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Van de straat geplukt:
Aziza Daal

Gewoon Bajonet
Het vergeten stukje 
van de Bajonetstraat
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Nieuws van de 
instellingen in 
de wijk
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• Wmo Radar
• Humanitas
 De Leeuwenhoek
• Gezondheids-
 centrum   
 St. Mariastraat
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Is dit de laatste 
Buurtkrant 
van het 
Oude Westen?...

... Nee toch zeker!?

ENTAMEERT 
EN 
FACILITEERT
de totstand-
koming van 
initiatieven van 
bewoners, door 
berichtgeving 
over doelen, ideeën, 
mensen en eerste resultaten van 
deze initiatieven. Zoals de Tus-
sentuin, de geveltuinen XXL en 
de reeks van groeninitiatieven die 
daarop volgden.
 

WAARDEERT EN 
EMANCIPEERT
De Buurtkrant geeft bewoners een 
gezicht én een stem. Of beter: 
gezichten en stemmen. Zoals de 
bewoners rondom ‘slooplocatie’ 
Odeon over hun jarenlange on-
zekerheid en woonwensen, de 
bewoners van de Nieuwe Binnen-
weg over de sluitingstijden van de 
horeca, de omwonenden van het 
Adrianaplein over de inrichting van 
het plein.

INSPIREERT, STIMULEERT 
EN MOBILISEERT mensen 
om zelf en met elkaar iets te onder-

nemen, door de resultaten van 
de inventiviteit en doorzettings-
kracht van bewoners te laten 
zien. De Leeszaal, de Jeugdbieb, 
het Groene dak op de Nieuwe 
Binnenweg en binnenkort het 
Gaffelblok. De Buurtkrant laat 
zien dat je op wijkniveau iets 
kunt doen aan wereldvraag-
stukken zoals luchtvervuiling, 
klimaatcrisis en de opvang van 
vluchtelingen. Zoals de energie-
coaches, de energiecoöperatie, 
taallessen en Café NL voor nieuw-
komers. ’T KAN OOK ANDERS!   

OPINIEERT, 
PROBLEMATISEERT EN 
BECOMMENTARIEERT
Stelt via columns en uitzoekwerk 
kwesties aan de orde die in de 
wijk spelen. Zoals de oplopende 
huurprijzen, de zeggenschap van 
huurders, onveilige verkeerssitua-
ties, tekortschietende gemeentelijke 
voorzieningen.

ILLUSTREERT 
EN EMOTIONEERT
De Buurtkrant laat met foto’s en 
geschreven portretten de diversiteit 
van de bewoners van het Oude 
Westen zien. Laat met persoonlijke 
verhalen ook zien hoe beleid 
mensen persoonlijk raakt. Zoals in 
de net afgesloten rubriek 

‘Al heel 
lang thuis 
in het Oude 
Westen’. 
En verbeeldt en 
verwoordt gevoelens van saamho-
righeid, zoals in de specials rondom 
het overlijden van bijzondere wijk-
bewoners als Osman Dogan en Rini 
de Otter.

INFORMEERT, RAPPOR-
TEERT, ARCHIVEERT 
activiteiten, evenementen, maatre-
gelen, bijeenkomsten enz.enz. De 
Buurtkrant geeft antwoorden op 
‘brutale’ vragen. Bijvoorbeeld over 
de bezigheden van ZZPers op drie 
hoog achter in de voormalige serie 
Verborgen Bedrijvigheid. En legt 
de rijke architectonische en sociale 
geschiedenis van de wijk vast in de 
rubriek ‘1000 voorwerpen’. 

AGENDEERT EN 
POLITISEERT
De Buurtkrant legt bewust de vinger 
op kwesties van sociale ongelijkheid. 
Wat betekent het systeem van de 
huurprijsbepaling voor mensen met 
een laag of net iets meer inkomen? 
Wie betaalt de vervuiling en de 
verduurzaming? Wat betekent de 
verschraling van voorzieningen voor 
de toekomstkansen van de kinderen 
en jongeren in de wijk?

Dit is Buurtkrant jaargang 50 nummer 6. Geen moment om te stoppen, zou je den-
ken. Terwijl er in andere wijken pogingen worden ondernomen om opnieuw een 
Buurtkrant op te zetten, ga je er in het Oude Westen toch na 49 en een half jaar geen 
punt achter zetten! De redactie en andere vaste schrijvers en beeldmakers krijgen 
bovendien voldoende complimenten om het idee te houden dat ze iets zinvols doen 
en kwaliteit leveren. Helaas is de redactie nu echt te klein geworden om dat vol te 
houden. Dus we moeten het er toch over hebben: waar is de Buurtkrant voor en hoe 
kunnen we hem blijven maken? Op deze pagina doen we een voorzet. Heb je ook 
een idee? Inhoudelijk, organisatorisch, klein, groot, kom op woensdag 
10 juli tussen 17 en 19 uur naar de Aktiegroep. We zorgen voor een hapje 
en een drankje en wie weet, lossen we deze puzzel toch weer op. Kan je echt niet 
komen, stuur je suggesties naar petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Doe de ‘Buurtkrant 
redenen van bestaan’ test!

De Buurtkrant Oude Westen is geen gewone 

krant met een klein verspreidingsgebied. 

De Buurtkrant is een kritisch, prikkelend en 

soms uitgesproken partijdig communicatie-

middel. De Buurtkrant is een zelfstandig on-

derdeel van de Aktiegroep Het Oude Westen, 

het netwerk van actieve wijkbewoners. 

Wat dat betekent? Nou, de Buurtkrant...

AMUSEERT
Eerlijk is eerlijk. Humor is 
niet het sterkste punt van de 
Buurtkrant, al zitten er wel 
kwinkslagen en knipogen 
in. Maar hopelijk worden 

Corinne
Wortel

Nieuws 
van de 
Stadsmarinier
en deelgemeente 
Rotterdam Centrum

Rijnhout-
plein 
ademt 
kunst
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Verborgen 
bedrijvigheid
Moniek 
Moti
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De schrik 

van de buurt:

‘Boefje’

Bewoners geven de Bloemkwekersstraat een nieuw gezicht

3 Vrienden

Door de stadsvernieuwing verdwenen alle 

bloemen uit de Bloemkwekersstraat. Er kwam 

meer ruimte, een brede stoep, maar veel 

stenig smoezelig grijs. Na dertig jaar nemen 

bewoners het initiatief om hun straat mooier 

te maken door hem in te richten met geveltui-

nen XXL. Het resultaat mag er zijn. Wie volgt?     

Het begon met een vies praatje 
tussen twee buren die elkaar van 
de Tussentuin kennen. De een heeft 
net kokhalzend een hoop mense-
lijke uitwerpselen opgeruimd en wil 
tegels lichten en fl inke prikplanten 
in de stinkhoek tussen hun voordeu-
ren zetten. De ander, van beroep 
landschapsarchitect/tuinontwerper, 
heeft een beter idee: een tuin over 
de hele lengte van de brede stoep in 
hun straat. Want schoon is fi jn, maar 
van schoonheid wordt een mens 
pas echt gelukkig. Hij heeft al een 
plan klaar liggen, geïnspireerd op de 

sfeervolle Breitnerstraat. Zo wordt
het bewonersinitiatief Geveltuinen 
XXL in de Bloemkwekersstraat 
geboren. Een buurvrouw schrijft een 
verhaal en haalt handtekeningen op 
bij de buren. De jury die de bewo-
nersinitiatieven beoordeelt, vindt 
het een mooi plan. Ambtenaren 
van de Dienst Stadsontwikkeling 
krijgen er zelfs tranen van in de 
ogen. Er is nu geld en goodwill. In 
de wintermaanden maakt Gemeen-
tewerken het werkplan voor het 
klaarmaken van de ondergrond en 
de herinrichting van de stoep. De 

initiatiefgroep gebruikt die tijd om 
in de zeven portieken minstens twee 
mensen te vinden die de tuinen 
willen aanleggen en onderhouden. 
Dat lukt, maar twee benedenwoners 
willen een tegeltuin voor hun raam. 
Een enthousiaste en deskundige 
amateur-tuinman helpt verschillende 
buren met het opstellen van een 
plantenbestellijst. Een clubje gaat bij 
Tuincentrum Van der Dussen kijken                
om ideeën op te doen. In Buenos 
Aires, waar de tuinontwerper sinds 
november tijdelijk woont en werkt, 
worden aan de lopende band 
aangepaste tekeningen gemaakt. En 
dan gaat op maandagochtend 12 
maart een aannemersbedrijf aan
de gang met zeven man en een ma-
chine. In één dag ziet de straat er al 
heel anders uit, maar o jee, de twee 
tegeltuinen worden geplaveid met 

de oude vieze stoep-
tegels. ‘Dat is niet de 
bedoeling’, zeggen 
de bewoners. ‘Zoveel 
gebakken klinkers is 
te duur’, leggen de 
ambtenaren uit. Ze 
waren even ver-
geten dat het een 
bewonersinitiatief is, 
want dat probleem 
hadden ze natuurlijk 
ook aan de initia-
tiefnemers kunnen voorleggen. Dan 
hadden die ook kunnen meeden-
ken én werken aan een oplossing. 
Bijvoorbeeld door Jop van der Lee, 
de baas van Ciolina, het aannemers-
bedrijf in de Bloemkwekersstraat, te 
bellen met de vraag of hij dit mooie 
initiatief van zijn overburen wil 
sponsoren door voor vijftig vierkante 
meter gebakken klinkers te zorgen. 
Dat gebeurt alsnog en een dag later 
liggen er twee mooie rooie tegel-
tuintjes. Zo mooi, dat de bewoners 
erachter besluiten om er potplanten 
op te zetten en dus alsnog mee te 
doen. Nog een akkefi etje: de extra 
fi etsnietjes op de stoep bij de tuinen 
zijn voor een deel weggehaald uit 
een ander deel van de straat. ‘Zelfs 
mijn fi ets hebben ze meegesleept’, 
vertelt een overbuurman. Dat gaat 
de deelgemeente-ambtenaar met 
Gemeentewerken recht- en te-
rugzetten. Op zaterdag 24 maart 
hebben bewoners, geholpen door 
elkaar en door familie en vrienden, 
de beukenhagen geplant en zijn al 
een paar tuintjes ingericht. Er is hard 
gewerkt en er is veel gelachen. Op 
31 maart, toen deze krant bij de 

Bewoners geven de Bloemkwekersstraat een nieuw gezicht

tiefnemers kunnen voorleggen. Dan 

Vorig jaar werd er nog een sloop-
vergunning voor afgegeven, maar 
de woningen en de school aan de 
Drievriendenstraat en de Drievrien-
dendwarsstraat blijven waarschijn-
lijk behouden. Op een zonnige 
woensdag 21 maart adviseerde de 
commissie Welstand en monumen-
ten om het complex als gemeente-
lijk monument aan te wijzen.

Het onderzoek naar de monumentwaardig-

heid van de panden werd vorige maand 
afgerond. Daarin werden de cultuurhisto-
rische en de stedenbouwkundige waarden 

van het complex tegen het licht gehouden 

en als uniek gekarakteriseerd. De anderhal-

ve eeuw oude panden hebben de tand des 

tijds redelijk doorstaan en het monumen-
tale karakter van het complex is nauwelijks 

aangetast.

De tijd dat alleen kastelen en villa’s monu-
ment worden, ligt ver achter ons, maar daar-

mee is niet gezegd dat er al veel eenvoudige 

gebouwen op de gemeentelijke monumen-

tenlijst prijken. Die ontbreken vrijwel vol-
ledig. Ook daarom zijn de Drievriendenstraat 

en de Drievriendendwarsstraat een welkome 

aanvulling op de monumentenlijst.

De commissie sprak met waardering over 
de betrokkenheid van de buurt, die een 
lange traditie van actievoeren kent en de 
noodzakelijke aandacht wist te generen voor 

behoud van het complex. Het complex is 
ook in dat opzicht een onderdeel van de so-

ciale structuur en het zou in de toekomst een 

positieve rol kunnen spelen bij de herwaar-

dering van de wijk, aldus de commissie.

Het ziet er goed uit voor de 3 vrienden, maar 

er is nog wel een vlekje weg te poetsen. 
Onlangs is het Bestemmingsplan Oude 
Westen ter inzage gelegd en daarin is op 
de plaats van de school in de Drievrienden-

straat een parkeergarage getekend. Dat is 

overgenomen uit een vorige versie van het 

bestemmingsplan en niemand weet waar 
dat plannetje vandaan komt. Weet u dat wel, 

laat het ons weten. 

Voor zover bekend zijn er geen plannen om 

daar een parkeergarage te bouwen oftewel 

de school te slopen, maar als een onverlaat 

ooit op dat idee komt, zou het fi jn zijn als 
het bestemmingsplan daar een stokje voor 

steekt. Wie bezwaar heeft tegen de bestem-

ming parkeergarage kan dat aangeven. 
In bestemmingsplanjargon heet dat  “een 
zienswijze indienen”. Dat moet voor 19 april 

2012. Je vindt de kennisgeving, de kaart en 

de tekst van het bestemmingsplan op de 
website van de Aktiegroep
www.aktiegroepoudewesten.nl

Kijk naar de kaart, zoom in op de Drievrien-

denstraat en maak de laag “Fa parkeerga-
rage” zichtbaar. Lees de Tekst van artikel 22 

Maatschappelijk-1 (M-1) op blz 98. Kijk naar 

de Kennisgeving om te zien hoe je bezwaar 

kunt maken. En laat het ons weten.

drukker lag, is de rest van de tuinen 
ingericht. De bewoners zijn zeer 
tevreden met het resultaat. En te-
recht, de straat veranderde van een 
smoezelige zijstraat in een sfeervolle 
stadsstraat. Zij zijn met recht trots 
op hun werk: op het eigen initia-
tief, de kwaliteit van het plan, het 
enthousiasmeren van de buren en 
natuurlijk het spitten en planten. De 
Bloemkwekersstraat doet zijn naam 
weer eer aan.   

Foto: Aron den Boer

Janthi 
Vellu

 
van de 
Stadsmarinier
en deelgemeente 
Rotterdam Centrum
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Verborgen 
bedrijvigheid
Danny van Dijk
fotograaf
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Entertuinment 3: 
fluitend de wereld rond

Het openingsconcert van vorig jaar: De Nazaten met Toninho Ferragutti                                                                     foto:Rick Hekman

Bijeenkomst over 
Een leeszaal in het Oude Westen

fotocollage: Karin ter LaakDinsdag 8 mei:

Op dinsdagavond 8 mei gaan we fantaseren, denken en praten over een leeszaal in het Oude Westen. De eerste gedachten gaan naar een plek waar je met een kopje koffie een krant kunt lezen, waar je kunt studeren en informatie opzoeken, dammen en schaken, waar boe-ken gebracht en gehaald worden en waar af en toe (voor)lezingen worden gegeven. Nog meer mis-schien? Waar? Lege panden genoeg in het Oude Westen. Of maken we een slimme combinatie met Odeon anex wijkpark? Voor wie? Door wie? De vaste krantenlezers kunnen de ochtenden zelf wel runnen, met lezingen moet je gewoon beginnen en een traditie opbouwen, boeken brengen en halen kan ook zonder administratie. Niet alles kan met 

vrijwilligerswerk, maar de basis is betrokkenheid en enthousiasme. Als zo’n leeszaal ergens kan lukken, dan is het in het sociaal en cultureel rijke Oude Westen en omgeving. En als het hier lukt, dan kan dat weer inspirerend zijn voor andere wijken. Maar wij kunnen ook leren van initiatieven over de hele wereld. Zie bijvoorbeeld thelibrary.tumblr.com. We willen graag praten met mensen die het leuk vinden om iets nieuws uit te denken en op te bouwen met behulp van de kennis en kracht, die in de omgeving aanwezig is. Den-kers en doeners en liefst van allebei wat. Om 19.30 bent u van harte welkom op Josephlaan 62 (noord-zijde Josephplein, zie foto).

Maurice Specht en Joke van der Zwaard 

Openingsprogramma 
op zaterdag 26 mei, 
15.00-18.00 uur

Cora Schmeiser, zangeres/stem-kunstenaar, met draailier en klank-schalen.

Tuinfluitconcert met het publiek onder leiding van Sybren Bijleveld en Klaas Hekman
Surinaamse zangvogels laten hun mooiste trillers horen in de strijd om de Tussentuin-trofee
(voor de vogels moet het minstens 20 graden en windstil zijn)

Ronald Snijders Band, dansbare kaseko-jazz, met Walther Muringen - drums, Lesley Joseph - basgitaar & steeldrum, Robby Alberga - gitaar en Ronald Snijders - dwarsfluit

Na afloop culinaire traktaties van Van Berk en Hout, het atelier voor koken, kunst en cultuur in de Gaffelstraat. Bij regen is er een tent.

De andere Entertuinment-concerten zijn op 9 juni (o.a. Rabasa – Cabo Verde), 23 juni (o.a. wereldkam-pioen kunstfluiten Geert Chatrou) en 30 juni (o.a. violisten Augustinus-school en wereld-improgroep the NOO Ones).

De tijdelijke Tussentuin in de Gaffelstraat viert alweer zijn derde zomerseizoen met een extra bijzondere serie zaterdagmiddagconcerten. Groene draad van Entertuinment 3 is fluiten, van mens en dier, met en zonder hulpstukken van diverse formaten en materialen. 

Het groepje bewoners dat onlangs op uitnodiging van Oude Wes-ten Eigenwijs in Odeon over de toekomst van Odeon ging praten, stond ondanks gemaakte afspra-ken voor een gesloten deur. Een perfecte illustratie van dat ’t met Odeon anders moet. Het gebouw moet open, je moet er aan aan de voorkant en de achterkant naar binnen kunnen kijken en gelijk iemand tegenkomen die je ontvangt en de weg wijst. Een open, toegankelijk gebouw met een goede gastheer/vrouw, een website en een facebookpagina; dat zijn basisvoorwaarden van een 

nieuw leven voor Odeon. Daar waren ze het snel met elkaar over eens. De grote zaal is een sporthal, daar moeten de sportliefhebbers zich maar een keer over buigen. De kleine zaal kan een mooi theatertje worden; met toneelstukken, standupcome-dians en concerten voor publiek uit de hele stad. Een podium voor jonge talenten uit de buurt, workshops en muziekschoolachtige aktiviteiten, een presentatielokatie voor de onderne-mingen van de Music Mile en een prachtige plek voor de schoolmu-sicals. Ook voor de kerken die nu al gebruik maken van Odeon blijft ruimte. En het uit zijn jasje gegroeide 

aktiegroepcafé kan naar een grotere ruimte. Eindelijk een echt theater voor tante Leeuwina.

Odeon staat aan het wijkpark op een toplokatie. Met een achterkant van doorzichtig glas en een opgeknapt terras wordt dit grensgebied van binnen en buiten een geschikte plek voor een leeszaal. Een plek waar je met een kop koffie een krantje kunt lezen. Een theaterzaal die overgaat in een ruimte met boeken, tijdschrif-ten en een terras, de aanwezige ontwerper zat al te smullen bij zo’n opgave en droomde nog wat verder door naar buiten. Zou het Dierenhof 

een echte kinderboerderij kunnen worden? In andere stadswijken zijn dat geliefde plekken voor ouders met kleine kinderen. In Odeon kunnen zij dan een kopje thee en een ijsje gaan halen. Ook andere consumpties? Odeon heeft een professionele keu-ken en het Oude Westen heeft talloze goede cateraars die zo’n keuken voor x avonden in de week zouden kun-nen pachten. Ook in aansluiting bij het buitenpodium dat over enige tijd van de Tussentuin naar het wijkpark wordt verhuisd.

En de financiële exploitatie? De deelgemeente wil per 1 januari aanstaande de deuren dichtgooien, dus de eigenaar van het gebouw (de gemeente) zou een plan voor een nieuwe toekomst met open armen moeten ontvangen. Ook Woon-stad, de eigenaar van de woningen erboven, zou iets over moeten 

hebben voor een initiatief dat de leegstand en verloedering van dit gebouw kan voorkomen. De tijd van bouwen en verkopen is voorbij, we leven nu in het tijdperk van opknappen en hergebruik. En Deelgemeente denk nog even na: wat is een wijk zonder aanspreken-de voorzieningen; zonder plekken waar mensen elkaar vanzelfspre-kend tegenkomen? Verder is het vooral een kwestie van het bij elkaar brengen van ondernemende types, want het kan niet alleen beter, maar ook goedkoper dan nu. Mensen met ideeën die ook de handen uit de mouwen willen steken. Bent u zo’n type? Zet dan al vast dinsdagavond 12 juni Odeon in uw agenda. Tussendoor al ideeën, mag ook over sport gaan, meld ze aan Petra van den Berg, mail: p.vandenberg@sonor.nl, buurtwinkel, 010-4361700.

Een nieuw leven voor Odeon een echt theater voor tante Leeuwina

...volgens professor 
Arnold Reijndorp

de lezers vrolijk van de vele 
voorbeelden van creatief, 
sociaal, eigenwijs en zelfbe-
wust denken en doen van hun 
medebewoners.

Zie achterkant voor meer informatie.

Beekse Bergen
Ga jij met ons mee op safari?

Kom naar de Huis van de Wijk De Kip  
en schrijf je in bij de balie OF   
De Nieuwe Gaffel en vraag Bettie

Do 8 
aug

Wanneer? Donderdag 
8 aug

Wie? Groep 3 t/m 8

Kosten? 10,- euro 

Neem je vakantie-
paspoort mee!

Het paspoortje wordt 
gratis op alle 

basisscholen uitgereikt
Betalen is inschrijven!!!

vol=vol

Hanan Maazouzi, T 0621598752/ Bettie Hiwat 0642582121

Heb je ook een oplossing? Kom op woensdag 

10 juli tussen 17 en 19 uur naar de Aktiegroep

IEDEREEN KAN DE BUURTKRANT MAKEN!
Schrijven, fotograferen, redigeren, organiseren, 
interviewen, uitzoeken, achter mensen aangaan, het 
is allemaal nodig voor het maken van de Buurtkrant, 
maar je hoeft geen duizendpoot te zijn om mee te 
doen. Misschien kan je 1 ding goed en wil je iets 
anders leren. Je hoeft niet van alles wat te weten, 
je kunt ook specialist in een onderwerp zijn, of dat 
worden. Zou de werkgroep Verduurzaming kunnen 
zorgen voor 1 of 2 mensen die zich ontfermen over 
pagina 6? En is er een cultuurliefhebber die pagina 
8 onder zijn/haar hoede wil nemen? Je hoeft niet 
veel mensen te kennen, activiteiten voor de Buurt-
krant zijn wel een goede manier om de wijk te leren 
kennen. De frisse blik van een 30jarige nieuwkomer 
is net zo belangrijk als de kennis van de zeventiger 
die de beginjaren van de Aktiegroep nog heeft mee-
gemaakt. Twijfel je over je Nederlands? Er zit een 
spellingscontrole op je computer. Het belangrijkste 
zijn betrokkenheid, inlevingsvermogen, nieuwsgie-
righeid én enige discipline; de drukker heeft een 
strakke planning. 
De ideale buurtkrantredacteur bestaat niet, de 
ideale buurtkrantredactie wel. Die heeft een mix van 
kwaliteiten en achtergronden. Verschillende leeftij-
den, interesses, opleidingen, woongeschiedenissen 
en woonsituatie. En is voldoende groot natuurlijk, 
daar begon dit hele verhaal over de Buurtkrant mee. 
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gemeente zorgde voor een voet-
balkooi, en voor bordjes, hekken en 
drempels, zodat er niet meer hard 
gereden kon worden. We wilden 
een schoon en gezellig plein waar 
de 300 kinderen van de Augustinus-
school en de buurtkinderen veilig 
konden spelen. Samen met Natalie 
hebben we een traject doorlopen 
met de hangjongeren op het plein. 
We hebben met de politie, ambte-
naren en buurtbewoners en kinde-
ren in een Stay Okay in Noordwijk 
een driedaags programma gevolgd. 
Dat was leerzaam en heel leuk. In al 
die jaren hebben we gedaan wat we 
konden, maar ik heb wel één ding 
geleerd. Met een stabiele opvoeding 
thuis sta je als kind toch sterker. De 
school en de omgeving kunnen dat 
niet allemaal opvangen, het be-
gint toch thuis en daar moet je op 
investeren.’ 

Aktiegroep
‘Ik vond het leuk bij de Aktiegroep 
en ben buurtwinkelier geworden. Ik 
raakte betrokken bij het Aktiegroep 
Café, soms doe ik boodschappen en 
ik kook vaak als er een activiteit is. 
Veel mensen weten me inmiddels te 
vinden als er gekookt moet worden. 

Ik verzorg maaltijden en hapjes. 
Koken is mijn hobby, dat doe ik 
heel erg graag. Sinds enkele jaren 
geeft buurtagent Mark de avond 
voor oud en nieuw voorlichting over 
vuurwerk aan kinderen. Sindsdien 
zijn er minder incidenten in de wijk. 
Tijdens die avond verzorg ik een 
driegangenmenu en help met het 
versieren en gezellig maken van de 
ruimte. Samen met Joke zijn we een 
Jeugdbiep begonnen. Daar ben ik 
gastvrouw, al ben ik er nog niet veel 

tavier terecht. Ik ging daar naailes 
geven. Daar werden veel cursussen 
aangeboden die ik allemaal ge-
volgd heb. Ik heb een map met 23 
diploma`s en certificaten. Ik volgde 
computercursussen, cursussen op 
het gebied van sociale hygiëne, 
opvoeding, baliemedewerkster en 
ik behaalde mijn type-, zwem- en 
EHBO diploma.’   

Josephplein
‘Zeventien jaar geleden kwam ik in 
contact met Fouad van de Aktie-
groep. Met buurtgenoten hebben 
we samen met hem een bewo-
nersorganisatie opgericht op het 
Josephplein. Het was daar toen niet 
fijn, de spuiten lagen op straat en 
de junkies hadden het plein overge-
nomen. We werkten samen met de 
politie en de gemeente. We orga-
niseerden activiteiten op het plein, 
en acties tegen de hondenpoep. De 
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Aziza groeide op in een gezin met twaalf kinderen 
in Aruba. Toen haar moeder en zussen naar Neder-
land vertrokken, bleef zij bij haar vader. Ze zorgde 
jarenlang voor hem en haar vijf broers. In 1996 ging 
ze naar Nederland om haar familie te bezoeken. 
Eenmaal hier besloot ze om te blijven.

‘Ik weet nog goed dat ik in Neder-
land aankwam, ik vond het heerlijk, 
het was lekker fris, niet zo warm. 
Toen ik besloot om te blijven, ging 
ik in Rotterdam Noord op kamers 
wonen in een hele rustige buurt. 
Dat was best wennen. In Aruba had 
ik altijd mensen over de vloer en 
hier zat ik alleen op mijn kamer in 
een vreemde stad. Later verhuisde 
ik naar de Binnenweg en maakte ik 
kennis met mijn man. We gingen 
uit en raakten verliefd op elkaar. Ik 
vertelde hem dat ik moeder wilde 
worden, dat wilde hij ook graag en 
vroeg me of ik dan moslim wilde 
worden. Ik zei dat ik het wilde 
proberen. Hij gaf me een Koran en 
heeft me veel geleerd. Ik was vrij 
streng katholiek opgevoed en ik 
merkte dat er veel overeenkomsten 
waren. We trouwden en gingen 

geweest omdat de Ramadan begon 
en mijn vader is overleden. Daar heb 
ik veel verdriet van, mijn vader was 
heel belangrijk in mijn leven. Als het 
even kon ging ik elk jaar naar Aruba 
om hem en de rest van de familie te 
zien. Aruba is een onderdeel van mijn 
leven gebleven, sinds een paar jaar 
organiseer ik een Arubadag in de wijk 
waar veel mensen op af komen.’   

Investeren in kinderen
Ook op de Augustinusschool is Aziza 
een gewilde vrijwilligster. ‘Toen mijn 
dochter Gadisha van school af ging, 
vroeg de schoolleiding mij om te 
blijven en dat heb ik gedaan. Ik ben 
nog steeds actief betrokken bij de 
ouderkamer en ik zit in de ouderraad. 
Ik help als er activiteiten of uitstapjes 
zijn, ik knutsel met de kinderen en 
leer ze onder andere om te naaien, 
want tegenwoordig kan geen kind 
meer een draad door een naald 
krijgen.

Ik ben trots op het Oude Westen. 
Als je de wijk van nu vergelijkt met 
hoe het achttien, negentien jaar ge-
leden was, dan is het een stuk opge-
knapt. Ik voel me veilig in de buurt. 
Mijn huis is mijn tempel, maar buiten 

hou ik van ontmoetingen en samen 
dingen doen. Daar geniet ik van. Ik 
maak me alleen wel zorgen om onze 
kinderen. Voor de kinderen is er in het 
Oude Westen weinig meer over. De 
gemeente zou moeten investeren in 
een goede plek waar toezicht en aan-
dacht is en waar ze iets kunnen doen. 
Ik hoop echt dat daar meer aandacht 
voor komt. Ik ben beschikbaar om 
mee te helpen.’

In het Oude Westen zijn veel onderwijsge-
bouwen met een entree met een bijzonder 
karakter. Op foto 1 zie je de voordeur van 
de onderwijzerswoning in de Drievrienden-
straat, de statige deur is drie meter hoog, 
de woning hoort bij de ‘2e industrieschool 
voor meisjes’ die in 1881 gebouwd is. De 
onderwijzerswoning vormt, mede door 
de sprong naar voren in de gevel, een 
overgang van de lange gevelwand van de 
school naar de arbeiderswoningen in de 
Drievriendendwarsstraat en creëert op die 
manier een stedenbouwkundige eenheid. 
In 2012 werd aan dit deel de monumen-
tenstatus verleend en dat maakte een 

eind aan een lange tijd van onzekerheid 
over voorgenomen sloop van de school 
en de arbeiderswoningen. Recent zijn de 
arbeiderswoningen in oude glorie hersteld, 
waardoor een stukje sociale geschiedenis 
van het Oude Westen bewaard is gebleven. 
Het schoolgebouw is nu van de Stichting 
Kunst Accommodatie Rotterdam, de  voor-
deur is in de loop van de tijd een paar keer 
aangepast (foto 2). Op het bellentableau 
naast de deur staan 25 namen van kunste-
naars en hun bedrijf die hier een atelier-
ruimte huren
Op foto 3 zie je de monumentale entree 
van de HBS aan de ’s Gravendijkwal van ge-

meentearchitect D.B. Logemann uit 1906. 
De trappen bij de ingang zijn van graniet 
en de plint bestaat uit basaltblokken en 
natuursteen, het onderwijsgebouw moest 
uitstralen op een stevig fundament gefun-
deerd te zijn. Het belang van lichamelijke 
opvoeding werd begin van de vorige eeuw 
steeds meer onderkend. Naast de school 
is de Gymnastiekzaal,  de tekst is boven de 
deur in natuursteen uitgebeiteld (foto 4). 
De school is nu het onderkomen van Dans-
ateliers werkplaats voor hedendaagse dans.
Bij de Augustinusschool in de Josephstraat 
wacht gymleraar Yordi Hoogervorst de kin-
deren bij de voordeur op voor de gymnas-

tiekles (foto 5). Het complex uit 1984 van 
architect Patrice Girod bevat scholen en een 
gymnastiekzaal, herkenbaar aan de gevel-
wand van glazen bouwstenen aan de straat. 
Bovenop het dak bevinden zich dertien 
maisonnettewoningen met een gemeen-
schappelijk dakterras. 
De Taalschool Babylon (foto 6) bevindt zich 
aan een doorbraak die straten, speelplekken 
en pleintjes met elkaar verbindt, daar is ook 
de ingang van de school. Directeur Hans 
Dullaert ziet de school als een stad waar alle 
culturen welkom zijn, de voordeur moet 
voor iedereen duidelijk zijn, de gele deur 
onder het dambord! Bart Isings

Aziza Daal

voor werk in Heerlen wonen. Ik 
werd voorvrouw in de schoonmaak, 
dat was keihard werken. Tijdens de 
zwangerschap van onze dochter 
Gadisha ben ik gestopt.’

‘Hoewel we in een mooie omge-
ving woonden, kreeg ik steeds 
meer heimwee naar Rotterdam en 
uiteindelijk zijn we terugverhuisd. 
We trokken in bij vrienden in Span-
gen. Mijn dochter ging vanaf haar 
tweede jaar naar de peuteropvang 
en ik begon me te vervelen thuis. 
Toen ben ik begonnen met vrijwil-
ligerswerk. In buurthuis De Keet in 
het Witte Dorp gaf ik kookles aan 
kinderen en in kinderboerderij De 
Bokkensprong werd ik gastvrouw. 
Later verhuisden we naar het Oude 
Westen. Ik schreef me in bij de OK 
Bank en kon in buurthuis de Ba-

“Mijn huis is mijn tempel, maar buiten hou 
ik van ontmoetingen en samen dingen doen”

1 2 3 4 5 6
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Op papier
Ik ben altijd zo trots als de 
nieuwe Buurtkrant in de bus 
is gevallen en ik lees wat er al-
lemaal in ons wijkje gebeurt. Ik 
kan het nooit laten om tegen 
mijn vriendin Willy te zeggen: 
“Ja, dat hebben jullie niet hè, 
zo’n buurtkrant.” Haar 
standaardantwoord is dan: 
“Doe toch niet zo ouderwets, 
niemand leest toch meer een 
papieren krant. Je kijkt als je iets 
wilt weten gewoon op internet.” 
Nou ik dus niet en ik ken heel 
veel mensen, ook jonge mensen, 
die dat niet doen. Ik vind dat 
je een krant vast moet kunnen 
houden. En ik laat me graag 
verrassen door de verhalen en 
artikelen die in de Buurtkrant 
staan. Net als mijn nieuwe jonge 
buurtjes, zij lezen de buurtkrant 
ook graag. Ze zeggen dat de tijd 
weer helemaal terug komt dat 
mensen dingen weer op papier 
willen lezen.  Wanneer ik de 
buurtkrant uit de brievenbus heb 
gehaald, blader ik deze altijd 
direct helemaal door en lees de 
aankondigingen. De rest bewaar 
ik voor de volgende ochtend bij 
een bakkie koffie. En als ik de 
krant uit heb, bewaar ik deze 
voor mijn maandelijkse bezoekje 
aan mijn oude buurvrouw. Ze 
kan zelf geen kranten meer lezen 
en vindt het fijn als ik dingen 
voorlees. Zo hebben we direct 
onderwerpen om over te praten. 
Nu ga je het niet geloven, maar 
vorige week kwam Willy met het 
nieuws dat ze in haar wijk ook 
weer een Buurtkrant uitgeven. 
Net nu ik lees dat onze Buurt-
krant dreigt te stoppen omdat er 
te weinig mensen voor de redac-
tie zijn (en de hoofdredacteur na 
ruim 10 jaar gaat stoppen). Het 
zal toch niet gebeuren dat …… 
nee dat mag niet na bijna 50 
jaar. Er moeten toch wel men-
sen te vinden zijn die het leuk 
vinden om met elkaar zo’n mooi 
drukwerk in elkaar te zetten?  
Help, wordt vervolgd????

Hellen 
van Boven

Gewoon Bajonet
Het vergeten stukje van de Bajonetstraat
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Er is de afgelopen vijf jaar veel veranderd in de Bajonetstraat. Ruim 150 sociale 
huurwoningen maakten plaats voor 30 koopwoningen en 32 dure huurwoningen. 
De straat en het plein werden heringericht. Nu er een einde lijkt te komen aan het 
lawaai, gedreun en het stof vragen bewoners van de overgebleven sociale 
huurwoningen zich af hoe het verder gaat: wanneer zij eindelijk zekerheid 
krijgen over de toekomst van hun woningen.

Agnes Hendriks (61) woont al 
haar hele leven in dit stukje Oude 
Westen. Ze groeide op in de 
Adrianastraat, vond daar ook haar 
eerste eigen huis, verhuisde naar 
de Van Speijkstraat en later naar 
de Bajonetstraat. In haar huidige 
huis, op 2 en 3 hoog,  woont ze 35 
jaar. ‘Deze huizen werden toenter-
tijd voor vijftien jaar gerenoveerd. 
Vanaf de jaren ’90 is al sprake van 
eventuele sloop.’ We spreken elkaar 
in Tuin de Bajonet, de tuin waar ze 
vanuit haar huis op uitkijkt en waar 
zij meehelpt met huishoudelijke 
klussen in het Tuinhuis. ‘Onlangs 
kwam er een mevrouw langs bij 
Tuin de Bajonet. Ze woont boven 
de Markthal, maar gaat binnenkort 
in zo’n dure huurwoning hier in de 
straat wonen. Voor anderhalf jaar. 
Daarna verhuist ze naar een koop-
woning in het Lloydkwartier. Waar-
om al die moeite voor anderhalf 
jaar, vroeg ik haar. ‘Ze gaan tegen-
over de Markthal bouwen. Ik heb 
geen zin om al die tijd tegen zo’n 

bouwput aan te kijken.’ Ik woon 
al vijf jaar op een bouwlokatie, 
dacht ik toen. Door het heien en 
het zware vrachtverkeer zijn onze 
huizen verzakt. Mijn trap kraakt, 
mijn vloer is scheef waardoor het 
laminaat is gaan opbollen. We had-
den een keer een enge gaslek. Mijn 
buurvrouw van 80 heeft vreselijke 
rioolproblemen; de drollen dreven 
een keer in haar kamer. Het stinkt 
ook nu weer verschrikkelijk. Er zit 
houtrot in mijn kozijnen, maar 
op reparatieverzoeken wordt niet 
afdoende gereageerd. Het verfwerk 
is al jaren niet meer gedaan. De 
elektrische ventilatie wordt al tijden 
niet meer gecontroleerd. En een 
leuk perspectief voor over ander-
half jaar, zoals die mevrouw heeft, 
hebben we niet. Soms denk ik wel 
eens dat ze ons vergeten zijn.’

‘Geen verkrotting maar onder-
houd’
Vier jaar geleden organiseerde 
Woonstad een informatieavond 

voor de bewoners van de Adriana-
straat en de Bajonetstraat. ‘Dat was 
echt een rare toestand. Alle infor-
matie was gericht op de nieuwe 
bewoners, de eigenaars van de 
koopwoningen. Wij als huurders 
stonden erbij en keken ernaar. Dat 
was echt vernederend. We zijn wel 
mensen met een laag inkomen, 
maar dan hoef je nog niet zo 
behandeld te worden. Zelf ben ik 
voorstander van een economisch 
gemixtere wijk. Ik heb niks tegen 
de bouw van koopwoningen. Maar 
door ons zo te negeren, begin ik 
me een ‘armoedzaaier’ te voelen. 
Uit boosheid zijn we in september 
2016 met spandoeken naar het 
kantoor van Woonstad gegaan. 
‘Geen verkrotting maar onderhoud’ 
eisten we. En we wilden meepraten 
over de toekomst van onze wonin-
gen. Woonstad beloofde toen dat 
ze met ons in gesprek zou gaan. 
Maar daar is in de afgelopen drie 
jaar niet veel van terecht gekomen. 
Ruim anderhalf jaar geleden was 
ik het zo zat dat ik een lange mail 
heb gestuurd aan Niels van Ham, 
wijkmanager van Woonstad. Hij 
antwoordde toen dat ze de reno-
vatie gingen voorbereiden met een 
bouwkundig onderzoek; en dat 
we in ieder geval tot 2020 in onze 
huizen kunnen blijven wonen. Tot 
die tijd zou hij ons zo goed moge-
lijk op de hoogte houden.’
 
Mijn thuis
‘Sindsdien hebben we niets meer 
van Woonstad vernomen en de 
reparaties die plaatsvinden is alle-
maal lapwerk. In maart dit jaar zijn 
we met een groepje bewoners bij 
de Aktiegroep bij elkaar geweest. 
We hebben informatie gevraagd 
bij Niels van Ham, over wat nu de 
plannen zijn. Hij kon er niets over 

zeggen. Laatst kwam hier iemand 
nieuw wonen. Die bleek een tijde-
lijk huurcontract te hebben. Voor 
twee jaar of langer, was tegen haar 
gezegd. Het vervelende is dat je 
zelf ook niets meer aan je huis doet 
als je niet weet hoe lang je nog 
kunt blijven. Ik baal van dat opbol-
lende laminaat en zou het willen 
vervangen maar dat doe je niet 
voor een paar jaar. En daarnaast is 
er natuurlijk de onzekerheid over 
of je wel in de wijk kan blijven 
wonen. Mijn kinderen wonen in 
Carnisse, Capelle en Blijdorp, maar 
mijn zus woont hier om de hoek in 
de Schietbaanstraat. Deze straten, 
dat is mijn thuis. Die wil ik niet 
kwijt.’

De dure huurwoningen in de straat 
worden in de markt gezet onder 
de naam Buitengewoon Bajonet: 
‘Modern wonen met de sfeer van 
toen.’ Worden daar alleen de ge-
velpatronen mee bedoeld of horen 
daar ook de mensen bij? Wanneer 
gaat Woonstad eens aandacht 
besteden aan Gewoon Bajonet?

Reactie van Niels van Ham 
van Woonstad Rotterdam:

‘We streven ernaar om dit jaar nog 
intern een besluit te nemen om een 
bouwonderzoek te starten. Op basis 
van de resultaten van dat onderzoek 
kunnen we dan bepalen wat we ver-
der met deze huizen kunnen doen. Ik 
realiseer me dat dit hetzelfde ant-
woord is als twee jaar geleden. Dat 
heeft ook te maken met de druk van 
andere projecten, zoals de wonin-
gen rondom Odeon en een complex 
in Middelland. Maar hoe dan ook 
moeten alle onderhoudsklachten 
goed afgehandeld worden. Daar zal 
ik achteraan gaan.’

24 september: 
Informatietafel 
Rotterdams 
Woongenoot-
schap 

De helft van de nieuwe 
woningen op de Odeonlocatie 
wordt eigendom van het 
Rotterdams Woongenoot-
schap, die ze verhuurt aan 
haar leden voor een prijs 
tussen 713 euro (bovengrens 
sociale huurwoningen) en 1250 
euro. 

Het Rotterdams Woongenoot-
schap is een coöperatieve 
vereniging zonder winstoog-
merk. De huur wordt bepaald 
door de werkelijke kosten van 
de bouw en de financierings-
lasten. Iedere Rotterdammer 
kan lid worden, maar om een 
woning te huren wordt een 
inleg van circa 30.000 euro 
gevraagd. 

De Aktiegroep het Oude Wes-
ten organiseert samen met het 
Rotterdams Woongenootschap 
een informatietafel waar u al 
uw vragen kunt stellen over dit 
initiatief. Aanmelden kan via  
petra@aktiegroepoudewesten.
nl of 010 436 1700. Info op: 
www.rotterdamswoon 
genootschap.nl. 

Rondom en op het Akeleiplein wordt 
de komende jaren een deel van het 
riool vervangen, wat betekent dat 
het plein op de schop gaat. Daar-
naast is het plein toe aan een nieuwe 
invulling. De gemeente wil de 
nieuwe inrichting goed afstemmen 
op de wensen en ideeën van bewo-
ners. En om hen daarbij te helpen 
wordt in september het Buurtplei-
nenspel gespeeld. 

Het Buurtpleinenspel is ontwikkeld 
om meer variatie in gebruik en beeld 
te krijgen. Het is een bordspel waar 

op de ondergrond van de wijk pop-
petjes en vlakken kunnen worden 
geplaatst. Daarmee kunnen men-
sen aangeven hoe volgens hen het 
plein, en andere openbare ruimtes 
en speelplekken in de directe omge-
ving, nu gebruikt worden en wat er 
volgens hen beter of anders kan. Het 
spel helpt ontwerpers en beheer-
ders, om samen met bewoners, in 
stappen na te denken. Bijvoorbeeld 
over de mogelijke functies van het 
plein, maar ook over maatregelen 
die je zou kunnen nemen om de 
verschillende functies en activiteiten 

te combineren. Zoals rustig zitten, 
voetballen, veilige speelplek voor 
kleine kinderen, plek voor afvalbak-
ken, meer zachte grond en groen. 
Zo kunnen er gerichte keuzes 
worden gemaakt om de inrichting 
van de plek aan te laten sluiten op 
de karakteristieke behoeften van de 
buurt en de verschillende (leeftijds)
groepen bewoners.  

Wil je mee spelen en/of mee-
denken over het plein? Meld je 
dan aan bij Petra van den Berg, 
petra@aktiegroepoudewesten.nl

Spelend plannen maken voor het Akeleiplein

VOORAANKONDIGING



Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Krachtige burgers 
maken de wijk

Zomerprogramma 2019 voor senioren en/of mantelzorgers

Zomerprogramma 2019 voor kinderen en jongeren

georganiseerd door: Spirit 55+, Passieclub, Centrale Bibliotheek, Atrium-Lelie ZorgGroep, Creatief Welzijn Senioren, Wilma Kruger, Anders Ouder Worden, Wmo Radar centrum

vrijdag 5 juli 
Excursie met Spido en daarna 
lunch 
na de lunch eventueel 
rondwandeling 
Passieclub
Vertrek 9.45 uur Kipstraat 37
Met Rotterdampas (1 keer gratis 
rondvaart) en OV kaart, consump-
ties eigen rekening
Aanmelden bij Erna Kwak 
06-10499952 of rotterdampassie-
club@gmail.com

zondag 7 juli
Culturele wandeling Spirit 55+
13.00 uur start Brasserie Schie-
landshuis Coolsingel 114
Informatie waar naar toe: 
06-20914032 Gratis of kleine bijdrage
Aanmelden niet nodig

maandag 8 juli
Erasmus Experience, 
leer kijken zoals Erasmus dat 
deed en ontdek waar u in de 
wereld staat
Rdam Bibliotheek
In Centrale Bibliotheek, Hoogs-
traat  110 10.30 – 12.00 uur, gratis 
inclusief koffie of thee Tijdig vooraf 
aanmelden bij Jolanda de Bus 06-
22938312
Film “The Butler”
Atrium, Karel Doormanstraat 343
14.30 – 16.30 uur, kosten 3 euro
Aanmelden niet nodig.

woensdag 10 juli
Muzikale middag ‘Gouwe Ouwe 
Radio’ door dj Gerard
Atrium, Karel Doormanstraat 343
14.30 uur. Entree gratis, wel 3 euro 
voor 2x koffie/thee en 1 drankje

vrijdag 12 juli
Groenwandeling
Wilma Kruger
13.00 uur verzamelen wijktuin in 
wijkpark Oude Westen
Wandeling van 2 uur OVkaart 
meenemen 
Kosten 1 euro, incl koffie/thee
Aanmelden niet nodig.

dinsdag 16 juli
Bakkie, Beppen & Bios
Wmo Radar
13.30 uur Bioscoop Pathé, Schouw-
burgplein. 
Kosten 8,50 euro. Inclusief na de film 
koffie/thee plus lekkers
Aanmelden: Cindy Vos 06-53507350 of 
Mieke Melis 06-11384140.

donderdag 18 juli
Barbecue in tuin Kipstraat 37
voor bewoners in Stadsdriehoek
Wmo Radar
17.30 – 20.30 uur
Kosten 5 euro voor het eten en 
neem zelf je favoriete drankje mee
Aanmelden tot 11 juli Mieke Melis 06-
11384140 of Merel vd Sar 06-54967291

vrijdag 19 juli 
Excursie Dordrecht: museum en 
stadswandeling
Passieclub
10.00 uur verzamelen Kipstraat 37 
Met Rotterdampas en OV kaart (min. 
10 euro saldo), consumpties voor 
eigen rekening
Aanmelden Erna Kwak 06-10499952 of 
rotterdampassieclub@gmail.com

maandag 22 juli
Erasmus Experience
leer kijken zoals Erasmus dat deed 
en ontdek waar u in de wereld staat
Rdam Bibliotheek In Centrale Biblio-
theek, Hoogstraat  110
10.30 – 12.00 uur, gratis koffie of thee
Tijdig vooraf aanmelden bij Jolanda de 
Bus 06-22938312

woensdag 24 juli
Excursie Nijmegen (Orientalis - 
Heilige land stichting) en Kevelaar 
(Duits bedevaartsoord)
Wmo Radar
08.00 uur vertrek Leeuwenhoek, 
aansluitend hoek Hoogstraat/Mari-
niersweg bij rest. O’Pazzo
Terug rond 22.00 uur. 
Neemt u uw identiteits bewijs mee!
Kosten 30 euro, inclusief entree 
Heilige land st., koffie/thee met 
gebak en diner
Aanmelden Cindy Vos: 06-53507350, 
c.vos@wmoradar.nl  of Margriet van 
Gestel 06-21887984

donderdag 25 juli
Midgetgolfen 
Je hoeft niet mee te doen, er gezel-
lig bij zitten kijken is ook prima!
Anders Ouder Worden
Vertrek 13.00 uur vanaf wijkgebouw 
de Kip, Kipstraat 37
Gratis met R’dam Pas/ OV kaart 
meenemen
Aanmelden bij Elly Dunk 010- 4127409 of 
email ellydunk@xs4all.nl 

maandag 29 juli
Excursie met de Rotterdampas naar 
Oostende in België
Wmo Radar
08.40 uur vertrek vanaf het Willems-
plein met Brabant Express
Kosten 17,50 euro met 
Rpas, Rpas nummer 
opgeven bij aan-
melding aub
Consumpties 
voor eigen 
rekening.
Neem uw 
identiteitsbe-
wijs mee!
Aanmelden Cindy 
Vos: 06-53507350, 
c.vos@wmoradar.
nl  of Margriet van Gestel 
06-21887984

vrijdag 2 augustus
Excursie naar Varend Bloemen-
corso Schipluiden
Spirit55+ 
11.30 uur vertrek Atrium, aanslui-
tend  hoek Hoogstraat/Mariniers-
weg bij rest. O’Pazzo. 
Terug ca 17.30 uur
Kosten 20 euro incl. koffie/thee, 
lunch en consumptie
Aanmelden per mail: info@
spirit55plus.nl of telefoon: Ber 06-
50211639,  Margriet 010-4129232 of 
b.g.g. Joop 06-20914032
Eerst aanmelden, dan betalen voor 
20 juli op rekening Spirit55plus 
NL90INGB0005059278 (vermeld naam, 
huisnr en postcode).

maandag 5 augustus
Erasmus Experience
leer kijken zoals Erasmus dat deed 
en ontdek waar u in de wereld 
staat Rdam Bibliotheek
In Centrale Bibliotheek, Hoogstraat  
110; 10.30 – 12.00 uur, gratis inclusief 
koffie of thee. Tijdig vooraf aanmelden 
bij Jolanda de Bus 06-22938312

dinsdag 6 augustus 
Optreden zanger-gitarist Frank 
Rensen
Atrium, Karel Doormanstraat
14.30 – 16.00 uur, kosten 3 euro
Aanmelden niet nodig

woensdag 
7 augustus

Excursie 
Euromast, 

minigolf 
en ijsje, 
aan-
sluitend 
lunch
Op  

terrasje 
zitten of 

wandeling 
maken door het 

park kan ook.
Passieclub
10.00 uur Kipstraat 37
Met Rotterdampas (gratis) en OV 
kaart, lunch en consumpties voor 
eigen rekening Aanmelden bij Erna 
Kwak 06-10499952 of rotterdampassie-
club@gmail.com

woensdag 7 augustus
Voor mantelzorgers en hun zorgvra-
gers: rondvaart Schiedam, inclusief 
lunch
En tijd voor bezoek molen- of jene-
vermuseum of centrum Schiedam
Wmo Radar
10.15 uur vertrek bus Leeuwenhoek, 
aansluitend hoek Hoogstraat/
Mariniersweg. 
Terug rond 15.30 uur
Kosten 10 euro, inclusief lunch. 
Musea gratis, met Rdampas, anders 
eigen rekening
Aanmelden en info bij Merel v.d. Sar, 
06-54967291 of mvdsar@wmoradar.nl 

vrijdag 9 augustus
Groenwandeling
Wilma Kruger
13.00 uur verzamelen wijktuin in 
wijkpark Oude Westen
Wandeling van 2 uur OVkaart mee-
nemen Kosten 1 euro, incl koffie/
thee Aanmelden niet nodig.

zondag 11 augustus
Ken uw stad: met bus naar 
Maasvlakte/Futureland, rondvaart 
door nieuwe containerhavens Rot-
terdam en bezoek tentoonstelling
Wmo Radar en Spirit 55+
Vertrek 10.45 uur vanaf Willemsplein 
(bij SPIDO), kosten 12,50 euro incl. 
koffie en gebak. 
(zelf lunchpakket meenemen)
Aanmelden t/m 2 augustus Elske 
Geleedst 06-31900566  e.geleedst@
wmoradar.nl of Ber Schrijnemakers 
06-50211639

maandag 12 augustus 
Film, “The greatest showman”
Atrium, Karel Doormanstraat 343
14.30 – 16.30 uur, kosten 3 euro
Aanmelden niet nodig.

woensdag 14 augustus
Muzikale middag 
‘Gouwe Ouwe Radio’ door dj Gerard
Atrium, Karel Doormanstraat 343
14.30 uur. Entree gratis, wel 3 euro 
voor 2x koffie/thee en 1 drankje

donderdag 15 augustus
Excursie met 
de Rotterdampas naar Middelburg
Wmo radar
09.10 uur vertrek vanaf het Willems-
plein met Brabant Express
Kosten 10,00 euro met Rpas, Rpas 
nummer opgeven bij aanmelding 
Consumpties voor eigen rekening.
Aanmelden Cindy Vos: 06-53507350, 
c.vos@wmoradar.nl  of Margriet van 
Gestel 06-21887984

maandag 19 augustus
Erasmus Experience
leer kijken zoals Erasmus dat deed 
en ontdek waar u in de wereld staat
Rdam Bibliotheek In Centrale Biblio-
theek, Hoogstraat  110 10.30 – 12.00 
uur, gratis inclusief koffie of thee

Tijdig vooraf aanmelden bij Jolanda de 
Bus 06-22938312

dinsdag 20 augustus
Stranduitje Kijkduin voor minder 
mobiele senioren en evt hun 
mantelzorger
Spirit 55+ ism Nationaal Ouderen-
fonds Vertrek 09.30 uur voor Atrium, 
Karel Doormanstraat 343. Terug ca 
17.00 uur.
20 euro inclusief koffie/thee, lunch, 
consumptie. Aanmelden en regelen 
betaling, rolstoel/rollator, etc: Margriet 
van Gestel  010-4129232, An Huijser 
06-48198977.

dinsdag 20 augustus
Barbecue
Atrium, Karel Doormanstraat 343
17.15 – 19.30 uur, kosten 15 euro
Aanmelden uiterlijk 12 augustus bij 
Atrium 010-2065700 of aan de balie

woensdag 21 augustus
Stranduitje Scheveningen, 
per trein of randstadrail
Passieclub
Vertrek 10.00 Kipstraat 37
Met Rotterdampas en OV kaart, 
consumpties voor eigen rekening
Aanmelden Erna Kwak 06-10499952 of 
rotterdampassieclub@gmail.com

donderdag 22 augustus
Multiculturele muziekavond 
Oude Westen met DJ John
Radar WMO
16.00 – 22.00 de Nieuwe Gaffel
5 euro, inclusief diner en drankjes
Aanmelden Cindy Vos: 06-53507350, 
c.vos@wmoradar.nl 

woensdag 28 augustus
Excursie Scheveningen 
per touringcar
Wmo Radar
10.00 uur vertrek Leeuwenhoek, 
aansluitend hoek Hoogstraat/Mari-
niersweg
Terug rond 18.00 uur. 
Kosten 25 euro inclusief  koffie/thee 
met gebak, diner en drankje voor 
vertrek
Aanmelden Cindy Vos: 06-53507350, 
c.vos@wmoradar.nl  of Margriet van 
Gestel 06-21887984

Maandag 29 juli 
Vanaf 14:00 uur  
Turkije:
cannen, okey
Gerrit Sterkmanplein

Dinsdag 30 juli  
Vanaf 14:00 uur   
Marokkaans: 
Partji, Steentje gooien, Ronda  
Gerrit Sterkmanplein

Woensdag 31 juli 
Vanaf 14:00 uur 
Surinaams:
djoel  

Donderdag 1 augustus 
UITJE 

Vrijdag 2 augustus 
Vanaf 14:00 uur 
Antilliaans:
Gerrit Sterkmanplein

Maandag 
5 augustus 
Vanaf 14:00 uur 
Spelen kermis:
Springkussen, Schminken
spelletjes  
Gerrit Sterkmanplein

Dinsdag 6 augustus 
Vanaf 14:00 uur  
Tikkertje:
Slingertikkertje, bokspringtikkertje 
tv tikkertje 
Gerrit Sterkmanplein

Woensdag 7 augustus 
Vanaf 14:00 uur 
Voetbal:
kegelvoetbal, flessenvoetbal 

Donderdag 8 augustus 
UITJE Beekse bergen 

Vrijdag 9 augustus
Vanaf 14:00 uur 
Balspellen:
balletje trap, fopbal, trefbal 
Gerrit Sterkmanplein

Woensdag 14 augustus 
Vanaf 14:00 uur
Hockey:
parcours
wedstrijdje 

Vrijdag 16 augustus 
Vanaf 14:00 uur 
Spelletjes:
swinxs, stoepranden
3 op rij 
Gerrit Sterkmanplein

Dinsdag 
20 augustus 
Vanaf 14:00 uur  
Meiden:
nagellakken
cakejes versieren
Jongens:
cakejes versieren 
Gerrit Sterkmanplein

Woensdag 21 
augustus
UITJE Linnaeushof 

14:00 uur  watergevecht  

Vrijdag 23 augustus 
Vanaf 14:00 uur 
Vossenjacht 
Gerrit Sterkmanplein

Zie achterkant voor meer informatie.

Linnaeushof
Europa’s grootste speeltuin

Ga jij met ons mee ?

Woe 21 
aug

Wanneer? 
Woensdag 21 aug

Wie? Groep 3 t/m 8

Kosten? 10,- euro 

Neem je vakantie-
paspoort mee!

Het paspoortje wordt gratis 
op alle basisscholen 

uitgereikt 
Betalen is inschrijven!!!

Vol=vol

Kom naar de Huis van de Wijk De Kip  
en schrijf je in bij de balie OF   
De Nieuwe Gaffel en vraag Bettie

Hanan Maazouzi, T 0621598752/ Bettie Hiwat 0642582121

Wo 21 
aug

Zie achterkant voor meer informatie.

Beekse Bergen
Ga jij met ons mee op safari?

Kom naar de Huis van de Wijk De Kip  
en schrijf je in bij de balie OF   
De Nieuwe Gaffel en vraag Bettie

Do 8 
aug

Wanneer? Donderdag 
8 aug

Wie? Groep 3 t/m 8

Kosten? 10,- euro 

Neem je vakantie-
paspoort mee!

Het paspoortje wordt 
gratis op alle 

basisscholen uitgereikt
Betalen is inschrijven!!!

vol=vol

Hanan Maazouzi, T 0621598752/ Bettie Hiwat 0642582121

(wijzigingen voorbehouden)



Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek Nieuws

Koffie en kunst
In de Leeuwenhoek hebben we een 
gezellige koffiehoek. In deze 
koffiehoek kunt u niet alleen koffie 
drinken, maar ook kennismaken met 
de zelfgemaakte producten van het 
kunstatelier van de Leeuwenhoek. 
Er zijn verschillende kunststukken te 
koop; ook sommige schilderijen zijn 
te koop. Van de verkoop worden nieu-
we materialen aangeschaft voor het 
kunstatelier. Heeft u interesse, dan 
kunt u zich wenden tot Roel Braams

In de binnentuin van de 
Leeuwenhoek heeft er een grote 
schoonmaak plaats gevonden. 
Alle tegels, tafels, stoelen en 
bloembakken die door  de bewo-
ners zijn geschilderd  hebben een 
schoonmaakbeurt gekregen door 
de vrijwilligers Piet en Abdel. 
De 25 straattegels die zijn  
beschilderd door de bewoners 
zijn hierdoor weer goed zichtbaar 
geworden. Ook zijn er nieuwe 
plantjes (zomerbloeiers) in de 
potten gezet zodat de bewoners 
weer kunnen genieten van hun 
prachtige tuin. 

Het is weer  
genieten 
in de 
kunsttuin 
van 
Humanitas 
de Leeuwen-
hoek!
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Water besparen tijdens droogte

Als je de wijktuin binnenkomt door het eerste hek gezien vanaf de 
West-Kruiskade, passeer je twee bergen met groenafval: onze com-
posthopen. Misschien een minder mooi stukje tuin, maar wel heel 
belangrijk. In een natuurlijke (ecologische) tuin zou geen organisch 
materiaal (plantenresten) weggegooid moeten worden, maar zou alles 
altijd weer terug in de tuin moeten komen, als vruchtbare compost of 
als beschermende mulch (afdeklaag). De basis voor een mooie tuin met 
sterke planten is een bodem met allerlei mini-organismen. 
Een gezonde bodem bestaat uit luchtige grond, waar water en voeding 

goed kunnen doordringen 
en wortels goed kunnen 
groeien. Compost kan een 
grote bijdrage leveren aan 
zo’n gezonde bodem. Grond 
kan van oorsprong zandgrond 
zijn of kleigrond (bijvoorbeeld 
rivierklei in onze omgeving). 
Allebei de soorten hebben baat 
bij toevoegen van compost.

Zelf composteren
Je kunt compost in zakken 
kopen bij het tuincentrum, 
maar veel beter (en goed-
koper) is het om het zelf te 

maken. Dat is niet moeilijk: je verzamelt klein geknipt tuinafval en 
huishoudelijk groenafval op een berg of in een container (een compost-
vat), goed gemengd in afwisselende lagen en laat het 3 tot 6 maanden 
liggen. Tussendoor kun je het nog een keer “husselen”, bijvoorbeeld 
door de buitenste lagen naar binnen te brengen. Maar vooral lucht 
en vocht zijn belangrijk om alles in goede aarde te laten veranderen. 
Onderop kan een laagje klein geknipt snoeihout zorgen voor een goede 
afwatering en luchttoevoer. Groente- en fruitafval kan er op, maar 
geen gekookte etensresten, en geen aardappel- en sinaasappelschillen. 
Gemaaid gras en herfstbladeren van de bomen moeten goed gemengd 
worden met ander groen, zodat ze niet teveel samenklonteren. 
Koffiedrab en theebladeren zijn prima, net als het snoeiafval, onkruid 
en uitgebloeide bloemen uit de tuin, alles klein geknipt.Na een aantal 
maanden kan de rulle, geurige compost tussen de planten gestrooid 
worden.

workshop
Geïnteresseerd, maar lijkt het je toch nog moeilijk? Later dit jaar 
organiseren we een workshop composteren voor alle groenliefhebbers, 
tuinvrijwilligers, geveltuiniers en balkonhoveniers in de buurt. 
Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden in de Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1, tel. 010-4361700 t.a.v. Petra of Wilma.

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

Buurttuintour editie 3

De zomer is weer begonnen. 
De laatste jaren wisselen 
korte en hevige natte peri-
odes zich dan af met lange 
droge periodes. Het zijn de 
perikelen van klimaatver-
andering. Moderne tuinen 
zijn hier al op berekend. 
Zo heeft de tuin van KINO 
waterreservoirs in de 
grond. Deze reservoirs slaan 
het teveel aan regenwater 
op en geven het langzaam af 
aan de grond. Wie echter een 
simpele tuin heeft, is aangewezen 
op kraanwater om planten tijdens 
langdurige droogte in leven te 
houden. Toch kunt u met een 
aantal slimmigheden besparen op 
het kostbare drinkwater. 
1) Geef planten een maal per 
week veel water, het liefst ’s och-
tends voor de zon helemaal op is. 
2) Gebruik bij het watergeven de 
gieter om de wortels gericht van 

water te voorzien. 
3) Haal waar dat mogelijk 
is de tegels weg, zodat 
(regen)water sneller de 
grond in kan zakken. 
4) Snijd de regenpijp 
door en zet een regenton 
onder de afgesneden 
pijp. De regenton vangt 
het regenwater op dat 
anders het riool instroomt. 

Met dit gratis water kunt u 
vervolgens de tuinplanten 

besproeien. Zorg wel voor 
een goed sluitend deksel om te 

voorkomen dat het opgevangen 
water verdampt en muggen erin 
gaan broeden. 
5) Tot slot kunt u het eerste koude 
water van de douche, dat we nor-
maal gesproken laten 
wegstromen, opvangen in een em-
mer en gebruiken om de dorst van 
de tuinplanten te lessen. 

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

Compost
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Jij wilt toch ook je energierekening omlaag?
 Kom naar de Aktiegroep Oude Westen op dinsdag 16 juli om 12:00 
uur voor een lunch en laat je inspireren hoe je geld kunt besparen 
op je maandelijkse energierekening. Leer wat energie coaching 
voor jou kan doen en hoe jij eenvoudig kan 
besparen in je eigen huis. Geniet van een 
lunch en denk met ons mee! 
Tot dinsdag 16 juli!

16 JULI 12:00 ENERGIELUNCH!

• Hoe kun jij geld besparen op je energierekening?
• Weet jij al wat een energiecoach kan doen?

• Kom met je vragen en ideeën
• Meld je aan vóór 13 juli

via email: energie.agow@gmail.com
• of stuur een bericht naar: +316 28 48 85 84

STICHTING AKTIEGROEP 
HET OUDE WESTEN

Gaffelstraat 1-3
3014 RA Rotterdam

www.aktiegroepoudewesten.nl

dinsdag 16 juli 12.00-13.30

De derde Buurttuintour liep langs bewonersinitiatieven 
ten zuiden van de Nieuwe Binnenweg. In de 
Tuinderstraat zorgt Jan al veertig jaar voor de bloem-
bakken en geveltuinen. Hij mag dat van zijn buren 
geheel naar eigen idee doen en dit levert een perfect 
onderhouden bloemenpracht op met veel leuke ob-
jecten. Hij gebruikt geld van Opzoomermee en van de 
WOWtjes om planten te kopen. Zijn vrouw Tineke ruimt 
dagelijks het vuil op dat de ROTEB wel op de Nieuwe 
Binnenweg maar niet in de korte zijstraatjes wegveegt. 
In de Hobokenstraat heeft Annelies al 25 jaar deze 
rol. Vroeger hield ze de geveltuinen in heel de straat bij, 
sinds dit jaar beperkt ze zich tot haar eigen geveltuin en 
die van twee oudere buren, en de bloembakken. Aan 
het begin van de straat hangt een kleine vitrine met 
foto’s van het straatje door de jaren heen. Sandra, die 
ook al jaren bezig is met het vergroenen van haar straat, 
de Museumstraat, gaat in overleg met de buren en 
met ondersteuning van Wolbert van Dijk een groenplan 
maken. Ze willen het “pleintje” vergroenen en zo op 
een positief creatieve manier het fietsen door hun straat 
tegengaan. Het bewonersinitiatief is ingediend maar ligt 
al een tijdje te wachten op toestemming vanuit de ge-
meente. Alle drie initiatieven zijn ontstaan om overlast 
van fietsers, slapers en kroegnazitters tegen te gaan. Het 
ziet er mooi uit en vermindert de overlast, maar geeft 
helaas ook ergernis. Horecabezoekers blijven in de straat 
hun behoeften doen, alleen poepen gaat niet meer zo 
makkelijk in de bloembakken met punten. De planten-
bakken worden soms van het muurtje gegooid zodat 
ze toch nog kunnen “nazitten”  of ze weten tussen het 
smeer en de punten door toch nog op de randen van 
de bloembakken te gaan zitten waardoor de bloemen 
knakken. Gelukkig krijgen de initiatiefnemers ook veel 
lof over wat hun inzet aan pracht oplevert.

Op de Mathesserlaan heeft Chris bloembakken voor 
zijn deur gezet. In het voorjaar stonden ze vol met 
bloeiende bollenplanten. Chris heeft nu geen last meer 
van grote vrachtwagens op de stoep en  hoopt dat 
zijn initiatief ook door andere buren wordt opgepakt. 
Op  de hoek van de Breitnerstraat en Rochus-
senstraat heeft Saskia onlangs een nieuwe geveltuin 
aangelegd. Ze hebben wat tegenslag gehad met de 
nieuwe aanplant maar inmiddels staat het er heel mooi 
bij.  Ook de geveltuintjes die langer geleden zijn aange-
legd zijn het bewonderen waard. Onder andere door de 
enorme stokrozen en acanthus. Op het binnenterrein 

om de hoek (‘Plek van Avontuur’) vertelt Gabrielle 
over de rol van deze plek voor de buurt. Kinderen 
spelen er onder begeleiding, bewoners onderhouden 
met elkaar de moestuin en maken gebruik van de piz-
zaoven waar ook heerlijke visjes in worden gebakken. 
Veel lof kreeg de composthoop en het slimme idee om 
katten en ongedierte uit de moestuin weg te houden 
door stro onder de planten te leggen. De Sachotuin 
aan de overkant van de straat, alleen bereikbaar via een 
bergingsgang, is al een aardige volwassen tuin aan het 
worden. Annelies vertelt dat hun tuinclubje zich nu wel 
zorgen gaat maken over het snoeien en intoomhouden 
van de begroeiing op het talud. Hiervoor willen ze graag 
professioneel ondersteund worden. Eugenie en haar 
buurvrouw, en Luit nemen ons mee naar hun binnen-
terrein schuin aan de overkant. Aan de achterkant 
wordt een pand omgebouwd tot wooncomplex met 
kleine appartementen, wat ook invloed heeft op hun 
binnenterrein. Zij willen graag ondersteuning voor 
het overleg met alle partijen over het opknappen en 
kindvriendelijk maken van hun terrein. De tour eindigde 
op het terras van Laurensius waar Lidy vertelt over de 
geveltuinen op de kruising van Ochterveltstraat 
en Saftlevenstraat. Door de aanwezigheid van buurt-
bistro Laurensius en de inzet van nieuwe bewoners heeft 
dit initiatief een push gekregen. Doordat heel de buurt 
meehelpt met het sparen van de WOWtjes kunnen ze 
regelmatig straatactiviteiten organiseren. Bij de laatste 
plantdag, tijdens moederdag,  was er een flinke op-
komst. Hun grootste zorg is dat bij de herinrichting van 
hun straten de geveltuinen veel te lijden zullen krijgen 
en dat de gemeente de bomen wil kappen.

Binnenkort vindt de evaluatie van de buurttuintour 
plaats met mensen van de gemeente en Woonstad 
Rotterdam. Hierna zullen Anne, Wilma, Wolbert en Petra, 
de initiatiefnemers van dit project, aan de geïnteresseer-
den laten weten wat het vervolg gaat worden. Jeroen de 
Wijktuinman zal gevraagd worden zijn kennis, hulp en 
middelen te delen (dit is al in enkele straten gebeurd). 
Er wordt gekeken of er cursussen kunnen worden geor-
ganiseerd en hoe op vragen van verschillende initiatief-
nemers kan worden ingegaan, onder andere om elkaar 
te steunen bij werkzaamheden en het aanleveren van 
planten en compost.

Deze Buurttuintour is mede mogelijk gemaakt door WSR en 
Rotterdams Weer Woord.

We zijn dringend op zoek naar mensen die van dieren en kinderen 

houden en die in het weekend of door de week tijd hebben om mee 

te helpen in de Dierenhof. Belangstellenden kunnen zich melden in de 

Buurtwinkel, Gaffelstraat 1, tel. 010-4361700. of in de Dierenhof in het 

Wijkpark. Laat je gegevens achter, dan nemen we contact op.

De Dierenhof zoekt vrijwilligers
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Tijd
Nu het zomer wordt is het mooi om in het 
Oude Westen te zijn. Overal zitten mensen 
op bankjes of flaneren over de Kade en de 
Nieuwe Binnenweg. Mensen groeten elkaar, 
maken praatjes. Het lijkt of mensen meer tijd 
hebben voor elkaar wanneer de zon schijnt.
Behalve ik dan. Ik heb vaak het vervelende 
gevoel dat ik een gebrek aan tijd heb: dan 
fiets ik veel te hard door de wijk op weg 
naar…. Ja, naar wat of wie eigenlijk… en daar 
kom ik dan toch altijd weer te laat. Ik hol 

achter mijzelf en achter de tijd aan.
Hetzelfde heb ik met ‘deadlines’, ook nu weer 
voor dit stukje in de Buurtkrant… ben ik nog 
op tijd, een nachtje doorwerken dan heb ik 
meer tijd. Klopt dat wel? Is 24 uur per dag 
niet genoeg voor een mens? Hoeveel tijd heb 
ik nodig om alles te doen wat ik wil zonder al 
die deadlines te voelen en me ontspannen en 
vrij te voelen?
In het Oude Westen leer ik van veel men-
sen dat het anders kan. Wanneer je elkaar 

ontmoet, vraag je elkaar hoe het met je gaat 
en daarna hoe het met je kinderen en/of je 
ouders gaat voordat er allerlei andere zaken 
besproken worden. Tijd nemen om naar el-
kaars verhalen te luisteren is vaak belangrijker 
dan allerlei oplossingen te bedenken.
Minister de Jonge is onlangs een campagne 
gestart. Hij wil dat we vaker een goed gesprek 
over de dood voeren met elkaar. Mensen zijn 
te weinig voorgelicht over wat hen aan het 
einde van hun leven te wachten staat. Hij 
begint een website met allerlei informatie. Dat 
noem ik pas een echte deadline. Ik ben ervoor 

Pareltje van de wijk dat we meer pleintjes, bankjes, groen en 
vooral zon hebben zodat er steeds meer 
ruimte ontstaat om elkaar te ontmoe-
ten; dan wordt het steeds gemakkelijker 
om met elkaar over van alles en nog wat 
te praten, over dood 
en leven, verlies en 
geschenken, geluk 
en verdriet. Iedereen 
mag meedoen, zelfs 
ministers.

Katinka Broos

Weer Vraagwijzer 
in het 
Oude Westen

Zomervakantie
openingstijden

Waar vocht is...

Schimmel op vloer (Gouvernestraat)

Bij hevige regen stroomt water in de 
woning via de poreuze kozijnen.

De Vraagwijzer van de gemeen-
te Rotterdam is weer gestart in 
de Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 
63 (Gerrit Sterkmanplein) 
U hoeft nu niet meer met al uw 
vragen naar het Stadhuis maar 
kunt bij het spreekuur in de 
buurt terecht. 
Het wekelijkse spreekuur is op 
maandag van 13.00 tot 16.00 
uur.

De Nieuwe Gaffel is van 
17 juli tot 12 augustus 
gesloten.

De Leeszaal is van 21 juli 
tot 30 augustus alleen op 
vrijdag open,

De Aktiegroep/Het Wijk-
plein is gesloten van 18 juli 
t/m 12  augustus, en is van 
13 t/m 30 augustus alleen 
op dinsdag en vrijdag open.

De Jeugdbieb is van 21 
juli tot 2 september alleen 
op vrijdag van 13.00-17.00 
open.

Uit het WoOn-onderzoek 2018 
blijkt dat 28 procent van 
de sociale huurwoningen te 
kampen heeft met vochtproble-
men en schimmelvorming aan 
bijvoorbeeld muren en plafond. 
Door vocht ontstaat een te 
groot CO2-gehalte en te weinig 
zuurstof in huis. Schimmel kan 
gezondheidsklachten veroorza-
ken variërend van allergieën tot 
keelpijn. Daar het Oude Westen 
voornamelijk uit (sociale) 
huurwoningen bestaat, ging de 
Buurtkrant polshoogte nemen 
in de wijk. 

Sneeuwlekkage en ventilatie-
problemen
De eerste huurder die we hierover 
spreken, woont in een negentiende-
eeuwse arbeiderswoning in de Van 
Speykstraat. Haar benedenwoning is 
in 1988 gerenoveerd.  ‘Direct daarna 
ben ik er komen wonen, ik was 
toen 43 jaar. Ik ben inmiddels 73 en 
merk dat je woonbeleving veran-
dert naarmate je ouder wordt. Je 
krijgt meer last van tocht, vocht en 

Thuis bij de Aktiegroep

Donderdag 11 juli 2019

Aktiegroep Oude Westen, 
Gaffelstraat 1 Rotterdam

Inloop 19.15 uur, start programma 19.30 uur

schimmel. Als het gesneeuwd heeft, 
heb ik het meest last van vocht. 
Via bovenverdiepingen komt het 
smeltwater uiteindelijk mijn woning 
in. Deze lekkage speelt al meer dan 
tien jaar. Woonstad heeft meerdere 
keren controles uitgevoerd, maar 
geen lek gevonden. Het dak is inmid-
dels vervangen en ik hoop dat ze per 
ongeluk het lek hebben verholpen. 
De lekkage heeft voor vochtplekken 
en schimmel gezorgd in de woon- 
en slaapkamer. Woonstad heeft deze 
schimmel met een bestrijdingsmiddel 
weggewerkt. Hoewel de schimmel 
en vochtproblemen minder zijn 
geworden, heb ik wel last van schim-
mel op meubels. Mijn grootste klacht 
is echter de grondlucht die in de 
keuken hangt. Ook in het huis van 
mijn buurman zit schimmel. Hij is 
veel jonger en uithuiziger en maakte 
zich er minder druk om. Uit het 
luchtkwaliteitonderzoek dat Woon-
stad onlangs in onze huizen heeft 
laten doen, bleek echter dat zijn 
huis nog vochtiger is dan het mijne. 
Waarschijnlijk omdat hij minder 
ventileert dan ik, maar dat is logisch 
want wij kunnen alleen ventileren 
door onze ramen open te zetten. We 
wonen allebei in een benedenwo-

ning, hij is overdag de hele dag weg. 
Dan laat je je raam niet open staan. 
Woonstad wil wel een ventilatieroos-
ter in ons raam plaatsen, maar daar 
staat een huurverhoging tegenover. 
Ik vraag me af of dit niet bij ‘nood-
zakelijk onderhoud’ van onze oude 
woningen hoort. In ieder geval moet 
dit bij meer benedenwoningen in het 
Oude Westen spelen. Het zou nuttig 
zijn als hierover een informatiebijeen-
komst wordt georganiseerd bij de 
Aktiegroep’.

Poreuze kozijnen
De tweede huurder woont in de 
Gouvernestraat. Deze huurder is 
minder goed te spreken over de wo-
ningcorporatie. ‘Volgens mijn buren 
heeft Woonstad in 1995 voor het 
laatst groot onderhoud verricht aan 
de het pand. De houten kozijnen zijn 
toen vervangen door kunststoffen 
kozijnen. Via deze poreuze kozijnen 
stroomt regenwater bij zware regen-
buien mijn slaapkamer in. De vloer 
die ik had aangelegd is door het 
vocht kromgetrokken. Ik heb hem 
eruit gehaald. Het heeft geen zin een 
nieuwe vloer aan te leggen. Ruim 
een jaar ligt mijn ondervloer in de 
slaapkamer daarom open. Vanwege 
het vocht en de bijkomende schim-
mel is mijn woonkamer nu mijn 
slaapkamer. Ik heb meerdere keren 

contact met Woonstad gezocht. 
Ik heb zelfs een brief gestuurd aan 
mevrouw Molenaar, de voorzitter 
van het bestuur. Zij antwoordde dat 
de kunststoffen kozijnen een bekend 
probleem zijn en er onderzoek zal 
plaatsvinden. Ook zegt Woonstad 
periodieke kwaliteitscontroles uit te 
voeren. Ik heb hier nog steeds niets 
van gezien. Daarnaast heb ik contact 
gezocht met andere instanties, zoals 
de GGD en de gemeente, maar zij 
schuiven het probleem alleen maar 
af. De buren hebben ook last van 
vocht, schimmel en andere proble-
men. Er moet gewoon grootschalig 
onderhoud gedaan worden.’ 

Heeft u ook langdurige vocht- en 
schimmel problemen neem dan 
contact op met de woningcorpo-
ratie. Mocht dit geen baat hebben, 
schakel dan het deskundig advies in 
van de Woonbond, GGD, de of dien 
een klacht in bij de gemeente via het 
nummer: 14-010. 

Handige links:
woonbond.nl/huurderslijn
rotterdam.nl/loket/melding-klacht-
onderhoud-huurwoning/
ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-
leven-wonen

• Kunstwerken van Nina Elling-Nanuru
• De toekomst van de Aktiegroep
• Afscheid van gebiedsnetwerker 
 Hans Bours
• Gaffelblok gaat voor groene daken 
 en ledverlichting
• West-Kruiskade cultureel erfgoed
• Vrienden van de Aktiegroep 
 vieren de 500...ste vriend
• En nog veel meer…
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Thuis bij de Aktiegroep is een avond waarop talenten uit de wijk een podium krijgen, je op de hoogte wordt 
gebracht van de laatste ontwikkelingen in de wijk, en je elkaar ontmoet onder het genot van een drankje.

WELKOM!

Weer nieuwe 
Vrienden erbij!
In de maand juni zijn de Vrien-
den van de Aktiegroep in actie 
gekomen om nieuwe Vrienden te 
maken. Op het Adriana-, Akelei-, 
Gerrit Sterkman- en Rijnhoutplein 
zijn ze al geweest. Nu volgt nog 
het Josephplein en Tuin de Bajonet. 
Het wordt spannend of we voor 
11 juli de 500 Vrienden halen, 
MAAR er zijn in de laatste weken 
zo’n 40 nieuwe leden ingeschre-
ven. Op 11 juli bij ‘Thuis bij de 
Aktiegroep’ vieren we namelijk 
een klein feestje. De bijbehorende 
taart zal aangesneden worden door 

onze ambassadrice Mala en het laatst 
ingeschreven lid. 
Wilt u als Vriend hierbij zijn? U bent 

van harte welkom en neem nieuwe 
Vrienden mee. 
Wellicht wordt hij of zij de 500ste!
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Onderweg

uit de kunst

Na het interview met Adna Alaoda danste hij 
zingend in het Arabisch door het centrum 
van Rotterdam. Ik zei hem grappend dat ik 
de titel van dit stuk voor Uit de kunst ‘de 
dansende dichter van Rotterdam’ ga noe-
men en danste een beetje met hem mee. 
Ik besefte dat hij daardoor afstak tegen 
de rest van ons in het centrum. Misschien 
maakte dat hem een Midden Ooster-
ling? Zijn blije kant kent ook het verdriet. 
Hij is zo’n vluchteling die alles had in zijn 
vaderland en ook daadwerkelijk alles weer 
heeft verloren. Door hem zo te zien, voelde 
ik enorm verzet tegen oorlog en onrecht. 
Adnan Alaoda is door Icorn uitgenodigd 
om een jaar in Rotterdam te verblijven als 
dichter in residence in het verhalenhuis Bel-
védère. Icorn is de International Cities 
of Refuge Network, dat in 2005 werd opge-
richt in Noorwegen. Icorn biedt schrijvers 
die door hun werk gevaar lopen tijdelijk 
onderdak en een vluchtplek. Adnan Alaoda 
moest Syrië ontvluchten omdat hij meedeed 
aan de protesten tegen Assad. Sindsdien 
woont Adnan gedeeltelijk hier. Toen ik hem 
vroeg wat hem het meeste opviel in 
Rotterdam antwoordde hij: de enorme 
diversiteit aan culturen en talen. 

Verblijvend in Rotterdam vraag ik me af
ben ik mezelf of verbeeld ik mezelf in een 
droom?
Verblijvend in Rotterdam staar ik naar mensen
De paden voor het reizen zijn open
(*Adnan Alaoda, Verblijvend in Rotterdam)

Hij maakt lange Arabische zinnen, die ik niet 
versta. Taal blijkt toch een barrière Hij heeft 
naam en faam in Syrië en andere Arabische 

landen als dichter, journalist en tv- en toneel-
schrijver. Zijn gedichten zijn veelal bewerkt 
naar liederen. Het eerste gedicht dat hij 
schreef toen hij 10 was, gaat over de liefde 
voor zijn land. Toen ik hem vroeg hoe hij in 
kunst is beland, vertelde hij mij dat zijn anal-
fabete oma gedichten maakte. Zij heeft hem 
geïnspireerd. Ook de oorlog heeft duidelijke 
sporen achtergelaten in zijn gedichten. 

De lelieverkoopster op het Mayssat-plein
Heeft alle, alle boeketten verkocht
Ze keerde vol verlangen terug
naar de bloemenkwekerij
en heeft haar tien vingers geplant
en haar tien tenen geplant
om Syriërs te zien bloeien in het land.
(*Adnan Alaoda, de lelieverkoopster)

Voor hem is poëzie een chemisch middel 
dat alles verbindt wat leeft en niet leeft. 
Het is ook zijn taal om de gruwelen van 
oorlog woorden te geven, zijn uitweg, zijn 
schreeuw.
Hij startte zo’n 3 jaar geleden het evenement 
Al Rewaq in het verhalenhuis Belvedere. 
Om de twee maanden komen er schrijvers, 
musici en dichters bij elkaar. Hij wil zo laten 
zien dat achter elke vluchteling een verhaal 
bestaat, een rijkdom aan kunst en cultuur. 
Toen ik het een paar keer bezocht viel me de 
levendigheid en het plezier op. Ik danste de 
traditionele volksdans ‘de Dabke’ mee. 
Tot voor kort schreef Adnan series in Dubai. 
Ook daar moest hij weg. Hij doet me denken 
aan een gondelier die elke keer nieuwe oe-
vers moet vinden om aan te komen en zich 
even thuis te voelen.

Verhalenhuis 
Belvédère, 
Rechthuislaan 1
3072 LB, Rotterdam

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

Woensdag 3 juli om 14.00 uur 
Ramona Kimberley Molhoop 
presenteert “Prinses Imara’s haar; 
Kroeshaar is mooi”
Voor alle 
kinderen 
met en 
zonder
kroeshaar!

We hebben de leukste, 
nieuwste en mooiste 
boeken voor kinderen van 
0 tm 14 jaar.

Activiteiten
Vakantie

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

Tekst Jeugdbieb buurtkrant juli en aug

Activiteiten
Maandag 1 juli Kiekeboe�es, voor kinderen van 0 tm 3 jaar en 
hun ouders.
9.00 inloop, 9.30-10.30 uur zingen, spelen en voorlezen. 

Vakantie

[adres/openingstijden]

Ga�elstraat 1-3, Rotterdam West

Speciale 
openingstijden: 
In de zomervakan-
tie, van 22 juli tot 2 
september, zijn we 
alleen elke vrijdag 
open en kun je 
komen lezen en 
knutselen van 
13.00 tot 17.00 uur.

In de herfst van 2017 stierf geheel 
onverwachts Rini de Otter, tot groot 
verdriet van de inwoners van het Oude 
Westen. Toen wij afgelopen december op 
Wow-Rotterdam/Oude Westen een foto 
van Rini plaatsten, verkleed als kerstman, 
stroomden de reacties binnen. Rini wordt 
nog altijd vreselijk gemist. Niet alleen 
door bewoners, maar zeker ook door de 
Aktiegroep Oude Westen, de Winkeliers-
vereniging, speeltuin Weena en natuurlijk 
verzorgingshuis de Leeuwenhoek. Door 
deze hartverwarmende reacties en mid-
dels gesprekken met bewoners, instanties 
en nabestaanden ontstond het idee om 
speciaal voor deze lieve Rini de Otter een 
portret te laten maken door een gere-
nommeerde kunstenaar op een muur in 
zijn zo geliefde Oude Westen. 
Een graffiti kunst project omdat hij vlak 
voor zijn dood ons nog meldde hoe ver-
rassend mooi hij deze kunstvorm vond.

De meeste geparkeerde auto’s in de stad 
staan het overgrote deel van de tijd stil. 
Ze staan alleen maar plek in te nemen, 
in een parkeergarage of op straat. Er 
zijn meerdere commerciële bedrijven 
die het gezamenlijk gebruik van auto’s 
en andere voertuigen mogelijk maken, 
maar DEEL is anders, goedkoper en 
leuker.

Precies wat je nodig hebt
DEEL brengt de behoeften van bewoners 
in kaart, zodat de voertuigen gekozen 
worden die precies bij hun gebruik 
passen. Denk aan een kleine auto, een 
ruime auto, een busje, maar ook een 
elektrische fiets, een bakfiets, een Birò 
of een Carver. De bewoners richten een 
coöperatie op om deze groep voertuigen 
te beheren. 

Goedkoper en minder risico’s
Omdat de leden van de coöperatie de 

kosten onderling verdelen en ook de 
risico’s gezamenlijk dragen, heb je als 
lid van een DEEL coöperatie veel minder 
kosten en minder risico’s dan een indivi-
duele autobezitter. Omdat je de organisa-
tie zelf doet, is het delen van voertuigen 
in een DEEL coöperatie ook een stuk 
voordeliger dan via de commerciële 
aanbieders. 

Hulp
Lijkt je dit een goed idee, dan kan je op 
zoek gaan naar buurtbewoners die graag 
met je meedoen. In Rotterdam wordt 
DEEL ondersteund door de gemeente. 
Dat betekent dat DEEL je kan helpen met 
het vinden van aspirant-leden. Voor de 
oprichting en het beheer van de coöpe-
ratie levert DEEL alle benodigde stukken 
en alle ondersteuning. Waaronder een 
uitgewerkt prijsplan inclusief rekenmo-
del waar elke coöperatie zelf mee aan 
de slag kan. Daarnaast is de gemeente 
Rotterdam bereid om met de bewoners in 
gesprek te gaan over het gebruik van de 
vrijgekomen parkeerplekken. 

Zie voor meer informatie over DEEL: 
www.wijzijndeel.nl. 

DEEL is een coöperatie zonder 
winstoogmerk die tot doel heeft om 
samen met bewoners steden weerbaar 
en leefbaar te maken.

DEEL Slimmer en goedkoper auto’s delen

Lessen luchtacrobatiek voor iedereen  Kracht en flexibiliteit, een bijzondere workout!

Aerial silk is een vorm van luchtacrobatiek waarbij gebruik wordt gemaakt van 
twee lange stukken doek. Hierin kun je klimmen, hangen en spectaculaire vallen 
uitvoeren! Je wordt er sterker én leniger van en het is ook nog eens leuk om te 
doen en mooi om naar te kijken.Vanaf september wordt er in de Circus Studio 
Rotterdam een serie lessen (acht) georganiseerd in aerial silks. Deze lessen zijn 
voor iedereen. Heb je nog nooit iets met een aerial silk gedaan, of heb je al vaker 
les gehad? Er worden lessen gegeven voor beginners en gevorderden.

Data: Woensdagen 18, 25 september, 
                 2, 9, 16, 30 oktober, 6 en 13 november
Tijden:   19.00 - 20.30 h    (= beginners/intermediate) 
                20.30 - 22.00 h)   (= intermediate/gevorderden)
Docente:  Kami-Lynne de Bruin
Kosten:   120,- de hele serie (8 lessen)
Locatie:  Circus Studio Rotterdam, Gouvernestraat 56,     
                  3014PP Rotterdam
Aanmelden en meer informatie: 
                  info@circusstudio.nl / Circusstudio.nl

Een Tien voor Rini
Omdat Rini de Otter zich zo lang en zo hart-
verwarmend belangeloos inzette voor alle 
inwoners verdient deze vriend van het Oude 
Westen een gedenkwaardig monument op 
een grote muur vlakbij de Aktiegroep Oude 
Westen. Ook krijgt Rini de Otter een straat 
naar hem vernoemd, waar het kunstwerk 
wordt gerealiseerd: de Rini de Otter passage. 
We kunnen en willen hem niet vergeten en 
hem een groot eerbetoon geven.

Uw hulp is hard nodig 
Een Tien voor Rini. Zo noemen we de geldin-
zamelingsactie. Tien euro voor Rini om een 
welverdiend eerbetoon te realiseren en een 
straat naar hem te vernoemen. Tien euro 
voor de man die zo veel betekend heeft voor 
heel veel bewoners van het Oude Westen. 
Tien euro voor een vriend die het Oude Wes-
ten een stukje mooier heeft achtergelaten 
dan het was. Tien euro om hem te bedanken 
voor zijn tomeloze inzet. Een hele dikke tien 
voor Rini.
U kunt vanaf nu uw bijdrage voor het monu-
ment storten op rekeningnummer 
NL53 INGB 000 6793043 ten name van 
Stichting Cretopia Rotterdam o.v.v. TIEN 
VOOR RINI

De  Aktiegroep Oude Westen zal op zaterdag 
13 juli de crowdfunding lanceren om 13.00 
voor de ingang van de Leeuwenhoek. Maar 
U kunt vanaf nu al 10 euro storten op bo-
vengenoemd rekeningnummer. Nu al heel 
hartelijk dank.

Deelnemende partijen zijn: 
Aktiegroep Oude Westen, Woonstad Rotter-
dam, Biz West-Kruiskade, De Leeuwenhoek, 
Wow-Rotterdam, Cretopia


