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“SLECHTS DE NAMEN DER GROTE
DRINKERS LEVEN VOORT”
Een dag uit het leven van dichter-denker-dromer RIEKUS WASKOWSKY (1932-1977)
GEEN WOORDEN

(1970)

En als dan Feyenoord met 2-1 van Celtic
heeft gewonnen (Ajax mag de beker poetsen
zingen we vrolijk) en de eerste verkeersslachtoffers alweer zijn gevallen op de hoek
Nieuwe Binnenweg en de Gouvernestraat om
precies te zijn, of misschien waren het wel
niet eens de eersten, wie zal het zeggen?
-maar ik in elk geval de volgende dag alweer
door de stad banjer met m’n strooien hoedje
een ballonnetje en een lief geil trutje
zing ik schor maar tot tranen bewogen met alle
andere narren, stomme vaders en malle moeren
op het Stadhuisplein ons volkslied, dwz.
HAND IN HAND KAMERADEN!

Riekus. Hij staat tegen twaalven op..kucht..kijkt in
de spiegel – mager, grijze stoppels, flinke haviksneus
– poetst zijn tanden en slaat de deur achter zich
dicht. Op de Binnenweg wandelend (sloom, bruin
suède jek, sandalen, geruite pet) prevelt hij opeens
hardop: “MAAR JA !”

SOCIAL CLIMBING
Ik las laatst, dat
de arbeiders in hun
ondergoed slapen,
de burgers in pyjama
en nog hoger
slaapt men naakt.
Ik wil vooruit
-daarom slaap ik nu
voortaan naakt!

-door Andre Hart

JUNI 2010

ELFDE ELEGIE
Omdat ze het zo fijn vond, dat de ijsberen
wit zijn en van bosbessen houden, draaien we
‘Mingus, Oh Yeah’ op die hifi platenspeler in
luxe houten cassette met beschermkap, 4 snelheden en gevoelige naald.’
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Jaargang 40

Don’t let them drop that bom on me, o Lord’
Don’t let them drop that bom on me, o Lord’
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Slopen en verkopen
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Vanmorgen hebben wij in het
Wilhelminagasthuis
ter gelegenheid van het jubileum van de Vara
een echte ouwe socialist ontleed.
Het was gek wat er allemaal tevoorschijn kwam:
halfvergane rode vlaggen, strijdliederen,
internationale broederschappen en solidariteit,
AJC een potje poepen en zes
geschiedenisboeken/door P. Quack (antiquarisch).

Zijn eerste biertje pakt Riekus in de zon op het terras van meneer Janvier’s poffertjeskraam (naast café
Timmer) waar ook de elegante, roodharige studente, Jos Koekman zit. –“JOSJE!!!” – “RIEKUS!!!”
Riekus zit Jos wel zitten. “Jossie, weet jij wat
soixante-neuf in het Frans is?”
Jos schaterlach weerkaatst over de Oude
Binnenweg…Zomer!
Aan de overkant: J.B. PARDOEL. Tapperij/Slijterij.
Een duistere, existentialistische pijpenla, waar de
klok al dertig jaar op tien voor drie staat en vele
kloeke borrels geschonken worden.

Riekus Waskowsky. Verzamelde Gedichten.
1985 -Bert Bakker.
Met dank aan : Paul Minnigh, Jos Koekman,
Ted Leer, Eddy Elsdijk, Japie Accordeon, Peter
Bulthuis en Rien Vroegindeweij.
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In plaats van de hersenen vonden wij: ‘Een verontrustend rapport over de afnemende belangstelling van de jongere generatie voor het dem.
Soc.’

Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1
Batavier Educatief Centrum
Basiseducatie Batavierenstraat 15-35
Bibliotheek, Gaffelstraat 59a
Dierenhof, Gouvernedwarsstraat 1
Gezondheidscentrum/SMDC, St. Mariastraat 75
Ondernemerstafel Scholingswinkel, Josephlaan 62
Stichting Jong, Mathenesserlaan 173, Gaffelstraat 61a
Ruilpunt, Gaffeldwarsstraat 34
Taaldrukwerkplaats, Gaffelstraat 61b
Turks Participatieplatform, Gaffelstraat 1
SBC Stichting Buurtwerk Centrum, Adrianaplein 24-26
Verpleeghuis Antonius Nieuwe Binnenweg 33
Wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman ‘s Gravendijkwal 24
Zorgcentrum Leeuwenhoek, West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
Speeltuin Weena
Tennispark Het Centrum

De Fles (later Miramar, zuid-oostkant
s’Gravendijkwal). Zag eruit als een kajuit. Visnetten,
gore glazen bollen en nepzeewier.
Die dichters zaten daar allemaal op elkaar te loeren.
Casper en Jules – Maat in het kwaad. Riekus wilde
graag in Gard Sivik publiceren, maar Cor en Sleut
vonden het niet de moeite waard. – Geen reden om
met elkaar aan de bar een pilsje te drinken.
“Mokkels lieten zich naaien op het biljart. Stond
beneden. Trappetje af.” – Ted Leer.
“De mensen hadden geen dubbeltje en een biertje
koste 35 ct.” – Fles-uitbaatster ANNA Vingerhoets.
Jos Koekman : “Ik danste nogal uitbundig, meestal
alleen, Riekus wou dansen, - werd ie kwaad omdat
ik te ‘alleenig’ met hem danste…
Frans Vogel was de goeroe – Kapotjes opblazen – ik
sloeg ze broodnuchter terug. Ik was 14, ik dacht dat
het ballonnetjes waren..
Je had de goudvinken en de artistiekelingen. De
goudvinken, mannen met poen, betaalden als we
‘leuk’ waren. Entertainen. Je had bijv. Rooie Koos:
‘Kom eens bij ome Koos, Jos…Hier’ – kreeg ik 10
gulden zakgeld..gaf ie me!”
AARS POETICA
(She got ev’rything she needs/she’s an artist,
she don’t look back)
Dichten is net als koken:/je pleurt maar wat in
de pan/als je koken kan.

Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer
14010
Belastingtelefoon
0800 05 43
Bureau Rechtshulp
410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling
06 18500316
Deelgemeente Centrum 267 92 11
Stadsmarinier
T.Nederveen
267 22 00
Coördinatiebureau
Centrum
267 32 83
Crisiscentrum
476 39 44
Dierenambulance
415 56 66
Dierenbescherming
437 42 11
Eneco storingsdienst
467 40 00
Jeugdhulp
411 78 65
Kinderdagverblijven
412 26 22
Woonstad
440 88 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel
14010
Roteb
14010
Speelcentrum Weena
414 48 90
Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartsenpraktijk
Maasstad
422 41 43

Van de straat
geplukt

Het was heel gezellig in Odeon, daar niet van. Het Oude Westen liet zich op dinsdag 18 mei weer eens van zijn beste kant
zien. De vijftig aanwezige bewoners waren het volledig eens over de hoofdpunten van de avond: We willen hier nog heel
lang blijven wonen en we vinden het een erg slecht idee als Woonstad de opknapbeurt van onze woningen gebruikt om ze
te koop te zetten. U leest het allemaal in het verslag op de website Aktiegroepoudewesten.nl
Woonstad en gemeente willen meer koopwoningen en duurdere huurwoningen, omdat ze denken dat de wijk daar beter
van wordt. Ze vergeten er alleen bij te vertellen hoe de wijk daarvan kan profiteren. We kunnen ons voorstellen dat eigenaar-bewoners beter voor hun huis zorgen dan Woonstad nu doet. Maar is dat voldoende reden voor zo’n uitverkoop?
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Bij verzenslijterij “Woutertje Pieterse in Poëzie”
(Mauritsstraat) ontbijt Riekus met een bak koffie
(één klontje) en bespreekt de toestand in de
(poëtische) wereld met Leyn, Eddy, Rien.
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Maar ja…
kan ik nu eigenlijk nog
wel in de wasbak pissen?
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Toen typte ik op de schrijfmachine: Duino is
een dorpje aan de Golf van Trieste, waar het
goed elegieën schrijven was. Dit is de elfde, het
gekken-getal. Daarom (o Lord) laat ze toch alsjeblieft de bom niet op die arme witte ijsberen
gooien – en ook niet op de bosbessen
Riekus slingert terug over de Nieuwe Binnenweg
(S-bocht) naar stamcafé Hensepeter (hoek
s’Gravendijkwal). Na zessen veel schippers en bootwerkers daar. De ruige baas, Piet Hensepeter, en
z’n vriend zopen met zijn tweeën een dikke fles
Whiskey en 70 bier, en liepen dan broodjenuchter
naar buiten! Piet nam es een keer café Voigt over,
speciaal voor de jukebox. Dat was de (muzikale)
krent in de pap. Een SEEBURG jubileum model uit
1953. Speciaal gemaakt voor het 25-jarig bestaan
van de fa. Seeburg. Daarna stootte die de Voigt
gewoon door. Een enorme zuipschuit, die Piet
Riekus kreeg er honger van.
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De wijn was op, de schaakpartij verloren en m’n
ball-point uit die voordelige aanbieding met 25
centen/korting schreef ook al niet meer.

Dromen van een geitje
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Dat was wel héél gevoelig, de dood – het wie,
wat, waar, hoe, waarom en wanneer, bijvoorbeeld…

Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

Wijkpastoraat
Oude Westen
436.70.70
Gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns
436 77 70
Huisarts Erlings/Visser 436 55 30
Huisarts Hekman/Hipke 436 32 65
Huisarts Jacobs
436 92 41
Huisarts Metz
436 19 75
Herhaalrecepten
436 78 79
Fysiotherapeuten
436 21 27
ABC Dietisten Netw 06 43425690
Tandartsen
Oude Westen
436 21 76
St.Maatschappelijke Dienstverlening Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk
Werk
436 30 60
Sociaal Raadslieden
436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus
Ouderen
436 90 47
Ouderenwerk
Servicepunt Senioren 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
VraagWijzer
436 30 60
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Aktiegroep Het Oude Westen
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Woonstad zegt het beste voor
te hebben met de wijk. Dat zal
best, maar met de sloop van 36
woningen in de Gaffelstraat en
het voornemen om 33 woningen in de Drievriendenstraat en
de Drievriendendwarsstraat te
slopen, wek je niet de indruk dat
je het beste voor hebt met de
bewoners.
Renovatie is een uitkomst, zolang
de opgeknapte woningen betaalbaar blijven. In de jaren tachtig
en negentig bleek dat haalbaar,
maar vandaag de dag staat
betaalbaar niet erg hoog op de
agenda van Woonstad.
Tegenwoordig is sprake van
een blinde verkoopwoede.
Na het renoveren van de
Zijdewindestraat (75 woningen)
werd vrijwel alles in de verkoop
gezet. De bewoners werden
afgescheept met slechts drie
huurwoningen. Van de nieuwbouwwoningen werd er geen een
verhuurd. In de Gaffelstraat werd
de hele boel zelfs al verkocht nog
voor er nieuwe huizen stonden.

‘Spraakmakend’ project

In de Gouvernestraat de
Gaffeldwarsstraat en de
Bloemkwekerstraat wilde
Woonstad een ‘spraakmakend’
project realiseren met woningen
en voorzieningen rond en in
het Wijkpark. Daarvoor moeten
Wijkgebouw Odeon, ruim 100
woningen en hun bewoners wijken. De laatste tijd is het overigens opvallend stil rond dat

‘spraakmakend’ project.
In de Bajonetstraat wil Woonstad
de nummers 168-226 slopen,
zodat ze op die plek een parkeergarage kunnen bouwen met nieuwe woningen erbovenop en een
ingang aan de Schietbaanstraat.
De 30 woningen die daarvoor
gesloopt moeten worden staan
echter niet leeg; daar wonen
mensen.
Woonstad wil bovendien ruim
220 gerenoveerde woningen in
de Bajonetstraat en een stuk of 60
in de Adrianastraat (even nummers) opnieuw renoveren, maar
dan op hoog niveau. Als ze klaar
zijn gaan ze in de verkoop. Ook
daar wonen mensen.
In de Sint-Mariastraat (97
woningen) wilde Woonstad iets
vergelijkbaars, maar daar staken de mensen een stokje voor.
Woonstad is nu op zoek naar
een andere benadering. De SintMariastraat helpt mee zoeken.
Wondermiddel voor de wijk
Woonstad heeft inderdaad het
beste voor met de wijk, maar
vooralsnog zijn ze vooral in de
weer met huizen en nieuwe
bewoners. Een groot aantal huizen wordt opgeknapt en nieuwkomers worden enthousiast uitgenodigd om er te komen wonen.
Daarbij wordt vergeten dat veel
nieuwkomers Het Oude Westen
beschouwen als het begin van
hun wooncarrière. Zodra ze dat
kunnen, verhuizen ze naar een
grotere woning, buiten de wijk of
buiten de stad.
Een van de nieuwe bewoners gaf

grif toe dat ze nu al droomde van
een huis met een stukje grond
om een geitje op te zetten.
Een van de oudgedienden vatte
de zaak minder romantisch en
nogal pessimistisch samen: “Die
mensen werken alleen maar. Die
zetten zich niet in voor de wijk.
Die moeten alleen maar poen
verdienen om dat huis te kunnen betalen. En die doen geen
sodemieter voor de wijk.” Hoe
pessimistisch ook, het maakt wel
duidelijk dat het aantrekken van
nieuwe bewoners niet door iedereen als wondermiddel voor de
wijk wordt gezien.

Leefbare wijk

De maand mei stond in het teken
van de herdenking dat Rotterdam
zeventig jaar geleden werd
gebombardeerd. Als we daar iets
van hebben geleerd dan is het
dat je een stad sneller verwoest
dan dat je die weer opbouwt.
In de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw is Het Oude
Westen met veel inspanning
omgevormd tot een leefbare wijk,
vooral voor de laagste inkomens.
Als Woonstad inmiddels iets heeft
kunnen leren dan is het dat in
deze wijk mensen wonen die
graag serieus genomen worden.
De medewerking en de instemming van de huidige bewoners
is hard nodig om tot resultaten
te komen. Woonstad doet er
dus goed aan om ons eerder bij
de plannen te betrekken en ons
beter te informeren. Het is niet
voldoende om per project wat
mensen aan de praat te houden

met halve informatie, vage verhalen en een onduidelijke planning.
We willen hier namelijk nog heel
lang blijven wonen.

Milton Madja

Praten over wonen in het
Oude Westen

Een wijkdebat zonder discussiepartners
De Deelgemeente en Woonstad
organiseerden in april/mei twee
wijkdebatten. De eerste ging over
de buitenruimte. Dat was een
avondje luisteren naar presentaties over een architectuurhistorische verkenning en een plan voor
een parkeeraanpak. De bewoners
mochten daar informatieve vragen over stellen. Daar hield niet
iedereen zich aan, maar een echt
debat werd het niet. De tweede
bijeenkomst ging over wonen.
Het was gelijk veel drukker in
Odeon, vooral met bewoners
van zogenoemde ‘ontwikkellokaties’, zoals de Gouvernestraat,
Gouvernedwarsstraat,
Bajonetstraat en Sint-Mariastraat.
Bewoners die al jaren in onzekerheid zijn over de plannen
voor hun huis. Ze hoopten op
een presentatie van en discussie over concrete voorstellen
en plannen van Woonstad en
de Deelgemeente. Niet alleen
over de eigen straat, maar over
het geheel. Want 450 panden
aanpakken en die voor een
groot deel in de verkoop zetten, heeft natuurlijk wel conse-

quenties voor de al aanwezige
Oudewestenaren. Te meer daar
er ook in andere straten vrijkomende huizen in de verkoop worden gezet. Maar het werd weer
geen debat, want dit keer was
het blijkbaar de bedoeling dat de
bewoners aan het woord kwamen
en mochten de professionals en
bestuurders alleen informatieve
vragen stellen. Bewoners moesten met elkaar in discussie: over
waarom ze wel en niet hun hele
leven in het Oude Westen zou
willen wonen en over de verkoop
van opgeknapte en nieuwe huizen. Veel aanwezige bewoners
wilden in de wijk blijven wonen
en diverse bewoners spraken hun
bezorgdheid uit over hun woontoekomst. Niemand was tegen
koopwoningen, maar zouden er
wel genoeg betaalbare woningen
blijven en betaalbare seniorenwoningen komen? Of heb je
gewoon pech gehad als je in een
ontwikkellokatie woont? Waarom
goede huizen afbreken?
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Het is weer zover! Zomerfeest Oude Westen op 26 juni 2010
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar in het Oude Westen het Zomerfeest georganiseerd. Tijdens het Zomerfeest is er een heuse rommelmarkt en wordt er wat lekkers
verkocht. En natuurlijk strijden de instellingen en organisaties in de wijk voor de wisselbeker tijdens de Zeskamp. Verschillende spelen worden uitgevoerd door de teams
uit het Oude Westen. Elk team heeft 10 spelers. Heel erg serieus en vol spanning
gaan de teams (instellingen en organisaties uit het Oude Westen) met elkaar de strijd
aan! Verleden jaar heeft WENK de beker gewonnen. Dus waar is de beker nu?
We hebben ons laten vertellen dat die veilig gesteld is…. De teams van verleden jaar
waren o a: de Aktiegroep, Huiswerkklas, Deelgemeente Centrum, de Leeuwenhoek,
Augustinusschool.
Voor informatie en deelname aan de Zeskamp kunt u terecht bij Roland Claver, Sport en Recreatie.

Wilt u informatie over het huren van een kraam?
Dan kunt u terecht bij de Aktiegroep (tel: 4361700).
Let wel op: de kramen mogen niet gehuurd worden voor
commerciële doeleinden.
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Milton Madja (22) is geboren en getogen in het Oude Westen en wat hem
betreft blijft deze wijk zijn hele leven lang het centrum van zijn wereldwijde actieradius. Hobby, opleiding, beroep en toekomstdromen draaien
allemaal om sport.
Milton verhuisde van de
Kogelvangerstraat via de Van
Speyckstraat (voetballen op het
binnenterrein van het Mosblok)
naar de Bloemkwekersstraat.
‘Mijn moeder vond de
Bloemkwekersstraat rustiger, en
dat was beter voor mij. Later
kwam mijn oma in hetzelfde portiek wonen. Voor mij was dat
ideaal, ik ging elke dag bij haar
langs, zij was echt een hele lieve
oma.’ Milton zat op de Claes de
Vrieselaan op de basisschool, een
christelijke school, die een tijd
lang door de EO (Evangelische
Omroep) gevolgd werd. ‘Er zaten
meer kinderen uit het Oude
Westen op die school, dus ik
hoefde nooit alleen naar huis te
lopen.’ Daarna het City College.
In de brugklas was hij niet erg
serieus, hij ging maar net over en
zette toen de knop om. Vanaf dat
moment haalde hij goede cijfers.
Hij haalde het Havo-diploma en
ging door naar de Hogeschool
Rotterdam, de opleiding
Commerciële Economie. Dat was
flink wennen. Voor het eerst van
zijn leven zat Milton in een klas
met alleen ‘autochtone’ jongens,
en een paar meisjes, die het Oude

Westen alleen maar kenden van
negatieve berichten in de krant.
‘Mijn klasgenoten kwamen niet
uit Rotterdam-West. Er waren zelfs
studenten uit Wassenaar. Maar

ben aan sport en recreatie en heb
interviews gedaan met mensen
van alle leeftijdsgroepen, zowel
gebruikers als mensen die weinig
of nooit in Odeon komen. Er is

Ik speelde al tien jaar bij
Neptunus, toen ik bij Leonidas
Osman tegenkwam.
ook docenten zeiden: kom je uit
de buurt van de West-Kruiskade!
Daar durf ik na zes uur ’s avonds
niet rond te lopen. Dan voel je
je wel apart gezet. Er was één
Eritrese medestudent waar ik meer
naar toe trok. Gelukkig werd mijn
klas het tweede jaar gemixter.’
Milton wilde de opleiding
Sportmarketing en –Management
doen, maar kreeg het advies om
een bredere opleiding te volgen
en in het derde jaar in die richting te specialiseren. Dat heeft
hij gedaan en hij is afgestudeerd
op een skriptie over Odeon. ‘Ik
heb onderzocht welke wensen
en behoeften wijkbewoners heb-

niet echt iets mee gedaan, dat is
wel jammer maar ook begrijpelijk.
Ze zijn bij Odeon meer bezig met
het behoud van de voorziening
dan met het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten.’ Milton’s moeder Frida werkt al jaren in Odeon
en zelf viel hij wel eens in als er
iemand nodig was. Eerst alleen in
de catering, daarna op de sportinstuif op woensdagmiddag voor
kinderen van zes tot twaalf jaar en
de laatste jaren hielp hij mee met
de organisatie van het Odeonvoetbaltoernooi en het voetbaltoernooi van het 5 mei feest. ‘Het
thema van het 5-mei-toernooi is
respect, vrijheid, samenspel en
plezier. We hadden in Odeon

Een ware vogelvriend voedert niet
De werkgroep schoonmaakcampagne is een actie
begonnen om de ernstige duivenoverlast terug te dringen.
Op pad

Op 3 mei is de werkgroep op pad geweest
om plekken te bekijken waar duiven zich
ophouden.
Met stip is genoteerd het Adrianaplein: veel
duiven op vensterbanken in afwachting van
bewoners die eten komen strooien.
Op de Westersingel nog een hotspot.
Hier komt regelmatig een mevrouw die
brood ophaalt bij de winkeliers op de West
Kruiskade. Ze strooit niet alleen op het plein,

maar ook in de singel, waar weer ratten op af
komen. Er is geprobeerd om deze mevrouw
uit te leggen, dat ze dit niet moet doen, maar
hier helpt alleen bekeuren en dat gaat binnenkort gebeuren! Ook vragen we de winkeliers
om geen brood meer af te geven.
Wijkpark is de derde op een rij, terwijl bij de
Dierenhof even verder op een speciale broodbak staat voor oud brood voor de dieren.
De St. Mariastraat is ook zo’n plek, hier nestelen duiven op de balkons, maar hier wordt
binnenkort iets aan gedaan.

Duivenoverlast?

Dan kunt u naaldenstrips plaatsen op uw
vensterbanken. Deze zijn te koop bij de Roteb
voor 4 tot 7 euro per meter en 5 euro voor de
lijm. Deze strips zijn ongevaarlijk voor vogels.
In de buurtwinkel aanmelden.

Op donderdag 24 juni van 16 uur
tot 19.30 uur voor aanvang van het
Aktiegroepcafe kunt u zich aanmelden
voor de naaldenstrips.
Wij gaan dan subsidie aanvragen bij
Woonstad en Deelgemeente Centrum.
Wel moet u rekenen op een kleine eigen bijdrage.De Roteb is aanwezig voor allerlei info
ook over ander ongedierte.

teams in drie leeftijdsgroepen:
10-12, 13-15 en 16+. Allemaal
jongens die op straat voetballen
en naar de sportinstuiven komen.
Het winnende team gaat door
naar de regiofinale en als het daar
goed gaat naar de landelijke finale. Ik heb de drie teams begeleid,
een ervan is vorig jaar landelijk
tweede geworden. Zelf speelt
Milton al heel lang bij voetbalvereniging Leonidas. ‘Ik speelde al
tien jaar bij Neptunus, toen ik bij
Leonidas Osman tegenkwam. Hij
vertelde mij dat het een goede
club was en dat ik een goede
kans zou maken om daar landelijk, dus tegen betere clubs, te
gaan voetballen. Ik heb de overstap gemaakt en drie jaar in het
eerste elftal, zondag eerste klasse
gespeeld. Daar ligt de lat heel
hoog, je moet je elke keer weer
bewijzen. Ik speel nu in het eerste
elftal van de zaterdagafdeling, dat
is relaxter, maar we zijn dit jaar
gepromoveerd, dus het wordt
volgend jaar tweede klasse.’
Verre vakantiereizen
Na zijn afstuderen eind vorig
jaar kreeg Milton het aanbod om
sportbuurtwerker in het Oude
Westen te worden en dat was
te verleidelijk om te laten lopen.
‘Ik denk er wel over om verder
te studeren aan de universiteit.
Ik zou in twee jaar een mastersopleiding kunnen halen, maar ik
heb nog niet zo’n duidelijk idee
waarin. Verder gaan in commerciële economie ligt voor de hand.
Waarschijnlijk wordt het dat ook
wel, want dat kan een mooie
opstap zijn naar een marketingbaan voor een groot sportmerk,
Adidas bijvoorbeeld, dat lijkt me
echt een superbaan. Want op
een bepaald moment moet ik
een baan buiten de wijk gaan
zoeken. Door sporten en uitgaan
ken ik mensen uit heel Rotterdam
en samen met mijn moeder
heb ik veel verre vakantiereizen
gemaakt; dat doe ik nu ook met
mijn vrienden.
Toch blijf ik het liefst hier in het
Oude Westen wonen, lekker dicht
bij het centrum, en ik ken veel
mensen. Het is voor mij net een
dorpje, een vertrouwde plek.’

Oproep
Bewoners van het Oude Westen
U kunt iets doen.
1. Koop niet teveel eten, het kost u extra
geld en gooi de resten niet op pleinen.
Breng oud brood naar de dierenhof in
het wijkpark.
2 Hebt u een nest op balkon, verwijder
het. Als er al eitjes zijn, schud de
eieren, dan komen ze niet uit.
3 Meld duiven op pleinen, balkons etc.
bij de buurtwinkel
4 Koop speciale prikkers die duiven
weren, ze zijn te koop bij de Roteb
Voorbeeld in de buurtwinkel te zien.
5 Wilt u meedoen met de campagne
geeft u zich op bij Mimoun van Sonor
Opbouwwerk in de buurtwinkel
telefoonnummer 436 17 00.

Er is weer
plaats op de
naailessen.

Ieder maandag en donderdag worden er in het
gebouw van de Aktiegroep
Gaffelstraat 1 naailessen
gegeven door een gediplomeerd naailerares.
Tijden: maandagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur en
donderdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.
Voor inlichtingen:
436.17.00 en vragen
naar Sati Yesidal.

Schone binnenstraat

De Heuvel werkt voor vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen en jongeren in Rotterdam.
De Heuvel geeft advies, cursussen en ondersteuning, zodat zij op een inspirerende en vakkundige
manier vorm kunnen geven aan hun jeugdwerk.
Ben je een vrijwilliger die projecten opzet voor
kinderen en/of jongeren?
Kijk dan op www.deheuvel.nl en wellicht dat we
je kunnen helpen met:
• het uitwerken van je idee
• opzetten van een programma

Zaterdag 8 mei hebben de bewoners, van het binnenstraatje boven
het Medisch Centrum van de Sint
Mariastraat/Gerrit Sterkmanplein,
hun eigen straatje grondig aangepakt. Zwerfvuil werd opgeruimd,
onkruid gewied, plantenbakken
werden op orde gebracht en zelfs
de grote portiektrap aan het Gerrit
Sterkmanplein kreeg eindelijk de
broodnodige poetsbeurt. Niet alle
bewoners van het straatje deden
mee, maar iedereen die meehielp
heeft flink de handen uit de mouwen gestoken. De kersverse porte-

Paradijskerk
viert 100jarig bestaan
met concert
op 26 juni
Aan onze Nieuwe
Binnenweg staat de
Paradijskerk met 18e-eeuws
houtgesneden interieur.
Het gebouw, rijksmonument (Ontwerp P.A.
Weeldenburg) bestaat 100
jaar en dat wordt gevierd.
Wilt u dit meevieren, uitrusten van de zeskamp,
de architectuurdag en/
of genieten van prachtige
muziek WELKOM bij het
CONCERT dat om 16.00
uur begint.
Met medewerking van de
St.Joseph- Cantorij o.l.v.
dirigent Wouter Blacquiere,
Suzanne de Kam, blokfluit
Cora Peeters, sopraan
Bert Roest, orgel
Annemarie Lottman, cello.
Er wordt muziek gezongen en gespeeld van o.m.
F. Mendelssohn en de
Rotterdamse componist,
A.B.H. Verhey
Paradijskerk, Nieuwe
Binnenweg 25, Rotterdam
Toegang vrij.

De Heuvel

feuillehouder Said Kasmi van deelgemeente Centrum en Sati Yesildal
van Sonor kwamen polshoogte
nemen van de activiteiten en werden ook nog even aan het werk
gezet om zo hun steentje bij te
dragen. Het eindresultaat mag er
zijn en het prachtige binnenstraatje
heeft weer de uitstraling die het
verdient: een verborgen oase in het
Oude Westen.
Aansluitend werd het unieke
gemeenschappelijke dakterras
opnieuw in gebruik genomen
door daar een barbecue te houden voor de bewoners. Enkele
bewoners hadden zich behoorlijk
uitgesloofd om daar iets speciaals
van te maken. Genietend van het
lekkere eten, drank en het fantastische uitzicht over de wijk en stad,
konden de harde werkers zichzelf
op de schouders kloppen voor het
gedane werk. Wel is te hopen dat
de volgende keer meer bewoners
zich aangesproken voelen om hun
eigen straatje schoon te vegen.
Koen Struik

UVV zoekt nieuwe vrijwilligers
Iedere dag verdient een glimlach!
UVV
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam
(UVV) bestaat dit jaar 65 jaar en
zet jaarlijks ruim 800 vrijwilligers
in bij instellingen (ziekenhuizen,
verpleeghuizen, welzijnsorganisaties) en hulpvragers thuis.
Voor mensen die aan huis of

•
•
•

contactleggen met organisaties in het
buitenland
informatie over het werken met speciﬁeke
doelgroep(en)
fondswerving

De Heuvel
Adviesbureau voor jeugd- en jongerenwerk
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
www.deheuvel.nl 010-4132100

Basketball Unites! Wijkteam Oude Westen
De afgelopen weken hebben zo’n 14 kinderen iedere woensdag getraind in sporthal
Oostervant. Ze hebben goed hun best gedaan
en kunnen nu al aardig basketballen.
Dit project werd mogelijk gemaakt door de
subsidie bewonersinitiatieven Oude Westen en
basketballvereniging Divine.

Basketball’s Cool
Heb jij de trainingen gemist? Wil jij ook leren
basketballen? Dat kan! Het project wordt voortgezet in de vorm van Basketball’s Cool. Iedere
zaterdag tot de zomervakantie kun je terecht in
sporthal Oostervant voor basketballtraining. Van
11.00-12.30u is er training voor iedereen van 5
tot en met 12 jaar. Van 12.30- 14.00u voor 13
t/m 16 jaar. Vanaf 13.30 kunnen de senioren
terecht. De trainingen kosten 2 euro per keer.

het theater gaan.

Een dankbare glimlach kleurt
je dag !
Heeft u een paar uren vrije tijd
ziekenhuisbed gekluisterd zijn, is
over en wilt u deze inzetten voor
de vrije tijd van een medemens
iemand die wel wat hulp kan
enorm belangrijk. Het gaat daarbij
gebruiken? Meldt u zich dan bij
om contact met de ander, gewoon
ons. UVV heeft diverse vrijwileen paar uur per week een gezellig
ligersvacatures in de zorg en
praatje maken, ondersteuning bij
welzijn (o.a. gastvrouw, baliemeboodschappen doen samen wandewerker, chauffeur of ‘vrienddelen, een spelletje doen of naar
schappelijk contact’). Wij bemid-

delen u graag naar een voor u
fijne vrijwilligersplek en we blijven
u daarna begeleiden en ondersteunen.
Wij helpen u graag verder
Heeft u interesse om vrijwilliger te
worden? Neemt u dan contact op
met UVV:
010 – 413 08 77 of info@uvvrotterdam.nl. Voor meer informatie
en een volledig overzicht van de
vacatures: www.uvvrotterdam.nl

Buurtkrant
Oude Westen
geen zinnig
mens kan
zonder

Oude Westen viert op 1 juli Ketikoti en iedereen is welkom!
Herdenking, Bezinning, Viering,Ontmoeting,Gemeenschapszin..
Op 1 juli 2010 is het weer
zover. Het Ketikotifestival
ter viering van de afschaffing van de slavernij in
Suriname wordt gevierd.
Op 1 juli 1863 vondt dit
in Suriname plaats en op
3 en 5 juli de Nederlandse
Antillen en Kaap Verdische
Eilanden.
In het Oude Westen zal
deze viering plaatsvinden in
het Wijkpark naast Watt.
vanaf 12 uur zal er een aanbod van diverse activiteiten
zijn o.a workshops traditionele kleding, surinaams
koken enz enz.
Er is ook een parcours van
kramen met lekker eten,
kunst, hebbedingetjes en
nog veel meer.
Om 15 uur start er ook een

multiculturele muzikale
programmering welke tot
21.00 uur zal duren.
Voor de kleintjes zal er een
springkussen aanwezig zijn.
Des te meer reden om
met het hele gezin te
komen genieten.
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Rotterdamse ondernemers trakteren
bezoekers op 3-daags evenement in
hartje centrum!

Vive le Binnenweg…!

Op zaterdagmiddag 26 juni tussen 13.00 en 17.00 uur wordt u
verrast door ca. 40 Franse en/of
sportieve karakters op de Nieuwe
Binnenweg tussen de ’s-Gravendijkwal en Eendrachtsplein.
De Levende Beelden tentoonstelling is in 2006 voor het eerst
gehouden. De achtergrond was
het streven van de ondernemers
van de Nieuwe Binnenweg om
een eigen evenement te organiseren, dat karakteristiek is voor
de straat en waarbij bezoekers
in een kalme sfeer kunnen flaneren, dwalen, een drankje nemen,

winkelen en vooral
zich verbazen.
Passend bij de ligging van de straat
tussen musea
en beeldenroute
Westersingel, is
gekozen voor het
thema kunst-meteen-knipoog. Daar
passen de kunstzinnige sculpturen van
de makers van professionele levende
beelden perfect bij.
De beelden, klassiek, modern, gek,
mooi, tragisch,
griezelig en altijd
verrassend, worden in de straat
geplaatst zoals een
tentoonstelling
wordt ingericht.
Ondernemers,
beeldenmakers,
bezoekers en bestuurders hebben
dit evenement direct in hun hart
gesloten.
In 2010 is het eerste lustrum. Om
dat te vieren willen de organisatoren de opzet verzwaren en
voor het eerst een thematische
tentoonstelling maken, waarbij
het Eendrachtsplein meer wordt
betrokken. De etalages worden
voor dit jubileum in samenwerking met Centrum Beeldende

Rotterdamse ondernemers trakteren bezoekers op 3-daags evenement in hartje centrum!
De Rotterdamse binnenstad is dit jaar van 23 t/m 25 juni het podium
voor sport, winkelen en eten & drinken. Drie dagen lang verwennen
de Rotterdamse winkeliers en horecazaken haar bezoekers met bijzondere activiteiten en vermaak, zoals een hele middag sportactiviteiten
van Le Grand Départ voor kinderen, heerlijke gerechten en drankjes tijdens het walking dinner XL en muzikaal talent op verschillende Open
Podia. Het evenement wordt afgesloten met een extra lange koopavond tot maar liefst 23.00 uur en een spetterend eindoptreden!
Kijk voor meer informatie, het volledige programma en speciale acties
op www.rotterdamisopen.nl

Le Grand Départ in Downtown
Rotterdam 12 juni t/m 4 juli

Kunst ingericht.
Het thema is, hoe kan het anders,
het sportieve evenement Le
Grand Départ. Dus een Fransman
met een baguette, een fietskar,
les Misérables, een Rococoechtpaar, een voetballer en zelfs
soldaten van Napoleon. Bezoekers
zullen de meest onverwachte
ontmoetingen komen te staan in
een vervreemding oproepende
winkelstraat en op een terras een
rare Franse ober treffen…

Moederdag in buurthuis de Overkant
9 mei is moederdag gevierd in
buurthuis de Overkant. De kinderen hebben de moeders verwend
met het klaarmaken van lekkere hapjes. Ze hadden ook hele
mooie kaartjes gemaakt, waarop
ze hadden geschreven waarom
hun moeder zo speciaal is voor
hun. De vrouwen konden hun
handen beschilderen met henna
en er werd gedanst en gefeest.
De moeders en de kinderen hadden het erg naar hun zin.
Vrouwen kunnen terecht bij
het buurthuis de Overkant voor
opvoedingsondersteuning, taallessen, sport, inloopochtenden.
Regelmatig hebben we themaochtenden waar voorlichting
wordt gegeven over diverse
onderwerpen.

Verhalentafel Nederland fotomuseum start
reis in Antonius Binnenweg

Voor meer informatie kijk op de
website:
www.centrumcentraal.nl of bel
telefoon 010 2861505 of kom
even langs op het Adrianaplein
24.

SENIOREN UIT HET CENTRUM OP EXCURSIE
Op 6 mei was het weer zover. Senioren uit het Centrum hadden hun jaarlijkse excursie. Dit keer
ging het naar een fietsenmuseum in Nijmegen en een imkerij in Heumen.Het was een leuke en
leerzame dag.

Op donderdag 1 juli 2010 arriveren wielerploegen in Rotterdam
voor de start van de Tour de
France om op zondagmiddag 4
juli na een kort rondje stad en
een officieel startschot voor de
1e etappe, te vertrekken richting
Zeeland. In de weken daarvoor
maakt Downtown Rotterdam zich
op voor deze Grand Départ.
Actieve ondernemers organiseren in samenwerking met
de gemeente een aantal aantrekkelijke evenementen om
Rotterdammers en bezoekers
feestelijk te ontvangen.
Die zondagmiddag na vertrek
van de fietsers, kunnen bezoekers
vanaf 12.00 relaxed chillen in
de Witte de Withstraat waar in
het kader van Le Jazz Downtown
een sfeervolle Jazzmiddag wordt
georganiseerd op de terrassen en
in verschillende kroegen.
Vrijdag 2 juli is de start van
het Départweekend op de
Nieuwe Binnenweg en op het
Eendrachtsplein. Vanaf 12.00
is het plein omgetoverd tot Le
Bistro Santa waar tot in de late
avonduren gegeten en gedronken kan worden omringd door
muziek en sfeerverhogende acti-

viteiten ook voor kinderen. De
winkels zijn volgens de Inside Out
gedachte tot 23.00 geopend en
op straat loopt levende muziek.
Zaterdag 26 juni vindt tussen
13.00-17.00 Vive Le Binnenweg
plaats, de vijfde editie van de
levende Beeldenroute die kwa
omvang en kwaliteit van de
beelden een internationale allure
toont. Deze route kent dit jaar
met name beelden rondom het
thema: Frankrijk en wielrennen.
Voor de opening hebben we een
spraakmakende Rotterdammer
benaderd.
Op zaterdag 12 juni wordt in
samenwerking met het Centrum
Beeldende Kunst de etalageroute op de Nieuwe Binnenweg
geopend. Rondom het Tourthema
leegt het CBK haar depot in de
etalages. Op het Eendrachtsplein
zal een speciale performance
rondom Santa Claus worden uitgevoerd.
Voor nadere info
Odile Hemmen 06-42139628
Anke Griffioen 06-20447614

Vrijwilligers gezocht
voor Dierenhof en Wijktuin
In het wijkpark
Oude Westen (tussen West Kruiskade
Nieuwe Binnenweg en
Gaffeldwarsstraat),een
park met bomen, struiken en grasveldjes,
liggen ook de wijktuin
en dierenhof. Dit zijn
bewoners/vrijwilligersprojecten, er zij kunnen
op dit moment nieuwe
vrijwlligers gebruiken.
De dierenhof is een klein
kinderboerderijtje met
schapen, geiten, kippen,
konijn en cavia’s. In de
weekende worden de
dieren door vrijwilligers
verzorgd.
De wijktuin is een siertuin
in een hoek van het park
met bloemenperken, vijver, moestuin, pluktuin,
zitje.
De tuin wordt grotendeels door vrijwilligers onderhouden en opengehouden.
Hebt u interesse en heeft u minimaal een dagdeel per week of per 2
weken beschikbaar? Kom dan snel eens kijken en praten. U kunt contact opnemen met de Buurtwinkel van Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3 tel. 4361700 en vragen naar Natalie Dupon en Wilma
Kruger. Of stuur een email: Wilma.kruger@gmailcom

Bij ons in de straat stonden
al een tijd wat huizen leeg.
Ze zitten in blokken waarvan Woonstad, toen nog de
Nieuwe Unie, zich al sinds
2003 afvraagt of ze nu wel of
niet moeten worden gesloopt.
De bewoners, die er nog
wonen, hebben nu wel een
huurgarantie van 5 jaar. Toch
voelen ze zich nog onzeker
over de toekomst van hun huis
en de vraag blijft, moet je nou
wel die nieuwe vloerbedekking
leggen of niet.
Ook zagen ze het niet zo zitten dat die huizen maar leeg
bleven staan. De oplossing
kwam. De bewoners mochten
van Woonstad nieuwe mensen voordragen. Voorwaarde
was wel dat het goede buren
zouden zijn. Iedereen was de
hennepplantages, burenruzies
en de dealers op de trap beu.
Ze wilden wat rust. Nou is
dat redelijk gelukt. De huizen
werden weer bewoond met
goede buren en de bewoners
waren tevreden, totdat een
huis waarvoor al iemand was
voorgedragen ineens in de
Woonkrant stond. Hoe kan dat
nou, er was toch een afspraak!
Bij Woonstad had iemand een
fout gemaakt, maar, zo werd
gezegd, we kunnen het niet
mee terugdraaien. Er komt nu
een nieuwe buur en iedereen
hoopt dat die ok is, maar de
vrouw die wij voordroegen,
zag het huis aan haar neus
voorbij gaan.

Fotoboek
Nieuwe
Binnenweg en
omgeving in
Vroeger Tijden
Op 9 oktober 2010
verschijnt er een nieuw
fotoboek over de Nieuwe
Binnenweg en omgeving
in Vroeger Tijden.
Het boek bevat 250
foto’s die een beeld
geven van de winkels en
straten die op de Nieuwe
Binnenweg uitkomen,
in de periode 1920 tot
1990. Ook verdwenen
bedrijfjes komen aan
bod, zoals houtzagerij
Baans, Bongers, smederij
Bos, autocenter Pietersen
en de Stereo beschuitfabriek. Intekenen voor
het fotoboek kan bij:
Tinus en Bep de Does,
Korte Kromhout 50,
3075 DM Rotterdam,
010-4855318 of 06
17821606.

In aanwezigheid van Mevrouw Albayrak(voormalig staatssecretaris van Justitie) en andere genodigden heeft op
maandag 10 mei de officiële opening van de reizende verhalentafel in Antonius Binnenweg plaatsgevonden.
Het Nederlandse Fotomuseum
heeft samen met Laurens
Antonius Binnenweg in 2008
verhalen van migranten verzameld. Door in gesprek te gaan
met groepen ouderen over hun
migratiegeschiedenis, hoopte het
museum bijzondere foto’s tegen
te komen waarbij de aandacht
vooral uitgaat naar de verhalende
kwaliteit van de foto’s. Naar aanleiding van foto’s uit de eigen collectie vroeg het museum de ouderen hun eigen migratieverhaal
met het museum te delen door
middel van foto’s. Uiteindelijk zijn
er vijf verhalen geselecteerd die
samen met de bijbehorende foto’s
verwerkt zijn in korte filmpjes,
die sinds 2008 te zien zijn in het
Nederlands Fotomuseum.

Maar verhalen horen bij de mensen in de stad en daarom is er
voor dit project een barokke
verhalentafel ontworpen. Hiermee
wil het Nederlands Fotomuseum
de verhalen naar de mensen toe
brengen. De tafel begint zijn
reis door Rotterdam in Laurens
Antonius Binnenweg, waarna het
zal doorreizen naar verschillende
locaties in Rotterdam, zoals de
Openbare Bibliotheek en andere
locaties van Laurens.
De verhalentafel bevindt zich in
de hoek naast de bar van
Laurens Antonius Binnenweg,
Nieuwe Binnenweg 33 en is tot
en met eind juni 2010 van 9.00
uur ‘s ochtends tot 21.00 uur ‘s
avonds toegankelijk voor iedereen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te kijken en te luisteren naar de persoonlijke verhalen over de migratietijd van
stadsgenoten.

Vogels voeren? Doe het niet!
Voert u de vogels ook weleens? Veel mensen vinden dat leuk, eendjes voeren met de kinderen of klein¬kinderen. Anderen
denken dat het nodig is. Maar die mensen vergissen zich. In Rotterdam krijgen vogels zo veel voedsel dat het problemen
oplevert.
Overdaad schaadt
Veel van het eten dat mensen op straat gooien voor de vogels, blijft
onaangeroerd liggen. Muizen en ratten weten hier wel raad mee. Als
deze knaagdieren goed worden voorzien van voedsel, worden er meer
jongen geboren. Het gevolg is dat er steeds meer zieke vogels komen
die er slecht aan toe zijn. Met nog meer ellende en overlast als gevolg.
Ongezond voor vogels
Het meeste voedsel dat vogels gevoerd krijgen is zelfs ongezond voor
ze. Ze eten te eenzijdig, ze hoeven niet meer zelf op zoek naar voedsel en ze blijven massaal in de buurt van de voederplaats. Margarine
of boter werkt laxerend. Zoutjes, eten met smaakstoffen, ongekookte
rijst, vlees of droge kokosnoot kan zelfs gevaarlijk voor vogels zijn.
Vogels hebben het meeste baat bij zaadjes, nootjes, insecten, larven,
wormen. Gewoon dat wat ze in de natuur kunnen vinden.
Uitwerpselen en ongedierte
Vooral duiven (en meeuwen) zijn berucht. Hun uitwerpselen vervuilen
alles: kleding, gebouwen, balkons, straten, auto’s enz. De stank is niet
alleen hinderlijk, maar de uitwerpselen trekken ook vliegen aan. Ook
vogelnesten (met motten, vliegen en stofluizen) kunnen problemen
veroorzaken door verstopping van afvoeren.
Roteb
Hebt u last van muizen of ratten? Bij de Roteb kunt u informatie
inwinnen over ongediertebestrijding en bestrijdingsmiddelen kopen,
tel 14010 (lokaal tarief).

BUURTKRANT OUDE WESTEN GEEN ZINNIG
MENS KAN NA 40 JAAR, NIET ZONDER
Praten over wonen in het Oude Westen
Een wijkdebat zonder discussiepartners
VERVOLG PAGINA 1

Zou er niet veel zorgvuldiger en
precieser gekeken moeten worden
naar de kwaliteit van de verschillende woningen en de wensen en
inzet van de zittende bewoners?
Twijfelpunten waren er in andere
straten ook. Genoemd werden
onveiligheid, horeca-overlast en
de stenige kwaliteit van de buitenruimte, gecombineerd met redelijk hoge huren voor de modale
verdieners. Een jongedame die
zich als ‘echt dorpsmens’ presenteerde, verlangde naar een geit in
de tuin. Iemand signaleerde het
probleem van de geringe doorstroming in het Oude Westen.
Ingekrompen huishoudens blijven
in te grote woningen wonen,
omdat ze door de huur

aanpassing voor een kleiner huis
vaak meer moeten gaan betalen.
Het gevolg is dat er vooral kleine
woningen vrijkomen en mensen
bij gezinsuitbreiding (samenwonen of kinderen) naar een woning
buiten de wijk moeten gaan zoeken. Een onderliggende irritatie
die af en toe de kop op stak, was
het idee dat de plannenmakers
kopers blijkbaar waardevollere
mensen vinden dan huurders.
Iemand vroeg wat Woonstad en
de Deelgemeente nou precies
voor mooie nieuwe dingen verwachten van een instroom van
welgesteldere bewoners. Over al
deze kwesties hadden we het die
avond met elkaar kunnen hebben, zowel principieel als praktisch. Maar dat mocht niet. Een
gemiste kans.

Samen door één deur
De Aktiegroep werkt samen met Woonstad
Rotterdam in het project ‘Samen door een Deur’.
We werken aan een betere afhandeling van klachten
over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We
hebben gemerkt dat huurders van een aantal dingen
niet goed op de hoogte zijn. Daarom starten we
met een nieuwe serie artikelen in de buurtkrant. We
geven tips over plezierig wonen in het Oude Westen,
onderhoud aan de woning, of het melden van klachten en storingen. Woonstad Rotterdam en de spreekuurgroep schrijven om en
om de artikelen.
Zo meldt u reparatieverzoeken
Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning? Meld het verzoek om reparatie via www.woonstadrotterdam.nl of neem contact op met het klantcontactcentrum via (010) 4408800
Heeft u uw verzoek gemeld en bent u niet goed geholpen? Kom
dan naar het spreekuur ‘Samen door een deur’ in de buurtwinkel,
Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van
14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen van
10.30 – 11.30 uur
Donderdagavond van
18.30 - 19.30 uur

Bevrijdingsdag.

65 jaar zijn voorbij gegaan.
Ieder jaar denkt men eraan.
Aan hen die voor ons vielen.
Eerbieding doet men knielen.
Kransen worden gelegd.
En in stilte een gebed gezegd.
Zij hebben hunleven gegeven,
Zodat wij in vrijheid kunnen leven.
Vrijheid is kostbaar en kwetsbaar,
om even bij stil te staan!
Dodenherdenking 4 mei, Bevrijdingsdag 5 mei
Tonny den Boer 5 mei 2010!

Extra camera’s op Nieuwe Binnenweg

Samenwerken in strijd
tegen overlast

Voorjaarsactiviteiten
in het Oude Westen
De hele wijk draagt bij aan de voorjaarsactie. Niet alleen gemeentelijke diensten,
maar ook bewoners organiseren leuke activiteiten met en voor het Oude Westen.
En er staat nog meer op stapel!

Op de Nieuwe Binnenweg worden rond de zomer op drie plekken extra camera’s geplaatst.
De camera’s maken deel uit van een pakket aan maatregelen om de overlast op de Nieuwe Binnenweg
te bestrijden. De maatregelen zijn genomen naar aanleiding van klachten van ondernemers.

Kom naar de straatspeeldagen
op 9, 16 en 23 juni!

Over twee maanden komen de
partijen opnieuw bij elkaar. Ze
zullen dan bekijken of de genomen maatregelen voldoende hebben geholpen. Of dat er andere
maatregelen nodig zijn.
Naast de afspraken die zijn
gemaakt tussen de politie, de
stadsmariniers en de ondernemers, is ook al een aantal resultaten te melden. Roosendaal:
“Overlastgevende panden zijn
gesloten en we hebben een ‘Top
10’ van dealers opgesteld. Van
deze dealers wordt een dossier
gemaakt. Op die manier kunnen
we ervoor zorgen dat ze voor langere tijd achter de tralies verdwijnen, als we worden opgepakt.”

“Ondernemers zouden al een
aantal maanden kampen met
overlast van jongeren die zich
bezighouden met het dealen van
drugs,” vertelt Roel Roosendaal,
teamchef van de politie in het
Oude Westen. “Ook zouden
bezoekers van de horecagelegenheden lastig gevallen worden en
in sommige gevallen zelfs beroofd
zijn.”Begin april hebben de
ondernemers een brief gestuurd
aan burgemeester Aboutaleb.
Nauwer samenwerken
“Die brief was voor het wijkteam
reden om de ondernemers uit

te nodigen voor een gesprek op
het bureau,” zegt de teamchef.
Twaalf ondernemers maakten
van de uitnodiging gebruik.
Tijdens de bijeenkomst, waar ook
de stadsmarinier aanwezig was,
zijn maatregelen afgesproken
om de overlast tegen te gaan.
Roosendaal: “Het wijkteam Oude
Westen geeft de plekken die dat
nodig hebben extra aandacht
tijdens de surveillances. Ook gaan
agenten dagelijks bij de ondernemers langs. Mensen die zich niet
aan de regels houden krijgen een
boete en ook mensen die doelloos rondhangen worden aangesproken.”
Ondernemers hebben toegezegd
voortaan direct met de politie
te bellen als ze iets verdachts
zien. Het wordt hen ook gemakkelijker gemaakt om aangifte
te doen. Ondernemers kunnen
een afspraak maken om langs te
komen op een moment dat het
hen uitkomt. Bovendien worden
de camera’s die al gepland waren
voor de Nieuwe Binnenweg rond
de zomer geplaatst.

Altijd aangifte doen
“En er zijn nog meer afspraken
gemaakt,” vult de stadsmarinier
aan. “De ondernemers gaan
voortaan altijd aangifte doen als
er sprake is van strafbare feiten.
Tot nog toe deden ze dat niet
altijd en dat is toch de eerste stap
om iets aan de problematiek te
kunnen doen. Voor de politie en
ook voor mij als stadsmarinier is
dat onhandig. Tenslotte is een
melding of aangifte voor ons
belangrijke informatie. Zo weten
we beter hoe het gaat in de
wijk.” Op het politiebureau aan
het Doelwater, naast het stadhuis
kan aangifte gedaan worden. Dit
bureau is zeven dagen per week,
vierentwintig uur per dag open.
Ook de teamchef benadrukt dat
het doen van aangifte belangrijk
is. “Als u ziet dat er iets strafbaars
gebeurt, doe altijd aangifte! Of u
ondernemer bent of bewoner, dat
maakt niet uit. De politie gebruikt
de informatie uit de aangiften om
te zien waar eventuele problemen
vaker voorkomen en om die problemen aan te pakken.”

Andere resultaten
“Naast het aanpakken van
drugsoverlast worden ook
andere vormen van overlast in
het Oude Westen aangepakt,”
zegt Nederveen. “Zo heeft
Stadstoezicht 14 boetes uitgedeeld voor verkeerd aangeboden
huisvuil en 26 keer een boete
geschreven voor fout parkeren.”
Ook heeft politie tijdens verschillende acties verkeersboetes
uitgedeeld, wildplassers beboet
en dronken mensen op straat
aangepakt. De stadsmarinier:
“Daarnaast heeft één persoon een
gebiedsontzegging gekregen en
vier mensen een waarschuwing
voor een gebiedsontzegging. Een
gebiedsontzegging betekent dat
iemand voor een bepaalde tijd
niet meer in de wijk mag komen.
Doet hij dat wel, dan wordt hij
opgepakt.”
De afgelopen maanden is er veel
gedaan. “Maar dat betekent
niet dat wij achterover gaan leunen,” benadrukken Nederveen
en Roosendaal. “We blijven hard
doorwerken, samen met iedereen
in de wijk!”

Drie woensdagmiddagen
van 13.30 uur tot 16.00 uur
Op drie woensdagen in juni
worden er straatspeeldagen
gehouden in het Oude Westen.
• 9 juni: (Korte) Bajonetstraat
• 16 juni: Saftlevenstraat
• 23 juni: St. Mariastraat
en Gaffelstraat.

Bewoners vegen hun
eigen straatje schoon
Op zaterdag 8 mei pakten bewoners van het binnenstraatje,
boven het Medisch Centrum
van de Sint Mariastraat/Gerrit
Sterkmanplein, hun eigen
straatje grondig aan. Zwerfvuil
werd opgeruimd, onkruid
gewied, plantenbakken werden
op orde gebracht en zelfs de
grote portiektrap aan de Gerrit
Sterkmanplein kreeg eindelijk
de broodnodige poetsbeurt.
De nieuwe portefeuillehouder
Buitenruimte Saïd Kasmi van
de deelgemeente Rotterdam
Centrum en Sati Yesildal van
Sonor kwamen nog polshoogte
nemen van de activiteiten en
werden ook aan het werk gezet.
Het eindresultaat mag er zijn. Het
prachtige binnenstraatje heeft
weer de uitstraling die het verdient; een verborgen oase in het
Oude Westen.

Rollerdisco een succes!
Dansen op skates. Kan dat? Ja
zeker! Dat lieten kinderen uit
de wijk zien op vrijdag 7 mei.
Buurtouders organiseerde samen
met een aantal organisaties een
rollerdisco voor kinderen. Door

Even voorstellen:

het slechte weer moesten de kinderen verhuizen naar de gymzaal
van de Augustinusschool, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Het werd een gezellige middag.
Naast skatelessen konden de kinderen ook knutselen of zich laten
schminken.

De voorjaarsactie vindt dit jaar
plaats van 24 april tot 24 juni.
Gedurende deze periode intensiveren verschillende partijen
onder regie van de deelgemeente
Rotterdam Centrum hun reguliere
inzet. Zo pakt Gemeentewerken
een aantal straten aan, zorgt

Waar kun je aan meedoen?
Je kunt in de ‘1001- nacht tent’
luisteren naar prachtige verhalen en sprookjes, skaten in een
mini-skatepark, meedoen aan
een boksles, stoepkrijtwedstrijd
en aan allerlei spelletjes zoals
stoepranden en blikjetrap.
Roteb voor extra schoonmaakacties, houden Politie en
Stadstoezicht meer controles en
is er ook aandacht voor groen- en
jeugdactiviteiten.
Bekijk alle foto’s en films van de voorjaarsactiviteiten op www.rotterdam.nl/
deelgemeentecentrum.nl

De buurtagenten van het Oude Westen

Actualiteitenoverleg
Kom ook en laat weten wat er speelt in de wijk!
Voor alle actieve mensen in het Oude
Westen starten wij (De Aktiegroep,
Woonstad, Sonor en de deelgemeente Rotterdam Centrum) het
Actualiteitenoverleg. Iedere eerste
vrijdag in de maand praten we elkaar
bij over alles wat er speelt in de wijk.

De bijeenkomst sluiten we af met een
borrel.
Wanneer: vrijdag 4 juni a.s.
Locatie:
Buurtwinkel van de Aktiegroep
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur

Meer informatie?
Neem dan contact op met
Peter Dekkers, gebiedscoördinator
Oude Westen bij de deelgemeente
Rotterdam Centrum: 010 - 267 23 50
of p.dekkers@bsd.rotterdam.nl.

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt

Bas Munne

buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Wim Rietveldt

buurtagent van de
Gouvernebuurt

meld misdaad anoniem

0800-7000
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Rotterdamse ondernemers trakteren
bezoekers op 3-daags evenement in
hartje centrum!

Vive le Binnenweg…!

Op zaterdagmiddag 26 juni tussen 13.00 en 17.00 uur wordt u
verrast door ca. 40 Franse en/of
sportieve karakters op de Nieuwe
Binnenweg tussen de ’s-Gravendijkwal en Eendrachtsplein.
De Levende Beelden tentoonstelling is in 2006 voor het eerst
gehouden. De achtergrond was
het streven van de ondernemers
van de Nieuwe Binnenweg om
een eigen evenement te organiseren, dat karakteristiek is voor
de straat en waarbij bezoekers
in een kalme sfeer kunnen flaneren, dwalen, een drankje nemen,

winkelen en vooral
zich verbazen.
Passend bij de ligging van de straat
tussen musea
en beeldenroute
Westersingel, is
gekozen voor het
thema kunst-meteen-knipoog. Daar
passen de kunstzinnige sculpturen van
de makers van professionele levende
beelden perfect bij.
De beelden, klassiek, modern, gek,
mooi, tragisch,
griezelig en altijd
verrassend, worden in de straat
geplaatst zoals een
tentoonstelling
wordt ingericht.
Ondernemers,
beeldenmakers,
bezoekers en bestuurders hebben
dit evenement direct in hun hart
gesloten.
In 2010 is het eerste lustrum. Om
dat te vieren willen de organisatoren de opzet verzwaren en
voor het eerst een thematische
tentoonstelling maken, waarbij
het Eendrachtsplein meer wordt
betrokken. De etalages worden
voor dit jubileum in samenwerking met Centrum Beeldende

Rotterdamse ondernemers trakteren bezoekers op 3-daags evenement in hartje centrum!
De Rotterdamse binnenstad is dit jaar van 23 t/m 25 juni het podium
voor sport, winkelen en eten & drinken. Drie dagen lang verwennen
de Rotterdamse winkeliers en horecazaken haar bezoekers met bijzondere activiteiten en vermaak, zoals een hele middag sportactiviteiten
van Le Grand Départ voor kinderen, heerlijke gerechten en drankjes tijdens het walking dinner XL en muzikaal talent op verschillende Open
Podia. Het evenement wordt afgesloten met een extra lange koopavond tot maar liefst 23.00 uur en een spetterend eindoptreden!
Kijk voor meer informatie, het volledige programma en speciale acties
op www.rotterdamisopen.nl

Le Grand Départ in Downtown
Rotterdam 12 juni t/m 4 juli

Kunst ingericht.
Het thema is, hoe kan het anders,
het sportieve evenement Le
Grand Départ. Dus een Fransman
met een baguette, een fietskar,
les Misérables, een Rococoechtpaar, een voetballer en zelfs
soldaten van Napoleon. Bezoekers
zullen de meest onverwachte
ontmoetingen komen te staan in
een vervreemding oproepende
winkelstraat en op een terras een
rare Franse ober treffen…

Moederdag in buurthuis de Overkant
9 mei is moederdag gevierd in
buurthuis de Overkant. De kinderen hebben de moeders verwend
met het klaarmaken van lekkere hapjes. Ze hadden ook hele
mooie kaartjes gemaakt, waarop
ze hadden geschreven waarom
hun moeder zo speciaal is voor
hun. De vrouwen konden hun
handen beschilderen met henna
en er werd gedanst en gefeest.
De moeders en de kinderen hadden het erg naar hun zin.
Vrouwen kunnen terecht bij
het buurthuis de Overkant voor
opvoedingsondersteuning, taallessen, sport, inloopochtenden.
Regelmatig hebben we themaochtenden waar voorlichting
wordt gegeven over diverse
onderwerpen.

Verhalentafel Nederland fotomuseum start
reis in Antonius Binnenweg

Voor meer informatie kijk op de
website:
www.centrumcentraal.nl of bel
telefoon 010 2861505 of kom
even langs op het Adrianaplein
24.

SENIOREN UIT HET CENTRUM OP EXCURSIE
Op 6 mei was het weer zover. Senioren uit het Centrum hadden hun jaarlijkse excursie. Dit keer
ging het naar een fietsenmuseum in Nijmegen en een imkerij in Heumen.Het was een leuke en
leerzame dag.

Op donderdag 1 juli 2010 arriveren wielerploegen in Rotterdam
voor de start van de Tour de
France om op zondagmiddag 4
juli na een kort rondje stad en
een officieel startschot voor de
1e etappe, te vertrekken richting
Zeeland. In de weken daarvoor
maakt Downtown Rotterdam zich
op voor deze Grand Départ.
Actieve ondernemers organiseren in samenwerking met
de gemeente een aantal aantrekkelijke evenementen om
Rotterdammers en bezoekers
feestelijk te ontvangen.
Die zondagmiddag na vertrek
van de fietsers, kunnen bezoekers
vanaf 12.00 relaxed chillen in
de Witte de Withstraat waar in
het kader van Le Jazz Downtown
een sfeervolle Jazzmiddag wordt
georganiseerd op de terrassen en
in verschillende kroegen.
Vrijdag 2 juli is de start van
het Départweekend op de
Nieuwe Binnenweg en op het
Eendrachtsplein. Vanaf 12.00
is het plein omgetoverd tot Le
Bistro Santa waar tot in de late
avonduren gegeten en gedronken kan worden omringd door
muziek en sfeerverhogende acti-

viteiten ook voor kinderen. De
winkels zijn volgens de Inside Out
gedachte tot 23.00 geopend en
op straat loopt levende muziek.
Zaterdag 26 juni vindt tussen
13.00-17.00 Vive Le Binnenweg
plaats, de vijfde editie van de
levende Beeldenroute die kwa
omvang en kwaliteit van de
beelden een internationale allure
toont. Deze route kent dit jaar
met name beelden rondom het
thema: Frankrijk en wielrennen.
Voor de opening hebben we een
spraakmakende Rotterdammer
benaderd.
Op zaterdag 12 juni wordt in
samenwerking met het Centrum
Beeldende Kunst de etalageroute op de Nieuwe Binnenweg
geopend. Rondom het Tourthema
leegt het CBK haar depot in de
etalages. Op het Eendrachtsplein
zal een speciale performance
rondom Santa Claus worden uitgevoerd.
Voor nadere info
Odile Hemmen 06-42139628
Anke Griffioen 06-20447614

Vrijwilligers gezocht
voor Dierenhof en Wijktuin
In het wijkpark
Oude Westen (tussen West Kruiskade
Nieuwe Binnenweg en
Gaffeldwarsstraat),een
park met bomen, struiken en grasveldjes,
liggen ook de wijktuin
en dierenhof. Dit zijn
bewoners/vrijwilligersprojecten, er zij kunnen
op dit moment nieuwe
vrijwlligers gebruiken.
De dierenhof is een klein
kinderboerderijtje met
schapen, geiten, kippen,
konijn en cavia’s. In de
weekende worden de
dieren door vrijwilligers
verzorgd.
De wijktuin is een siertuin
in een hoek van het park
met bloemenperken, vijver, moestuin, pluktuin,
zitje.
De tuin wordt grotendeels door vrijwilligers onderhouden en opengehouden.
Hebt u interesse en heeft u minimaal een dagdeel per week of per 2
weken beschikbaar? Kom dan snel eens kijken en praten. U kunt contact opnemen met de Buurtwinkel van Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3 tel. 4361700 en vragen naar Natalie Dupon en Wilma
Kruger. Of stuur een email: Wilma.kruger@gmailcom

Bij ons in de straat stonden
al een tijd wat huizen leeg.
Ze zitten in blokken waarvan Woonstad, toen nog de
Nieuwe Unie, zich al sinds
2003 afvraagt of ze nu wel of
niet moeten worden gesloopt.
De bewoners, die er nog
wonen, hebben nu wel een
huurgarantie van 5 jaar. Toch
voelen ze zich nog onzeker
over de toekomst van hun huis
en de vraag blijft, moet je nou
wel die nieuwe vloerbedekking
leggen of niet.
Ook zagen ze het niet zo zitten dat die huizen maar leeg
bleven staan. De oplossing
kwam. De bewoners mochten
van Woonstad nieuwe mensen voordragen. Voorwaarde
was wel dat het goede buren
zouden zijn. Iedereen was de
hennepplantages, burenruzies
en de dealers op de trap beu.
Ze wilden wat rust. Nou is
dat redelijk gelukt. De huizen
werden weer bewoond met
goede buren en de bewoners
waren tevreden, totdat een
huis waarvoor al iemand was
voorgedragen ineens in de
Woonkrant stond. Hoe kan dat
nou, er was toch een afspraak!
Bij Woonstad had iemand een
fout gemaakt, maar, zo werd
gezegd, we kunnen het niet
mee terugdraaien. Er komt nu
een nieuwe buur en iedereen
hoopt dat die ok is, maar de
vrouw die wij voordroegen,
zag het huis aan haar neus
voorbij gaan.

Fotoboek
Nieuwe
Binnenweg en
omgeving in
Vroeger Tijden
Op 9 oktober 2010
verschijnt er een nieuw
fotoboek over de Nieuwe
Binnenweg en omgeving
in Vroeger Tijden.
Het boek bevat 250
foto’s die een beeld
geven van de winkels en
straten die op de Nieuwe
Binnenweg uitkomen,
in de periode 1920 tot
1990. Ook verdwenen
bedrijfjes komen aan
bod, zoals houtzagerij
Baans, Bongers, smederij
Bos, autocenter Pietersen
en de Stereo beschuitfabriek. Intekenen voor
het fotoboek kan bij:
Tinus en Bep de Does,
Korte Kromhout 50,
3075 DM Rotterdam,
010-4855318 of 06
17821606.

In aanwezigheid van Mevrouw Albayrak(voormalig staatssecretaris van Justitie) en andere genodigden heeft op
maandag 10 mei de officiële opening van de reizende verhalentafel in Antonius Binnenweg plaatsgevonden.
Het Nederlandse Fotomuseum
heeft samen met Laurens
Antonius Binnenweg in 2008
verhalen van migranten verzameld. Door in gesprek te gaan
met groepen ouderen over hun
migratiegeschiedenis, hoopte het
museum bijzondere foto’s tegen
te komen waarbij de aandacht
vooral uitgaat naar de verhalende
kwaliteit van de foto’s. Naar aanleiding van foto’s uit de eigen collectie vroeg het museum de ouderen hun eigen migratieverhaal
met het museum te delen door
middel van foto’s. Uiteindelijk zijn
er vijf verhalen geselecteerd die
samen met de bijbehorende foto’s
verwerkt zijn in korte filmpjes,
die sinds 2008 te zien zijn in het
Nederlands Fotomuseum.

Maar verhalen horen bij de mensen in de stad en daarom is er
voor dit project een barokke
verhalentafel ontworpen. Hiermee
wil het Nederlands Fotomuseum
de verhalen naar de mensen toe
brengen. De tafel begint zijn
reis door Rotterdam in Laurens
Antonius Binnenweg, waarna het
zal doorreizen naar verschillende
locaties in Rotterdam, zoals de
Openbare Bibliotheek en andere
locaties van Laurens.
De verhalentafel bevindt zich in
de hoek naast de bar van
Laurens Antonius Binnenweg,
Nieuwe Binnenweg 33 en is tot
en met eind juni 2010 van 9.00
uur ‘s ochtends tot 21.00 uur ‘s
avonds toegankelijk voor iedereen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te kijken en te luisteren naar de persoonlijke verhalen over de migratietijd van
stadsgenoten.

Vogels voeren? Doe het niet!
Voert u de vogels ook weleens? Veel mensen vinden dat leuk, eendjes voeren met de kinderen of klein¬kinderen. Anderen
denken dat het nodig is. Maar die mensen vergissen zich. In Rotterdam krijgen vogels zo veel voedsel dat het problemen
oplevert.
Overdaad schaadt
Veel van het eten dat mensen op straat gooien voor de vogels, blijft
onaangeroerd liggen. Muizen en ratten weten hier wel raad mee. Als
deze knaagdieren goed worden voorzien van voedsel, worden er meer
jongen geboren. Het gevolg is dat er steeds meer zieke vogels komen
die er slecht aan toe zijn. Met nog meer ellende en overlast als gevolg.
Ongezond voor vogels
Het meeste voedsel dat vogels gevoerd krijgen is zelfs ongezond voor
ze. Ze eten te eenzijdig, ze hoeven niet meer zelf op zoek naar voedsel en ze blijven massaal in de buurt van de voederplaats. Margarine
of boter werkt laxerend. Zoutjes, eten met smaakstoffen, ongekookte
rijst, vlees of droge kokosnoot kan zelfs gevaarlijk voor vogels zijn.
Vogels hebben het meeste baat bij zaadjes, nootjes, insecten, larven,
wormen. Gewoon dat wat ze in de natuur kunnen vinden.
Uitwerpselen en ongedierte
Vooral duiven (en meeuwen) zijn berucht. Hun uitwerpselen vervuilen
alles: kleding, gebouwen, balkons, straten, auto’s enz. De stank is niet
alleen hinderlijk, maar de uitwerpselen trekken ook vliegen aan. Ook
vogelnesten (met motten, vliegen en stofluizen) kunnen problemen
veroorzaken door verstopping van afvoeren.
Roteb
Hebt u last van muizen of ratten? Bij de Roteb kunt u informatie
inwinnen over ongediertebestrijding en bestrijdingsmiddelen kopen,
tel 14010 (lokaal tarief).

BUURTKRANT OUDE WESTEN GEEN ZINNIG
MENS KAN NA 40 JAAR, NIET ZONDER
Praten over wonen in het Oude Westen
Een wijkdebat zonder discussiepartners
VERVOLG PAGINA 1

Zou er niet veel zorgvuldiger en
precieser gekeken moeten worden
naar de kwaliteit van de verschillende woningen en de wensen en
inzet van de zittende bewoners?
Twijfelpunten waren er in andere
straten ook. Genoemd werden
onveiligheid, horeca-overlast en
de stenige kwaliteit van de buitenruimte, gecombineerd met redelijk hoge huren voor de modale
verdieners. Een jongedame die
zich als ‘echt dorpsmens’ presenteerde, verlangde naar een geit in
de tuin. Iemand signaleerde het
probleem van de geringe doorstroming in het Oude Westen.
Ingekrompen huishoudens blijven
in te grote woningen wonen,
omdat ze door de huur

aanpassing voor een kleiner huis
vaak meer moeten gaan betalen.
Het gevolg is dat er vooral kleine
woningen vrijkomen en mensen
bij gezinsuitbreiding (samenwonen of kinderen) naar een woning
buiten de wijk moeten gaan zoeken. Een onderliggende irritatie
die af en toe de kop op stak, was
het idee dat de plannenmakers
kopers blijkbaar waardevollere
mensen vinden dan huurders.
Iemand vroeg wat Woonstad en
de Deelgemeente nou precies
voor mooie nieuwe dingen verwachten van een instroom van
welgesteldere bewoners. Over al
deze kwesties hadden we het die
avond met elkaar kunnen hebben, zowel principieel als praktisch. Maar dat mocht niet. Een
gemiste kans.

Samen door één deur
De Aktiegroep werkt samen met Woonstad
Rotterdam in het project ‘Samen door een Deur’.
We werken aan een betere afhandeling van klachten
over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We
hebben gemerkt dat huurders van een aantal dingen
niet goed op de hoogte zijn. Daarom starten we
met een nieuwe serie artikelen in de buurtkrant. We
geven tips over plezierig wonen in het Oude Westen,
onderhoud aan de woning, of het melden van klachten en storingen. Woonstad Rotterdam en de spreekuurgroep schrijven om en
om de artikelen.
Zo meldt u reparatieverzoeken
Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning? Meld het verzoek om reparatie via www.woonstadrotterdam.nl of neem contact op met het klantcontactcentrum via (010) 4408800
Heeft u uw verzoek gemeld en bent u niet goed geholpen? Kom
dan naar het spreekuur ‘Samen door een deur’ in de buurtwinkel,
Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van
14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen van
10.30 – 11.30 uur
Donderdagavond van
18.30 - 19.30 uur

Bevrijdingsdag.

65 jaar zijn voorbij gegaan.
Ieder jaar denkt men eraan.
Aan hen die voor ons vielen.
Eerbieding doet men knielen.
Kransen worden gelegd.
En in stilte een gebed gezegd.
Zij hebben hunleven gegeven,
Zodat wij in vrijheid kunnen leven.
Vrijheid is kostbaar en kwetsbaar,
om even bij stil te staan!
Dodenherdenking 4 mei, Bevrijdingsdag 5 mei
Tonny den Boer 5 mei 2010!
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Milton Madja (22) is geboren en getogen in het Oude Westen en wat hem
betreft blijft deze wijk zijn hele leven lang het centrum van zijn wereldwijde actieradius. Hobby, opleiding, beroep en toekomstdromen draaien
allemaal om sport.
Milton verhuisde van de
Kogelvangerstraat via de Van
Speyckstraat (voetballen op het
binnenterrein van het Mosblok)
naar de Bloemkwekersstraat.
‘Mijn moeder vond de
Bloemkwekersstraat rustiger, en
dat was beter voor mij. Later
kwam mijn oma in hetzelfde portiek wonen. Voor mij was dat
ideaal, ik ging elke dag bij haar
langs, zij was echt een hele lieve
oma.’ Milton zat op de Claes de
Vrieselaan op de basisschool, een
christelijke school, die een tijd
lang door de EO (Evangelische
Omroep) gevolgd werd. ‘Er zaten
meer kinderen uit het Oude
Westen op die school, dus ik
hoefde nooit alleen naar huis te
lopen.’ Daarna het City College.
In de brugklas was hij niet erg
serieus, hij ging maar net over en
zette toen de knop om. Vanaf dat
moment haalde hij goede cijfers.
Hij haalde het Havo-diploma en
ging door naar de Hogeschool
Rotterdam, de opleiding
Commerciële Economie. Dat was
flink wennen. Voor het eerst van
zijn leven zat Milton in een klas
met alleen ‘autochtone’ jongens,
en een paar meisjes, die het Oude

Westen alleen maar kenden van
negatieve berichten in de krant.
‘Mijn klasgenoten kwamen niet
uit Rotterdam-West. Er waren zelfs
studenten uit Wassenaar. Maar

ben aan sport en recreatie en heb
interviews gedaan met mensen
van alle leeftijdsgroepen, zowel
gebruikers als mensen die weinig
of nooit in Odeon komen. Er is

Ik speelde al tien jaar bij
Neptunus, toen ik bij Leonidas
Osman tegenkwam.
ook docenten zeiden: kom je uit
de buurt van de West-Kruiskade!
Daar durf ik na zes uur ’s avonds
niet rond te lopen. Dan voel je
je wel apart gezet. Er was één
Eritrese medestudent waar ik meer
naar toe trok. Gelukkig werd mijn
klas het tweede jaar gemixter.’
Milton wilde de opleiding
Sportmarketing en –Management
doen, maar kreeg het advies om
een bredere opleiding te volgen
en in het derde jaar in die richting te specialiseren. Dat heeft
hij gedaan en hij is afgestudeerd
op een skriptie over Odeon. ‘Ik
heb onderzocht welke wensen
en behoeften wijkbewoners heb-

niet echt iets mee gedaan, dat is
wel jammer maar ook begrijpelijk.
Ze zijn bij Odeon meer bezig met
het behoud van de voorziening
dan met het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten.’ Milton’s moeder Frida werkt al jaren in Odeon
en zelf viel hij wel eens in als er
iemand nodig was. Eerst alleen in
de catering, daarna op de sportinstuif op woensdagmiddag voor
kinderen van zes tot twaalf jaar en
de laatste jaren hielp hij mee met
de organisatie van het Odeonvoetbaltoernooi en het voetbaltoernooi van het 5 mei feest. ‘Het
thema van het 5-mei-toernooi is
respect, vrijheid, samenspel en
plezier. We hadden in Odeon

Een ware vogelvriend voedert niet
De werkgroep schoonmaakcampagne is een actie
begonnen om de ernstige duivenoverlast terug te dringen.
Op pad

Op 3 mei is de werkgroep op pad geweest
om plekken te bekijken waar duiven zich
ophouden.
Met stip is genoteerd het Adrianaplein: veel
duiven op vensterbanken in afwachting van
bewoners die eten komen strooien.
Op de Westersingel nog een hotspot.
Hier komt regelmatig een mevrouw die
brood ophaalt bij de winkeliers op de West
Kruiskade. Ze strooit niet alleen op het plein,

maar ook in de singel, waar weer ratten op af
komen. Er is geprobeerd om deze mevrouw
uit te leggen, dat ze dit niet moet doen, maar
hier helpt alleen bekeuren en dat gaat binnenkort gebeuren! Ook vragen we de winkeliers
om geen brood meer af te geven.
Wijkpark is de derde op een rij, terwijl bij de
Dierenhof even verder op een speciale broodbak staat voor oud brood voor de dieren.
De St. Mariastraat is ook zo’n plek, hier nestelen duiven op de balkons, maar hier wordt
binnenkort iets aan gedaan.

Duivenoverlast?

Dan kunt u naaldenstrips plaatsen op uw
vensterbanken. Deze zijn te koop bij de Roteb
voor 4 tot 7 euro per meter en 5 euro voor de
lijm. Deze strips zijn ongevaarlijk voor vogels.
In de buurtwinkel aanmelden.

Op donderdag 24 juni van 16 uur
tot 19.30 uur voor aanvang van het
Aktiegroepcafe kunt u zich aanmelden
voor de naaldenstrips.
Wij gaan dan subsidie aanvragen bij
Woonstad en Deelgemeente Centrum.
Wel moet u rekenen op een kleine eigen bijdrage.De Roteb is aanwezig voor allerlei info
ook over ander ongedierte.

teams in drie leeftijdsgroepen:
10-12, 13-15 en 16+. Allemaal
jongens die op straat voetballen
en naar de sportinstuiven komen.
Het winnende team gaat door
naar de regiofinale en als het daar
goed gaat naar de landelijke finale. Ik heb de drie teams begeleid,
een ervan is vorig jaar landelijk
tweede geworden. Zelf speelt
Milton al heel lang bij voetbalvereniging Leonidas. ‘Ik speelde al
tien jaar bij Neptunus, toen ik bij
Leonidas Osman tegenkwam. Hij
vertelde mij dat het een goede
club was en dat ik een goede
kans zou maken om daar landelijk, dus tegen betere clubs, te
gaan voetballen. Ik heb de overstap gemaakt en drie jaar in het
eerste elftal, zondag eerste klasse
gespeeld. Daar ligt de lat heel
hoog, je moet je elke keer weer
bewijzen. Ik speel nu in het eerste
elftal van de zaterdagafdeling, dat
is relaxter, maar we zijn dit jaar
gepromoveerd, dus het wordt
volgend jaar tweede klasse.’
Verre vakantiereizen
Na zijn afstuderen eind vorig
jaar kreeg Milton het aanbod om
sportbuurtwerker in het Oude
Westen te worden en dat was
te verleidelijk om te laten lopen.
‘Ik denk er wel over om verder
te studeren aan de universiteit.
Ik zou in twee jaar een mastersopleiding kunnen halen, maar ik
heb nog niet zo’n duidelijk idee
waarin. Verder gaan in commerciële economie ligt voor de hand.
Waarschijnlijk wordt het dat ook
wel, want dat kan een mooie
opstap zijn naar een marketingbaan voor een groot sportmerk,
Adidas bijvoorbeeld, dat lijkt me
echt een superbaan. Want op
een bepaald moment moet ik
een baan buiten de wijk gaan
zoeken. Door sporten en uitgaan
ken ik mensen uit heel Rotterdam
en samen met mijn moeder
heb ik veel verre vakantiereizen
gemaakt; dat doe ik nu ook met
mijn vrienden.
Toch blijf ik het liefst hier in het
Oude Westen wonen, lekker dicht
bij het centrum, en ik ken veel
mensen. Het is voor mij net een
dorpje, een vertrouwde plek.’

Oproep
Bewoners van het Oude Westen
U kunt iets doen.
1. Koop niet teveel eten, het kost u extra
geld en gooi de resten niet op pleinen.
Breng oud brood naar de dierenhof in
het wijkpark.
2 Hebt u een nest op balkon, verwijder
het. Als er al eitjes zijn, schud de
eieren, dan komen ze niet uit.
3 Meld duiven op pleinen, balkons etc.
bij de buurtwinkel
4 Koop speciale prikkers die duiven
weren, ze zijn te koop bij de Roteb
Voorbeeld in de buurtwinkel te zien.
5 Wilt u meedoen met de campagne
geeft u zich op bij Mimoun van Sonor
Opbouwwerk in de buurtwinkel
telefoonnummer 436 17 00.

Er is weer
plaats op de
naailessen.

Ieder maandag en donderdag worden er in het
gebouw van de Aktiegroep
Gaffelstraat 1 naailessen
gegeven door een gediplomeerd naailerares.
Tijden: maandagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur en
donderdagavond van 19.00
tot 21.00 uur.
Voor inlichtingen:
436.17.00 en vragen
naar Sati Yesidal.

Schone binnenstraat

De Heuvel werkt voor vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen en jongeren in Rotterdam.
De Heuvel geeft advies, cursussen en ondersteuning, zodat zij op een inspirerende en vakkundige
manier vorm kunnen geven aan hun jeugdwerk.
Ben je een vrijwilliger die projecten opzet voor
kinderen en/of jongeren?
Kijk dan op www.deheuvel.nl en wellicht dat we
je kunnen helpen met:
• het uitwerken van je idee
• opzetten van een programma

Zaterdag 8 mei hebben de bewoners, van het binnenstraatje boven
het Medisch Centrum van de Sint
Mariastraat/Gerrit Sterkmanplein,
hun eigen straatje grondig aangepakt. Zwerfvuil werd opgeruimd,
onkruid gewied, plantenbakken
werden op orde gebracht en zelfs
de grote portiektrap aan het Gerrit
Sterkmanplein kreeg eindelijk de
broodnodige poetsbeurt. Niet alle
bewoners van het straatje deden
mee, maar iedereen die meehielp
heeft flink de handen uit de mouwen gestoken. De kersverse porte-

Paradijskerk
viert 100jarig bestaan
met concert
op 26 juni
Aan onze Nieuwe
Binnenweg staat de
Paradijskerk met 18e-eeuws
houtgesneden interieur.
Het gebouw, rijksmonument (Ontwerp P.A.
Weeldenburg) bestaat 100
jaar en dat wordt gevierd.
Wilt u dit meevieren, uitrusten van de zeskamp,
de architectuurdag en/
of genieten van prachtige
muziek WELKOM bij het
CONCERT dat om 16.00
uur begint.
Met medewerking van de
St.Joseph- Cantorij o.l.v.
dirigent Wouter Blacquiere,
Suzanne de Kam, blokfluit
Cora Peeters, sopraan
Bert Roest, orgel
Annemarie Lottman, cello.
Er wordt muziek gezongen en gespeeld van o.m.
F. Mendelssohn en de
Rotterdamse componist,
A.B.H. Verhey
Paradijskerk, Nieuwe
Binnenweg 25, Rotterdam
Toegang vrij.

De Heuvel

feuillehouder Said Kasmi van deelgemeente Centrum en Sati Yesildal
van Sonor kwamen polshoogte
nemen van de activiteiten en werden ook nog even aan het werk
gezet om zo hun steentje bij te
dragen. Het eindresultaat mag er
zijn en het prachtige binnenstraatje
heeft weer de uitstraling die het
verdient: een verborgen oase in het
Oude Westen.
Aansluitend werd het unieke
gemeenschappelijke dakterras
opnieuw in gebruik genomen
door daar een barbecue te houden voor de bewoners. Enkele
bewoners hadden zich behoorlijk
uitgesloofd om daar iets speciaals
van te maken. Genietend van het
lekkere eten, drank en het fantastische uitzicht over de wijk en stad,
konden de harde werkers zichzelf
op de schouders kloppen voor het
gedane werk. Wel is te hopen dat
de volgende keer meer bewoners
zich aangesproken voelen om hun
eigen straatje schoon te vegen.
Koen Struik

UVV zoekt nieuwe vrijwilligers
Iedere dag verdient een glimlach!
UVV
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam
(UVV) bestaat dit jaar 65 jaar en
zet jaarlijks ruim 800 vrijwilligers
in bij instellingen (ziekenhuizen,
verpleeghuizen, welzijnsorganisaties) en hulpvragers thuis.
Voor mensen die aan huis of

•
•
•

contactleggen met organisaties in het
buitenland
informatie over het werken met speciﬁeke
doelgroep(en)
fondswerving

De Heuvel
Adviesbureau voor jeugd- en jongerenwerk
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam
www.deheuvel.nl 010-4132100

Basketball Unites! Wijkteam Oude Westen
De afgelopen weken hebben zo’n 14 kinderen iedere woensdag getraind in sporthal
Oostervant. Ze hebben goed hun best gedaan
en kunnen nu al aardig basketballen.
Dit project werd mogelijk gemaakt door de
subsidie bewonersinitiatieven Oude Westen en
basketballvereniging Divine.

Basketball’s Cool
Heb jij de trainingen gemist? Wil jij ook leren
basketballen? Dat kan! Het project wordt voortgezet in de vorm van Basketball’s Cool. Iedere
zaterdag tot de zomervakantie kun je terecht in
sporthal Oostervant voor basketballtraining. Van
11.00-12.30u is er training voor iedereen van 5
tot en met 12 jaar. Van 12.30- 14.00u voor 13
t/m 16 jaar. Vanaf 13.30 kunnen de senioren
terecht. De trainingen kosten 2 euro per keer.

het theater gaan.

Een dankbare glimlach kleurt
je dag !
Heeft u een paar uren vrije tijd
ziekenhuisbed gekluisterd zijn, is
over en wilt u deze inzetten voor
de vrije tijd van een medemens
iemand die wel wat hulp kan
enorm belangrijk. Het gaat daarbij
gebruiken? Meldt u zich dan bij
om contact met de ander, gewoon
ons. UVV heeft diverse vrijwileen paar uur per week een gezellig
ligersvacatures in de zorg en
praatje maken, ondersteuning bij
welzijn (o.a. gastvrouw, baliemeboodschappen doen samen wandewerker, chauffeur of ‘vrienddelen, een spelletje doen of naar
schappelijk contact’). Wij bemid-

delen u graag naar een voor u
fijne vrijwilligersplek en we blijven
u daarna begeleiden en ondersteunen.
Wij helpen u graag verder
Heeft u interesse om vrijwilliger te
worden? Neemt u dan contact op
met UVV:
010 – 413 08 77 of info@uvvrotterdam.nl. Voor meer informatie
en een volledig overzicht van de
vacatures: www.uvvrotterdam.nl

Buurtkrant
Oude Westen
geen zinnig
mens kan
zonder

Oude Westen viert op 1 juli Ketikoti en iedereen is welkom!
Herdenking, Bezinning, Viering,Ontmoeting,Gemeenschapszin..
Op 1 juli 2010 is het weer
zover. Het Ketikotifestival
ter viering van de afschaffing van de slavernij in
Suriname wordt gevierd.
Op 1 juli 1863 vondt dit
in Suriname plaats en op
3 en 5 juli de Nederlandse
Antillen en Kaap Verdische
Eilanden.
In het Oude Westen zal
deze viering plaatsvinden in
het Wijkpark naast Watt.
vanaf 12 uur zal er een aanbod van diverse activiteiten
zijn o.a workshops traditionele kleding, surinaams
koken enz enz.
Er is ook een parcours van
kramen met lekker eten,
kunst, hebbedingetjes en
nog veel meer.
Om 15 uur start er ook een

multiculturele muzikale
programmering welke tot
21.00 uur zal duren.
Voor de kleintjes zal er een
springkussen aanwezig zijn.
Des te meer reden om
met het hele gezin te
komen genieten.
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“SLECHTS DE NAMEN DER GROTE
DRINKERS LEVEN VOORT”
Een dag uit het leven van dichter-denker-dromer RIEKUS WASKOWSKY (1932-1977)
GEEN WOORDEN

(1970)

En als dan Feyenoord met 2-1 van Celtic
heeft gewonnen (Ajax mag de beker poetsen
zingen we vrolijk) en de eerste verkeersslachtoffers alweer zijn gevallen op de hoek
Nieuwe Binnenweg en de Gouvernestraat om
precies te zijn, of misschien waren het wel
niet eens de eersten, wie zal het zeggen?
-maar ik in elk geval de volgende dag alweer
door de stad banjer met m’n strooien hoedje
een ballonnetje en een lief geil trutje
zing ik schor maar tot tranen bewogen met alle
andere narren, stomme vaders en malle moeren
op het Stadhuisplein ons volkslied, dwz.
HAND IN HAND KAMERADEN!

Riekus. Hij staat tegen twaalven op..kucht..kijkt in
de spiegel – mager, grijze stoppels, flinke haviksneus
– poetst zijn tanden en slaat de deur achter zich
dicht. Op de Binnenweg wandelend (sloom, bruin
suède jek, sandalen, geruite pet) prevelt hij opeens
hardop: “MAAR JA !”

SOCIAL CLIMBING
Ik las laatst, dat
de arbeiders in hun
ondergoed slapen,
de burgers in pyjama
en nog hoger
slaapt men naakt.
Ik wil vooruit
-daarom slaap ik nu
voortaan naakt!

-door Andre Hart

JUNI 2010

ELFDE ELEGIE
Omdat ze het zo fijn vond, dat de ijsberen
wit zijn en van bosbessen houden, draaien we
‘Mingus, Oh Yeah’ op die hifi platenspeler in
luxe houten cassette met beschermkap, 4 snelheden en gevoelige naald.’

17
2

Jaargang 40

Don’t let them drop that bom on me, o Lord’
Don’t let them drop that bom on me, o Lord’
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Slopen en verkopen
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Vanmorgen hebben wij in het
Wilhelminagasthuis
ter gelegenheid van het jubileum van de Vara
een echte ouwe socialist ontleed.
Het was gek wat er allemaal tevoorschijn kwam:
halfvergane rode vlaggen, strijdliederen,
internationale broederschappen en solidariteit,
AJC een potje poepen en zes
geschiedenisboeken/door P. Quack (antiquarisch).

Zijn eerste biertje pakt Riekus in de zon op het terras van meneer Janvier’s poffertjeskraam (naast café
Timmer) waar ook de elegante, roodharige studente, Jos Koekman zit. –“JOSJE!!!” – “RIEKUS!!!”
Riekus zit Jos wel zitten. “Jossie, weet jij wat
soixante-neuf in het Frans is?”
Jos schaterlach weerkaatst over de Oude
Binnenweg…Zomer!
Aan de overkant: J.B. PARDOEL. Tapperij/Slijterij.
Een duistere, existentialistische pijpenla, waar de
klok al dertig jaar op tien voor drie staat en vele
kloeke borrels geschonken worden.

Riekus Waskowsky. Verzamelde Gedichten.
1985 -Bert Bakker.
Met dank aan : Paul Minnigh, Jos Koekman,
Ted Leer, Eddy Elsdijk, Japie Accordeon, Peter
Bulthuis en Rien Vroegindeweij.
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In plaats van de hersenen vonden wij: ‘Een verontrustend rapport over de afnemende belangstelling van de jongere generatie voor het dem.
Soc.’

Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1
Batavier Educatief Centrum
Basiseducatie Batavierenstraat 15-35
Bibliotheek, Gaffelstraat 59a
Dierenhof, Gouvernedwarsstraat 1
Gezondheidscentrum/SMDC, St. Mariastraat 75
Ondernemerstafel Scholingswinkel, Josephlaan 62
Stichting Jong, Mathenesserlaan 173, Gaffelstraat 61a
Ruilpunt, Gaffeldwarsstraat 34
Taaldrukwerkplaats, Gaffelstraat 61b
Turks Participatieplatform, Gaffelstraat 1
SBC Stichting Buurtwerk Centrum, Adrianaplein 24-26
Verpleeghuis Antonius Nieuwe Binnenweg 33
Wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman ‘s Gravendijkwal 24
Zorgcentrum Leeuwenhoek, West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
Speeltuin Weena
Tennispark Het Centrum

De Fles (later Miramar, zuid-oostkant
s’Gravendijkwal). Zag eruit als een kajuit. Visnetten,
gore glazen bollen en nepzeewier.
Die dichters zaten daar allemaal op elkaar te loeren.
Casper en Jules – Maat in het kwaad. Riekus wilde
graag in Gard Sivik publiceren, maar Cor en Sleut
vonden het niet de moeite waard. – Geen reden om
met elkaar aan de bar een pilsje te drinken.
“Mokkels lieten zich naaien op het biljart. Stond
beneden. Trappetje af.” – Ted Leer.
“De mensen hadden geen dubbeltje en een biertje
koste 35 ct.” – Fles-uitbaatster ANNA Vingerhoets.
Jos Koekman : “Ik danste nogal uitbundig, meestal
alleen, Riekus wou dansen, - werd ie kwaad omdat
ik te ‘alleenig’ met hem danste…
Frans Vogel was de goeroe – Kapotjes opblazen – ik
sloeg ze broodnuchter terug. Ik was 14, ik dacht dat
het ballonnetjes waren..
Je had de goudvinken en de artistiekelingen. De
goudvinken, mannen met poen, betaalden als we
‘leuk’ waren. Entertainen. Je had bijv. Rooie Koos:
‘Kom eens bij ome Koos, Jos…Hier’ – kreeg ik 10
gulden zakgeld..gaf ie me!”
AARS POETICA
(She got ev’rything she needs/she’s an artist,
she don’t look back)
Dichten is net als koken:/je pleurt maar wat in
de pan/als je koken kan.

Alarm
112
Politie/buurtagenten
0900 88 44
Klachtennummer
14010
Belastingtelefoon
0800 05 43
Bureau Rechtshulp
410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling
06 18500316
Deelgemeente Centrum 267 92 11
Stadsmarinier
T.Nederveen
267 22 00
Coördinatiebureau
Centrum
267 32 83
Crisiscentrum
476 39 44
Dierenambulance
415 56 66
Dierenbescherming
437 42 11
Eneco storingsdienst
467 40 00
Jeugdhulp
411 78 65
Kinderdagverblijven
412 26 22
Woonstad
440 88 00
Ombudsman
411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel
14010
Roteb
14010
Speelcentrum Weena
414 48 90
Kinderbescherming
413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartsenpraktijk
Maasstad
422 41 43

Van de straat
geplukt

Het was heel gezellig in Odeon, daar niet van. Het Oude Westen liet zich op dinsdag 18 mei weer eens van zijn beste kant
zien. De vijftig aanwezige bewoners waren het volledig eens over de hoofdpunten van de avond: We willen hier nog heel
lang blijven wonen en we vinden het een erg slecht idee als Woonstad de opknapbeurt van onze woningen gebruikt om ze
te koop te zetten. U leest het allemaal in het verslag op de website Aktiegroepoudewesten.nl
Woonstad en gemeente willen meer koopwoningen en duurdere huurwoningen, omdat ze denken dat de wijk daar beter
van wordt. Ze vergeten er alleen bij te vertellen hoe de wijk daarvan kan profiteren. We kunnen ons voorstellen dat eigenaar-bewoners beter voor hun huis zorgen dan Woonstad nu doet. Maar is dat voldoende reden voor zo’n uitverkoop?

12

10

18

9

Bij verzenslijterij “Woutertje Pieterse in Poëzie”
(Mauritsstraat) ontbijt Riekus met een bak koffie
(één klontje) en bespreekt de toestand in de
(poëtische) wereld met Leyn, Eddy, Rien.
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Maar ja…
kan ik nu eigenlijk nog
wel in de wasbak pissen?
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Toen typte ik op de schrijfmachine: Duino is
een dorpje aan de Golf van Trieste, waar het
goed elegieën schrijven was. Dit is de elfde, het
gekken-getal. Daarom (o Lord) laat ze toch alsjeblieft de bom niet op die arme witte ijsberen
gooien – en ook niet op de bosbessen
Riekus slingert terug over de Nieuwe Binnenweg
(S-bocht) naar stamcafé Hensepeter (hoek
s’Gravendijkwal). Na zessen veel schippers en bootwerkers daar. De ruige baas, Piet Hensepeter, en
z’n vriend zopen met zijn tweeën een dikke fles
Whiskey en 70 bier, en liepen dan broodjenuchter
naar buiten! Piet nam es een keer café Voigt over,
speciaal voor de jukebox. Dat was de (muzikale)
krent in de pap. Een SEEBURG jubileum model uit
1953. Speciaal gemaakt voor het 25-jarig bestaan
van de fa. Seeburg. Daarna stootte die de Voigt
gewoon door. Een enorme zuipschuit, die Piet
Riekus kreeg er honger van.
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De wijn was op, de schaakpartij verloren en m’n
ball-point uit die voordelige aanbieding met 25
centen/korting schreef ook al niet meer.

Dromen van een geitje

15
1

Dat was wel héél gevoelig, de dood – het wie,
wat, waar, hoe, waarom en wanneer, bijvoorbeeld…

Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl

Wijkpastoraat
Oude Westen
436.70.70
Gezondheidscentrum
Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns
436 77 70
Huisarts Erlings/Visser 436 55 30
Huisarts Hekman/Hipke 436 32 65
Huisarts Jacobs
436 92 41
Huisarts Metz
436 19 75
Herhaalrecepten
436 78 79
Fysiotherapeuten
436 21 27
ABC Dietisten Netw 06 43425690
Tandartsen
Oude Westen
436 21 76
St.Maatschappelijke Dienstverlening Centrum (SMDC)
Alg. Maatschappelijk
Werk
436 30 60
Sociaal Raadslieden
436 30 60
Hulpdienst/Wijkbus
Ouderen
436 90 47
Ouderenwerk
Servicepunt Senioren 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24
VraagWijzer
436 30 60
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Woonstad zegt het beste voor
te hebben met de wijk. Dat zal
best, maar met de sloop van 36
woningen in de Gaffelstraat en
het voornemen om 33 woningen in de Drievriendenstraat en
de Drievriendendwarsstraat te
slopen, wek je niet de indruk dat
je het beste voor hebt met de
bewoners.
Renovatie is een uitkomst, zolang
de opgeknapte woningen betaalbaar blijven. In de jaren tachtig
en negentig bleek dat haalbaar,
maar vandaag de dag staat
betaalbaar niet erg hoog op de
agenda van Woonstad.
Tegenwoordig is sprake van
een blinde verkoopwoede.
Na het renoveren van de
Zijdewindestraat (75 woningen)
werd vrijwel alles in de verkoop
gezet. De bewoners werden
afgescheept met slechts drie
huurwoningen. Van de nieuwbouwwoningen werd er geen een
verhuurd. In de Gaffelstraat werd
de hele boel zelfs al verkocht nog
voor er nieuwe huizen stonden.

‘Spraakmakend’ project

In de Gouvernestraat de
Gaffeldwarsstraat en de
Bloemkwekerstraat wilde
Woonstad een ‘spraakmakend’
project realiseren met woningen
en voorzieningen rond en in
het Wijkpark. Daarvoor moeten
Wijkgebouw Odeon, ruim 100
woningen en hun bewoners wijken. De laatste tijd is het overigens opvallend stil rond dat

‘spraakmakend’ project.
In de Bajonetstraat wil Woonstad
de nummers 168-226 slopen,
zodat ze op die plek een parkeergarage kunnen bouwen met nieuwe woningen erbovenop en een
ingang aan de Schietbaanstraat.
De 30 woningen die daarvoor
gesloopt moeten worden staan
echter niet leeg; daar wonen
mensen.
Woonstad wil bovendien ruim
220 gerenoveerde woningen in
de Bajonetstraat en een stuk of 60
in de Adrianastraat (even nummers) opnieuw renoveren, maar
dan op hoog niveau. Als ze klaar
zijn gaan ze in de verkoop. Ook
daar wonen mensen.
In de Sint-Mariastraat (97
woningen) wilde Woonstad iets
vergelijkbaars, maar daar staken de mensen een stokje voor.
Woonstad is nu op zoek naar
een andere benadering. De SintMariastraat helpt mee zoeken.
Wondermiddel voor de wijk
Woonstad heeft inderdaad het
beste voor met de wijk, maar
vooralsnog zijn ze vooral in de
weer met huizen en nieuwe
bewoners. Een groot aantal huizen wordt opgeknapt en nieuwkomers worden enthousiast uitgenodigd om er te komen wonen.
Daarbij wordt vergeten dat veel
nieuwkomers Het Oude Westen
beschouwen als het begin van
hun wooncarrière. Zodra ze dat
kunnen, verhuizen ze naar een
grotere woning, buiten de wijk of
buiten de stad.
Een van de nieuwe bewoners gaf

grif toe dat ze nu al droomde van
een huis met een stukje grond
om een geitje op te zetten.
Een van de oudgedienden vatte
de zaak minder romantisch en
nogal pessimistisch samen: “Die
mensen werken alleen maar. Die
zetten zich niet in voor de wijk.
Die moeten alleen maar poen
verdienen om dat huis te kunnen betalen. En die doen geen
sodemieter voor de wijk.” Hoe
pessimistisch ook, het maakt wel
duidelijk dat het aantrekken van
nieuwe bewoners niet door iedereen als wondermiddel voor de
wijk wordt gezien.

Leefbare wijk

De maand mei stond in het teken
van de herdenking dat Rotterdam
zeventig jaar geleden werd
gebombardeerd. Als we daar iets
van hebben geleerd dan is het
dat je een stad sneller verwoest
dan dat je die weer opbouwt.
In de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw is Het Oude
Westen met veel inspanning
omgevormd tot een leefbare wijk,
vooral voor de laagste inkomens.
Als Woonstad inmiddels iets heeft
kunnen leren dan is het dat in
deze wijk mensen wonen die
graag serieus genomen worden.
De medewerking en de instemming van de huidige bewoners
is hard nodig om tot resultaten
te komen. Woonstad doet er
dus goed aan om ons eerder bij
de plannen te betrekken en ons
beter te informeren. Het is niet
voldoende om per project wat
mensen aan de praat te houden

met halve informatie, vage verhalen en een onduidelijke planning.
We willen hier namelijk nog heel
lang blijven wonen.

Milton Madja

Praten over wonen in het
Oude Westen

Een wijkdebat zonder discussiepartners
De Deelgemeente en Woonstad
organiseerden in april/mei twee
wijkdebatten. De eerste ging over
de buitenruimte. Dat was een
avondje luisteren naar presentaties over een architectuurhistorische verkenning en een plan voor
een parkeeraanpak. De bewoners
mochten daar informatieve vragen over stellen. Daar hield niet
iedereen zich aan, maar een echt
debat werd het niet. De tweede
bijeenkomst ging over wonen.
Het was gelijk veel drukker in
Odeon, vooral met bewoners
van zogenoemde ‘ontwikkellokaties’, zoals de Gouvernestraat,
Gouvernedwarsstraat,
Bajonetstraat en Sint-Mariastraat.
Bewoners die al jaren in onzekerheid zijn over de plannen
voor hun huis. Ze hoopten op
een presentatie van en discussie over concrete voorstellen
en plannen van Woonstad en
de Deelgemeente. Niet alleen
over de eigen straat, maar over
het geheel. Want 450 panden
aanpakken en die voor een
groot deel in de verkoop zetten, heeft natuurlijk wel conse-

quenties voor de al aanwezige
Oudewestenaren. Te meer daar
er ook in andere straten vrijkomende huizen in de verkoop worden gezet. Maar het werd weer
geen debat, want dit keer was
het blijkbaar de bedoeling dat de
bewoners aan het woord kwamen
en mochten de professionals en
bestuurders alleen informatieve
vragen stellen. Bewoners moesten met elkaar in discussie: over
waarom ze wel en niet hun hele
leven in het Oude Westen zou
willen wonen en over de verkoop
van opgeknapte en nieuwe huizen. Veel aanwezige bewoners
wilden in de wijk blijven wonen
en diverse bewoners spraken hun
bezorgdheid uit over hun woontoekomst. Niemand was tegen
koopwoningen, maar zouden er
wel genoeg betaalbare woningen
blijven en betaalbare seniorenwoningen komen? Of heb je
gewoon pech gehad als je in een
ontwikkellokatie woont? Waarom
goede huizen afbreken?
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Het is weer zover! Zomerfeest Oude Westen op 26 juni 2010
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar in het Oude Westen het Zomerfeest georganiseerd. Tijdens het Zomerfeest is er een heuse rommelmarkt en wordt er wat lekkers
verkocht. En natuurlijk strijden de instellingen en organisaties in de wijk voor de wisselbeker tijdens de Zeskamp. Verschillende spelen worden uitgevoerd door de teams
uit het Oude Westen. Elk team heeft 10 spelers. Heel erg serieus en vol spanning
gaan de teams (instellingen en organisaties uit het Oude Westen) met elkaar de strijd
aan! Verleden jaar heeft WENK de beker gewonnen. Dus waar is de beker nu?
We hebben ons laten vertellen dat die veilig gesteld is…. De teams van verleden jaar
waren o a: de Aktiegroep, Huiswerkklas, Deelgemeente Centrum, de Leeuwenhoek,
Augustinusschool.
Voor informatie en deelname aan de Zeskamp kunt u terecht bij Roland Claver, Sport en Recreatie.

Wilt u informatie over het huren van een kraam?
Dan kunt u terecht bij de Aktiegroep (tel: 4361700).
Let wel op: de kramen mogen niet gehuurd worden voor
commerciële doeleinden.

