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Van de straat geplukt:
Adam Jabri

Nul groep nieuwe stijl
• Radar  • Humanitas De Leeuwenhoek  
• Gezondheidscentrum St. Mariastraat
• Pameijer Klus & Werk 87

4,5 en 63

Vensterbanken... 
De voortuin van Victor

Kraftbar 
R’dam

Meer zachte grond 
nodig in de wijk
Op weg naar stadstuinwinkel Stek, voor 
een gesprek met Marieke de Keijzer, onze 
adviseur natuur en milieu, struikel ik over de 
brandweerslangen en particuliere pompsys-
temen. Een actueel onderwerp is daarom snel 
gevonden: de overbelaste waterafvoer door 
extreme regenval. Klimaatverandering is 
geen pessimistische toekomstvoorspelling of 
discussiepunt meer, we zitten er al middenin. 
Sommige delen van de wereld zitten met 
enorme droogteproblemen. Andere delen, 
waaronder Europa, hebben te maken met 
ongewone regenperiodes. Voorkomen kan 
niet meer, daarvoor zijn we te laat, we zullen 
ons aan de nieuwe situatie moeten aanpassen 
om in Nederland droge voeten te houden en 
op den duur als laag land niet koppie onder 
te gaan.

De overheid moet maatregelen nemen, bijvoorbeeld 
dijken versterken en overloopgebieden creëren, 
maar we kunnen (of moeten eigenlijk) zelf ook wat 
doen. Nu al kan de bestaande afvoer in de stad de 
urenlange hoosbuien niet aan, vraag maar aan de 
winkeliers, bewoners en de museumdirecteur met de 
volgelopen kelders. We zullen dus extra wateraf-
voer- en opvangmogelijkheden moeten maken. 
Bijvoorbeeld door tuin- en stoeptegels te vervan-
gen door zachte grond. Geveltuinen, voortuinen, 
binnentuinen, parken zijn niet alleen mooi, maar 
tegenwoordig ook supernoodzakelijk als alternatieve 
waterafvoer. Een deel van het water kan opgevan-
gen worden in regentonnen om in droge tijden te 
gebruiken voor het besproeien van planten. Eigenlijk 
raar om dat met leidingwater te doen. Ook voor 
het balkon bestaan opvangsystemen, zogenoemde 
‘raindrops’, die tussen de waterafvoerpijp kunnen 
worden gemonteerd. Een tapijt van sedumplanten 
op het dak kan het water een tijd vasthouden; dat 
helpt bij hoosbuien. Het Oude Westen heeft veel 
platte daken, dus veel ruimte voor groene daken. De 
gemeente geeft subsidies om dit te stimuleren. Zie: 
www.rotterdam.nl/groenedaken. In combinatie met 
zonnepanelen? Daar zouden we met Woonstad toch 
eens serieus over in gesprek moeten gaan. 

Een tuindatingsite
Niet iedereen is handig of heeft groene vingers. Als 
het aan ons ligt, worden benedenwoningen in de 
toekomst meer bewoond door oudere bewoners, 
maar die hebben misschien niet meer de fut en de 
kracht om een tuin bij te houden. Daar moet in 
een wijk als het Oude Westen iets op te vinden zijn. 
Belfl eur, het vrijwilligersnetwerk voor onderlinge 
hulp, zou zijn naam eer aan doen door daar een 
aandachtspunt van te maken. Maar per straat of 
blok zou je ook kunnen kijken welke bovenbuur-
man/vrouw graag van een tegeltuin beneden een 
leuke bloementuin wil maken en onderhouden. Dat 
gebeurt nu al op sommige plekken, maar als we met 
zijn allen inzien hoe onhandig tegeltuinen zijn, is er 
misschien meer mogelijk. ‘Misschien moet het Oude 
Westen een tuindatingsite beginnen’, zegt Marieke 
nog. Een datingsite om de wijk te verzachten, klinkt 
goed. We wensen 
iedereen een mooie 
zonnige zomer 
met af en toe 
een bescheiden 
buitje voor het 
groen. 

Zomersluiting Buurtwinkel   

De Buurtwinkel is van maandag 11 juli t/m 1 augustus dicht. Van 2 tot 19 augustus is hij alleen op 
dinsdag en vrijdag open. Vanaf 22 augustus is hij weer van maandag t/m vrijdag open.

Mooie opkomst plakactie: 
‘Stop Verkoop Benedenwoningen’

Een bont gekleurd gezelschap van zo’n vijftig be-
woners deed 23 juni mee aan de ludieke actie te-
gen de verkoop van benedenwoningen door de 
woningbouwcorporatie. Met een spandoek aan 
kop trok de stoet over de West-Kruiskade naar 
de Palmdwarsstraat, waar posters met teksten 
werden geplakt op de ramen van een leegstaand 
pand: ‘Dit is eigenlijk een huurwoning’, ‘Hier had 
Ali(e) kunnen wonen’ en ‘Ik voel me bekocht’. 
De ouderen, verkleed als hiphopper, zetten met 
hun ‘moves’ de actie kracht bij. Als werkgroep 
‘Wij laten ons nog niet kisten’ gaan ze komende 
tijd meer van dit soort acties uitvoeren. Ouderen 
in het Oude Westen zitten namelijk letterlijk vast 
in hun bovenwoningen, omdat er steeds minder 
geschikte huizen in de buurt zijn om hen te huis-

vesten. Woordvoerder Wim Landvreugd zei in 
zijn toespraak dat Woonstad deze ouderen, die 
zich veelal sterk hebben gemaakt om de buurt 
leefbaar te houden en hier hun sociale netwerk 
hebben, niet in de steek mag laten. Het afgelo-
pen jaar zijn slechts twee benedenwoningen op 
Woonnet aangeboden.

“De tijd van alleen maar praten is voorbij”
De goede opkomst van de actie laat zien dat het 
onderwerp leeft in de wijk en dat steeds meer 
mensen bereid zijn om hun stem te laten horen. 
Dat bleek ook uit de vele reacties van voorbij-
gangers, die vertelden over hun ervaringen en 
de actievoerders aanmoedigden om door te 
gaan. Een eerdere actie heeft al opgeleverd dat 

de eisen van de bewoners worden besproken 
in de Klantenraad van Woonstad. Behalve de 
verkoop van benedenwoningen zullen ook de 
andere eisen worden besproken, zoals het bou-
wen van betaalbare woningen voor ouderen, 
het aanpassen van bestaande woningen en het 
verhogen van de leeftijdsgrens van woningen 
voor ouderen van 45+ naar 55+.
De werkgroep benadrukt dat ze de dialoog met 
Woonstad blijft aangaan, dat ze actie blijven 
voeren totdat er concrete maatregelen worden 
genomen. “Het is vijf voor twaalf”, volgens de 
werkgroep, “de tijd van alleen maar praten is 
voorbij”.

Hoort u dat in uw straat benedenwoningen 
vrijkomen, of ziet u ze leeg staan, bel dan 
snel de Aktiegroep, zodat de werkgroep snel 
in actie kan komen. Laat uw gegevens achter 
zodat we u op de hoogte kunnen houden 
van verdere acties.

Bewoners, sluit u aan! Bel 4361700 
of kom langs bij de Aktiegroep.

team Black Jack (winnaar Zeskamp 2015) en team gemeente (winnaar Zeskamp 2016)

Een geslaagd Wijkfeest!

Noodkreet Nieuwe Binnenweg



met 42 man begonnen en met 8 over 
gebleven. Ik heb een “GO” gekre-
gen. Momenteel loop ik stage bij De 
Heilige Boontjes aan de Beukelsdijk. 
Zij verkopen daar de beste koffie van 
Nederland. Ook daar leer ik veel.’    

Jongeren met talenten
Terwijl Adam druk is met zijn eigen 
ontwikkeling ligt zijn hart ook in de 
buurt en dan vooral bij de jongeren. 
‘Allerlei mensen zien deze buurt als een 
achterstandswijk, maar ze zien over het 
hoofd wie hier allemaal wonen. Je hebt 
hier rappers, voetballers, zangers, dich-
ters, jongeren met talenten. Daarom 
heb ik afgelopen 4 juni een feest 
georganiseerd via TOS. Daar heb ik een 
tijdje gewerkt. Toen er geen subsidie 
meer voor ons was, ben ik gebleven als 
vrijwilliger. Ik vind het belangrijk dat 
jongeren beseffen dat ze talent hebben 
en dat ze het verder kunnen schop-
pen dan ze denken. Door op straat 
aanwezig te zijn en dingen met ze te 
ondernemen, proberen we ze vast te 
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Adam Jabri (24) is geboren en 
getogen in het Oude Westen. 
Hij is zelfstandig ondernemer in 
wording en hij heeft hart voor de 
buurt, vooral voor de jongeren die 
er wonen.  

‘Het was leuk om in deze buurt op te 
groeien’, begint Adam direct enthousi-
ast te vertellen, ‘maar ook gevaarlijk. De 
Kruiskade was vroeger heel anders. Om 
de dag zag je wel een vechtpartij of 
soms zelfs een schietpartij. Met de tijd 
heb ik gezien hoe onze buurt veran-
derde. Het werd veiliger op straat. Dat 
kwam ook omdat wij bij de Aktiegroep 
in actie kwamen. Toen kwam er meer 
aandacht voor. Later kwam TOS en dat 
was heel goed voor ons. Van een jungle 
veranderde onze buurt in een gezellige 
wijk.  Het was trouwens wel een hele 
belevenis vroeger. We vonden het niet 
eng. We voelden ons vrij om buiten te 
zijn. We waren nieuwsgierig. Als er wat 
aan de hand was, dan vlogen we er op 
af om te gaan kijken.’  

Een takje in de grond
Adam heeft een oudere broer en een 
jongere zus. Zijn vader kwam in 1970 
vanuit Noord Marokko naar Nederland. 
Hij begon zijn werk bij verschillende 
schoonmaakbedrijven en een schilders-
bedrijf, maar de langste tijd heeft hij 
bij de gemeente gewerkt als beheerder 
van een sporthal. Inmiddels is hij met 
pensioen. Het gezin woont al jaren 
boven de Gaffel in het Oude Westen.  
Adam ging naar basisschool Asch van 
Wijck. ‘Het was een hele leuke school. 
Officieel een christelijke school, maar 
hier wonen allerlei mensen met ver-
schillende geloven en die zijn allemaal 
welkom op die school. We leerden er 
veel, over de geschiedenis bijvoorbeeld. 
De leerkrachten namen voorwerpen 
mee en ze lieten ons zien hoe het in de 
oudheid werkte. Een leraar vertelde dat 
er vroeger geen klokken waren en dat 
ze een takje in de grond zetten, daar 
een cirkel omheen trokken en dat je zo 
dan de tijd kon lezen. Ik geloofde er 
helemaal niks van. Toen heb ik het in 
Marokko zelf uitgeprobeerd en kwam ik 
er achter dat het echt werkte.’  

houden, want het snelle geld is helaas 
voor sommigen ook aanlokkelijk. Dat 
is een van onze doelen, jongeren op 
weg helpen naar school of werk. Als dat 
is gelukt, geeft dat veel voldoening. 4 
juni was een geslaagd feest, we hebben 
over van alles gesproken en we hadden 
een succesvolle filmavond.’  

Verbindingen in de buurt
Adam vindt het heel erg dat er poli-
tieke partijen in Rotterdam zijn die de 
betaalbare huurhuizen willen inruilen 
voor dure woningen. ‘Ik ben hier opge-
groeid. Het is een multiculturele buurt 
waar iedereen erbij hoort. Wij gaan met 
iedereen om. Dat is in Zuid en Oost 
echt anders. Daar zie je geen Marok-
kaan, een Turk en een Surinamer samen 
lopen. Hier zie je dat wel. Alle wereld-
delen zijn hier bij elkaar op een pleintje. 
Wij zijn samen een. Daarom zou ik het 
echt heel erg vinden als wij niet meer in 
onze huizen en in onze buurt kunnen 
blijven wonen. Het zou heel erg zonde 
zijn om de verbindingen die er nu zijn 
te verbreken. Als hier een feest is, dan 
wordt iedereen uitgenodigd of je nou 
donker, licht of wat anders bent. Het is 
gewoon hartstikke gezellig en je leert 
ook van elkaar. Wij praten met elkaar 
over de betekenis van de Ramadan of 
over andere dingen. Ik hoop dat het 
echt zo blijft hier.’  

Buzinezz Club Weena
Na de basisschool haalde Adam op het 
Lodewijk Rogier College het diploma 
VMBO basis. Hij volgde de opleiding 
Sport Dienstverlening en Veiligheid. 
‘We hadden een heel uitgebreid vak-
kenpakket. Ik heb daar veel geleerd. 
Het was hartstikke leuk. We moesten 
vaak presentaties houden. Veel mensen 
hadden daar moeite mee, ik ook, maar 
we leerden ermee omgaan. We moes-
ten op een gegeven moment elke dag 
een presentatie houden om van dat 
gevoel af te komen en dat werkte heel 
goed. Het was een leuke ervaring.  Ze 
deden op die school echt hun best om 
ons te helpen. We waren met 32 leer-
lingen en daarvan zijn er 30 geslaagd.’  
Adam vervolgde zijn studie aan het 
Albedacollege en behaalde er zijn 
diploma Detailhandel. ‘Daar besloot ik 
dat ik een eigen onderneming wil gaan 
beginnen. Ik wilde niet meer verder op 
school en ben naar de Buzinezz  Club 
Weena gegaan. Daar leer ik mijn eigen 
ondernemingsplan te maken. We zijn 

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen  (31)
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Jabri 

De afgelopen maanden zijn van 
een aantal panden in onze wijk de 
gevels grondig gereinigd. Hierdoor 
komt ook de toegepaste ornamen-
tiek veel beter tot z’n recht. Twee 
projecten zijn inmiddels opgeleverd 
en zien er weer picobello uit. Aan 
het pand Diergaardesingel 88 t/m 
92 hangen 18 knorrig kijkende 
‘bladmaskers’ onder de dakgoot 
en boven de voordeuren zien we 
fraaie portretbustes. Aan het pand 
Gouvernestraat/hoek Nieuwe Bin-
nenweg is de schurftige verfhuid 
van vier reliëfportretten verwijderd. 
De (wereld)beroemde koppen van 
Tacitus, Erasmus, Rembrandt en 
Rubens zijn opnieuw geschilderd en 
weer goed herkenbaar.

De authentieke gevelkopjes die 
tijdens de sloop van de huizen in 
de Bajonetstraat zijn gespaard, 
werden opgeslagen in afwachting 
van restauratie. Machyta Giebels, 

beeldend kunstenaar en restaurateur 
met het eigen bedrijf Allandsch aan de 
Schietbaanstraat, heeft deze interes-
sante restauratieopdracht eind vorig 
jaar van Woonstad gekregen. Hij heeft 
eerst bij alle gevelornamenten de oude 
verflaag verwijderd. Meestal was de 
schade groot, niet alleen vanwege de 
ouderdom en de slechte restauratie 
uit de jaren ‘70, maar vooral omdat er 
tijdens het verwijderen van de orna-

“Je hebt hier rappers, 
voetballers, zangers, dichters, 

jongeren met talenten”

Veel problemen ont-
staan doordat mensen 
hun post niet openma-
ken. Begrijpelijk soms, 
omdat post met het 
logo van de Gemeente, 
Woonstad, de Belas-
tingen of het telecom-
bedrijf vaak betekent 
BETALEN.
Met veel instanties zijn 
afspraken te maken 
over het betalen van 
schulden. Wanneer je 
niet betaalt, dan komt 
er boete op boete bij. 
Zonde van het geld. 
Maak daarom altijd de 
post open, soms valt 
het mee. En valt het 
tegen… ga naar de 
Vraagwijzer, het sociaal 
raadsliedenwerk of 
naar de advocate die 
tegenwoordig spreek-
uur houdt in de buurt-
winkel Gaffelstraat 1 op 
dinsdagochtend van 9 
tot 10 uur.

menten uit de gevels veel spanning in 
de mortel is ontstaan. Daarna moest 
hij een restauratiemethode kiezen. Wil 
je het gehavende ornament zo laten, 
of kies je voor ‘het mooier maken’ 
en vul je de afgebroken details aan 
zodat het ornament er weer als nieuw 
uitziet? De toekomstige bewoners 
konden uit vijf verschillende gevelor-
namenten kiezen. Uiteindelijk wordt 
het gerestaureerde ornament in beton 
ingegoten om het in de gevel te kun-
nen plaatsen. Momenteel is Giebels 
bezig met de herplaatsing van de 33 

Koffiehuis met een open podium
Adam is betrokken bij zijn buurt en bij 
de stad. ‘Een Rotterdamse wereldbur-
ger, zo zou ik mezelf willen noemen,’ 
zegt hij lachend. En over zijn toekomst-
dromen: ‘Ik wil graag een koffiehuis 
beginnen met een open podium waar 
iedereen gebruik van mag maken. Een 
open plek waar iedereen welkom is 
om wat te komen drinken en waar je 
iets kunt doen, een inspirerend verhaal 
vertellen, zingen of rappen. Momenteel 
ben ik met De Heilige Boontjes aan het 
kijken waar er eventueel mogelijkheden 
zijn.’

Adam Jabri (links)

gerestaureerde ornamenten in de 
nieuwbouw van de Bajonetstraat/hoek 
Adrianaplein en -straat, en het ziet er 
al verrassend goed uit. Het is mooi dat 
op deze manier de historische orna-
mentiek van de oudbouw niet verloren 
gaat en voor de wijk blijft gehou-
den. Als de nieuwbouw straks wordt 
opgeleverd kan Machyta Giebels in 
volle tevredenheid op dit bijzondere 
restauratieproject terugkijken.  
 
Alma Brevé 
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Weg 
wijkagent
Elke middag hou ik mijn hart 
vast als ik de kinderen die uit 
school komen de straat over 
zie rennen.  Dat moet een keer 
goed mis gaan. Kinderen kun je 
nu eenmaal niet kwalijk nemen 
dat ze uitgelaten zijn na een 
paar uur binnen zitten, hoe vaak 
je ook zegt dat ze rustig naar 
buiten moeten gaan. Nu racet 
er sinds kort ook nog zo ’n gek 
in een blauwe auto door de 
straat. Vraag me niet welk merk, 
want daar heb ik geen verstand 
van. Ik ken hem niet, hij woont 
vast niet in de wijk en heeft 
hier geen broertjes en zusjes op 
school zitten. Bij de Aktiegroep 
zeiden ze dat ik het door moet 
geven aan de Wijkagent. Nou, 
dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Wie is mijn wijkagent 
eigenlijk? Een jaar geleden heb 
ik een heel aardig briefje in de 
bus gehad waarin een wijk-
agente zich voorstelde. Ik ben 
haar een keer tegen gekomen 
en het leek mij een heel ge-
schikte meid. Daarna nooit meer 
gezien. Ik hoorde dat ze gestopt 
is met het politiewerk en de wijk 
heeft verlaten. Dus toen heb ik 
maar het algemene nummer 
van de politie gebeld. Duurde 
wel een tijdje voordat ik iemand 
aan de telefoon kreeg, maar 
goed dat was nog niet het erg-
ste. De dame die me te woord 
stond, vertelde dat ons buurtje 
geen vaste wijkagent meer 
heeft, maar dat ze een melding 
zou maken van mijn klacht. En 
of ik het kenteken en het merk 
van de auto wist? Nee dus. Maar 
ik ben wel teruggebeld door 
iemand die ik helemaal niet ken 
en die zei dat hij weinig voor 
me kon doen. Ze waren met 
te weinig mensen en hadden 
geen tijd om een keer te komen 
kijken. Nou ja, dan ga ik toch 
de volgende keer de moeite niet 
meer doen om de politie te bel-
len. Het enige dat overblijft is bij 
de Gemeente om een verhoging 
van de verkeersdrempel te vra-
gen. Ondertussen haal ik mijn 
‘klaar-over-hesje’ maar weer uit 
de kast, dat ik gebruikte toen 
mijn kinderen nog klein waren. 
Wachten tot er een ongeluk 
gebeurt, zie ik niet zitten. 

Oplage: 4500, verschijnt 10 keer per jaar.
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COLOFON

Hellen 
van Boven

COLUMN

In onze serie over de basisscholen in het Oude Westen hebben we al veel verteld over wat de 
scholen doen om onze kinderen een vliegende start te geven. De directeuren die we spraken, 
benadrukten hoe belangrijk het is dat leerlingen zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikke-
len. Daarvoor moeten de basisscholen goed aansluiten bij de voorzieningen voor peuters en de 
scholen voor voortgezet onderwijs. Maar hoe vroeg moet je eigenlijk beginnen met leren om je 
kind zoveel mogelijk kansen te bieden voor later? 

0-groep wordt Nul-groep Nieuwe Stijl

Zo vroeg mogelijk, vindt de gemeente 
Rotterdam. Alle basisscholen in het 
Oude Westen bieden dan ook hun 
eigen vroeg- en voorschoolse educatie 
(VVE) voor peuters van twee tot vier 
jaar, sommige onder de titel 0-groep. 
Dit jaar gaat er veel veranderen. Alle 
peuteropvang en kinderopvang met 
VVE in Rotterdam wordt ondergebracht 
in één integrale voorziening: de VVE-
groepen en de Nul-groep Nieuwe Stijl. 
In deze groepen wordt op een planma-
tig en methodisch aandacht besteed 
aan taal en rekenen.

Wat gaat er precies veranderen? Is al 
dat leren en zelfs toetsen wel goed 
voor peuters? Moeten de kleintjes niet 
nog lekker kunnen spelen en vrij zijn? 
Hoe zit het met de ouderbijdrage? 

We vroegen het Marieke den Dulk, 
locatiemanager bij Stichting Groeibril-
jant,  onderdeel van de SWK-groep, 
de organisatie van onder andere de 
vier peuteropvanglocaties in het Oude 
Westen: Robijn, Koraal, Maansteen en 
Zonnesteen.

Ouderbijdrage wordt 
inkomensafhankelijk
“De belangrijkste verandering is dat 
alle peuters in Rotterdam nu recht 
hebben op het voorschoolse leren, dus 
niet alleen, zoals tot nu toe de peuters 
met een indicatie van het Consulta-
tiebureau. De Nul-groepen gaan van 
vijf naar vier dagdelen, net als de VVE-
groepen. Een andere belangrijke veran-
dering is dat de ouderbijdrage vanaf dit 
jaar inkomensafhankelijk wordt. Ouders 

met een minimuminkomen betalen 
weinig, ouders die meer verdienen 
betalen meer. Voor alle kinderen moet 
de eerste zes uur per week naar inko-
men betaald worden. Peuters met een 
indicatie, dat wil zeggen - van ouders 
die de Nederlandse taal niet spreken 
en/of ouders met een lage opleiding - 
hebben daarbovenop nog recht op zes 
uur extra gratis. Twaalf uur ‘ontwikke-
lingsgericht aanbod’ is het maximum. 
De nieuwe regeling betekent dat som-
mige ouders wel 120 euro per maand 
moeten gaan betalen. Dat is een forse 
verhoging ten opzichte van het vaste 
lage tarief dat tot nu toe geldt. Voor 
de ouders uit het laagste inkomens-
tarief gaat de ouderbijdrage ook iets 
omhoog en wordt tussen de 10 en 13 
euro. Het is voor de meerverdieners dus 
de grootste verandering. Omdat alle 
peuters in Rotterdam nu in aanmer-
king komen voor de VVE-groep of de 
Nul-groep Nieuwe Stijl, ongeacht of de 
ouders werken, kunnen de wachtlijsten 
in de kinderopvang worden terugge-
bracht. En je voorkomt dat ouders met 
hogere inkomens voor de nul-groep 
kiezen omdat het goedkoper is dan de 
kinderopvang”.

Wel meten, geen toetsen 
Den Dulk vervolgt: “Veel dingen die 
nu al gebeuren in de peutergroepen 
blijven hetzelfde. De kleintjes leren er 
samenspelen, rekening houden met 
elkaar, voor zichzelf opkomen, op hun 
beurt wachten, zoveel mogelijk dingen 
écht beleven, nieuwsgierig te zijn, zich-
zelf uitdrukken, op hun eigen niveau 
tellen, enzovoorts. Iedere VVE-groep en 
Nul-groep Nieuwe Stijl heeft zijn eigen 
methodiek om de peuters hierin vooruit 
te helpen. Dat blijft ook zo. De verbete-
ring is dat de kwaliteit op één lijn wordt 
gebracht en dat de ontwikkeling van 
alle kinderen op dezelfde manier wordt 
gevolgd en gemeten (harmonisatie). 
Ook de zorg rondom de peuters wordt, 
door de intensieve samenwerking met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, het 
voorschools maatschappelijk werk en 

andere samenwerkingspartners in de 
wijk, gewaarborgd. Doordat er één 
volgsysteem is waar alles in zit, kun 
je al vroeg zien of het goed gaat met 
de peuters; niet alleen of ze achter 
lopen of juist voor, zodat je zonodig 
iets extra’s kunt aanbieden, maar ook 
of ze veilig opgroeien en thuis krijgen 
wat ze nodig hebben. Het meten op 
taal en rekenen, sociale vaardigheden 
en dergelijke doen we heel bewust 
niet via toetsen, zoals de CITO, maar 
met het volgsysteem ‘KIJK’. Dit sluit 
aan bij de natuurlijke ontwikkelings-
gang van kinderen en bij het spontane 
spelen. Als je peuters uit een groep 
haalt om een testje te maken, krijg je 
een totaal ander beeld dan wanneer je 
hen observeert in hun spel. Daar kun 
je alles uit afl ezen wat je wilt weten. 
En er worden niet te veel conclusies 
getrokken voor de toekomst. Er kan 
nog zoveel gebeuren in de ontwikke-
ling van een kind. Bovendien verloopt 
die ontwikkeling vaak schoksgewijs en 
grillig, mede afhankelijk van externe 
omstandigheden en de gezondheid van 
een kind. Je kunt die ontwikkeling nog 
op vele manieren ondersteunen, zonder 
meteen schooltje te gaan spelen. Dus 
geen Cito-toetsen en geen stempeltjes 
op onze peuterlocaties.”

In de volgende buurtkrant beste-
den we aandacht aan de Kinder-
opvang Dikkertje Dap, onderdeel 
van de Van Velthuisstichting.
 

Speels leren met 
andere kinderen

Marieke den Dulk: “Tegen alle 
ouders van peuters in het Oude 
Westen zou ik willen zeggen: 
waar u uw kinderen ook naar 
toe brengt, geef ze in ieder 
geval de gelegenheid om zich 
spelenderwijs te ontwikkelen. 
Gun ze het contact met andere 
kinderen in een veilige en uitno-
digende omgeving onder leiding 
van goed opgeleide pedago-
gisch medewerkers. Kijk wat 
uw kind nodig heeft en werk 
daar met elkaar aan. Als ze 
dan straks naar de basisschool 
gaan, hebben ze al zoveel voor. 
Basisvaardigheden als wachten, 
samenwerken, praten en luiste-
ren, enzovoorts, hebben ze dan 
al onder de knie. Dat vergroot 
hun kansen op de basisschool 
en uiteindelijk hun succes in de 
toekomst”.

Verschil tussen VVE en Nul-
groep Nieuwe Stijl.
Op een VVE-groep werken twee 
mbo-opgeleide twee pedagogisch 
medewerkers met ondersteuning van 
een hbo-coach. Op een Nul-groep 
Nieuwe Stijl werkt een leerkracht 
van de school met een pedagogisch 
medewerker op mbo-niveau. Het is de 
bedoeling dat de kinderen op de Nul-
groep Nieuwe Stijl doorstromen naar 
de school waarmee de peuteropvang 
verbonden is. 



Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

“We leven in een tijd waarin de datingapps je om 
de oren vliegen en een groot virtueel netwerk soms 
belangrijker lijkt dan gewoon offl  ine contact”, legt 
mede-oprichter Michiel van den Berg het idee achter 
de gezelligheids-app uit. “Toch is het voor veel ou-
deren lastig om nieuwe mensen in hun eigen buurt 
te ontmoeten”. Met hun app willen de oprichters van 
Klup hier verandering in brengen door ouderen met 
gelijke interesses elkaar eenvoudig te laten vinden. 
De app is bedoeld voor landelijk gebruik maar we 
starten de uitrol in Rotterdam, omdat die gemeente 
zich de laatste tijd behoorlijk is gaan toeleggen op 
senioren. 

Offl  ine, gewoon met elkaar
De nieuwe app werkt simpel. Na het downloaden 
maakt de gebruiker een profi el aan, waarna er direct 
gezocht kan worden naar ‘Kluppers’ met dezelfde 
interesses die in de buurt wonen. Vervolgens kan de 
gebruiker eenvoudig iemand uitnodigen met wie 
het leuk lijkt om iets te gaan ondernemen. Offl  ine, 
gewoon met elkaar. 

Klup is nu te downloaden in zowel de App Store
 als de Google Play Store. Voor meer informatie over 
Klup, kijk op www.kluppen.nl

Nieuwe gezelligheids-app voor senioren gelanceerd in Rotterdam

F� n op het TOS plein Kinderprogramma Zomervakantie 2016 Centrum  (tot stand gekomen door kinderen uit de w� k)  

Maandag 11 juli Pleinspelen Gerrit Sterkmanplein  13.30 – 16.00 
Dinsdag 12 juli Honkbal W� kpark 13.30 – 16.00 
Woensdag 13 juli Pleinspelen Gerrit Sterkmanplein 13.30 – 16.00 
Donderdag 14 juli Mistery dag Vanaf TOS pand 13.30 – 16.00 
Maandag 18 juli Kleurdag Ga� el 13.30 – 16.00 
Dinsdag 19 juli Athletiek Gerrit Sterkmanplein 12.00 – 16.00 
Woensdag 20 juli Sportdag W� kpark 13.30 – 16.00 
Donderdag 21 juli Misterydag Vanaf TOS pand 13.30 – 16.00 
Maandag 25 juli Spelletjes dag Gerrit Sterkmanplein 13.30 – 16.00 
Dinsdag 26 juli Voetbal Joseph plein  13.30 – 16.00 
Woensdag 27 juli Picknick Park 13.30 – 16.00 
Donderdag 28 juli Mistery dag Vanaf TOS pand 13.30 – 16.00
Maandag 1 augustus fi lm Gerrit Sterkmanplein  13.30 – 16.00 
Dinsdag 2 augustus Badminton/tennis Joseph plein 13.30 – 16.00 

B�  extreem mooi weer, allerlei water activiteiten en/of zwembad.   B�  slecht weer is er een alternatief programma

Woensdag 3 augustus Fietstocht Gerrit Sterkmanplein 13.30 – 16.00 
Donderdag 4 augustus Misterydag Vanaf TOS pand 13.30 – 16.00 
Maandag 8 augustus Bingo Ga� el 13.30 – 16.00 
Dinsdag 9 augustus Tre� al Gerrit Sterkmanplein 13.30 – 16.00 
Woensdag 10 augustus Speurtocht/vossejacht 13.30 – 16.00 
Donderdag 11 augustus Mistery dag Vanaf TOS pand 13.30 – 16.00 
Vr� dag 12 augustus Avontuur in je eigen stad Hele dag  *
Zaterdag 13 augustus Avontuur in je eigen stad Hele dag * 
Zondag 14 augustus Avontuur in je eigen stad Hele dag * 
Maandag 15 augustus Voorbereiding huttendorp 13.30 – 16.00 
Dinsdag 16 augustus Huttendorp W� kpark 13.30 – 16.00 *
Woensdag 17 augustus Huttendorp W� kpark 13.30 – 16.00* 
Donderdag 18 augustus Huttendorp W� kpark 13.30 – 16.00* 

Wanneer activiteit Waar � jd  Wanneer activiteit Waar � jd  
B� zonder-
heden:

  * Inschr� -
ven b�  Betty 
of TOS
* Vooraf 
inschr� ven 
b�  TOS

Vrijdag 1 juli 14.30–16.00 Atrium 
Theatervoorstelling Stichting Creatief Welzijn samen met wijkbewo-
ners: ‘Gaat ’t niet zoals het moet, dat moet ’t maar zoals het gaat’ Gratis
Dinsdag 5 juli  Hele dag Dagje Den Bosch Kosten entree en vervoer 
goedkoper met Rotterdampas Informatie en aanmelden: 
Cindy Vos 06-53507350
Dinsdag 5 juli 14.30-16.00  Keltische muziek (vrolijke muziek op ac-
cordeon en fl uit) en verhalenverteller € 3,00 entree
Woensdag 6 juli Hele dag Vertrek vanaf Kipstraat 37 Dagje 
Schiebroek met bezoek aan kinderboerderij, de tuin en theehuis 
Natuurtalent. Voor liefhebbers een wandeling door Schiebroekpark.  
Rotterdampas nodig. Kosten vervoer, consumpties en entree. Informatie 
en aanmelden: Passieclub Erna Kwak 06-10499952
Woensdag 13 juli Hele dag Dagje Valkenburg € 20,-. Alleen ouderen, 
niet voor mantelzorgers. Informatie en aanmelden: 
Cindy Vos 06-53507350.
Vrijdag 15 juli 14.30–16.00 Atrium Muzikale middag met dj Gerard 
Molenaar Gratis, consumpties voor eigen rekening.
Dinsdag 19 juli 14.30–16.00 Atrium Haring Happen met ‘de vrolijke 
muzikanten’ € 3,00 entree. Inclusief haring € 5,00
Dinsdag 26 juli 16.00–18.00 Wijkgebouw De Kip In het kader: Ik 
nodig je uit deze zomer Picknick & bewegen. Ouderen en mantelzorgers 
Stadsdriehoek. Aanmelden Veronique Vaarten: 06-46272409 of Mattis van 
den Bogaard 06-54967291
Woensdag 27 juli Vanaf 13.15 Hele middag Verzamelen Kipstraat 
37. Wandeling Ommoordse Veld olv natuur gids Gratis. Aanmelden Elly 
Dunk 010-4127409 of ellydunk@xs4all.nl 

ZOMERPROGRAMMA: W�  nodigen u uit!
De Zonnebloem, Spirit 55+, LelieZorggroep, BelFleur, Radar WMOdiensten, Humanitas, Wijkpastoraat Oude Westen, de Rotterdampassieclub en 
Anders Ouder Worden Kipstraat organiseren deze zomer voor ouderen en mantelzorgers in het centrum allerlei leuke activiteiten, .
Het programma is nog niet helemaal volledig. Soms ontbreekt er nog iets aan informatie of is de datum nog niet precies bekend. En er zullen zeker ook activiteiten bijkomen. Let dus vooral ook op affi  ches of fl yers die nog zullen ver-
schijnen of bel de ouderenwerkers van Radar WMOdiensten vanaf juli op telnr 010-4855898.   Wij wensen u een reuze gezellige zomer!!!!

Donderdag 28 juli Verzamelpunt: Delftse Poort Bezoek De 
Hofbogen (winkeltjes, ateliers en Hofpleinlijntje), de Dak-akkers en 
de Luchtsingel Rotterdampas. Kosten vervoer, consumpties. Informatie 
en aanmelden: Passieclub Erna Kwak 06-10499952
Dinsdag 2 augustus 14.30-16.00 Atrium Raymundo Valverde, 
zanger/gitarist met muziek uit Zuid-Amerika, Spanje en Mexico € 3.00 
entree.  Inclusief vruchtensorbet € 5,00
Woensdag 3 augustus Leeuwenhoek In het kader: Ik nodig je uit 
deze zomer: High Tea.  Tijdstip volgt Voor ouderen en mantelzorgers 
Oude Westen. Informatie en aanmelden: Cindy Vos 06-53507350
Woensdag 10 augustus. Vanaf 13.15 Verzamelen Kipstraat 37. 
Wandeling Rijnhaven/ Katendrecht olv gids Gratis. Aanmelden Elly 
Dunk 010-4127409 of ellydunk@xs4all.nl 
Vrijdag 12 augustus 14.30-16.00 Atrium Muzikale middag met dj 
Gerard Molenaar Consumpties voor eigen rekening
Dinsdag 16 augustus 16.00–19.00 Schotse Kerk In het kader: Ik 
nodig je uit deze zomer: Barbecue ++ Ouderen en mantelzorgers Cool-
zuid. Informatie en aanmelden: Elske Geleedst: 0631900566
Dinsdag 16 augustus 17.15-19.30 Atrium Saladebuff et – 
driegangendiner, inclusief 2 drankjes € 15,00 Aanmelden balie Atrium 
010-2065700
Donderdag 18 augustus Vertrek vanaf Kipstraat 37 Kiezen uit: 
Spido/Minigolf of Euromast Rotterdampas. Vervoer, consumpties en 
entree. Informatie en aanmelden: Passieclub Erna Kwak 06-10499952
Dinsdag 23 augustus 14.30-16.00 Atrium Borreluurtje met dj 
Richard de Deugd.€ 3,00

Woensdag 24 augustus Strand Hoek van Holland. Ouderen die 
minder mobiel zijn. Rolstoel en rollator mogelijk  Tijdstip volgt €15,00. 
Informatie en aanmelden: Margriet van Gestel 06-21887984
Dinsdag 30 augustus Atrium In het kader: Ik nodig je uit deze 
zomer High Tea Tijdstip volgt. Aanmelden Atrium: 010-2065700. 
Woensdag 31 augustus Strand Scheveningen. Mobiele ouderen. 
Geen rolstoelen.€ 15,00 Informatie en aanmelden: Cindy Vos 06-
53507350.
Dinsdag 6 september 201514.30-16.00 Atrium “Vive la France”. 
Zanger-entertainer Harald Veenstra met prachtig programma en 
bekende Franse chansons€ 3,00

Voor dit programma-aanbod zijn de data nog niet bekend:

Juli Tuinentocht door Rotterdam-centrum. 
Minder mobiele ouderen en eventuele mantelzorgers. Rolstoel moge-
lijk. Vermelden bij aanmelding.Informatie over tijdstip en startplek: 
Elske Geleedst 06-31900566 of Mattis van den Bogaard (06-54967291)
  
Eind juli Multiculturele markt Informatie volgt.
Cindy Vos 06-53507350.

Augustus Tuinentocht door Rotterdam centrum.
Voor de fi tte ouderen en mantelzorgers (deze toch is langer dan die in 
juli) Informatie en aanmelden Mattis van den Bogaard 06-54967291 of 
Elske Geleedst 06-31900566. 



Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek Nieuws

Activiteiten in juli en augustus Goedkoop op vakantie 
in ‘t Koffiehoekie!

Gezondheidscentrum Mariastraat • Sint Mariastraat 75 • 3014 SH  Rotterdam • www.gcmariastraat.nl

VOOR AL UW VRAGEN OVER GEZONDHEID EN WELZIJN

Huisartsen
Spreekuur volgens afspraak
Dhr. R.D. Castelijns/  
Mevr. E.C.  van der Zwan  010 4367770
Dhr J.J.G.W. Hipke  010 4363265
Mevr. A.L.I. Korenhof-Carolina  010 4369241
Dhr. R.G. Metz  010-4361975
Mevr. M.A. Visser/
Mevr. R. Dam-Weststrate  010 4365530
Na 17.00 uur of in het weekend:
Huisartsenpost SFG  010 4669573
Kleiweg 500, Rotterdam

Fysiotherapeuten
Behandeling volgens afspraak
Mevr. D.G. Bongrazio  010 4362127
Dhr. R.P. Hoekwater  010 4362127
Mevr. S.M.A. Willemsen  010 4362127

Tandartsen
Behandeling volgens afspraak
Dhr. I. Otaredian  010 4362176
Mevr. N. Tavakoli  010 4362176
Mevr. M. Zahedi  010 4362176
Tandarts gespecialiseerd in Orthodontie:
Mevr. C. Garau de Gee  010 4362176
Tandarts gespecialiseerd in Kaakchirurgie:
Dhr.J.K. Haex  010 4362176

Bij pijnklachten na 17.00 uur 
of in het weekend  010 4552155

Diëtiste          Behandeling volgens afspraak
Pedicure       Behandeling volgens afspraak
STAR MDC:   Maandag-, woensdag-, Vrijdag-
                            ochtend van 8.30 - 9.00 uur.

Wist u dat u bij ons tandartsencentrum in de St. Mariastraat voor 
allerlei behandelingen terecht kunt? Niet alleen voor uw periodieke 
controle bij de algemeen tandarts. De praktijk heeft diverse 
specialisten op tandverzorgingsgebied. Door de veranderingen in 
de ziektekostenverzekering bezuinigen veel mensen op de tandarts-
kosten. Een slecht gebit kan echter ook andere gezondheids-
problemen geven.
Daarom ons advies: laat uw gebit regelmatig controleren en bezui-
nig niet op tandartskosten want dit beinvloedt uw hele gezondheid.

U kunt bij ons terecht voor diverse behandelingen: implantologie/ 
kaakchirurgie/wortelkanaal behandeling/ orthodontie/mondhygiënist 

Implantologie
Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. De 
meeste implantaten zien er uit als een soort schroef en zijn gemaakt van 
titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich 
gemakkelijk hecht. Deze implantaten worden voorzien van een kroon, 
brug, plaat- of frameprothese of het zogenaamde klikgebit. Deze 
behandeling wordt ook wel implantaatoperatie genoemd.

Kaakchirurgie
In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u terecht bij onze kaakchirurg 
voor diverse behandelingen. Uw eigen tandarts verwijst u door en komt 
indien nodig mee overleggen met u en de kaakchirurg. Kaakchirurgie is 
een tandheelkundig specialisme. Een kaakchirurg behandelt afwijkingen 
aan de mond, kaak en het gezicht. De meeste mensen komen  bijvoor-
beeld om een verstandskies te laten trekken of een ontsteking te laten 
behandelen. De orthodontist stuurt mensen door naar deze chirurg om 
kiezen te laten trekken zodat ruimte ontstaat voor een beugel. Orthodon-
tisten sturen patiënten soms ook door voor een operatieve kaakcorrectie. 
De kaakchirurg verricht zowel eenvoudige behandelingen als zeer 

.gecompliceerde behandelingen. Het trekken en behandelen van 
verstandskiezen worden daarbij gezien als eenvoudig, terwijl hij of 
zij ook volledige en complexe kaakreconstructies kan uitvoeren. Bij 
letsels na bijvoorbeeld een ongeval kan de kaakchirurg deze 
behandelen, bijvoorbeeld aan de tanden en de kaak. 

Wortelkanaalbehandeling 
Onder het zichtbare gedeelte van een tand of kies bevindt zich de 
wortel. In iedere wortel bevinden zich één of meerdere wortelkana-
len. Dit kanaal is gevuld met bindweefsel, zenuwvezels en kleine 
bloedvaten. Dit noemen we pulpa. Deze pulpa kan door tandbe-
derf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken. Een wortel-
kanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling genoemd, is een 
tandheelkundige bewerking, waarbij de pulpa van het wortelka-
naal van een tand of kies verwijderd wordt en de ontstane ruimte 
wordt opgevuld. Het gat dat de tandarts heeft moeten maken 
wordt daarna gevuld.

Orthodontie 
Als je tanden en kiezen scheef staan, kan het zijn dat de tandarts je 
naar orthodontist verwijst voor een beugel. Wat gaat er dan 
gebeuren bij de ortho? Tijdens het eerste gesprek bij onze 
beugeltandarts kijken we eerst zorgvuldig naar je gebit om 
vervolgens een behandelplan op te stellen. Wat er moet gebeuren 
is voor iedere patiënt verschillend.

Mondhygiënist
De mondhygiënist is een zorgverlener die zich richt op het 
voorkomen van tandbederf en tandvleesproblemen. Het consult 
van een mondhygiënist bestaat zowel uit voorlichting over de 
juiste mondzorg als uit daadwerkelijke behandeling van tandvlees 
en gebit. De eerste behandeling kan beginnen met een gesprek 
over tandenpoetsen en overige mondverzorging, zoals het gebruik 
van spoelmiddelen, tandenstokers en flosdraad. Zij of hij legt uit 
wat tandbederf is en met welke verzorging tandbederf en proble-
men met het tandvlees voorkomen kunnen worden. Uw eetge-
woonten kunnen hierbij ter sprake komen, of bijvoorbeeld de 
effecten van roken op uw mond. Na de voorlichting zal de mond-
hygiënist doorgaans beginnen met de daadwerkelijke behandeling 
van uw gebit. Plaque en tandsteen worden verwijderd en blootlig-
gende worteloppervlakken worden schoongemaakt.

Alles over de tandarts...

Voor de maanden juli en 
augustus hebben we vanuit de 
activiteitenbegeleiding het 
volgende georganiseerd:

Iedere woensdag is er verkoop                                                                       

Wanneer u 55 plus bent kunt u 
komen genieten op de woensdag 
middag vanaf 14.00u van de 
muziek van o.a. DJ John 

Vergeet onze borrelbingo niet op 
de vrijdagmiddag om 14.00 
€1.50 per plankje met hapje en 
een drankje

Woensdag 6 juli van 14.00 tot 16.00 
is er optreden van  Pierre et les op-
timistes  (concert aangeboden door 
North Sea Jazz Festival)

Zondag 24 juli om 11.15 is er  
buurtkerk met Ben Vocking en 
Tytsia.

Zondag 7 augustus van 14.00 
tot 15.30 is er bruin café met 
optreden van Marco de Hollan-
der. U bent van harte welkom 
voor het luisteren en meezingen 
samen met onze bewoners.

Tot ziens in de Leeuwenhoek 
West Kruiskade 54 Rotterdam

Gaat u niet op vakantie 
dit jaar? Geen probleem. 
Bij ons waant u zich in 
China, Turkije of Ma-
rokko met onze heerlijke 
theeën.

Ziet u zichzelf het liefst 
zitten op een druk terras 
in Peking met uitzicht over 
Het Plein van de Hemelse 
Vrede? Neem dan de 
heerlijke Chinese thee uit 
een mooie Chinese theepot 
voor maar €2,50.

Houdt u meer van het 
fantastische uitzicht over 
de Bosporus in Turkije? Dan 
is de Turkse thee, in vele 
smaken, wat voor u. 

Geserveerd in een origi-
neel Turks theeglaasje 
voor maar €0,90.

Drink onze verse munt-
thee en u waant zich in de 
nauwe straatjes van Fez 
waar kooplieden de leuk-
ste en mooiste spulletjes 
aanbieden.  Voor €1,00 
per glas.

Kortom, het goedkoopste 
reisbureau van Nederland 
is Het Koffiehoekie.

Wilt u deze mooie
 reizen meemaken? 
Kom dan deze zomer!

Wandelen is goed voor alles. Je hart, bloedvaten, bloeddruk, choles-
terol, botten en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er allemaal 
op vooruit. En niet te vergeten: je humeur wordt er beter van! En 
dat allemaal door heel simpel elke dag minstens een half uurtje te 
lopen! 
Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandelritme 
geleidelijk op te bouwen. Kort gezegd komt het erop neer dat je 
steeds meer minuten stevig doorloopt en dat hogere tempo afwis-
selt met twee minuten rustig lopen. Een trainingsschema voorkomt 
spierpijn en pijnlijke schenen. Echte blessures ontstaan niet snel, 
behalve bij wie ongetraind lange tochten loopt. Loop rechtop en 
ontspannen, in een tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak 
de passen niet te groot, wikkel je voeten goed af en laat je armen 
soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig met de armen te 
zwaaien. 

Goed voor je hart, longen, spieren, botten en geheugen
De conditie van je longen en hart gaat vooral vooruit bij stevig door-
wandelen. Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert 
daardoor de kans op osteoporose (botontkalking). Door botten 
regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel loopt 
bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen is ook goed voor het 
kraakbeen, dat is het elastische weefsel tussen de gewrichten. 

Wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Ook 
verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op 
diabetes type 2 en Alzheimer wordt verlaagd en bewegen werkt 
ook tegen stress en depressieve gevoelens. Als laatste voordeel 
noemen we dat wandelen gewichtverlagend is. Een uur stevig 
doorstappen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorie-
en. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één 
kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.

Waarom doen we het dan niet?
Mensen die werken hebben het druk en mensen die niet werken 
hebben het druk. Sommigen zitten al op een sportschool, doen 
aan ballet of yoga. Maar wat is een half uurtje extra van uw tijd als 
lopen zulke goede effecten heeft? Het kost niets, alleen een paar 
goede wandelschoenen. ‘Het is zo’n slecht weer’ is geen excuus, 
want met een paraplu op of regenkleding aan.....? 

Hoe maken we wandelen leuker?
• Vraag een goede vriend(in), een buurvrouw of -man mee te   
 gaan.
• Spreek een goed tijdstip af om te gaan, bv. (ruim) na het eten,   
 na het ontbijt, voor de koffie.
• Zoek een wandelclubje. Met elkaar is leuker dan alleen. 
• Start zelf een groepje. Of ga naar de wandelmiddagen van 
 Wilma Kruger. Start in de Wijktuin op vrijdagmiddag 
 26 augustus, 9, 23 en 7 oktober. 
• Lees regelmatig de informatie hoe gezond bewegen is 
 voor lijf en leden. 

Vacature chauffeur op 
vrijwilligersbasis
Toelichting werkzaamheden:
Op wisselende tijden oproepbaar 
zijn om bewoners te rijden naar 
ziekenhuizen, tandartsen of andere 
instellingen.

Werktijden:
In overleg met bewoner en vrijwil-
liger coördinator

Wij vragen:
•  goede beheersing van de 
 Nederlandse taal
•  affiniteit met en respect voor  
 ouderen
•  goede sociale vaardigheden
•  betrouwbaarheid
•  afspraken na kunnen komen
•  fysiek in staat zijn een rolstoel te  
 duwen
•  verantwoordelijkheidsgevoel voor  
 het omgaan met rolstoelafhanke- 
 lijke bewoners

Wij bieden:
•  onkostenvergoeding van € 2,50  
 euro per dag
•  begeleiding
•  kortingspas voor gebruik van  
 consumpties in ons restaurant
•  WA- en ongevallenverzekering

Contactpersoon Rini den Otter

Dagelijks minstens een half uurtje lopen, 
daar kan geen pil tegenop...

Heeft u een feestje of gewoon zin in lekkere appeltaart thuis? 
Dit is uw kans!  De heerlijke appeltaart van ’t Koffiehoekie is nu 
ook te bestellen voor thuis! Voor maar 7 euro heeft u een heerlijke 
verse appeltaart. U dient de appeltaart wel minimaal 2 dagen van te 
voren te bestellen en wij zorgen dat er een verse appeltaart voor u 
klaarstaat. Bel voor meer informatie naar 010-4361488 en vraag naar 
Michel van der Wal.
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WoonReferendum is een feit!

Wethouder wil van zelfstandige bewonersorganisaties af

spreken over meer of minder betaalbare huurwoningen. 

Wat de vraag van het referendum wordt, is erg belangrijk. 
Daar komt nog een debat over in de Gemeenteraad. Om 
met het referendum de sloop en verkoop van sociale huur-
woningen tegen te houden, moet de opkomst minimaal 
30 % zijn en daarvan moet meer de helft van de stemmers 
voor meer sociale huurwoningen zijn. 

Iedereen die zich heeft ingezet om in onze wijk meer dan 
500 handtekeningen op te halen hartelijk bedankt. In het 
najaar gaat er een groep gevormd worden die er voor 
gaat zorgen dat er veel Oude Westenaren naar de stembus 
gaan. Er wordt nu al gedacht om verkiezingsbijeenkom-
sten bij de Aktiegroep te gaan houden. Dat moet allemaal 
georganiseerd worden. Wie helpt mee? Geef je op bij de 
buurtwinkel. 

Vrijdag 24 juni zijn 13.571 handtekeningen aangeboden 
aan burgemeester Aboutaleb met het verzoek tot een 
referendum over het laten verdwijnen van 20.000 sociale 
huurwoningen in Rotterdam. Als de handtekeningen ge-
teld zijn en het er echt meer dan 10.000 zijn, dan moet de 
Gemeente Rotterdam een referendum over haar ‘Woon-
visie’ uitschrijven. Dan kunnen alle Rotterdammers boven 
de 18 jaar eind van dit jaar naar de stembus om zich uit te 

Klus&Werk, een begrip in de wijk

www.pameijer.nl

Openingstijden:
Maandag:  9.00-16.00 uur
Dinsdag:    9.00-16.00 uur
Woensdag  9.00-16.00 uur
Donderdag   9.00-16.00 uur
Vrijdag 9.00-15.00 uur

Buurtbarbecue
Op vrijdag 3 juni was er een buurtbarbecue in Tuin de 
Bajonet. De leerlingen van de LMC school hadden heerlijke 
salades gemaakt. Wij werden gesponsord door slagerij 
Schell, supermarkt Orkide en slagerij Mekka. Zij worden 
hartelijk bedankt voor hun royale bijdrage! De barbecue 
was een groot succes. Heel veel buurtbewoners hebben 
ervan genoten. 

Inleveren kapotte elektrische apparaten
Sinds kort staan er voor de deur van Klus&Werk Cool – 
Oude Westen bakken waar kapotte elektrische apparaten 
in gedeponeerd kunnen worden. 
Men kan hiervoor terecht van maandag t/m vrijdag van 
9.00-16.00 uur.

Na de zomer: modeshow
Nu breekt de vakantietijd aan, maar in september gaan 
we weer volop van start. Er staat een modeshow gepland. 
Hieraan werken Tuin de Bajonet en de LMC School mee. 
Exacte datum volgt nog.

Voor meer foto’s verwijzen wij naar onze facebooksite:  
Pameijer Klus&Werk Cool-Oude Westen 

Team Klus en Werk 

Cool-Oude Westen  

Schietbaanstraat 33/35

3014 ZW Rotterdam

010-4367042 /06-10883452

Slakken en 
andere lastpakken

Beestjes in de tuin, van som-
mige kun je echt last hebben. 
Wat doe je eraan, als je je 
tuin gifvrij wilt houden? Het 
mooist is als je de natuur 
zelf kunt laten helpen. Een 
vogelvriendelijke tuin, met 
besdragende struiken en bo-
men en struiken met schuil-
gelegenheid helpt om de 
insectenstand in evenwicht te 
houden. Een rommelhoekje 
voor egels en spitsmuizen 
ook. Die eten ook graag 
insecten.Maar dan kun je nog 
overlast hebben van slakken 
en luizen. Wist je dat oorwor-
men, die zelf helemaal niet 
schadelijk zijn, erg van luizen 
houden? Hang een omge-
keerde stenen bloempot op, 
gevuld met houtwol of stro 
als schuilplaats voor de oor-
wormen. Ze eten ’s nachts de 
luizen op. 
Eventueel kun je ook tegen 
luizen spuiten met groene 
zeep.

Echte lastpakken zijn de 
slakken en dan vooral de 
naaktslakken. Sla, Dahlia’s, 
Hosta’s, Afrikaantjes worden 
compleet kaal gevreten. Wat 
doe je ertegen? Milieuvrien-
delijke chemische midde-
len, die alleen de slakken 
bereiken, bestaan niet. Daar 

moet je niet aan beginnen. Je 
kunt het proberen met zaag-
sel, scherp zand, eierschalen 
e.d. rond de planten. Maar 
ze blijven dan nog steeds in 
de buurt. Slakken kun je het 
beste vangen, bijvoorbeeld 
‘s morgens vroeg of na een 
regenbui. Maar wat doe je 
ermee als je een potje vol 
verzameld hebt? Wegbren-
gen naar een bos of andere 
plek waar vraatschade niet zo 
erg is, is de meest slakvrien-
delijke oplossing.
Voeren aan de kippen, als je 
die in de buurt hebt, is niet 
leuk voor de slakken, maar 
wel voor de kippen. Wat 
ook wel gedaan wordt, is 
bakjes met bier neerzetten of 
ingraven tussen de planten. 
De slakken komen er gretig 
op af en sterven een “vrolijke 
dood”. Zou dat echt zo zijn, 
of verdrinken ze gewoon? 
De huisjesslakken laat ik 
zelf meestal ongemoeid, 
omdat ik het mooie en leuke 
diertjes vind. Ze zijn minder 
vraatzuchtig dan hun naakte 
familieleden, maak ik mezelf 
wijs.

Begin juni ontving de Aktie-
groep van wethouder Eerdmans 
(Leefbaar) een brief met de 
mededeling dat hij per 1 januari 
2017 de subsidierelaties met 
alle bewonersorganisaties wil 
beëindigen. Hij vindt niet dat ze 
op moeten houden te bestaan, 
want ze leveren een belangrijke 
bijdrage aan de maatschappij, 
omdat ze de “ogen en oren van 
de wijk zijn”, de sociale binding 
versterken, laagdrempelig zijn 
en ervoor zorgen dat bewoners 
een hoop zelf kunnen oplossen. 
Maar dat kan allemaal ingepast 
worden in de “Huizen van de 
Wijk”.  Een bezuinigingsope-
ratie met dubieuze politieke 
motieven en een praatje dat 
niet deugt. 

Voor de Aktiegroep betekent het: 
Buurtwinkel weg en de profes-
sionele ondersteuning van Petra 
en Natalie (samen 1 fulltime op-
bouwwerker) en Sylvia (parttime 
administratieve ondersteuning) 
weg. Ook de Huiswerkklas raakt 
haar zelfstandige ruimte kwijt.

Oude Westen heeft 21 huizen 
van de wijk.
De “Huizen van de wijk” zijn een 
bedenksel van de gemeente om 
hun leegstaande gebouwen te 
kunnen verkopen en verhuren 
en een vast punt te hebben waar  
ze hun welzijnsbeleid kunnen 
laten uitvoeren. Voor een wijk 
waar voorheen niks was, is het 

misschien een aanwinst. Voor een 
actieve wijk als Het Oude Westen 
is het een onhandige sta-in-de-
weg. In een Wijkdialoog hebben 
we al eens laten zien dat we hier 
niet één Huis van de Wijk hebben, 
maar 21. De Nieuwe Gaffel, die 
de gemeente als Huis van de Wijk 
heeft aangewezen en waarnaar de 
Buurtwinkel zou moeten verhui-
zen, is er daar één van.

De Nieuwe Gaffel is er met veel 
hulp van ambtenaren, welzijns-
werkers en een bestuur van 
buitenaf gekomen en is nog bezig 
iets te worden. In het proces van 
totstandkoming is niet één keer 
met de Aktiegroep overlegd of zij 
daar aan deel wilde nemen. Eigen-
lijk logisch, want de oorspronke-
lijke initiatiefnemers waren alleen 

maar op zoek naar een buurthuis 
om hun activiteiten voort te kun-
nen zetten na de sluiting van de 
buurthuizen in de wijk. Intussen 
bestaan er grote twijfels of het ge-
bouw van de Gaffel wel geschikt 
is om alles te huisvesten. Zo is 
het tijdens de Huiswerkklastijden 
spitsuur in de Gaffel, waardoor 
het onmogelijk is om drie ruimtes 
voor deze groep vrij te maken. 
Hoe dat zou moeten met een 
functionerende buurtwinkel is al 
helemaal onduidelijk.

Gedwongen inwoning
De ambtenaren van dienst vinden 
dat de Aktiegroep nu naar de 
mensen van de Gaffel moet gaan 
met de mededeling dat ze daar 
moeten gaan inwonen. 

De Aktiegroep weigert dat. Zij 

wil niet tegenover een groep 

actieve buurtbewoners komen 

te staan die ook waardevolle 

dingen voor de wijk doen. Het 

probleem is veroorzaakt door 

de gemeente zelf door met een 

grote boog om de Aktiegroep 

heen te lopen. Laat zij maar 

een opening bieden, waarbij 

al dat waardevols wat we in 

onze wijk hebben, gecontinu-

eerd kan worden!

Al enige tijd is Klus&Werk een begrip in het Oude Westen. Wij hebben een succesvolle snuffelmarkt 
achter de rug die druk bezocht werd. Dank aan alle buurtbewoners die meegewerkt hebben en de kopers.

Namens iedereen van Klus&Werk 
Cool-Oude Westen alvast een fijne vakantie!

                                       Jacqueline Loeve

   Ik heb een UFO                                                     Ik hoef geen UFO maar een boek uit de kast         Uit dat boek kan ik een kasteel toveren. 
                        Wat een grap!
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Vensterbanken en uitstalling...

Als je je ogen in de straten van 
het Oude Westen goed de kost 
geeft dan waan je je al snel in 
een groot openluchtmuseum. 
Veel mensen maken er een kunst 
van om hun voorgevel zo bijzon-
der mogelijk te maken. Planten, 
poppen en andere pronkstukken 
sieren de vensterbanken, om 
nog maar te zwijgen over de 
uitstallingen bij tuingevels. Eén 
bewoner die uitzonderlijk zijn 
best heeft gedaan is Victor (70) 

aan de Gaffelstraat. Zijn voortuin 
knalt er letterlijk uit. 

Met de fleurige planten, Delfts 
blauw, kannen en een gigantisch 
standbeeld kan je bijna niet om 
zijn tuin heen. ‘Ik wil hiermee op 
een positieve manier laten zien 
wie ik ben’, legt Victor uit. ‘Op 
deze manier wil ik communice-
ren dat ik geen angst heb, niet 
om te bluffen, maar om iets 
positiefs uitstralen. 

Zie het als een zelfportret. Je 
kan jezelf tekenen als een idioot, 
maar je kan ook iets moois laten 
zien.’ Victor heeft bovendien 
zorgvuldig uitgedacht wat hij wil 
laten zien. 
Elk item heeft een symbolische 
waarde. Het beeld van de vrouw 
betekent bijvoorbeeld liefde en 
genegenheid en de borden en 
kannen geven huiselijkheid en 
intimiteit aan.’

‘Wijkagenten zijn slecht benaderbaar’

foto: Hinko Mayerhold

Het Oude Westen is al lang niet 
meer die Rotterdamse wijk van tien 
jaar geleden waar  buitenstaanders 
met een grote boog omheen lie-
pen. De criminelen, dealers, junkies 
en spuiten zijn nagenoeg uit het 
straatbeeld verdwenen en de buurt 
krijgt zowaar een ‘hip’ imago. Niet 
alleen dankzij striktere handhaving 
en streng cameratoezicht is het 
Oude Westen een veiligere wijk ge-
worden, ook de samenwerking tus-
sen bewoners en de politie speelde 
hierbij een grote rol. Een van die 
succesvolle projecten is bijvoor-
beeld ‘Drugs in kleur’, waarbij de 
wijkagenten samen met bewoners 
maandelijks schouwen en (drugs)
overlast in kaart brengen.

Inbraakgolf
Toch lijkt er iets mis te gaan in de 
relatie tussen politie en bewoners 
van het Oude Westen, zo bleek 
tijdens de afhandeling van de inbra-
ken van vorig jaar. Tussen december 
en februari werd er bij meer dan 

vijftig huizen ingebroken. Mede 
dankzij het brede netwerk van 
bewoners kwam de politie erachter 
dat het hier een ware ‘inbraakgolf’ 
betrof. Via getuigenverklaringen en 
camerabeelden konden in maart 
uiteindelijk tien verdachten worden 
opgepakt. Veelal jongeren, tussen 
de veertien en negentien jaar, uit 
de wijk.
De slachtoffers van deze inbraken 
hadden echter nog veel vragen. 
Zo zijn veel gestolen spullen nooit 
teruggevonden en is een groot deel 
van de zaken niet opgelost. Op ini-
tiatief van de bewoners werd er in 
mei een bijeenkomst georganiseerd 
bij de Aktiegroep waarbij de politie 
een terugkoppeling zou geven.

Bewoners onterecht 
medeplichtig gemaakt
De politie vermoedt dat de gepakte 
daders veel meer op hun kerfstok 
hebben. Omdat de daders zelf 
hun kaken stijf op elkaar hielden, 
werd er een beroep gedaan op de 

buurtbewoners. De politie gaf tijdens 
de bijeenkomst aan dat er getuigen 
uit de wijk zijn die niet naar voren 
wilden of durven komen. ‘Sommige 
mensen die wij hebben gesproken 
wéten wie de daders zijn, maar ver-
dommen het om ze aan te geven’, zo 
legde wijkagent Mike van Driel uit. 
‘De politie moet het hebben van ver-
klaringen, maar heel mondjesmaat 
wordt er iets aangegeven’, vertelde 
Gerard Visser, gebiedsverantwoorde-
lijke van de politie. ‘Als buurman is 
het misschien moeilijk om de buur-
jongen, die je al tien jaar kent, aan 
te geven.’ Volgens de politie zouden 
bewoners zich echter niet moeten 
laten intimideren door een aantal 
jongeren van 14 en 15 jaar.
Niet iedereen was blij met deze 
‘oproep’ van de politie. Het zou veel 
bewoners ‘onterecht medeplichtig’ 
maken. ‘Vaak weten mensen ook 
niet méér dan dat ze vertellen’, laat 
een actieve bewoner weten. ‘Of ze 
hebben wel een dader gezien maar 
herkennen deze persoon niet zo 

goed. Je kan wel een vermoeden 
hebben, maar je moet ook harde 
bewijzen hebben.’

‘Onverschilllige reactie’
Het wantrouwen, vanuit zowel 
de bewoners als de politie, lijkt 
niet incidenteel te zijn. Volgens 
Maurice Specht, medeoprichter 
van de Leeszaal, is de politie in 
het Oude Westen maar weinig 
‘benaderbaar’. We hebben de 
afgelopen jaren een heel enkele 
keer contact opgenomen met 
de politie. Onder andere toen 
er door inbraak een beamer was 
gestolen. Later werd deze beamer 
door een jongen uit de buurt 
aangeboden bij de Aktiegroep. 
De Leeszaal deed hierop aangifte. 
‘De politie zei tegen ons dat 
ze geen tijd hadden om iets te 
doen. Dat irriteerde een hoop 
mensen. Iedereen wist  wie de 
dader was.’ Volgens Specht wekt 
zo’n ‘onverschillige reactie’ van 
de politie ook weer onverschil-
ligheid bij bewoners. Ze denken 
de volgende keer twee keer na 
voordat ze de politie benaderen. 
‘Als je als politie ‘ogen en oren’ in 
de wijk wil hebben, moet je ook 
bereid zijn om de meldingen van 
bewoners serieus te nemen. Niet 
alleen als het jou uitkomt. De po-
litie hoort benaderbaar te zijn. Ze 
moeten het gevoel geven dat ze 
er zijn als ze je nodig hebt. Alleen 
al het gevoel dat je als bewoner 

serieus wordt genomen, geeft veel 
meer bereidwilligheid. Nog beter 
is het als er al een relatie is voor-
dat je elkaar nodig hebt, doordat 
je elkaar af en toe ziet of spreekt. 
Daar zit het probleem ook.’

Weinig ‘vaste gezichten’ 
Meerdere bewoners klagen 
over de ‘benaderbaarheid’ én 
zichtbaarheid van onder meer de 
wijkagenten. Zo is er met het ver-
dwijnen van het politiebureau op 
het Eendrachtsplein, het politie-
spreekuur en de politietoko geen 
duidelijk aanspreekpunt meer. Wie 
de wijkagent wil spreken, moet 
bellen met een 0900-nummer. 
Veelal volgt er dan geen, of pas 
heel laat een terugkoppeling. Een 
oorzaak is dat de politie het met 
veel minder wijkagenten moet 
doen. Van de oorspronkelijke zes 
wijkagenten, zijn er nog maar drie 
over in het Oude Westen. Door 
het invoeren van de Nationale Po-
litie hebben deze agenten boven-
dien véél meer taken en worden 
ze soms gevraagd in andere wij-
ken. ‘Bij een Zomercarnaval of een 
terreurdreiging is er geen agent 
meer te vinden in de wijk’, laat 
een bewoner weten. Omdat er 
onder de wijkagenten bijna geen 
‘vaste gezichten’ meer rondlopen, 
is het moeilijker om een band met 
ze op te bouwen.

Zussen
Verslagen zit ze voor me. Elf jaar 
geleden is ze Burundi ontvlucht. Op 
zoek naar een veilige plek kwam ze in 
Rotterdam terecht, haar ouders ver-
moord, drie kleine zusjes achterlatend.
Ze zocht een school en werk en 
wist zo, op afstand, haar zusjes te 
begeleiden in hun overlevingsstrijd. 
Maar in 2011 besloot onze regering 
dat Burundi veilig was en werd haar 
verblijfsvergunning niet verlengd. Hoe 
kon Burundi veilig zijn? Ze hoorde 
vreselijke verhalen van haar zusjes; de 
herinneringen aan het geweld dat zij 
mee had gemaakt, kreeg ze niet uit 
haar hoofd. In de jaren ervoor was 
één van haar zusjes vermist geraakt. 
Ze hoopte dat ze nog leefde, maar 
waar? In Kongo? Tanzania? Zelf is ze 
bang om terug te gaan, bang voor de 

moordenaars van haar ouders, bang voor 
geweld, bang voor de mensen die zo 
maar hun huis geconfisqueerd hadden.
Maar ze had geen werk en geen uitkering 
meer. De schulden liepen op totdat ze 
uit haar huis werd gezet. Lieve mensen 
gaven haar onderdak en wat leefgeld, 
maar voor haar zusjes bleef weinig over. 
Vorig jaar is één van haar zusjes vermoord 
en het andere zusje is naar Tanzania ge-
vlucht, samen met de kinderen van haar 
zusjes. Daar ligt ze nu in het ziekenhuis, 
van waaruit ze huilend de hulp van haar 
grote zus uit Rotterdam vraagt.
En de grote Rotterdamse zus? Ze pro-
beert zelf te overleven met hulp van 
Rotterdamse mensen, ze probeert geld 
te verzamelen om de ziekenhuisrekening 
in Tanzania te betalen. Via het Rode Kruis 
probeert ze de vermiste zus te vinden; 
twee jaar geleden is ze door iemand in 
Oeganda gezien. Als zij gevonden wordt, 
kan ze proberen haar naar Tanzania te 
sturen. Dan zijn haar twee zusjes in ieder 
geval weer bij elkaar.
Maar wat kan ze doen? Machteloos voelt 
ze zich, om zichzelf en om haar zusjes. 
Tot die tijd slaapt ze niet. Verslagen zit 
ze voor me. En ik denk aan mijn zusje 
dat dertig kilometer verderop woont. Dit 
weekend ga ik naar haar toe.
Katinka Broos

De politie pakte in maart een groep jongeren uit het Oude Westen op die verantwoordelijk 
zouden zijn voor een heuse inbraakgolf in de wijk. Van de meer dan 50 inbraken werden ech-
ter ‘maar’ tien zaken opgelost. Volgens de politie zouden er veel meer zaken zijn opgelost als 
er meer getuigen uit de buurt naar voren waren gekomen. Dat schoot bij een deel van de be-
woners in het verkeerde keelgat. De politie zou de schuld naar de bewoners schuiven, terwijl 
veel bewoners juist welwillend zijn om mee te werken. Hierbij borrelde ook een andere vraag 
op. Hoe verloopt de communicatie tussen de wijkbewoners en de politie?
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En wat er verder nog te doen is... 

De nieuwe uitbaters van het 
hoekcafé, ondernemers Joris van 
Dongen en Aren Reijngoud, zijn 
geen onbekenden op de Nieuwe 
Binnenweg. Zo is Van Dongen 
eigenaar van de kroegen Vibes en 
Stalles en heeft Reijngoud onder 
meer café Boudewijn in handen. 
Soufi ane Bouhmar, die veel erva-
ring heeft in de horeca op de Witte 
de Withtraat, werd aangesteld als 
bedrijfsleider van de nieuwe kroeg. 

Make-over
Dat het na de overname van Le Va-
gabond nog een jaar heeft geduurd 
voordat Kraftbar R’dam uiteindelijk de 
deuren opende lag onder meer aan de 
verrotte fundering. Alle palen onder het 
gebouw moesten worden vervangen. 
Niet alleen onder de grond kreeg de 
kroeg een make-over, ook het interieur 
werd totaal veranderd. Met veel staal, 
beton, open ramen en een veel groter 
terras ziet de zaak er een stuk hipper 
uit. In feite is er bijna niks meer dat doet 
herinneren aan de oude Le Vagabond. 
Volgens Van Dongen en Bouhmar was 
het tijd voor iets anders. ‘De Nieuwe 
Binnenweg kende eigenlijk alleen maar 
bruine kroegen. We wilden met iets fris 
komen. Het nieuwe interieur draagt bij 
aan een meer open uitstraling richting 
het publiek.’

Eigen stad promoten
Het scheelde niet veel of  de zaak was 
vernoemd naar Berlijn, de hippe Duitse 
hoofdstad. ‘Berlijn is een heel leuke stad 
en heeft ons zeker geïnspireerd. Zo wil-
len we het “vrije gevoel” dat je voelt als 
je in die stad bent ook creëren in onze 
zaak. Ik wil niet zeggen dat bij ons alles 
mag, maar er moet hier wel een onge-
dwongen sfeer hangen.’ Uiteindelijk is 
toch gekozen voor de naam Kraftbar 
R’dam. ‘Het is veel leuker om je eigen 
stad te promoten.’ Dat is goed te zien 
aan de gigantische muurfoto achter de 
bar. Hier is in zwartwit het uitzicht vanaf 
de Euromast op de binnenkomst van 
cruiseschip ‘Rotterdam’ te zien. Het café 
is ook redelijk ‘Rotterdams’ in haar aan-
bod. ‘We halen een deel van de gin en 
het bier dat we schenken uit de streek. 
En we kopen de wijn in bij de zaak aan 
de overkant.’ 
Kraftbar R’dam kent in totaal 22 tap-
kranen met veel soorten speciaal bier. 

Ook kan er ’s avonds gegeten worden. 
‘We serveren fl ammkuchen met een 
twist. Net even iets anders dan anders, 
met merguez-worstjes bijvoorbeeld. Die 
halen we overigens ook bij de slager 
hiernaast.’ Die ‘lokale verbondenheid’ 
wil Kraftbar Rotterdam graag uitstra-
len. ‘We merken dat de bewoners en 
ondernemers op de Nieuwe Binnenweg, 
en ook in de wijk eromheen, best wel 
een hechte gemeenschap vormen. Dat 
willen we ook bij ons terugzien. Heel de 
buurt is welkom om aan te schuiven en 
elkaar hier te ontmoeten. Wie zien graag 
dat we een soort functie als buurtcafé 
krijgen.’

Kraftbar R’dam is, samen met kleding-
zaak Nultien, restaurant Gys en bloe-
menzaak ‘Een Bloemetje op tafel’, een 
van de vele nieuwe hippe zaken die in 
korte tijd hun stekje hebben gevonden 
op de winkelstraat. Volgens Van Dongen 
en Bouhmar heeft de Nieuwe Binneweg 
echter nooit stilgezeten. ‘Het centrum 
van Rotterdam wordt steeds groter, net 
als het aanbod. Het is niet alleen maar 
de Witte de Withstraat of de Nieuwe 
Binnenweg. In heel Rotterdam bloeit het 
weer op. Overal merk je dat het drukker 
wordt.’

Geen podium, wel isolatie
Kraftbar R’dam is geen podium, zoals 
bijvoorbeeld Le Vagabond wel was. ‘Dat 
concept hebben we vaarwel gezegd. 
Mensen kunnen hier iets komen eten 
om daarna een drankje te doen en te 
dansen.’ Zo draait er in het weekend tot 
in de late uurtjes een DJ met ‘toeganke-
lijke’ muziek. ‘Dan moet je denken aan 
top 40 muziek. Niet alleen van nu, maar 
ook van jaren geleden. En niet te plat.’ 
Vanaf september zal een DJ elke zondag 
vinyl soul-, jazz- en funkplaten draaien. 
In tegenstelling tot de vorige zaak, waar 
de buren nog wel eens op de stoep ston-
den te klagen, is de kans op geluidsover-
last volgens Van Dongen en Bouhmar 
minimaal. ‘We hebben het getest en de 
buren hebben nergens last van. We heb-
ben het helemaal opnieuw geïsoleerd via 
het Box-in-box principe (gebouw in een 
gebouw red.). Daarnaast is er dubbel 
glas en hebben we nieuwe kozijnen. Als 
je de deuren dicht doet, hoor je vrijwel 
niks. En dan kan je het zo hard zetten 
dat het zelfs onaangenaam wordt.’

Frisse Kraftbar 
R’dam wil het nieuwe 
buurtcafé worden
Op de plek van het voormalige (en misschien wel legendarische) café 
Le Vagabond waait sinds mei een frisse wind. Na een forse verbou-
wing van meer dan een jaar staat hier nu het hippe café Kraftbar 
R’dam. Met ‘goed personeel, een modern en ruig interieur en een 
ongedwongen sfeer’ willen de nieuwe uitbaters een plek creëren waar 
iedereen zich welkom voelt. ‘In feite moeten we een soort van buurt-
café worden.

Niet te missen in Juli en Augustus
10 juli  – Stackhouse feat. Big Pete  – Cretopia Tussen 16.00 en 19.00 kun je bij 
Cretopia genieten van de Big Pete en de bluesband Stackhouse. Tussen de muzikanten zit 
een leeftijdsverschil van 40 jaar, waardoor ze een frisse en afwisselende ‘sound’ hebben. De 
bandnaam vindt haar oorsprong bij de blueslegende Houston Stackhouse. Entree bedraagt 
8 euro.

10 juli – Verhalenbazaar – Wijkpark Oude Westen 
Ben je ook zo geboeid door sprookjes, sagen en andere verhalen? 
In het Wijkpark Oude westen vindt op zondag 10 juli voor de 
derde keer de Verhalenbazaar plaats. Bekende en minder bekende 
vertellers zullen in vijf yurten (traditionele Mongolische tenten) 
verhalen uit verschillende landen en culturen vertellen. Speciaal 

voor kinderen tot en met 12 jaar. Tussen 12.00 en 18.00 uur. Entree volwassenen is 5 euro, 
kinderen betalen 2,50 euro.

21 juli – Eendrachtfestival – Eendrachtsplein/Oude Binnenweg Rondom het Een-
drachtsplein zullen ruim 100 bands, creatievelingen en DJ’s  optredens geven tijdens het 
Eendrachtfestival. Bij onder meer Rotown, Vibes, Boudewijn en Arminius laten Rotterdamse 
talenten zien wat ze in petto hebben.

23 tot en met 29 juli –  De Bouw – 
Museumpark Zin om de handen uit de mou-
wen te steken? In het Museumpark kun je van 
23 tot en met 29 juli dagelijks van 12:00 tot 
22:00 uur je eigen hut bouwen. Iedereen, jong 
en oud, van kunstenaar tot kantoorbewoner 
mag aan de slag met hout, hamers, spijkers 
en ander gereedschap. Na het bouwen kan er 
worden gebarbecued en zijn er optredens van 
Rotterdamse bands. Bouwen is gratis, er wordt 
wel een kleine bijdrage gevraagd voor het 
lenen van het materiaal.

31 juli tot en met 21 augustus – Rotterdamse MakersOlympiade – 
Het Nieuwe Instituut 
Naar aanleiding van de Olympische Spelen in Rio heeft Het Nieuwe Instituut tot 8 januari 
een programma over de verbetering van het lichaam. Onderdeel hiervan is de Rotterdamse 
MakersOlympiade. Tijdens een aantal workshopmiddagen maken kinderen een eigen 
robot, voertuig of object dat uiteindelijk meedoet tijdens de Olympiade. Welke object is het 
snelst in het parcours of wie maakt het meest creatieve of multifunctionele voertuig? 
Meer informatie over het programma via http://educatie.hetnieuweinstituut.nl/.

V.l.n.r. Eline Hanssen, Jeroen Vink, Joris en Soufi ane.




