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Nieuws van de 
instellingen in 
de wijk

4-5 7

• Wmo Radar
• Humanitas
 De Leeuwenhoek
• Gezondheids-
 centrum   
 St. Mariastraat
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Voorhof Wijkpark: 
Hoe lang duurt het nog?

Dubbele doorbraak: Groene daken op woningen Gaffelblok

tuin de bajonet
5 jaar

Tuin de Bajonet:
Poort naast Bajonetstraat 161 

Laatste nieuws 
facebook.com/tuindebajonet
instagram/tuindebajonet

tuin de bajonettuin de bajonettuin de bajonettuin de bajonet

11 juli 2019
12-15 uur

buurt-bbq wordt 
gecombineerd met 
opening van het theehuis

aanmelden via pameijer,
kosten bbq €5 per 
persoon.

22 juni 2019
14-17 uur

de tuin wordt 
omgetroverd tot
het ‘lange tafel evenement’ 

aanmelden via tuin de 
bajonet, 
briefje in de rode 
brievenbus tijdens 
openingstijden.

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

11.00 - 15.00

Tuin open

Pameijer:
Schietbaanstraat 33

Begin maart is de oude bestrating verwijderd. 
Om te voorkomen dat de natuurstenen fon-
teinen verzakken, is een zandbed aangelegd. 
Daaronder komen waterleidingen, elektriciteit 
en afvoerleidingen. Bij het toiletgebouw komt 
een ondergrondse put met een pomp voor de 
aansturing van de fonteinen. Nadat de fontei-
nen zijn geplaatst, komt de nieuwe bestrating. 
Zodra de werkzaamheden het toelaten, wordt 
een doorgang voor voetgangers gemaakt. 

Tijdens de uitvoering kunnen er geen evene-
menten op het voorhof plaatsvinden. Voor de 
viering van Keti Koti op 1 juli 2019 wordt een 
uitzondering gemaakt. Dan is het Wijkpark 
vanaf de West-Kruiskade toegankelijk voor 
publiek.

Eind september moet de herinrichting van het 
voorhof af zijn. Parkliefhebbers vragen zich ge-
regeld af of het niet heel erg langzaam gaat. Ze 
zien soms dagenlang niets gebeuren. Naast de 
werkzaamheden buiten is de aannemer echter 
ook bezig in een werkplaats; onder andere voor 
het maken van de pompput en de fonteinen. 
Volgens de gemeente ligt men op schema.

Op 28 mei hebben de VvE’s 
Gaffel Zuid en Gaffel Noord 
besloten om hun complex 
te verduurzamen met een 
groen dak, betere dakisola-
tie en Led-verlichting. 
Het resultaat van twee jaar: 
1) denken, uitzoeken en 
rekenen, 2) klimaatbewust-
zijn en enthousiasme, 
en 3) goede communicatie 
met de leden van de VvE’s 
die bestaan uit eigenaar/
bewoners en een woning-
corporatie. Een voorbeeld 
en voorwerk voor de rest 
van het Oude Westen en 
vergelijkbare wijken.

Het begon allemaal twee jaar 
geleden met een wijkbijeenkomst 
met als thema vergroening bij de 
Aktiegroep Oude Westen. Hieruit 
zijn verschillende werkgroepen 
ontstaan, zoals Postcode Roos, 
Energiecoaches, Vergroening van 
straten en pleinen en Groene 
Daken. De werkgroep Groene Da-
ken haalde er gelijk Woonstad en 
technische en fi nanciële deskundi-
gen bij, want het was urgent. Veel 
daken in het Oude Westen dateren 
uit de stadsvernieuwing van de ja-
ren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 
en zijn dus aan vernieuwing toe. 
Een paar zijn al vervangen, helaas 
door reguliere bitumen daken. 
Een gemiste kans, het Gaffelblok is 
een belangrijke doorbraak in deze 
kortzichtige routine. De tweede 

doorbraak zit in het feit dat deze 
twee VvE’s bestaan uit eigenaar/be-
woners en een woningcorporatie. 
Koop en huur door elkaar dus. Voor 
zover wij weten is het in Rotterdam 
nog nergens gelukt om in zo’n 
type complex zo’n grote verduur-
zamingsoperatie af te spreken.

Kosten en baten
Er moest ook fl ink aan gerekend 
worden. Zowel aan de kosten-
kant als aan de fi nancieringskant: 
de subsidiepotjes en de speciale 
leningen. Daarin hebben VvE010, 
Focus Vastgoed, Watersensitive Rot-
terdam, Rebel en Woonstad Beheer 
veel werk verzet. Uiteindelijk kon-
den aan de Algemene Ledenverga-
dering van de gezamenlijke VvE’s 
twee keuzes worden voorgelegd. 

1) dak vervangen met isolatie en 
Ledverlichting voor een extra bij-
drage van €9 tot €22 per maand; 
2) dak vervangen met isolatie, 
groen vegetatiedak en Ledverlich-
ting voor een extra bijdrage van 
€11,50 tot €35 per maand. De 
kosten zijn afhankelijk van het type 
woning. Woonstad Rotterdam, 
die met 75% van de woningen de 
grootste eigenaar is, had vooraf 
laten weten een groen hart te heb-
ben, maar een meerderheidsbesluit 
te zullen ondersteunen. Het werd 
optie 2: een groen dak. Hoera! Zie 
voor een bespreking van de besluit-
vorming pag. 7.

Dit is echt een belangrijk toekomst-
gericht besluit, want groene daken 
zijn om diverse redenen nuttig 

en noodzakelijk. Ze isoleren beter 
en beperken dus het  energiever-
bruik in de bovenste woningen, 
ze zorgen voor verkoeling in de 
hete zomerweken wat belangrijk is 
voor de gezondheid van met name 
ouderen, ze houden het water vast 
waardoor de riolering niet over-
belast wordt bij hoosbuien en ze 
vangen CO2 op, de belangrijkste 
veroorzaker van de opwarming van 
de aarde. Tenslotte zorgt een groen 
dak voor een betere opbrengst van 
zonnepanelen. 
Misschien iets 
om ook nog 
over na te 
denken 
in het 
Gaffelblok.
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veel te danken aan Rotterdam. Mijn 
verhuizing naar deze stad heeft mijn 
leven helemaal veranderd. Ik ben 
er trots op dat ik geen ramen meer 
hoef schoon te maken of achter de 
lopende band hoef te staan, zoals ik 
vroeger in Beieren moest doen om 
iets bij te verdienen. Ik zag de toe-
komst daar somber in. In Rotterdam 
viel alles op zijn plaats. Ik heb er kei-
hard voor gewerkt, maar Rotterdam 
heeft mij ook veel mogelijkheden 
geboden. Ik kan mijn creativiteit 
kwijt en het niveau van de muzikan-
ten is hier in Nederland ontiegelijk 
hoog. Ik verzet heel veel werk en 
qua inkomen is het best zwaar, want 
ik heb nooit zekerheid en moet ook 
vaak voor niks werken, want de 
fi nanciering blijft vaak een vraag. 
Maar ik doe het omdat ik het van 
binnenuit móet doen. Mijn werk is 
mijn passie, dat is het mooiste wat 
er is voor mij.’ 

Lantaren-Venster als 
huiskamer en laboratorium
Samen met zijn vrouw Sanja Maier-
Hasagic verhuisde Florian elf jaar 
geleden naar hun huidige woning 
aan de Gouvernedwarsstraat. ‘In die 
tijd was het al onmogelijk om een 
betaalbare huurwoning te vinden. 
Via een vriend kregen we een tip 
voor de Gouvernedwarsstraat en tot 
onze grote verrassing werd de wo-
ning toegewezen. Ik kende de buurt 
goed omdat ik vaak in Lantaren-

Venster kwam. Rond mijn afstude-
ren was dat bijna de huiskamer van 
mij en collega-componisten. We 
hadden een goede band met de 
programmeur, het was een labora-
torium waar jonge makers van alles 
konden uitproberen. Daar hebben 
we volop gebruik van gemaakt. We 
hadden elke maand wel een concert 
daar. 

Rotterdam, stad van 
vele mogelijkheden
Florian werkt als freelancer. Tijdens 
zijn studie kreeg hij al professionele 
opdrachten en dat is zo gebleven. 
‘De opdrachten variëren van het 
componeren van wereldmuziek, 
jazzmuziek, tot fi lmsoundtracks, 
vaak zijn het klassieke opdrachten 
waar ik van alles mee doe. In de 
afgelopen vijfentwintig jaar heb ik 
voor veel orkesten, ensembles en 
solisten iets geschreven. Echt bijzon-
der was dat ik een galastuk voor het 

Rotterdams Philharmonisch Orkest 
mocht componeren ter viering van 
hun honderdjarig bestaan. Ik heb 
toen een symfonisch portret van 
Rotterdam gecomponeerd met al 
haar duizend kanten en invloeden. 
We hebben daar zelfs het acht uur-
journaal mee gehaald. Het compo-
neren van dit stuk kwam echt uit 
mijn hart, want ik heb ontzettend 

  
  De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen  (80) Omhoog kijken (18)

Florian groeide op in een Beiers stadje in Duits-
land, zijn passie voor muziek bracht hem naar 
Nederland. ‘Ik ben dankbaar dat ik in Rotter-
dam terecht ben gekomen.’ Florian vertelt: 

‘Waar ik opgroeide was het heel 
mooi, maar op cultureel gebied was 
er niet veel te doen. Muziek was 
altijd al mijn ding. Mijn muzikale 
thuisbasis is metal, ik speelde in 
bandjes, maar ik zat ook op klassieke 
gitaarles. Hierdoor raakte ik in de 
ban van fl amencomuziek, fl amenco 
was voor mij een soort metal op de 
akoestische gitaar. Het is heftig en 
ritmisch. Ik trok naar Spanje om te 
kijken of ik daar iets kon doen, maar 
dat was vrij moeilijk. Toen ontdekte 
ik dat het Rotterdamse conservato-
rium Codarts een wereldmuziekaf-
deling heeft. In 1994 werd ik daar 
aangenomen en vertrok ik naar 
Rotterdam om fl amenco te gaan 
studeren. Dat is de belangrijkste 
beslissing die ik ooit heb genomen.
Ik heb altijd een sterke creatieve 
drang gehad en schreef nummers 
voor mijn band. Een compositie-
docent van Codarts gaf me de 

“Het is jammer dat er voor mensen met minder geld 
en kunstenaars zoals wij geen plaats meer is in Rotterdam”

De plannen om Odeon te slopen 
lagen er toen al, we hebben geboft 
dat we er zolang en met hele fi jne bu-
ren hebben kunnen wonen. Hoewel 
we wisten dat we er ooit uit zouden 
moeten, is het toch een shock voor 
ons allemaal dat we weg moeten. We 
hebben ons als bewoners georgani-
seerd in een werkgroep. Sommige 
buren zijn in de Gouvernestraat gebo-
ren en wonen er al 78 jaar. We vinden 
dat daar heel goed voor gezorgd 
moet worden. We willen zeker weten 
dat het allemaal goed afgehandeld 
wordt. Een aantal mensen zijn daar 
actief mee bezig, zij doen veel en 
daar heb ik echt respect voor.’

Vluchten naar een hotelkamer
‘Rotterdam wordt steeds leuker maar 
jammer genoeg is het bij ons voor 
de deur de laatste twee jaar erg 
achteruit gegaan. Er zijn steeds vaker 
grote festiviteiten in het wijkpark met 
veel overlast van vrachtwagens die 
midden in de nacht in en uit komen 
laden en dronken schreeuwende 
mensen die tot vroeg in de ochtend 
in onze straat met geluidsboxen en 
drank verder feesten en tegen onze 
deuren aan plassen. Ik heb niet het 
idee dat hier enige toezicht op is. 
Wij hebben hier als bewoners echt 
onder te lijden, soms boeken we 
zelfs weleens een hotelkamer in onze 
eigen stad vanwege de overlast. Wat 
dat betreft vinden we het minder 
erg dat we niet kunnen blijven, maar 

Rotterdam is voor ons ook te duur 
geworden. Het is jammer dat er voor 
mensen met minder geld en kunste-
naars zoals wij geen plaats meer is 
en geen woning te krijgen. Wij gaan 
naar Schiedam verhuizen, daar zullen 
we het vast ook wel weer naar ons zin 
gaan krijgen.’

  

Op een hoek van de kruising ’s-Graven-
dijkwal/ Nieuwe Binnenweg bevindt zich 
coffeeshop Nemo. De zaak is al geruime tijd 
gesloten, maar de blauwe gevelversiering 
met het markante hoekornament is nog 
aanwezig. Wat hoger aan de gevel houdt 
een leguaan de wacht. Om die te kunnen 
zien moet je de rijbaan oversteken en op de 

(voor de opvang van fi jnstof aangelegde) 
grasstrook langs de tunneltraverse gaan 
staan. Het reptiel zit ineengedoken op de 
daklijst en gluurt naar beneden (het is niet 
ondenkbaar dat die is uitgerust met een 
camera). Hier begint ‘Las Vegas aan de 
traverse’, een bescheiden stukje nachtleven 
aan de westgrens van het Oude Westen. 
De gevel van de Rotana Lounge (nr.126B) 
is op de begane grond gedecoreerd met 
glimmende, goudkleurige en zwarte 
platen. Maar dat is van secondair belang: 
op de eerste en tweede etage hebben acht 
onschuldig kijkende gevelkopjes uit de 
19e-eeuw de tand-des-tijds doorstaan! 
Nightclub Lido (nr.124) heeft de aanbeve-
ling The place to be in neonletters boven 

de entree; de gevel is bedekt met rode 
en zwarte mini-tegeltjes. Deze decoratie 
is minder opvallend dan goud, maar de 
nachtclub heeft wel een zwarte loper over 
het trottoir uitgelegd. Twee huisnummers 
verder, in het bordeauxrode, dubbele pand 
(nr.116A/E en 116F/K) zit RITZ RESIDENCE. 
Deze ‘residentie’ heeft hoog aan de gevel 
een geprononceerde daklijst waarin be-
halve de eigen naam, een viertal amechtig 
kijkende gevelkopjes zijn verwerkt. Dat 
‘amechtige kijken’ is niet zo vreemd als 
je weet dat pal aan de overkant van de 
’s-Gravendijkwal een Nightclub zijn Topless 
Girls aanbeveelt. Tot aan de kruising met 
de Mathenesserlaan valt alleen op nr.110 
(geen nachtclub) nog ornamentiek te ge-

nieten. Boven de gemoderniseerde entree, 
met één in plaats van twee voordeuren, 
bevindt zich een dubbele bekroning. Als een 
erfenis uit het verleden detoneert het ge-
meenschappelijk ornament als een vlag op 
een modderschuit, een bescheiden stukje 
nachtleven onwaardig.   

Alma Brevé 

Florian 
Magnus Maier

kans om het te proberen. Ik deed 
fl amenco en componeren een tijdje 
naast elkaar, maar kwam er al vrij 
snel achter dat mijn sterkte in com-
poneren ligt. In Rotterdam kwam 
ik in contact met veel verschillende 
muzieksoorten, Indiase, Turkse, jazz, 

klassiek, pop, Latin, tango, noem 
het maar op. Ik wilde hier iets mee 
doen en stapte over naar de com-
positieafdeling. Dat was wel klassiek 
maar er heerste een grote openheid. 
Ik werd aangemoedigd om vrij mijn 
eigen weg te gaan en iets nieuws 
uit te vinden. Het was een paradijs 
voor mij.’ 
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Vastlopen
Daar kan ik nou zo sacherijnig van 
worden. Al weken loop ik vast wan-
neer ik via het Wijkpark naar de stad 
wil gaan. Ze zijn het park aan het 
opknappen en ik heb me laten ver-
tellen dat er ook drie fonteinen wor-
den aangelegd. Voor de veiligheid 
is het Wijkpark aan de kant van de 
West-Kruiskade afgesloten. Kijk, wan-
neer ze hard aan het werk zouden 
zijn, dan had ik er wel  begrip voor 
dat ik niet door het park kan lopen. 
Maar ik zie die fonteinen deze zomer 
nog niet spuiten. Mijn zus zegt in dit 
soort situaties altijd:  “Blijven lachen, 
dan maak je gelukshormonen aan 
waardoor je je gelijk een stuk beter 
gaat voelen”. En dat werkt, weet ik 
uit eigen ervaring. Misschien moet ik 
deze tip doorgeven aan de winkeliers 
op de West-Kruiskade. Want die heb-
ben het nu heel zwaar en zijn terecht 
sacherijnig. Als je ergens vastloopt 
is het nu wel op de West Kruiskade. 
De RET is de tramrails ter hoogte van 
het Tiendplein aan het vervangen. 
Wat een chaos en wat een herrie als 
ze bezig zijn. Dat is niet goed voor 
je klandizie. Maar als de werklui naar 
huis zijn …….. wat een rust is er 
dan. Samen met mijn Turkse vriendin 
heb ik al een paar keer ‘s avonds (na 
zonsondergang want ze is aan het 
vasten) een terrasje gepakt. Normaal 
zit ik niet zo snel op een terrasje, 
maar dit voorjaar heb ik mezelf echt 
verwend. Hapje, drankje en een 
gezellig gesprek. Mijn mondhoeken 
gaan omhoog en het fi jne gevoel 
komt vanzelf. 

Hellen 
van Boven

Woningen rond Odeon
Wat willen bewoners?

COLOFON
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Het Rotterdams Woongenootschap
Goede woningen voor een kostprijshuur

COLUMN

Wijkgebouw Odeon en de huizen erboven en ernaast worden gesloopt. De plannen zijn om 
op deze plek nieuwbouw te ontwikkelen: middeldure huurwoningen door het Rotterdams 
Woongenootschap en sociale huurwoningen met een lift door Woonstad Rotterdam. 
Dit betekent dat de 37 huishoudens die nu in het gebouw wonen, moeten verhuizen. 
Om ervoor te zorgen dat bewoners kunnen opkomen voor hun belangen en de kans krijgen om op deze plek terug 
te komen, heeft een deel van de bewoners zich georganiseerd in de Werkgroep Goud Dwars. De werkgroep heeft 
in overleg met Niels van Ham, projectleider wijken van Woonstad Rotterdam, besloten om een onafhankelijk 
onderzoek naar de woonwensen van de bewoners uit te laten voeren. 31 huishoudens deden aan dit onderzoek 
mee. Wat kwam daar uit en hoe gaat het nu verder?

Behalve sociale woningen ko-
men op de Odeonlocatie ook 
40 middeldure huurwoningen 
van Het Rotterdams Woon-
genootschap. Wat is dat voor 
organisatie? De Buurtkrant 
vroeg het aan Arie Lengkeek, 
een van de initiatiefnemers 
van deze ouderwetse oplos-
sing voor een modern pro-
bleem.

Iedereen roept het. Er zijn in de 
stad te weinig woningen voor de 
middeninkomens: de onderwijzers, 
politie-agenten, verpleegkundigen, 
architecten, boekhouders etc. Er 
moet dus meer gebouwd (en ge-
sloopt) worden. Maar bouwen lost 
niets op, want de woningen die op 
de markt verschijnen zijn voor deze 
gezinnen te klein en onaantrekkelijk 
of te duur. En dat zal niet verande-

ren zolang woningen in de eerste 
plaats beleggingsobject en spaar-
middel zijn.

Betaalbaarheid en kwaliteit
Het kan anders. Woongenootschap 
Rotterdam wil mooie ruime stads-
appartementen bouwen zonder 
winstoogmerk. Lengkeek: ‘In plaats 
van kapitaalgoed zijn onze wo-
ningen gebruiksgoed en wordt de 
huur bepaald door de werkelijke 
kosten van bouw en onderhoud en 
fi nancieringslasten. De coöperatie-
ve vereniging wordt eigenaar van 
de woningen en verhuurt ze aan 
haar leden voor een prijs tussen 
€713 (de bovengrens van sociale 
huurwoningen) tot€1250. Leden 
leggen kapitaal in het eigen vermo-
gen van de coöperatie, waarmee ze 
gedeeld eigenaar zijn. Afhankelijk 
van de grootte van de woning is 

dat een bedrag tussen 25.000 en 
30.000 Euro. Dat geld krijgen ze 
terug als ze weer vertrekken. We 
willen slim ontworpen, rationele 
appartementen met goede buiten-
ruimte, en voor elk kind een eigen 
kamer. Die appartementen vullen 
we aan door collectieve voorzienin-
gen in te plannen. Zoals een eigen 
wasserette, een gemeenschappelij-
ke fi etsenberging en logeerstudio’s. 
Zo’n logeerstudio maakt een extra 
kamer in je huis overbodig en kun-
nen mensen per dag huren. Op on-
gereserveerde dagen zou je ze als 
hotelkamer kunnen verhuren en uit 
de verdiensten ervan bijvoorbeeld 
een huismeester kunnen betalen. Je 
ziet dat er een andere manier van 
rekenen mogelijk wordt dankzij het 
coöperatieve model, met andere 
kwaliteiten dan wat je nu in de 
woningmarkt kan krijgen.’

Diversiteit
Een ander belangrijk principe van 
het Woongenootschap is diversiteit. 
Iedere Rotterdammer kan lid wor-

den van de coöperatie, ook als je 
geen woning wilt huren maar het 
initiatief belangrijk vindt voor de 
stad.’We hebben dit niet voor ons-
zelf bedacht als een groep bewo-
ners. We hebben er vooral voor ge-
zorgd dat in de initiatiefgroep alle 
noodzakelijke deskundigheid zit, 
zoals architecten en juridische en 
fi nanciële experts, om deze oude 
vorm opnieuw in de woningmarkt 
te introduceren. De woningen 
worden onder de aspirant-huurders 
door “gewogen loting” verdeeld. 
Dat is een combinatie van loten en 
ervoor zorgen dat er een diversiteit 
van huurders komt die past bij het 
Oude Westen.’ Hoe dat precies 
wordt uitgewerkt, wordt later in 
een algemene ledenvergadering 
bepaald en zal natuurlijk ook afhan-
gen van wie zich voor de woningen 
melden. Dat moet nog allemaal 
uitgevonden worden. De initiatief-
groep heeft in Zwitserse steden 
inspirerende voorbeelden gezien, 
maar de praktijk moet uitwijzen wie 
in Rotterdam de combinatie van 

kapitaal inbrengen en dit huurni-
veau aantrekkelijk vinden. ‘Ook op 
beleidsniveau moet iedereen erg 
wennen aan dit buiten de markt 
denken. De gemeente wil het een 
kans geven. Zelf hopen we dat de 
combinatie van betaalbaarheid en 
kwaliteit waarnaar wij streven zo 
overtuigend is dat iedereen het 
uiteindelijk heel logisch en vanzelf-
sprekend gaat vinden. Voor ons is 
dit geen eenmalig project/experi-
ment, we willen echt een alterna-
tief voor de huidige organisatie van 
de woningmarkt ontwikkelen.’  

Het appartementencomplex op 
de Odeonlocatie wordt hun eerste 
project. Het Rotterdams Woonge-
nootschap gaat binnenkort met 
Woonstad Rotterdam en gemeente 
Rotterdam een intentieovereen-
komst voor deze locatie tekenen. 

Nieuwsgierig geworden? 
Lees verder op www.rotterdams-
woongenootschap.nl 
   

Heel erg jammer 
Veel huishoudens (19) vinden het erg jammer 
dat ze moeten gaan verhuizen. Ze waarderen 
de plek, het uitzicht, de buren, de ruimte in 
de woning, het aantal kamers, het licht, de 
buitenruimte (terras/balkon) en de huurprijs. 
Een deel van de bewoners vindt de situatie 
waarin zij nu zitten spannend en sommige 
huishoudens maken zich zorgen over de nabije 
toekomst. Gaat het lukken om straks weer net 
zo’n mooie woning op zo’n fi jne plek te krij-
gen? De bewonerswerkgroep Goud Dwars zet 
zich daar samen met Woonstad in ieder geval 
voor in. Immers, Woonstad heeft de verant-
woordelijkheid dat bewoners zo goed mogelijk 
geherhuisvest worden naar een woning op een 
plek naar hun zin. Het onderzoek en de ge-
sprekken met de bewonerswerkgroep helpen 
hen verder. 

Wonen is meer dan een huis 
Bijna alle huishoudens (26) zijn zeer tevreden 
over de locatie van hun woning en willen 
graag in het Oude Westen of nabije omge-
ving blijven wonen. Dat is hun eerste keuze. 
Redenen zijn onder andere: sociale contacten, 
bekendheid en de nabijheid van sociale voor-
zieningen. Wonen is meer dan een huis: de 
buurt is net zo belangrijk. “Mijn zoon zit hier 
op de basisschool, ik heb veel sociale contac-
ten opgedaan en ben als vrijwilliger actief in 
het buurthuis en bij de Aktiegroep.” Tien van 
de huishoudens die in het Oude Westen willen 
blijven wonen zijn 65 jaar of ouder. “We willen 
blijven wonen in het Oude Westen. Het is onze 
geboortegrond.” De meeste van hen willen 
verhuizen naar een woning met een lift. 
Niels van Ham benadrukt dat er bij de her-
huisvesting zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de wens van bewoners om 
in het Oude Westen te blijven wonen, maar 
Woonstad heeft geen invloed op het aantal 
woningen dat vrij komt in het Oude Westen. 
Vooral bij ouderen en gezinnen met school-
gaande kinderen begrijpt Woonstad goed dat 
verhuizen naar een andere wijk  een grote 
impact zou hebben. 
 
Zorgen over betaalbaarheid nieuwe woning 
Een aantal bewoners maakt zich grote zorgen 
over hun toekomstige fi nanciële situatie omdat 
zij door deze verhuizing in een andere huur-
categorie terecht komen. Zoals mensen die 
net iets meer zijn gaan verdienen waardoor ze 
geen recht meer hebben op een sociale huur-

woning of in de sociaal plus categorie terecht 
gaan komen. Deze huishoudens ervaren dat zij 
er dubbel op achteruit gaan en hebben stress 
over hun toekomstige fi nanciële situatie. De 
bewonerswerkgroep vraagt aan Woonstad na-
drukkelijk aandacht voor deze groep en nodigt 
hen uit om binnen bestaande wet- en regelge-
ving de creatieve ruimte op te zoeken om deze 
bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen. 
Niels van Ham zegt dat Woonstad er alles aan 
gaat doen om de bewoners van Odeon goed 
te herhuisvesten. Uitgangpunt is het wettelijk 
verplichte toewijzen op basis van inkomen en 
huishoudensgrootte. De fi nanciële situatie van 
de bewoners krijgt nadrukkelijk de aandacht bij 
de herhuisvesting. 

Goed voorbereid 
De meeste oudere huishoudens zijn al goed 
voorbereid op de aankomende verhuizing. Zij 
hebben zich een precies beeld gevormd van 
de straten en het type woningen waar ze naar 
toe willen verhuizen. Dat is slim. Hoe beter ze 
aan Woonstad hun wensen kenbaar kunnen 
maken, hoe preciezer zij hen straks kan helpen. 
“Als ik dan toch moet verhuizen, dan naar een 
woning met een lift. Lopen wordt steeds moei-
lijker voor mij. Ik wil wel uitzicht, bijvoorbeeld 
op de West-Kruiskade.”

Terugkeren naar de nieuwbouw?  
Een aantal huishoudens vindt het belangrijk 
dat zij terug kunnen keren naar de geplande 
nieuwbouw. Enkele bewoners wil echt heel 
graag terugkeren en vindt het niet erg om daar 
twee keer voor te verhuizen. Andere bewoners 
willen in ieder geval de kans hebben om terug 

te keren; bijvoorbeeld als ze zich helemaal niet 
prettig voelen op hun nieuwe plek. 

Hoe verder?  
De werkgroep Goud Dwars blijft in gesprek 
met Woonstad over de verdere gang van za-
ken, zoals de optie om terug te kunnen keren. 
Zo gaan Woonstad en de bewonersgroep de 
komende tijd in gesprek over hoe en wanneer 
de terugkeermogelijkheid voor de huidige 
huurders die dat willen georganiseerd gaat 
worden en  hoe deze terugkeeroptie met defi -
nitieve afspraken vastgelegd kan gaan worden.  

Om het gesprek met de werkgroep goed te 
kunnen blijven voeren, organiseert Niels van 
Ham voor de herontwikkeling van de wonin-
gen rondom Odeon een procesgroep. Verte-
genwoordigers van de werkgroep Goud Dwars 
nemen, op uitnodiging van Woonstad, deel 
aan deze  ‘procesgroep’. Ook vertegenwoor-
digers van de gemeente Rotterdam en andere 
partijen die zich met de herontwikkeling van 
Odeon bezig houden, worden uitgenodigd. 
Alle relevante zaken ten aanzien van de ontwik-
keling en de herhuisvesting worden in de pro-
cesgroep besproken. De bewonerswerkgroep 
kan zo het traject goed volgen en de perspec-
tieven van bewoners kenbaar maken. 

Momenteel voert Woonstad de formele uitver-
huisgesprekken uit bij alle 37 huurders. Vanaf 
juni krijgen zij urgentie en voorrang op de 
woningmarkt voor een andere sociale huur-
woning. De leegkomende woningen worden  
tijdelijk verhuurd. 
Als de ontwikkeling van de nieuwbouw ver-
der is, wil Woonstad wijkbreed met bewoners 
praten over de nieuwbouwplannen. De ge-
meente Rotterdam stelt daarvoor een Nota van 
Uitgangspunten op met ruimtelijke en steden-
bouwkundige punten. Zoals de hoogte en de 
vorm van de nieuwbouw en de aansluiting met 
het park. De verwachting is dat begin septem-
ber deze Nota aan de buurt gepresenteerd 
kan worden. De gemeente zal daarvoor onder 
andere de gebiedscommissie, de werkgroep 
Goud Dwars en de Aktiegroep het Oude Wes-
ten uitnodigen. 

Benino Eijkelenboom en Alma Brevé (bewo-
nerswerkgroep Goud Dwars), Niels van Ham 
(Woonstad Rotterdam), Els Desmet (onderzoeker, 
ondersteuning werkgroep Goud Dwars)



Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Avondvierdaagse 2019 Krachtige burgers 
maken de wijk

Dagdromen boven 
de wontonsoep
We genieten in de Gaffel van de door de dames van de 
kantine zelfgemaakte wontonsoep. ‘Wij’ zijn Marieke en Ilina 
van de Jeugdbieb en Betty en Mieke van de Gaffel. 
We praten over de kinderen in het Oude Westen en wat er 
allemaal voor ze te doen is.

De Jeugdbieb is begin dit jaar geopend en zit op de 
eerste verdieping bij de Aktiegroep. De Bieb trekt steeds 
meer kinderen. 
Er is samenwerking met ‘De Ruwe Diamant’ (een bureau 
dat activiteiten voor kinderen organiseert) die minstens 
één keer per maand met kinderen aan de slag gaat om 
samen te lezen en te zingen.
Vanuit WMORadar wordt moeders uitgelegd hoe zij hun 
baby’s en peuters op een lieve en spannende manier 
kunnen voorlezen, zodat de kleintjes zich echt in kunnen 
leven.
Het is fi jn dat meer en meer kinderen en ouders de Jeugd-
bieb bezoeken en de fantasierijke en leerzame wereld van 
boeken beleven.

Wij zijn blij met de Jeugdbieb, ‘De Ruwe Diamant’ en de voorleessessies voor moeder en kind.
Maar we willen meer. Onze droom is dat alle kinderen gebruik kunnen maken van een breed aanbod 
op het gebied van cultuur, leren, sport, kunst, muziek en gezond leven.

En dat alles het liefst onder één kleurrijk dak. Iedereen in één gebouw bij elkaar.
Zou dat niet geweldig zijn?

We zijn met een bus vol mensen 
die minder goed ter been zijn 
naar het Cobramuseum in Am-
sterdam geweest. Het openbaar 
vervoer is niet voldoende afge-
stemd op deze groep. Het was 
koud en winderig maar in de bus 
was het aangenaam. De trip ging 
via Schiphol en iedereen keek zijn 
ogen uit. In het museum was er 
ontvangst met koffi e en kregen 
we over drie groepen verdeeld 
een rondleiding Onze gids 
vertelde zeer boeiend en er werd 
onderling veel van gedachten 
gewisseld.We kregen een lunch 
en daarna kon iedereen zelf nog 
wat rondkijken. Ter afsluiting was 
er een drankje.

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Avondvierdaagse 2019
Maandag 24 juni 
t/m donderdag 27 juni
17.30 – 21.00 uur

Het goede doel van dit jaar is: 
Stichting Lach Voor Een Dag
Loop jij ook mee? 
Geef je dan voor 10 juni op bij TOS 
in de Gaffel of bij jouw leerkracht 
op school. 
Of via deef.kuiper@thuisopstraat.nl / 
06-28777704. 

Voetbalschool Oude Westen 
en Meiden Voetbal: 
Een Gouden Formule!
Sinds enige tijd is de Voetbalschool Oude Westen een begrip in 
de wijk. Samen met de Feyenoord Street League kunnen we dit nu 
rustig al een succes noemen. Voetbal leeft, dat is geen verrassing, 
maar het maatschappelijke en sociale aspect wat er bij komt kijken 
is nieuw. Het gaat niet alleen om het spelletje, maar vooral ook 
over omgaan met tegenslag, verlies en emoties. Daarnaast spreken 
we elkaar aan op taalgebruik; het woord K is dan ook ten strengste 
verboden! Door middel van sport willen we verbinden en jongeren 
zich bewust laten worden van het samenwerken om een doel te 
bereiken. Ook in de steeds harder wordende en individualistische 
maatschappij kun je het niet alleen en heb je elkaar hard nodig om 
wat te bereiken. Zelfkennis, respect voor jezelf en voor elkaar zijn 
essentieel om uiteindelijk tot succes te komen. 

Onder de bezielende leiding van Daan Blij, samen met de stagiaires 
van TOS, staat de voetbalkooi op het Josephplein iedere week weer 
bol van het voetbalenthousiasme, soms met wel 30 kinderen!

Meiden Voetbal
Het Meiden Voetbal, een samenwerkingsverband met de Be-
trokken Spartaan/Sparta, kan wel een impuls gebruiken. 
Er is een trouw maar klein clubje meiden dat iedere week vol 
overgave meedoet. We zien echter dat de meiden onderverte-
genwoordigd zijn op de pleinen. Zij zijn daardoor lastiger te be-
reiken. Naar aanleiding van een overleg met Sparta gaat Daan 
Blij clinics verzorgen op de basisscholen om het Meiden Voetbal 
te promoten en meiden te werven. Verder wil Deef Kuiper 
vanuit TOS op de nog op te zetten Meiden 
Avond in de Gaffel meiden werven voor 
het voetbal. We hebben goede hoop 
dat ook het Meiden Voetbal 
uiteindelijk een succes gaat 
worden!
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We praten over de kinderen in het Oude Westen en wat er 

De Jeugdbieb is begin dit jaar geopend en zit op de 
eerste verdieping bij de Aktiegroep. De Bieb trekt steeds 
meer kinderen. 
Er is samenwerking met ‘De Ruwe Diamant’ (een bureau 
dat activiteiten voor kinderen organiseert) die minstens 

Vakantieprogramma TOS
Vanaf maandag 22 juli start ons zomerprogramma. Het defi nitieve programma is nog niet bekend, 
maar er kan al wel worden vermeld dat in de laatste week van de vakantie het Huttendorp weer 
zal plaatsvinden in het wijkpark. Meer informatie over ons programma volgt zo snel mogelijk. 

Klaverjastoernooi

Aanmelden bij:
Loekie Visser • l.visser@wmoradar.nl • 06 43236358
Ishika Manbodh • imanbodh@wmoradar.nl

Klaverjastoernooi

Aanmelden bij:
Loekie Visser 
Ishika Manbodh 

Hoe? Rotterdamse regels
Wanneer? 6 juni 2019
Waar? Boomgaardstraat 69 (WORM)
Hoe laat? Aanvang om 14.00 en einde 18.00

Komt u ook meedoen? Prijsjes aanwezig!

Dagje uit met de Museumplusbus

Met dank aan Spirit 55+ en al hun vrijwilligers die voor deze geslaagde dag zorgden.

De gouden tijden van het meidenvoetbal in het Oude Westen. 
Dit Oude Westen-voetbalteam werd in 2011 kampioen straatvoetbal.



Humanitas thui� org en de Leeuwenhoek
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• Voorlichting over huidverzorging, voeding,  
 preventie en zelfhulp
• Begeleiding bij het opbouwen van dagelijkse  
 activiteiten. 

Manuele lymfedrainage
Het lymfestelsel zorgt voor het vervoeren 
van hormonen, het afvoeren van schadelijke 
sto� en, geeft zenuwprikkels  door en wisselt 
sto� en en gassen uit. Slechte sto� en (bacte-
riën) worden vernietigd in de klieren.  Een goed 
werkend lymfestelsel is dus van groot belang 
voor het immuunsysteem.

Het lymfestelsel bestaat onder andere uit lym-
febanen die door heel ons lichaam lopen. Deze 
banen vervoeren lymfevocht, dat bestaat uit 
water, eiwitten en afvalsto� en. 
De functie van het lymfestelsel kan verstoord 
raken door ziekte, stress of een ongeval. 
Meestal is de vochtophoping  zichtbaar, zoals 
een dik been. Soms ontstaan er klachten door 
oedeem dat niet direct zichtbaar is. Het teveel  
aan vocht kan door de druk op het omlig-
gende weefsel  klachten geven als hoofdpijn of 
gewrichtspijn.  

Manuele lymfedrainage heeft als doel de werking 
van het lymfestelsel te optimaliseren. De massage 
is met heel lichte druk, ritmisch en spiraalvormig 
en in een langzaam tempo.
Een aantal klachten die met  manuele lymfedrai-
nage behandeld kunnen worden: 
• Oedeem
• Migraine
• Auto-immuunziekten (o.a. reuma en 
 � bromyalgie)
• Ademhalingsproblemen (o.a. hyperventilatie)
• Gewrichtsklachten in schouders en heupen
• Slapeloosheid en verstoorde darmfunctie door  
 stress 
• Keel-, neus-, en ooraandoeningen 
 (o.a. sinusklachten, oorsuizen)

De behandeling wordt gedeeltelijk vergoed 
vanuit de basisverzekering. Bij een 
aanvullende verzekering wordt een aantal 
behandelingen geheel vergoed. Dit aantal 
is afhankelijk van de verzekeraar en het 
verzekeringspakket. 

Damned ‘Act
Damned ‘Act heeft de Leeuwenhoek uitgenodigd 
om mee te werken aan een project waarin bewo-
ners en kunstenaars centraal staan. En natuurlijk 
deed Humanitas de Leeuwenhoek mee!
Al  jarenlang wordt er kunst gemaakt in het 
kunstatelier door de bewoners van de Leeuwen-
hoek. Er hangen honderden kunstwerken door 
het hele pand die allemaal gemaakt zijn door de 
bewoners.
Kunstenaar Louis van der Waal, een van de initi-

atiefnemers Damned ‘Act, kreeg een rondleiding 
van Ellen Gillich (Manager Welzijn) en Roel Braams 
(kunstenaar). Hij was zeer onder de indruk van het 
kunstatelier en het gemaakte werk.
Louis heeft een aantal bewoners geportretteerd. 
Hij vond het heel inspirerend, niet alleen het 
schilderen maar ook  om de levensverhalen van 
de bewoners te horen. 

Manuele lymfedrainage 
en oedeemtherapie 
Sinds mei kunt u bij de fysiotherapie in het 
Gezondheidscentrum terecht voor manuele 
lymfedrainage en het behandelen van 
oedeem. 

Oedeemtherapie
Oedeem is een overmatige ophoping van 
vocht in een deel van het lichaam. Dit 
ontstaat door een verstoord evenwicht in 
het aan- en afvoeren van vocht. Men kan 
spanning voelen, stuwing van de huid, tin-
telingen of pijn en toename van de omvang 
van het lichaamsdeel. Door de druk in het 
weefsel ontstaat pijn en krijgt u problemen 
bij het bewegen.  

Oedeem kan onder andere ontstaan door: 
• Een trauma, bijvoorbeeld een enkelblessure 
• Na  een operatie 
• Ontstekingen of infecties
• Het niet goed functioneren van de bloed-
 vaten, bijvoorbeeld spataderen
• Het niet goed functioneren van de 
 lymfevaten. 
• Na de behandeling van kanker 

De therapie: 
Ontspanning, beweging en een goede 
ademhaling hebben een gunstig e� ect op 
het transport van vocht. 

De behandeling bestaat uit: 
• Manuele lymfedrainage
• Zwachtelen 
• Aanmeten van therapeutische kousen 
• Oefentherapie. Speciale oefeningen voor  
 spieren in het hele lichaam die functio-
 neren als een pomp. Daardoor wordt vocht  
 beter afgevoerd via de lymfe- en bloed-
 banen. 
• Lymfetaping. Door de elastische werking
 van de tape neemt de druk op de wand van
 de lymfebanen af en wordt de afvoer van
 het lymfevocht in de goede richting 
 gestimuleerd. 
• Ademhalingsoefeningen

De portretten zijn  geëxposeerd  op 4 mei In WORM in de 
Boomgaardstraat. Na deze expositie werden de portretten 
overhandigd aan de bewoners van Humanitas de Leeu-
wenhoek, die er heel blij mee waren! 
Damned ‘Act wil dit project volgend jaar opnieuw doen en 
dan doet Humanitas de Leeuwenhoek graag weer mee. 
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Eerlijke smartphone

We hebben in de Wijktuin drie bijenkasten. Twee kasten met elk een 
bijenvolk staan in de bloemperken midden in de tuin. Achterin de tuin, 
naast de compostberg, staat een demonstratiekast. Als we daar een 
klein bijenvolk in doen, kan je de bezige bijen achter een glasplaat be-
kijken. De bijen zijn knappe beestjes, die ingewikkelde prestaties leveren 
in hun drukke leven. Ze kunnen door middel van een dansje voor de 
kast aan de andere bijen duidelijk maken waar ze bloemen met nectar 
kunnen vinden. In de kast maken ze broedkamers met cellen, waar ze 
hun larven verzorgen. En ze produceren natuurlijk honing. Dat geldt 
allemaal voor de nijvere vrouwtjesbijen. De mannetjes, de darren, doen 
niet zoveel. Behalve dat een van hen uiteindelijk de belangrijke taak 
heeft om de koningin te bevruchten, waarna zij de eitjes legt, waar de 
nieuwe bijen uit voortkomen.

Bloemen voor bijen
Het gaat niet zo goed met de bijenstand in Nederland. Door het 
gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in de landbouw en omdat er 
weinig bloemen meer te vinden zijn in de weilanden en op de akkers 

tegenwoordig. Ook als 
je zelf geen bijen houdt, 
kun je bijdragen aan het 
behoud van de bijenstand 
door bloemen in je tuin, 
op je balkon en in je straat 
te laten bloeien. Maak 
bijvoorbeeld een geveltuin 
met lavendel, hemelsleu-
tel, herfstaster, klimop, 
krokusbolletjes.

Honing proeven
In mei organiseren we in 
de Wijktuin kinderactivitei-
ten over de bijen. School-
klassen doen een bijenles 
en op woensdagmiddag 
kunnen de kinderen ho-
ning proeven, waaronder 

natuurlijk de honing van onze eigen Wijktuinbijen. Wilt u de bijen bezig 
zien? Breng dan eens op een zonnige dag een bezoek aan de Wijktuin

De Wijktuin ligt in het Wijkpark. De tuin is open als de vrijwilligers 
aanwezig zijn. Het hek staat dan open.

Veel belangstelling 
voor Buurttuintoer

Een smartphone is bijna niet 
meer weg te denken. Jong, 
oud, groot en klein ieder-
een heeft er een.
Een smartphone is ook 
handig. In plaats van met 
een plattegrond van een 
stad rond te zeulen, heb 
je met de smartphone 
kaart en routebeschrijving 
in de hand. Maar achter dit 
apparaat gaat vaak een we-
reld schuil die zich kenmerkt 
door slechte werkomstandighe-
den en een aanslag op het milieu. 
Doe daarom zo lang mogelijk 
met dezelfde telefoon. Is uw 
telefoon toch aan vervanging toe, 
overweeg dan de FAIRPHONE. Dit 
bedrijf is opgericht door Bas van 
Abel met de bedoeling een ‘eer-
lijke smartphone’ te produceren. 
De smartphones zijn eerlijk van de 
grondstoffen tot aan de werk-
omstandigheden van (fabrieks)
arbeiders. De telefoons van 

FAIRPHONE zijn zo ontwor-
pen dat zij eenvoudig te
repareren en te recyclen 
zijn en ze worden in 
China gefabriceerd 
onder goede werkom-
standigheden. Boven-
dien zijn de verwerkte 
metalen in de telefoon 
niet afkomstig uit dubi-

euze mijnen waar kinde-
ren onder de meest barre 

omstandigheden grondstof-
fen winnen. Alle afgedankte 

telefoons kunt u trouwens inleveren 
bij winkels van telecombedrijven. 
KPN biedt bijvoorbeeld, afhankelijk 
van de staat van de telefoon, een 
kleine vergoeding voor uw telefoon 
en recyclet deze. Ook Retourette 
aan de Nieuwe Binnenweg 284 
neemt telefoons in.
Meer info:
•   fairphone.com/nl/ 
•   toestelinruil.kpn.com
•   retourette.nl

Vogels zingen midden in de stad...
in de Wijktuin
` 

bijen
We hebben in de Wijktuin drie bijenkasten. Twee kasten met elk een 

Vogels zingen midden in de stad...

bijen

In november volgden tien bewoners 
van het Oude Westen de cursus voor 
energiecoach. De cursus werd gege-
ven door de Energiebank, fi nancieel 
mogelijk gemaakt door Woonstad 
en ondersteund door de Aktiegroep: 
door inzet van het opbouwwerk en 
gebruikmaking van de faciliteiten 
van het wijkplein. Tijdens de drie cur-
susochtenden werd onder andere de 
energierekening besproken en wer-
den besparingstips gegeven. Daarna 
konden de cursisten aan de slag met 
het bijhouden van hun eigen meters. 
Een half jaar later zijn ze zeer tevre-
den over de behaalde besparingen

Discussies over douchen
Halverwege de cursus kregen 
de cursisten een lijst waarop ze 
konden aangeven wat ze graag 
wilden ontvangen om te ervaren 
en te besparen; zoals ledlampen, 
waterbesparende douchecoach, 
radiatorfolie, timer voor in de 
badkamer, standbykiller, tocht-
strips, brievenbusborstel etc. Na 
de cursus bleven de vers opge-
leide energiecoaches regelmatig 
bij elkaar komen om te bespreken 
hoeveel elektriciteit en gas ze per 
week verbruiken en waaraan? Een 
halfuur onder de douche staan 

door meer personen in één huis-
houden bleek per maand veel gas 
èn water te kosten. Dat leidde tot 
heel wat discussies thuis met man 
en kinderen waaronder pubers. 
Ook bleek dat vochtige kamers 
slechter opwarmen. Koude droge 
lucht warmt namelijk sneller op dan 
vochtige warme lucht. Er moet dus 
geventileerd worden. Daarnaast 
gaat veel warmte verloren door 
slecht geïsoleerde woningen, toch-
tige ramen etc. Bij één cursist heeft 
Woonstad een vochtmeter geïnstal-
leerd om de vochtigheid in huis 
te meten. Bij een andere cursist is 

Woonstad met de kozijnen aan de 
slag gegaan om het tochtprobleem 
te verhelpen. 

Verrassende resultaten
Een half jaar later blijkt dat zelfs die-
genen die al jaren zuinig aan doen 
met elektriciteit en gas nog konden 
besparen. Zij die hun jaarafrekening 
al hebben ontvangen bleken een 
paar tientjes tot en met €680,- te 
hebben bespaard ten opzichte van 
het jaar ervoor. De anderen hebben 
middels de wekelijkse opname van 
de meters gezien dat hun verbruik 
drastisch is verminderd. 

Energiecoaches boeken resultaat. Tot €680,- bespaard op elektriciteit en gas! 

Collectief 
binnentuinieren 
als expositie
De poes zorgt ervoor dat hij tussen 
de rommel-inkijkjes in de Sint-
Mariastraat toch nog opvalt: de 
nieuwste expositie van Project Space 
Upominki over collectief tuinieren. 
Er staan planten op de vensterbank, 
er liggen boekjes over tuinprojecten 
en er hangen posters met teksten 
die tot nadenken moeten aanzetten. 
De Buurtkrant vroeg kunstenaars/
curatoren Weronika Zielinska en Gill 
Baldwin om uitleg.

Weronika Zielinska (WZ) is eigenaar/
programmeur van Upominki, de 
galerie aan huis op Sint-Mariastraat 
132. Gill Baldwin (GB) is (binnen-
huis)architect en is een Canadese 
student aan de Piet Zwart Academie 
in Rotterdam. GB: ‘We wilden een 
expositie maken over een dagelijkse 
praktijk en we wilden hem zo maken 
dat mensen uitgenodigd worden om 
iets bij te dragen.’ WZ: ‘Het had ook 
over koken kunnen gaan, het werd 
tuinieren, ofwel binnen-tuinieren. 
In de uitnodiging voor de opening 
hebben we gezet dat toegang alleen 

mogelijk is als je iets meeneemt. 
Mensen namen zaadjes en stekjes 
mee; onze ‘etalage’ stond gelijk 
vol.’ GB: ‘Hoewel mijn moeder een 
enthousiaste tuinier is, weet ik zelf 
weinig van planten. Mijn eigen vrije 
werk was tot nu toe altijd digitaal. 
Voor mij is dit ook een expositie van 
kennisuitwisseling en onverwachte 
uitkomsten.’ WZ: ‘Natuur en cul-
tuur zijn hier letterlijk met elkaar 
verbonden.’

De posters zijn gemaakt door Mingi 
Choi en Seokyung Kin, twee in 
Nederland gevestigde Koreaanse 
kunstenaars. De teksten komen uit 
het ‘Manifest voor levende wezens’ 
dat mensen wil laten nadenken over 
planten in de stad; en ze daar-
mee ook een andere plek geven, 
feitelijk en in ons bewustzijn. Je 

kunt bijvoorbeeld zien als het slecht 
met planten gaat, soms gaan ze 
voortijdig dood. Kunnen we ons 
ook voorstellen dat ze gevoelens 
hebben? Hebben ze een leven voor 
zichzelf of zijn ze er alleen voor ons 
welbevinden? Of om ons milieupro-
bleem op te lossen? 

Programma
De expositie duurt tot de zomerva-
kantie. Voor de maand juni staat een 
performance event met kunstenaar 
Sofi e Schmidt en een kinderactiviteit 
in samenwerking met de Nieuwe 
Gaffel op het programma.

Twee wens- en werkplekken
Na de expositie is Weronika nog niet 
uitgedacht over collectief tuinieren in 
de stad. Over de vraag of je samen 
een mooie plek kunt maken. Want 
voor en achter Upominki zijn plekken 
en planten die schreeuwen om aan-
dacht. ‘We hebben hier voor de deur 
een prachtig driehoekig pleintje. In 
potentie dan. Het onderhoud van het 
groen bestaat nu uit een halfjaarlijkse 
onderhoudsbeurt door de gemeente 
en het is vooral een verzamelplek van 
zwerfvuil. Achter mijn huis kijk ik aan 
tegen een muur en dak van de par-
keergarage waarop een ondoordring-
bare wildernis ontstaan is. Ik zou die 
graag samen met anderen veranderen 
in mooie en aantrekkelijke plekken 
voor (heel) jong en oud. 

35 mensen liepen op 15 mei mee 
met de tweede Buurttuintour. Een 
wandeling langs verschillende groe-
ne bewonersinitiatieven met als doel 
om van elkaar te leren en wensen en 
behoeften te inventariseren. 
De tour begon in de Wijktuin in 
het Wijkpark, die ruim 30 jaar gele-
den is aangelegd door vrijwilligers 
en nog steeds op vrijwilligers draait. 
Mensen die in de tuin willen komen 
tuinieren of de tuin open willen 
houden voor bezoekers, zijn van 
harte welkom. In de Wijktuin kun 
je ook tuingereedschap lenen en 
stekjes kopen. De tour ging verder 
naar geveltuin XXL aan de Gou-
vernestraat tegenover KINO. Ook 
een bewonersinitiatief, ondersteund 
door wijkbewoner/landschaps-
architect Wolbert van Dijk. Door de 
ligging op de zon en de zanderige 
ondergrond heeft deze tuin veel 
water nodig. Regentonnen en een 

buitenkraan zouden hier helpen. In 
de Bloemkwekersstraat, waar 7 
jaar geleden de eerste Geveltuin XXL 
is aangelegd, groeit alles weelderig. 
Een probleem hier is dat de tuinen 
extra bewaterd worden door passan-
ten die hun blaas moeten ledigen. 
Zou een vleesetende plant hier een 
oplossing kunnen bieden? Op de 
vraag hoe je de grond zou kunnen 
verbeteren, adviseerde iemand om 
achter een paar hoge struiken het 
gesnoeide groen te composteren. 
De geveltuintjes op het Gerrit 
Sterkmanplein zijn aangelegd 
door TV tuinman Lodewijk tijdens 
opnames van SBS 6. Een grote wens 
van Betty Hiwat is om ze met een 
mooie band af te zetten in plaats van 
de losse tegels die er nu naast liggen. 
Jeroen de wijktuinman gaat kijken 
of hij hier iets aan kan doen. Door 
naar de Doorbraak, een klimaat-
straat waar geen druppel regenwater 

Ook besparen? 
Boek een bezoek
De energiecoaches in spé gingen 
bij elkaar op bezoek om te bekijken 
wat er bezuinigd kan worden. Dat 
deden ze tevens om te oefenen hoe 
zo’n bezoek verloopt, want het is 
de bedoeling dat energiecoaches 
op huisbezoek gaan bij andere 
wijkbewoners die willen besparen. 
Alle tien cursisten hebben een 
verklaring van gedrag aangevraagd, 
een zogenaamde VOGverklaring 
en zijn nu offi cieel energiecoach. 
Bewoners die ook willen besparen 
kunnen zich aanmelden bij de Aktie-
groep voor een huisbezoek van de 
energiecoach. 

meer het riool in gaat. De omwo-
nenden zijn enthousiast over hun 
bewonersinitiatief maar hebben nog 
niet veel verstand van tuinieren. Ze 
zijn dan ook blij met de hulp van 
andere bewoners. De buxushagen 
worden helaas opgegeten door 
de gevreesde buxusrups. Er wordt 
nagedacht over vervanging. De tour 
eindigde in Tuin de Bajonet, waar 
de tuinvrijwilligers een hapje en een 
drankje hadden klaargezet. Deze 
tuin bestaat nu 5 jaar; vrijwilligers 
onderhouden allemaal een gedeelte 
van de tuin. De karperkwekerij is om-
gebouwd tot een mooi theehuis. Er 
is een activiteitencommissie die leuke 
dingen organiseert en je kunt er met 
je vrienden afspreken om thee te 
komen drinken. Marja doet nog een 
oproep aan iedereen om een steentje 
bij te dragen aan haar labyrint, dat 
wordt opgebouwd uit duizenden 
stenen.  

De volgende Buurttuintour is 
op woensdagavond 19 juni van 
18.30 tot 20.00 uur. De start 
is in de Tuinderstraat, daarna 
via Museumstraat, Hoboken-
traat en de Breitnerstraat naar 
de Ochterveltstraat/Saftle-
venstraat. Meer informatie bij 
de Aktiegroep, vragen naar 
Petra van den Berg. Petra@
aktiegroepoudewesten.nl  

De initiatiefnemers van deze tour 
onderzoeken de ideeën en de vragen 
en komen er bij een volgende tour op 
terug. Buurttuintour wordt fi nancieel 
mogelijk gemaakt door WSR en 
Rotterdams Weerwoord.
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Rouw
Zwijgend zit ik bij haar thuis op de bank. Ze 
slaat haar handen voor haar gezicht en huilt.
Ik kijk naar haar en voel me geraakt, mach-
teloos, ik weet niet wat ik voel. Gisteren is 
haar dochter, die aan de andere kant van 
de wereld woonde, plotseling overleden. 
Ze kan er niet naar toe: geen geld en geen 
verblijfsvergunning. Ze droogt haar gezicht 
met een zakdoek, schenkt thee, en de tra-
nen stromen weer over haar wangen. 
Ze kijkt me aan, en we drinken stilletjes onze 
thee.
Veel mensen zijn gekomen. Als het niet zo 
verdrietig was, zouden we genieten als van 

een reünie. De aula is bijna te klein. Familiele-
den vertellen zijn levensverhaal en er worden 
foto’s op de muur geprojecteerd. We vertellen 
anekdotes en hoe belangrijk hij in ons leven 
was. We luisteren naar zijn lievelingsmuziek 
terwijl we voor een laatste groet langs zijn kist 
lopen. Zijn leven was goed en het is mooi om 
dat met zoveel mensen te delen.

Als ik bij haar kom in het verpleeghuis staan 
haar kinderen al om haar bed. Zeven volwas-
sen mensen als hulpeloze kinderen: “We 
hebben zojuist afscheid van haar genomen”. 
De dokter komt zo om haar morfi ne tegen 

de pijn te geven waarna ze langzaam in een 
laatste diepe slaap zal glijden. Ze houden 
elkaar vast: “We hebben elkaar nog”, zegt de 
oudste met een glimlach door zijn tranen. Ze 
blijven bij haar tot ze is overleden en daarna 
gaan ze naar de kroeg, beloven ze elkaar. Ze 
bellen me als het zover is: “Kom maar recht-
streeks naar de kroeg, want hier is dan niets 
meer te beleven.”

Bij hen thuis zie ik veel foto’s van een klein 
grappig jongetje. Wie is dat kind? Zal ik iets 
over hem vragen? Ik kijk naar hen, een lief 
echtpaar van middelbare leeftijd. Ik volg 
hun blikken naar de foto’s, blikken vol pijn 
en verdriet. “Hij was nog maar zeven”, zegt 

Pareltje van de wijk ze. En zijn ogen vullen zich met tranen. 
“Het is al 19 jaar geleden, maar we kun-
nen er nog steeds niet over praten.” We 
drinken onze koffi e en horen alleen het 
tikken van de klok die tussen de foto’s 
in hangt. 

De dood veroorzaakt 
zoveel rauw verdriet. 
Wat kun je zeggen, 
wat kun je doen? 
Misschien niet meer 
dan er te zijn….

Katinka Broos

Denken over de toekomst

Begin dit jaar heeft een initiatiefgroep de Vrienden 
van de Aktiegroep opgericht. De reden hiervan is 
dat de gemeente Rotterdam bewonersorganisaties 
geen structurele subsidie meer geeft. Hierdoor komt 
het bestaan van de Aktiegroep zwaar onder druk 
te staan, maar veel mensen zijn druk bezig om wèl 
door te kunnen gaan in 2020 en langer.
De Vrienden willen laten zien hoeveel bewoners 
achter het werk van de Aktiegroep staan. In vier 
maanden tijd zijn er meer dan 400 mensen lid 
geworden! Dat is echt heel veel. Maar het streven is 
om op 27 juni bij ‘Thuis bij de Aktiegroep’ 500 leden 

te hebben.

Daarom komen de Vrienden in de maand juni naar 
de pleinen van 19 tot 21 uur

Dinsdag 11 juni: Adrianaplein
Dinsdag 18 juni: Akeleiplein
Dinsdag 25 juni: Gerrit Sterkmanplein 

Bent u al Vriend(in) breng dan uw buren mee. 
Elk nieuw lid krijgt een kleine herinnering en als 
aanbrenger krijgt u een klein symbolisch presentje. 
Kunt u niet naar een pleinactiviteit komen? Iedere 
maandag-,woensdag- en vrijdagmiddag van 13 
tot 16 uur kunt u ook lid worden op het Wijkplein, 
Gaffelstraat 1-3. De kosten van een lidmaatschap 
zijn €5,- op jaarbasis. Meer mag.

Op naar de 500 leden!

Een synoniem voor Fred zou het woord Aktief kunnen zijn, Aktief 
met een K. En in voor Aktie, ook met een K. Want was er Aktie 
te voeren, dan was hij daar. Voorop met spandoek en al. Hij was 
jarenlang betrokken en werkzaam bij de Aktiegroep Oude Westen. 
Ook met een K. Hij heeft 24 jaar buurtwinkeldienst gedraaid en 
ontelbare mensen geholpen met hun papieren. Hij was er altijd: 
vast, trouw en behulpzaam. En standvastig. Vond hij dat het zo 
moest, dan moest het zo. Punt uit! Vond hij dat het belangrijk 
was, dan was het ook belangrijk! Hij zette zich altijd in voor de 
goede zaak. Voor de Vredesfabriek bijvoorbeeld. Hij zou en moest 
de Vredesfabriek naar onze wijk halen: een interactieve tentoon-
stelling over oorlog en vrede, geweld en vrijheid, macht en tole-
rantie. Jong en oud moesten zich ervan bewust worden hoeveel  
leed en pijn vooroordelen met zich mee brengen. Een geslaagde 
week die in tijden als deze zo noodzakelijk is. Fred kon onrecht-
vaardigheid niet verdragen. Hij kwam altijd op voor het zwakste 
belang. Tijdens Aktiegroep Cafe’s zei hij niet veel,  maar als hij wat 
wilde zeggen, dan liet hij zich door niemand afremmen. Wat kon 
het hem schelen dat hij de microfoon niet had. Aan de opper-

Geïnspireerd door kunstenaars uit Kinshasa (Democratische Republiek 
Congo) organiseren de Belgisch/Nederlandse kunstenaars Charlien 
Adriaenssens en Louis van de Waal in drie Rotterdamse wijken een 
performance festival in de open lucht zonder festivalhart, zonder ticket-
shop en zonder programmaboekje. Een festival van vier dagen waarin 
kunstenaars samen met wijkbewoners nieuw werk maken die ze op 
de laatste dag showen in een parade op straat. Het Oude Westen was 
de eerste uitprobeerwijk. Er waren activiteiten in de Leeuwenhoek, De 
Nieuwe Gaffel en het Atelier van de Krachtvrouwen. Wat ontbrak was 
fi jn paradeweer, maar je gaat natuurlijk geen regenjasje aantrekken over 
zulke prachtige jurken.

Damned’Act

Op 28 mei hebben de VvE’s Gaffelblok 
Noord en Zuid besloten om het oude dak 
te vernieuwen met een groen dak. Zie pag. 
1. Hoera! Er is nog even overwogen om 
gelijk het oude ‘dubbelglas’ te vervangen 
door de veel beter isolerende hoogrende-
mentsbeglazing, maar dat vond men te 
duur, dus die beslissing moet wachten tot 
de volgende schilderbeurt. Pech voor mij, 
ik woon in een koud tochtig huis. Maar 
wie ben ik om daar iets van te vinden? Dit 
soort beslissingen worden genomen door 
de eigenaar/bewoners plus een vertegen-
woordiger van Woonstad Rotterdam. De 
huurders, ruim 75% van de huishoudens in 
dit complex, kunnen alleen maar afwachten 
of 2/3 van de aanwezigen op de algemene 
ledenvergadering van de VvE wil investeren 
in verduurzaming. Logisch kan je zeggen, zij 
betalen ervoor. Dat verschil is echter relatief. 

IN MEMORIAM:  FRED VAN DER MEIJ
vlakte zag Fred eruit als een grote stugge man, die bevlogen en 
boos kon reageren. Maar wie daar doorheen prikte, wist al gauw 
dat hij ook een gevoelige en gezellige man was. 
Hij hield van een grapje, een festivalletje of 
een feestje. Het viel hem niet mee om te ac-
cepteren dat de laatste jaren niet alles meer 
zo vlot ging als voorheen. Onbegrijpelijk 
vond hij het, toen hij van de Aktiegroep 
het advies kreeg om goed voor zichzelf te 
zorgen en de baliedienst te laten gaan. Na 
de aanvankelijke diepe teleurstelling kwam 
er gelukkig gauw genoeg begrip. 
We weten dat hij diep van bin-
nen wist dat het eigenlijk 
beter was om dat op 
te geven. Maar heb 
je ooit een strijder 
zien opgeven? Wij in 
ieder geval niet. 

De eigenaar/bewoners betalen de kosten 
van deze verduurzaming via een tijdelijke 
verhoging van hun servicekosten en kun-
nen die investering meestal bij verkoop 
weer terugverdienen. De huurders (of 
hun opvolgers) betalen de kosten via een 
(niet tijdelijke) huurverhoging, omdat dit 
soort verbeteringen meegeteld mogen 
worden in de waardevermeerdering van 
het huis. En als huurders verhuizen, valt 
er door hen niets te cashen. 

Een huurdersvereniging 
een oplossing?
In complexen met alleen huurwoningen 
hebben de huurders evenmin iets te 
vertellen over onderhoud, verbetering en 
verduurzaming van hun huizen. Daar is 
de Klantenraad van Woonstad Rotterdam 
voor, zou je nog kunnen denken. Wie 
dat zijn, waarover ze het hebben en of 
er mensen tussen zitten die in het Oude 
Westen wonen, weet je niet. Ze praten 
mee zonder ruggenspraak. Woningcor-
poraties zijn wettelijk verplicht ook op 
wijk- en complexniveau bewonerspar-
ticipatie te regelen. Woonstad doet dat 
niet uit zichzelf. Ze fi nancierden wel de 
cursus voor energiecoaches. Die signale-

ren in het Oude Westen problemen met 
vocht en tocht die door de huiseigenaar 
opgelost zouden moeten worden. De 
energiecoaches zijn via de Aktiegroep 
goed te bereiken, maar zij kunnen hoog-
stens individuele gevallen doorgeven 
en hopen dat er wat mee gebeurt. Zou 
een huurdersvereniging helpen? Niet 
om allerlei persoonlijke akkefi etjes met 
Woonstad op te lossen. Daar hebben 
we ‘Samen Door een Deur’ voor, de 
wekelijkse spreekuren bij de Aktiegroep. 
Een huurdersvereniging zou een platform 
moeten zijn waarin huurders praten en 
nadenken over de toekomst van hun hui-
zen en de wijk; en daarmee een serieuze 
gesprekspartner worden met woningcor-
poraties en gemeente. De Aktiegroep zou 
dat inhoudelijk en organisatorisch kunnen 
ondersteunen.

Samen praten over verduurzaming
De Aktiegroep Oude Westen is met al 
zijn verduurzamingsactiviteiten (col-
lectieve zonnepanelen, energiecoaches, 
groen/waterprojecten) een voorloper in 
Rotterdam. En misschien wel in het land. 
Vooral in de manier waarop mensen erbij 
betrokken worden en er rekening wordt 
gehouden met inkomensverschillen. 
Vergroten van de zeggenschap van huur-
ders over verduurzamingsmaatregelen 
in en aan hun huis is een noodzakelijke 
volgende stap. Denk ook aan plaatsing 
van zonnepanelen door Woonstad op 
huurcomplexen op de korte termijn 
en de gemeenteplannen voor gasloze 
woningen op de iets langere termijn. Dat 
zijn geen onzinmaatregelen, vraag maar 
aan de Groningers, maar mensen maken 
zich terecht zorgen over de directe en 
indirecte kosten en willen meepraten over 
het wat en hoe. Door beslissingen over dit 
soort zaken over de hoofden van mensen 
heen te nemen, wekken ze weerstand op. 
Daarmee druk je mensen in het kamp van 
de klimaatontkenners waar ze vaak hele-
maal niet in willen zitten. Door mensen 
een stem te geven, ontstaat de mogelijk-
heid om de onzekerheid van mensen over 
hun eigen toekomst te verbinden met die 
van volgende generaties. En wordt veel 
beter gebruik gemaakt van de sociale en 
praktische kennis die in het Oude Westen 
aanwezig is.

Joke van der Zwaard

Zeggenschap van 
huurders over 
verduurzaming van 
hun woningen
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Menselijkheid versus barbarijuit de kunst
In een tijd van de opkomst 
van extreem rechts en auto-
ritaire regimes is de fi lm The 
Great Dictator van Charlie 
Chaplin als regisseur en 
hoofdrolspeler weer eens ac-
tueler dan ik zou wensen. De 
fi lm is uitgekomen in 1940 
tijdens het bewind van Hitler 
en is een komische parodie 
op hem en zijn nazisme. In 
eerste instantie werd de fi lm 
in de VS niet goed ontvan-
gen en sprak de toenmalige 
Amerikaanse regering zelfs 
van een aanval op “een 
staatshoofd van een bevriend 
land”.
Dictators komen en gaan, 
maar ze laten een enorme 
spoor van verwoesting, 
moord en barbarij achter. 
Hitlers haat en ideologie 
van de superioriteit van het 
blanke Arische ras heeft 
miljoenen Joden en andere 
minderheden het leven ge-
kost en een Tweede We-
reldoorlog ontketend. Het is 
ongeloofl ijk dat hij toentertijd 
met een groot meerderheid 
door het Duitse volk in het 
parlement is gekozen. Charlie 
Chaplin heeft het lef gehad 
om tijdens Hitlers bewind zijn 
politiek bloot te leggen aan 
het publiek; zo kunnen we 
niet zeggen dat we het niet 
wisten. Naar mijn mening 
een taak van een kunstenaar 
in tijden van groot onrecht 
tegen onschuldigen. 

Charlie Chaplin kwam als 
acteur/komiek en regisseur 
op in een tijd waarin het 
medium fi lm tot ontwikkeling 
kwam. The Great Dictator 
is zijn eerste geluidsfi lm en 
naar mijn mening meteen 

een goed voorbeeld voor de 
huidige cinema. Chaplin is 
geboren in 1989 in London 
en groeide op in weeshuizen, 
omdat zijn ouders kort daarop 
scheidden en zijn moeder niet 
kon zorgen voor zijn broertje 
en hem. Daardoor werd hij 
misschien de stem van de un-
derdog, de minst bedeelden in 
de maatschappij. Hij overleed 
in 1977 in Zwitserland. 

In de fi lm komt een Joodse 
kapper na een geheugen-
verlies van 20 jaar uit het 
ziekenhuis en belandt niets 
wetend in Hinkels bewind 
van Jodenhaat en onvrijheid 
in Tomania. Hinkel is daar de 
grote dictator met ambities 
om de wereld te veroveren. 
Charlie Chaplin speelt zowel 
de bespottelijke Hinkel als de 
onschuldige Joodse kapper. 
Chaplin heeft zelf de fi lm ‘een 
strijd tussen menselijkheid en 
barbarij’ genoemd. Hinkel is 
dikwijls woest op de Joden, hij 
stopt hen in ghetto’s en maakt 
hen daar het leven zuur. Hij 
geeft speeches waarin hij 

bazelt en de democratie, 
vrijheid en vrije menings-
uiting hekelt. De kapper 
wordt verliefd op de 
Joodse Hannah. Telkens 
bieden de kapper en Han-
nah hun vorm van klein 
verzet in het ghetto, dat 
regelmatig aangevallen 
wordt door de stormtroe-
pen. Uiteindelijk wordt de 
kapper opgepakt en naar 
een concentratiekamp ge-
stuurd. Hannah vlucht met 
anderen naar Osterlich. 
Hinkel besluit om een in-
vasie te plegen in Osterlich 
en trekt naar de grens. De 
kapper vlucht uit het kamp 
en gaat ook naar de grens 
met Osterlich. Hinkel 
wordt aangezien voor de 
gevluchte kapper en wordt 
opgepakt. De kapper 
wordt aangezien voor Hin-
kel. Dus houdt hij in plaats 
van Hinkel de speech voor 
het toegestroomde volk. 
Hij pleit voor eenheid en 
verbondenheid tegen 
haat en onderdrukking. 
Hij plaatst menselijkheid 
tegenover hebzucht, 
mens tegenover machine, 
vrijheid versus slavernij. 
Chaplin is vaak aangeval-
len om zijn speech, omdat 
het propaganda zou zijn. 
Voor mij is het een mooie 
speech die erop wijst dat 
de mens niet heeft geleerd 
om in vrijheid en vrede te 
leven. De kunstenaar kan 
ons slechts waarschuwen.   

Serpil Karisli

Berichten uit de jeugdbieb
Mei

Feest &  Voorleeswedstrijd
23 mei van 15:30 tot 17:00
Voor alle ouders en kinderen
De Jeugdbibies zorgen voor leuke verhalen, mooie 
gedichten, muziek, limonade en koek. Neem je ouders 
mee, dan kun je meteen gratis lid worden en boeken 
lenen.

Berichten uit de Jeugdbieb

Voorlezen na schooltijd voor 
iedereen van 3 t/m 12 jaar
Extra Speciaal: 
Dinsdag 25 juni om 15.30 uur 
met bekende kinderboekenschrijf-
ster Sanne Roosenboom van 
onder andere ‘Jippie, een 
humeurig sprookje’.

Met mooi weer kun je de 
Jeugdbieb ook buiten 
tegenkomen met de 
boekenkar in de wijk!

Elke Dinsdag

NIEUWS:

Als je boeken zoekt 
voor je spreekbeurt, als 
je meer goeie moppen 
wil kennen of als je zin 
hebt in een spannend 
verhaal: word lid van 
de Jeugdbieb! Neem 
je vader of moeder 
mee, dan krijg je een 
pasje en kun je 3 
boeken voor 3 weken 
meenemen. We 
hebben de leukste, 
nieuwste en mooiste 
boeken voor kinderen 
van 0 tm 14 jaar!
 

Openingstijden: Ma-Di-Do-Vrij 15-17 uur • Woe 13-16 • Za 12-15

Berichten uit de Jeugdbieb

Maandag 3 juni Kiekeboe�es, voor kinderen van 0 t/m 3 jaar 
en hun ouders.
9.00 inloop, 9.30-10.30 uur zingen en voorlezen. 

Elke dinsdag 

Nieuws: 

Ga�elstraat 1-3, Rotterdam West

Keti Koti 2019: 
samen herdenken, samen vieren. 
1 juli is de Dag van de Vrijheid. 
Dan vieren we de afschaffi ng van de slavernij 
(in 1863) in Suriname en op de Antillen. 
In Nederlands-Indië is de slavernij in 1876 
afgeschaft. Slavernij is een inktzwarte blad-
zijde in de Nederlandse geschiedenis die niet 
vergeten mag worden. Daarom vieren we 
niet alleen feest, maar herdenken we ook de 
slachtoffers van de Trans-Atlantische slavernij. 
Dat doen we op 30 juni. Op die dag is de 
offi ciële herdenking en kranslegging bij het 
Slavernijmonument aan de Lloydkade.
Sinds 2018 hoort Keti Koti Rotterdam – 
herdenking èn viering – tot ‘Echt Rotterdams 
Erfgoed’. Dat is een belangrijk statement, 
aangezien de rijkdom en welvaart van Rot-
terdam deels gebaseerd zijn op de eeuwen 
van koloniale overheersing, uitbuiting en 
slavernij. Dat ging zelfs zo ver dat bij de 
afschaffi ng van de slavernij niet de tot slaaf 
gemaakten, maar de slaveneigenaren fi nan-
cieel werden gecompenseerd. Anno 2019 
beseffen gelukkig steeds meer Nederlanders 
dat deze zwarte bladzijde in de geschiedenis 
meer bekendheid moet krijgen, en dat de 
Nederlandse regering daar een standpunt 
over in moet nemen. We moeten de handen 
ineen slaan. Niet tegenover elkaar, maar 
samen.

Programma 1 juli 
11.00: vertrek Bigi Spikri Optocht
Vanaf Wi masanga (Rauwenhoffstraat) naar 
Wijkpark Oude Westen
Bigi Spikri is een kleurrijke optocht waar 
iedereen welkom is om samen dansend op 
de muziek de straat op te gaan. De loopor-
kesten en brassbands zorgen onderweg voor 
een swingend geheel. 
Wat houdt Bigi Spikri in? Op 1 juli 1863 

trokken de tot slaaf-gemaakten - die hun vrij-
heid terug hadden gekregen – uitgedost in 
nieuwe kleren en schoenen - de stad in om 
zichzelf te bewonderen in de etalages van de 
winkels in Paramaribo. De etalages dienden 
als grote spiegels (Bigi Spikri). Dit was het 
eerste moment dat de tot-slaaf-gemaakten- 
in vrijheid van zichzelf konden genieten. In 
parade trokken de mensen naar de kerken en 
ontmoetingsplekken. Door de optocht na te 
bootsen, staan wij stil bij dát vrijheidsgevoel. 
 
12.00 – 22.00 Keti Koti festival in het Wijk-
park Oude Westen
Geniet van de muziek, de kleurrijke exotische 
markt en wandel door het gezelligste festival 
van Rotterdam. Toegang gratis. Optredens 
van onder andere Het Urban Jazz Trio en 
Kaseko formatie Powisi. Het festival is kind-
vriendelijk: er is een speciaal kinderterrein. 
Het defi nitieve programma en updates vindt 
u op www.ketikotirotterdam.nl/festival. 

Keti koti 2019


