. 

13 september, 19.30 uur in de Pauluskerk 

Première Verhalenmachine 
project ‘You win some, you 
lose some’ 
You win some, you lose some’ is een verhalen-
project waarin Rotterdamse dak- en thuislozen, 
ongedocumenteerden en (ex-)verslaafden op zoek 
gaan naar ‘de maakbaarheid van het geluk’. Het 
resultaat? Een rondreizende Verhalenmachine en 
website die unieke verhalen van Rotterdammers 
uit de marge aan de stad laat horen.

Zaterdag 13 september is de kick-off van een 
jaar lange tournee van de Verhalenmachine langs 
verschillende Rotterdamse instellingen. De Verha-
lenmachine is een speciaal ontworpen gokkast die 
knippert, rinkelt en verleidt. Waag een gokje, geef 
een ruk aan de hendel, ontmoet de vertellers en 
luister naar bijzondere verhalen en muziek.
 
Kijk voor meer informatie over project ‘You win 
some, you lose some’ op www.rotterdamsgeluk.nl 
of www.facebook.nl/ywsyls.

Stichting Shoot-n-Share, Lieke van Pruijssen en 
Bieke Versloot
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Aktiegroep/buurtwinkel 4361700
Alarmnummer 112
Belastingtelefoon 0800-0543
Brandweer 112
Buurtbemiddeling 06-18500316
Crisiscentrum 088-3571010
Cultuurscout 
Menno Rosier 06-43183799
Dierenambulance 0900-1120000
Dierenhof 4367101
Gebiedscommisssie 
Centrum 2672705
Gemeente Rotterdam/
klachten buitenruimte, 
parkeren, verlichting 14010
Gemeentelijke 
ombudsman 4111600 
Gezondheidscentrum 
Oude Westen 
Huisarts Castelijns 4367770
Huisarts Hipke 4363265
Huisarts Korenhof-
Carolina 4369241
Huisarts Metz 4361975
Huisarts Visser/
Dam-Westrate 4365530
Gezondh.centrum 
Fysiotherapeuten 4362127
Gezondh.centrum 
Tandartspraktijk 4362176 
Huisartsenpraktijk 
Oudeman 4362243
Huiswerkklas                   4361700
Juridisch Loket 0900-8020
Kinderbescherming 4431100
Kinderdagverblijf 
de Wereld 4366447
Laurens Antonius 2412900
Leeuwenhoek/
boodschappenbus 4361488
Leeszaal/
Joke v.d.Zwaard 06-17212869
Maurice Specht 06-16544235
Pameijer Klus en Werk 4367042
Politie/wijkagenten 0900-8844
Radar Kipstraat 4855898
Mahender Autar team 
taalcoach 06-50253351
Gemma Diels Maatschappelijk
Werk/Gezinscoach 4855898
Salima Dchar 
gezinscoach 4855898
Mathis van den Bogaard 
Even Buurten 06-54967291
Cindy Vos Krachtcoach/
ouderwerk   06-53507350
Jermaine Sandvliet coach 
voortijdig schoolverlater 06-21550856
Ingmar Elias 
jongerencoach 06-28881804
Kamal El Kadi 
Jongerencoach 06-28881805
Ariëtte Furtado 
buurtcoach 06-52452836
L. Ann fi nanciele 
ondersteuning 4855898
Ruilpunt Oude Westen 2250844
Slachtofferhulp 0800-6334286
Speelcentrum Weena 4144891
Spirit 55+  secretariaat 06-20914032
Activiteiten                   06-24849602
Stadsmarinier 
R. vd Steenoven    2672200
Tandartsenpraktijk 
Maasstad/Kazemi 4224143
Thuis op straat 
Atilla Nazilgul 06-81870996
Vraagwijzer 4363060
Ambulant 
Maatschappelijk werker 
Chris Roos 06-11318198
West Kruiskade Alliantie 4369131
Wijkpastoraat                  4367070
Woonstad 4408800

 

Ron Hoogerwerf:
Wijkagent expert Oude Westen
Gehele Oude Westen, 
probleemgerichte aanpak.

Bas Munne: 
Bas.munne@rijnmond.politie.nl 
twitter: @BasMunne
Hoboken /Saftlevenkwartier / 
Nieuwe Binnenweg + zijstraatjes
Taakaccent GGD/GGZ Oude Westen

Fred Bravenboer:  
fred.bravenboer@rijnmond.politie.
nl Josephbuurt: Van Gaffelstraat 
t/m Van Speyckstraat 
Taakaccenthouder Drugs & Over-
last Oude Westen

Loran Sevenhuijsen: 
Loran.sevenhuijsen@rijnmond.
politie.nl 
Twitter: @LSevenhuijsen
Van ’s-Gravendijkwal t/m 
Adrianastraat
Taakaccenthouder Jeugd 
Oude Westen

Kita Badloe: 
(waarnemend wijkagent): 
Kita.badloe@rijnmond.politie.nl 
Gouvernebuurt: Van Westersingel 
tot/met Bloemkwekersstraat/Sint-
Mariastraat inclusief wijkpark
Taakaccenthouder Drugs & 
Overlast Oude Westen

Nieuwe achterkantreportage
Na de negen ‘rondjes groen door ons Oude Westen’ komt er weer ruimte voor iets 
nieuws op de achterpagina van buurtkrant Oude Westen. Koffi  e Voor Geluk maakt 
de aankomende tijd ook een rondje door het Oude Westen. Koffi  e Voor Geluk ver-
spreidt geluksmomentjes 
en maakt daarmee de 
wereld een beetje mooi-
er. Madelon Stoele en El-
len Laluan schrijven een 
nieuwe reeks artikelen 
over verschillende plek-
ken in het Oude Westen 
en wat daar gebeurt 
door Koffi  e voor Geluk. 

Koffi  e voor geluk
Ergens op een plek in de stad waar geregeld mensen langs 
lopen, staat een tafeltje met een koffi  ekan en mokken. 
Voorbijgangers komen even zitten. Ze praten, lachen en 
huilen zelfs heel soms. Gesprekken over het leven, soms 
zijn mensen alleen maar stil. Maar bovenal gaat het erom 
dat zij genieten van de mensen om hen heen. Wezenlijke en 
onvergetelijke momenten. Dat is Koffi  e Voor Geluk. Want 
geluk is niet moeilijk of ingewikkeld, toch? Het gaat om 
stilstaan en in contact komen. 

Voor de nieuwe artikelenreeks op de achterkant van de 
Buurtkrant is Koffi  e Voor Geluk elke keer op een andere 
plek in het Oude Westen te vinden. De eerste keer op het 
Rijnhoutplein, tussen Leeszaal Rotterdam West en eethuis 
Habibi, de tweede keer in het voorhof van het wijkpark. 
Ook in de winter gaat het gewoon door. Dat hebben we 
nog nooit gedaan en dat wordt improviseren! Misschien 
doen we het dan wel  in combinatie met warme chocomelk 
en dekentjes op krukjes en een lekker vuurtje.  

Meedoen? 
Koekjes bakken of een handig uitklapstoeltje knutselen. 
Misschien heb je nog wel een leuk servies liggen, of kun 
je koffi  edik lezen. Wil jij ook een bijdrage leveren en het 
koffi  egeluk verspreiden? Weet je een geschikte plek? Stuur 
dan even een berichtje. Elk idee en initiatief is welkom!

Zaterdag 6 september van 
13.00 - 15.00 uur Rijnhout-
plein (bij Leeszaal Rotterdam West) 

Dinsdag 23 september 
Wijkpark Oude Westen 
(West-Kruiskade kant)

Mail: 
Info@madelonstoele.nl
Facebook: MadelonStoele/
Koffi  eVoorGeluk

EVEN VOORSTELLEN: DE BUURTAGENTEN VAN HET OUDE WESTEN 

Mike van Driel:  
mike.van.driel@rijnmond.politie.nl
Noordkant Oude Westen: Diergaar-
debuurt / Zijdewindebuurt / West-
Kruiskade

Allen te bereiken via 0900-8844

Belangrijke
telefoonnummers
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