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IOSCOOP ARENA, de parel van de WestKruiskade, werd in 1931 gebouwd door Karl
Weisbard, ontsnapte in mei 40 aan Adolfs
bommenregen en beleefde in de jaren 50 hoogtijdagen, toen veel Rotterdammers tot wel drie keer per
week naar de bioscoop gingen. Met de introductie
van het zwart/wit televisie toestel eind jaren 50
werd dat begrijpelijkerwijs wat minder.
Ten tijde van de foto (1966) was de Arena een
regelrecht B-film Paradijs geworden: met cowboyknok-schiet-spion-dracula & Elvis-films als hoofdgerecht, en ‘Charade’, ‘Thunderball’, ‘Nevada Smith’
en ‘Alfie’ als de ‘A’ toetjes van dat jaar. En wat
dacht u van een titel als ‘De spion met het kanten
broekje’?
De West-Kruiskade was op dat moment vooral nog
een blanke winkelstraat in een verpauperde volkswijk. Met botsende jeugd (vetkuiven contra artistiekelingen), volkswagen kevers (zie foto) en buitengewoon veel mannen met stropdassen. Over de radio
klonk de nieuwe sound van de Beatles, de Stones en
Anneke Grönloh.
WHAT’S IT ALL ABOUT, ALFIE?
En dan die film op dat enorme affiche. ‘ALFIE, de
verleider’. Cult-acteur Michael Caine speelt de plat
Londens pratende charmeur Alfie. Een voortdurend
vrouwen bezwangerende, dwangmatige versierder
met bindingsangst. Alfie regelt abortussen, krijgt een
zoontje en moet rust nemen in een sanatorium vol
aantrekkelijke verpleegsters.
Het sterke aan de film is dat Alfie zich in bijna
iedere scene opeens direct tot de kijker wendt, het
verliefde gedrag van een van z’n meisjes uitlegt, en
zichzelf daarna snel schoon praat: ‘Those birds are
crazy ... can’t help that ... Its not my fault.’
Door ouwe en nieuwe moraal aan de hand van
verschillende vrouwelijke personages te schetsen,
raakt de film aan het hart van de swinging sixties
en de seksuele revolutie. ‘Seksueele Revolutie’ is
trouwens een term uit 1934. Niet iets wat pas in de
jaren 60 is uitgevonden.
SONNY ROLLINS
Direct na zijn ‘onderonsje met de kijker’ gaat Alfie
in een nieuwe scene dan weer op vrouwenjacht, wat
muzikaal aangegeven wordt door het ‘Theme from
Alfie’, gespeeld door tenorsaxofonist Sonny Rollins.
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Dezelfde Rollins die 2 maanden geleden nog als
81-jarige op het Northsea Jazzfestival stond.
De sardonische swagger van Rollins tenor achter
de beelden van Michael Caine rijdend door de
straten van Londen, klonk natuurlijk nog lang door
in de hoofden van de mannelijke bezoekers, als ze
weer buiten over de donkere Kruiskade liepen. Wat
me bracht op de volgende vraag.
BESTAAT ER EEN ROTTERDAMSE ALFIE?
Nou, daar zijn de meningen duidelijk over verdeeld. De ene helft zegt resoluut: ‘Nee, die bestaat
niet, Rotterdam had geen versierders’ en ‘Dat
zit niet in de Rotterdamse volksaard’. De andere
helft kwam grijnzend met een rijtje namen, die ik
hier maar niet zal noemen. Nou oké, eentje dan.
Buurtkrant lay-out man Han Snaayer kwam met een
echt Kruiskade ’66 voorbeeld: ‘SMOKY, een Jules
Deelder-achtig figuur. Mager, met een pikzwarte
vetkuif. Een macho-mannetje dat dacht dat hij iedereen kon versieren.’
TWEEDUIZENDTIEN
Kijken we vanuit 1966 naar het huidige 2010
dan vallen er 3 dingen op. (1) Vrouwen zijn uit
de keukenkast en ‘on top’. (2) Aids heeft het
onbekommerd rondneuken van de jaren 60 en 70
een flinke deuk gegeven en (3) een permanent
media bombardement van perfecte, gefotoshopte
Übermenschen maakt ons er niet gelukkiger op.
Alfie’s oeroude kunst van het versieren is veranderd
door SMS, mailen, twitteren en internet-daten. In
clubs als de bamboo Tiki-bar staart de helft van de
mensen naar een schermpje ter grootte van een
luciferdoosje.
Tot slot een regel uit Henk Bergs boek ‘Rotterdam
en het witte doek’ (uitg. Ad Donker, 1996), waar
ook de foto uit komt. ‘Vaak werd in de bioscoop het
eerste contact gelegd met de latere levenspartner.’
Anno 2010 ‘plakken’ we in een gratis openluchtpleinbioscoop waar je bovendien ook nog heerlijk
mag roken. Maar ja, dat is alleen eind augustus.
En dan denk ik, waarom maken we van Watt niet
gewoon weer een bioscoop? Cinerama zoekt nog
een nieuw pand.
door André Hart
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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

436.17.00
280.58.88
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38
241 02 28
436.57.30
225.08.44
436.08.97
436.17.00
286 15.05
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90
436 61 65

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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

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
Revalidatie Polikliniek
Antonius Binnenweg
2412986
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

COLOFON
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam Tel 436 17 00 Fax 436 39 40
www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
www.aktiegroepoudewesten.nl
Lay Out: Han Snaaijer, Fotografie: Marianne Maaskant,
Theo Sprundel, Han Snaaijer
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Leeuwenhart, Marianne Maaskant, Jan van den Noort, Wim Roovers,
Han Snaaijer, Joke van der Zwaard
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

Deze zomer hebben bewoners met medewerking van
Woonstad en sympathiserende
(landschaps)architecten het
sloopterrein Gaffelstraat 70-90
omgetoverd in een mooie tuin
met podium. We noemen hem
de Tussentuin, want over een,
twee of drie jaar zal de tuin
weer plaats moeten maken voor
heipalen. In de tussentijd zorgt
de werkgroep Tussentuin met
iedereen die mee wil helpen
voor een stukje groen in deze
stenige wijk. Een plek om te
tuinieren, te kijken, te zitten
en mensen te ontmoeten. Om
duidelijk te maken dat de tuin
bedoeld is voor alle bewoners
die ervan willen genieten,
organiseert de werkgroep in
augustus en september middagconcerten in de tuin: een
gevarieerd programma voor
jong en oud, met amateurmuzikanten en professionele bands
en muziek uit eigen wijk en

4 september:
Gevoelige snaren
Saz-leerlingen uit het Oude
Westen
Satya Mohkamsing, Indiase violist
met tablaspeler
Housseyin Ballili Quintet
11 september: klapboemtap-

alle windstreken. Akoestische
muziek, dus zonder elektrische
versterking en grote geluidsboxen.
Als deze Buurkrant uitkomt,
heeft de surprise act en de
feestelijke opening al plaatsgevonden. De surprise-act
van 21 augustus was een
optreden van het SurinaamsNederlandse orkest De Nazaten
met de Amerikaanse supersaxofonist James Carter. Zie
foto. Een droomopening van
Entertuinment. Op 29 augustus
werd de tuin officieel geopend
met het opensnijden van een
supertomaat, praatjes en optredens van het trio Purvis, Buijs &
Hekman en de Balcony Players.
Als u dat allemaal gemist heeft,
hebben wij één troost: u kunt
nog vier zaterdagmiddagen van
15:00 tot 18:00 uur genieten
(en soms meedoen):

doing!
Lance, comedian met poppen
Percussieworkshop voor kinderen
door Coen Aalbers
Tapdanceles van Constance, Trio
Met Constance
18 september: uit eigen tuin
Frans de Blanken/Arie Kuit combo

Foto: Wolbert van Dijk

Wijkorkest Oude Westen
Strijkersensemble Doro Sextet
City Safari Blues
25 september: grande finale
Lezen in de geheime tuin
trio Marcel Cuypers
Rotterdam Ska Jazz Foundation

Ook na september zullen er activiteiten plaatsvinden in de Tussentuin.
Zoals een dia-show van Alma Brevé met foto’s en portretten van tante
Anna, ex-bewoonster van Gaffelstraat 76b die eind jaren vijftig het
boomtakje plantte dat uitgroeide tot de grote populier. De werkgroep
denkt verder aan een workshop geveltuintjes aanleggen, een les natuurschilderen, schrijvers
uit de wijk lezen voor uit eigen werk en een beelden-tentoonstelling.
Ideeën en voorstellen uit de wijk zijn welkom.

Zie ook www.deTussentuin.eu

Kaseko-jazz: De Nazaten en James Carter
Op 21 augustus was er in de
tussentuin een surprise-act van
wereldklasse : De kaseko/jazz
formatie De Nazaten met gastster/saxofonist James Carter. De
gedeeltelijk Rotterdamse Nazaten,
die afgelopen najaar al met Carter
in de Doelen optraden en door
Suriname toerden, speelden
die avond op het Haarlem Jazz
Festival (Carter woont zelf in
‘Harlem’-New York). En in plaats
van ‘s middags de oefenruimte in
te duiken besloot de groep om
een ‘repetitie-concert’ in de tussentuin te geven.
De Nazaten spelen met een
gescheiden kaseko-ritmesectie
bestaande uit vier Nederlandse
Surinamers die de basis vormen
waarover vier multi-blazers een
polyfoon netwerk van eigen composities, jazzriffs en improvisaties
leggen. Het is ‘Lieve Hugo meets
Duke Ellington’ en van daaruit
verder.
Met de zon in de rug en zo’n kleine 80 bezoekers werd begonnen
met ‘Ma Aisa Go’. Diepe sonore

trillingen van Klaas Hekmans bassaxofoon, bluesy blazers en snelle
sousafoon van Patrick Votrian.
Skratyology, het titelnummer
van hun cd, kreeg een zonnige
calypso-sfeer door het kamalama
ritme, de langzaamste van de
kaseko-stijlen. Vooral James Carter
voelde zich als een vis in het
water en kreeg steeds meer last
van een goed humeur. Pikte het
geschreeuw van een buurtbaby
op met een minutenlange highend improvisatie, om vervolgens
naadloos over te gaan in ‘My window is a mirror’. Bigband-reggae
nummer ‘Nootkeval’ ging volgens
blazersbaas Keimpe de Jong over
dat ‘zeven mensen per jaar sterven aan het ontvangen van een
kokosnoot op het hoofd’.
Na acht nummers werd geëindigd
met de uitvoering van ‘The Carter
Kaseko’, speciaal voor deze bezetting gecomponeerd door Ronald
Snijders. Al met al een stralende
zaterdagmiddag in een gezellig
nieuw no-nonsens wijkpark.
André Hart

in dit nummer

Van de straat
geplukt
Gunno Zwakke

Wat
met
Watt?

James Carter met Charlotte van den Puttelaar-Pechler

Nieuws van de
Stadsmarinier
Oude Westen en
Deelgemeente
Centrum
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7
met de scholingswinkel van het
Albeda-College) een workshop
hoofddoeken vouwen; en veel
muziek. ‘Muziek is een goede
manier om jongeren bij het feest
te betrekken.’ De verhuizing van
het festival naar het Wijkpark had
te maken met vergunningen. ‘Het
binnenhalen van vergunningen
kost ontzettend veel tijd en energie. Ik heb voor de zekerheid nu
al vergunningen aangevraagd

Guno Zwakke:
‘Het multi-ondernemende
heb ik van mijn moeder

Guno Zwakke (43) groeide op in het Oude Westen, woont sinds dertien jaar aan de
andere kant van het spoor, maar is nog dagelijks in de wijk te vinden: als eigenaar
van de ticketshop in de Billboard Mall, als bestuurslid van de winkeliersvereniging
City Boulevard Rotterdam en als organisator van het Keti Koti Festival. Daarnaast
runt hij Dreamlife Events, een evenementenorganisatie.
Guno Zwakke verhuisde op vierjarige leeftijd van Paramaribo,
Suriname naar het Oude Westen,
Rotterdam. Hij zat op de Asch van
Wijckschool en woonde erboven.
Terugkijkend op zijn jeugd, zegt
hij: ‘In het Oude Westen worden
kinderen misschien wat eerder
geconfronteerd met de goede én
de kwade zaken in het leven. Hoe
zij uitgroeien tot volwassenen,
hangt echter in de eerste plaats
af van het zelfvertrouwen en het
verantwoordelijkheidsgevoel die
zij van huis uit meekrijgen.’ Na
het voortgezet onderwijs op de
Wolfert van Borsele werkte hij een
tijdje in de kledingzaak van zijn
moeder op de West-Kruiskade.
Daarna volgde hij twee jaar een
hogere beroepsopleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening en
werkte hij jarenlang als jongerenbegeleider in Gouda. Zijn liefde
voor de muziek leefde hij uit als
manager van een reggaeband en
als manager samen met Mildred

Cairo van Sabrina Starke. Sinds
twee jaar is hij fulltime ondernemer. ‘Veel verschillende dingen
naast elkaar doen, heb ik van mijn
moeder afgekeken. In Suriname
verkocht ze kranten op de markt
en begon ze na het halen van het
vakdiploma ook een schoonheidssalon anex kapsalon aan huis en
dat allemaal naast de zorg voor
haar gezin met zeven kinderen. In
Nederland heeft ze acht jaar een
kledingzaak gehad.

Keti Koti – De ketenen zijn
verbroken

Ook de trouw aan zijn Surinaamse
roots is hem met de paplepel
ingegoten. In 1992, Guno was
toen 24, organiseerde hij het eerste stedelijke Keti Koti Festival in
Rotterdam. ‘Op 1 juli 1863 werd
de slavernij in Suriname officieel
afgeschaft. In Suriname wordt dat
groot gevierd en is het een officiele vrije dag. Ik vind het belangrijk om die traditie in Nederland

voort te zetten. Niet alleen vanwege de verbondenheid van veel
Rotterdammers met Suriname,
ook om je als zwarte Surinamer
rekenschap te geven van je eigen
geschiedenis en om de volgende
generaties daarvan bewust te
maken.’ Op de dag vóór 1 juli is
er in de Laurenskerk een herdenkingsdienst. Op de feestdag vindt
behalve festivals ook de Bigi Spikri
(de grote spiegel), een optocht in
traditionele Surinaamse kleding,
plaats.
Voor een 24-jarige die net vader
was geworden, bleek de festivalorganisatie naast het gewone
werk toch iets te zwaar. Vier
jaar geleden pakte Guno’s broer
Ronny echter de draad weer op.
Hij organiseerde een Keti Koti
Festival op het Tiendplein. Dit
jaar organiseerde Guno het festival in het Wijkpark: met kramen
van Surinaamse organisaties en
ondernemingen, een workshop
grafity en (in samenwerking

voor 2011. Veel leuker en nuttiger
is het benaderen van ondernemers. Kijken wat zij willen en kunnen bijdragen en hoe het festival
over de hele West-Kruiskade kan
uitstralen. Dat sluit ook goed aan
bij mijn verantwoordelijkheid als
bestuurslid van de winkeliersvereniging van de Rotterdam City
Boulevard.’
Over de West-Kruiskade gesproken. Als overbuurman-ondernemer heeft Guno met lede ogen
het mislukken van Watt aangezien. ‘Ik zou het voor de stad en
voor de straat doodzonde vinden
als Watt als poppodium definitief
zou verdwijnen. Ik zie het liefst
een doorstart met een bredere
programmering. Naast grote
namen, wat ik goede reclame
voor de straat vind, zou zo’n
podium meer ruimte moeten
bieden aan talenten uit de wijk
en kleinschaligere voorstellingen.
Zoals vroeger de jazzavonden. De
combinatie met een filmzaal is na
het sluiten van Lantaren-Venster

komende tijd zijn ticketshop uitbreiden richting digitale verkoop.
‘Ik heb de zaak overgenomen.’
Hij had al een goede naam bij
festivalorganisaties. ‘Ik ga nu de
volgende stap zetten en daarnaast
tijd besteden aan het overdragen
van mijn kennis en ervaringen aan
jonge ondernemers.’

Op 26 juni 2010 was het weer
feest in het Oude Westen. Het
was de dag van de Zeskampen
de weergoden hielden er ook dit
jaar weer rekening mee. In talloze
kraampjes langs de kant werd
weer van alles aangeboden van
informatie, kunst, kleding, heerlijke hapjes tot zelfs echte honing
direct van de imker.
Iedereen had er duidelijk zin in,
maar ’s middags begon toch het
echte spektakel waar de meeste
toeschouwers voor gekomen
waren. De Oude Westen zeskamp. Met een record aantal
deelnemers werd weer gestreden om de Zeskampwisselbeker.
Onder de als immer bezielende
leiding van Rini werd er met veel
plezier en fanatiek gestreden voor
de 1e plaats. Lukte het bij het ene

Wonen aan het Park
Andere scenario’s bieden meer
kansen. Winkels doen het altijd
goed aan de West-Kruiskade.
Wonen aan het park ook. En
waren er geen plannen voor een
nieuwe sportvoorziening bij het
Wijkpark?
Eerst even terug komen op dat
wonen aan het park. Er zijn mensen die zeggen dat er meer woningen in het Oude Westen moeten
komen voor mensen die wat meer
te besteden hebben. Die stellen

Niemand hoeft de wijk uit!
Je kunt er nieuwe woningen bouwen en niemand hoeft de wijk uit!
Met een beetje geluk zijn er zelfs
mensen in de wijk die daarheen
willen verhuizen. Dan komen er
weer eens een paar woningen vrij.
Het is een financieel aantrekkelijke
gedachte, want al dat uitverhuizen
en overleg daarover met de zittende bewoners kost natuurlijk ook
handen vol geld.

We mogen niet uit het oog verliezen dat het pand destijds voor
één gulden (u leest het goed 45
eurocent) werd verkocht aan Fons
Burger van Nighttown, maar dat
het vervolgens een aantal keren
in andere handen is overgegaan.
De prijs die er vandaag de dag
voor wordt gerekend zal wel in de
miljoenen lopen. Vastgoedjongens
weten natuurlijk ook wel wat zo’n
locatie waard is.
Sportzaal
Ook voor een nieuwe sportvoorziening liggen hier kansen, met
name in de Gouvernestraat. Daar
is nu een kale gevel, te ver van de
West-Kruiskade om nog interessant te zijn voor winkels, maar
een sportzaal zou daar heel goed
kunnen. En die hoeft dan niet in
het park zelf te worden gebouwd.
Gecombineerd met woningen
erboven en winkels aan de WestKruiskade zou dat wel eens een
rendabel plan kunnen zijn.
Woonstad
Er moet iets gebeuren. Ik

De buurtbemiddelaars van
Buurtbemiddeling Rotterdam
Centrum helpen bij het oplossen
van problemen tussen buren.
Meestal leven mensen goed en in
harmonie als buren naast elkaar.
Soms gaat er iets fout en ontstaan er problemen door lawaai,
stank of rommel. Heeft u problemen met uw buren en komt u
er zelf niet uit? De buurtbemiddelaars helpen bij het uitpraten
van problemen en het afspraken
maken voor de toekomst. Heeft u
vragen of wilt u gewoon een keer
uw verhaal kwijt? Bel ons, u kunt
ook een e-mail sturen.
Buurtbemiddeling Rotterdam
centrum p/a De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54, 3014 AW
Tel 06- 1850 0316
centrum@buurtbemiddeling.org
www.buurtbemiddelingcentrum.
nl

En dat is
Daniaue Deira uit
Spijkenisse 7 jaar.
VAN HARTE
GEFELICITEERD
De prijs is naar je
onderweg

Samen werken aan plezierig wonen in het Oude Westen
De Aktiegroep werkt al weer drie jaar 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, het melden van klachten en storingen etc. Woonstad Rotterdam en
de spreekuurgroep schrijven om en om de artikelen.
Kom naar een van de spreekuren. Deze zijn in de Buurtwinkel van
de Aktiegroep Het Oude Westen op:

Dinsdagmiddag van
Woensdagochtend van
Donderdagavond van

Taalbal

proefles om kennis te maken met
de leraar en de cursus. Na afloop
van de proefles kunt u zich opgeven voor de hele cursus.
Kortom:
Voor wie: voor de man die denkt
dat hij zich steeds minder in de
Nederlandse taal kan redden en
sportief is.
Wat kost het: 10,- euro voor 10
lessen.
Waar: Sportzaal Odeon (Oude

Westen), Gouvernestraat 56d,
3014 PP Rotterdam
Wanneer: dinsdagochtend van
11.15 uur tot 12.45 uur.
Informatie:
Willem te Molder, Stichting
Buurtwerk Centrum,
Buurtcentrum De Overkant,
3014 XX, Rotterdam,
tel 010-286 1505
of 06-1291 7187.

SPIRIT 55+ HEEFT PLANNEN

onderdeel om een goede prestatie te leveren dan volgde er bij
het volgende soms een teleurstelling. Zo bleef het tot het eind een
spannende wedstrijd. Maar de
sportiviteit werd daarbij nooit vergeten. Rini wist van de bekendmaking van de winnaar weer een
evenement op zich te maken
en zo werd na veel hilariteit en
humor bekendgemaakt dat de
nieuwkomer: De scholingswinkel
van het Albeda College de beker
voor een jaar als trotse winnaar
mag tonen.
Tevreden gingen deelnemers
en toeschouwers naar huis in
de wetenschap dat we moeten
wachten tot de laatste zaterdag
van juni 2011 voor de volgende
Zeskamphappening.

Spirit 55+ is de organisatie van
ouderen in het centrumgebied
die wilen opkomen voor de
belangen van alle hier woonachtige 55plussers.
Spirit 55+ zet zich in voor het
welzijn van senioren en streeft
ernaar dat er voldoende en
geschikte voorzieningen zijn en
blijven voor ouderen die wonen
in het centrum van Rotterdam.
Onze Overleggroep Zorg &
Welzijn houdt zich de komende
tijd bezig met de ontwikkeling
van woonservicegebieden, wat
straks in het centrum, en dus ook
in het Oude Westen, aan de orde
is.
Binnen een woonservicegebied
moeten vooral de ouderen zo
lang mogelijk op een prettige
manier kunnen wonen en leven,
met alle gewenste en nodige
voorzieningen.
Vooral de ouderen die hier wonen
moeten bij de invulling en vormgeving daarvan van het begin af
aan betrokken zijn. En Spirit 55+
is een belangrijke belangengroep
om die betrokkenheid te organiseren. Spirit 55+ gaat daarom
binnenkort een algemene informatiebijeenkomst organiseren

Zaterdag 18 september: Oude Westendag
Foto: Henk Dieks

doe daarom een oproep aan
Woonstad om daarin het voortouw te nemen en te onderzoeken wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden zijn voor
planontwikkeling. Er ligt een kans

14.00 tot 15.00 uur
10.30 tot 11.30 uur
18.00 tot 19.30 uur

Er zijn mensen mensen die Turks en Marokkaans spreken.
Bel even, met de Buurtwinkel, wanneer deze er zijn.
tel nr. 4361700.

Ouderen, voel je jong! SBC
Rotterdam organiseert op dinsdagochtend van 11.15 uur tot
12.45 uur in sportzaal Odeon
de cursus Taalbal. Taalbal is een
nieuwe manier van Nederlands
leren terwijl je met andere mannen een zaalvoetbaltraining volgt.
Doe mee aan een cursus van 10
lessen en volg eerst een gratis

Zeskamp Oude Westen

Poppodium Watt aan de West-Kruiskade is failliet. De spullen worden geveild en
er blijft een leeg gebouw achter. De vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Paul
Claessens laat zijn gedachten gaan over de toekomst van die plek.
andere eisen aan een woning dan
de gemiddelde Oude Westenaar
die hier nu woont en tevreden
is met wat er is. Als je woningen
wil realiseren voor de ene groep
dan gaat dat vaak ten koste van
de andere. Want hoe je het ook
wendt of keert, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie komen minder woningen terug. Als nieuwe
Oude Westenaren instromen,
zullen oude Oude Westenaren dus
afscheid moeten nemen van de
wijk. Maar dat geldt niet voor de
plek waar Watt nu staat. Daar ligt
dus een buitenkans om het eens
een keer goed te doen.

Op de kleurplaat die in
het juli-nummer stond
kwamen
87 inzendingen binnen. De mooiste heeft
een prijs gewonnen.

Samen door een Deur

een plan uitgewerkt om te starten
met computercursussen voor de
in het centrumgebied woonachtige 55plussers. Als de financiering
rond is, laten we weten wanneer
we daarmee starten.

Wat met Watt?
Een nieuwe Poptempel?
De directe buren zien niets in
een voortzetting van de huidige
activiteiten. Sinds de opening van
Watt’s voorganger Nighttown
heeft de omgeving veel te stellen
gehad met geluidsoverlast, zowel
van de zaal als van de bezoekers.
Maar wat dan wel?
Het pand zelf heeft bewezen
ongeschikt te zijn voor grootschalige activiteiten waar veel volume
aan te pas komt. Als je zoiets toch
zou willen, moet je nogal wat verbouwen.

KLEURPLAAT

ook een optie. En de horeca zou
een keer goed moeten worden
aangepakt. Het mooiste zou zijn
als een ondernemer erin zou durven investeren. Subsidies brengen
allerlei verplichtingen met zich
mee, onder andere in de sfeer van
het personeelsbeleid, dat kan de
kracht uit een bedrijf weghalen
omdat je niet voor de beste man
op de juiste plaats kunt kiezen.
Zelf gaat Guno als ondernemer de

die je niet kunt laten lopen en
Woonstad is de partij die dat kan
doen. Wie weet valt er deze keer
ook nog wat te verdienen!
Paul Claessens

Al een aantal jaren organiseren
bewoners en organisaties een
Oude Westendag. Op zaterdag 18 september is het weer
zover. Dan ontmoeten de Oude
Westenaren elkaar in Odeon,
starten samen het winterseizoen
en praten over zaken die ons
allemaal aangaan.

Dit keer gaat het over de stelling
dat in het Oude Westen iedereen
de kans heeft om mee te doen
en er bij te horen. Hoe solidair
zijn wij met elkaar of worden er
in het Oude Westen ook mensen of groepen buitengesloten?
Heb je dat zelf wel eens ervaren?
Speelt je leefsituatie, bijvoor-

beeld gebrek aan geld, hierbij
een rol?
De gesprekken staan onder
leiding van Alia Azzouzi, die al
vaker onze discussies in goede
banen heeft geleid. Het debat
eindigt met de stelling dat meedoen ook betekent dat je jezelf

over woonservicegebieden voor
alle in het centrumgebied woonachtige 55plussers.
Binnenkort hoort en leest u hierover meer.
Onze Overleggroep Activiteiten
& Ontmoeting is bezig met de
voorbereiding van de jaarlijkse
Senioren(mid)dag. Het thema zal
dit jaar zijn ‘gezondheid en bewegen’. Dit jaar zal deze manifestatie plaats vinden op 4 november
in en rond het restaurant van
Antonius Binnenweg.
Ook heeft de Overleggroep
samen met het SBC en Toer IP

moet laten zien. Iedereen heeft
iets bijzonders en mag zich laten
zien. Wie is daarbij jouw rolmodel? Alle aanwezigen worden
uitgenodigd om mee te doen
met het debat en hun talenten
te tonen.
Na het debat is er een markt van
mogelijkheden. Vele organisaties
zijn uitgenodigd om te laten zien
wat zij de wijkbewoners te bieden hebben, zodat ze goed kunnen participeren. Het gaat daar-

Als u, als 55plusser wilt opkomen
voor uw belangen en voor die
van andere senioren, meldt u dan
aan en doe mee!! U kunt u opgeven voor een van de overleggroepen of aan ons doorgeven dat
u belangstellend bent en op de
hoogte wil worden gehouden. U
kunt ons uw ideeën laten weten
of dat u onze organisatie op een
andere manier van dienst wil zijn.
Wilt u zich opgeven of wilt u
meer weten over Spirit 55+? Bel
ons, mail ons, schrijf ons of maak
een afspraak om langs te komen.
Telefoon: 06-2484 9602, e-mail:
info@spirit55plus.nl. Ons adres
(Trefpunt) is: Zoutmanstraat 4
(de rode toegangsdeur en dan
achteraan op de galerij van de 1e
etage). U kunt natuurlijk ook op
onze website kijken:
www.spirit55plus.nl

bij om mantelzorg, schuldhulpverlening, armoedebestrijding,
thuisadministratie, enzovoort.
En natuurlijk maken we er ook
een feest van met optredens en
lekkere hapjes, gemaakt door
buurtbewoners. Voor de kinderen is er een speciaal programma
met veel spel.
Kortom: zorg dat je erbij bent:
18 september van 16:0020:00 uur in Odeon.

6

3

Activiteiten in Taaldrukwerkplaats Centrum

wassenen gegeven.Schrijfervaring
is niet vereist. Deelnemers
moeten zich van tevoren opgeven
voor de workshops. Maandag 6
september ‘Op verhaal komen’,
dinsdag 7 september ‘Gedichten
schrijven’, woensdag 8 september
‘Een goede afloop of een open
einde?’, donderdag 9 september
‘Poëzie de inspiratiebron’, vrijdag
10 september ‘Tekst en beeld’.
Kosten 5,- per avond.
UÊ-V ÀvVÕÀÃÕÃÊÛÀÊÛÜ>Ã
senen:
Op maandag 6 september start
de schrijfcursus voor volwassenen
‘Open je hart’. De cursus gaat
over de weg die eenieder aflegt.

UÊvÌiÀÃÕiÀÃV Ê
Taaldrukken voor docenten:
14 en 15 september tussen 10 en
16 uur wordt in de Taaldrukwerkplaats wederom een tweedaagse
‘Aftersummerschool Taaldrukken’
gegeven; die is bestemd voor
leraren, medewerkers van bibliotheken, schrijvers, grafisch vormgevers e.a. kunstenaars die zelf
met groepen willen Taaldrukken.
Taaldrukken is literatuur educatie
en zelf schrijven; eigen teksten
communicatief maken door ze
vorm te geven in de breedste zin
van het woord om ze naar buiten
te brengen.
UÊ ÕÀÃÕÃÊ«ÀiÌiLiÊ>iÊ
voor leerkrachten:

Taaldrukwerkplaats
ma: Kinderboekenweekproject
2010 ‘De busreis in beeldtaal’.
Kosten 2,50 per leerling
info@taaldrukwerkplaats.nl
UÊ6>ÕÌÊÌÃ«>}ÊÃV À
jven is een schrijfcursus voor
volwassenen:
U kunt u zich al inschrijven voor
de cursus ‘Rust om te schrijven’

Gaffelstraat 61 B
(naast de Bibliotheek)
3014 RC Rotterdam
tel/fax 010-4360897
info@
taaldrukwerkplaats.nl

De week van het schrijven
De week van het schrijven is van
6 t/m 10 september en draagt
het thema Van Au tot Zzz.

Beter Nederlands leren met taaldrukken
en omgaan met de computer
Vanaf 25 augustus hervat de Taaldrukwerkplaats de lessen ‘digitaaldrukken’ op de woensdagochtend van 10 tot 12 uur voor
vrouwen. U ervaart hoe u met taaldrukken beter Nederlands leert
spreken, begrijpen en schrijven en hoe u de zelf geschreven teksten
communicatief kunt maken door ze op de computer te verwerken
zowel in tekst als in beeld. Kosten 10,00 voor 10 lessen. De cursus is bedoeld voor vrouwen die inburgeringcursussen volgden, bij
wie het Nederlands wat is weggezakt of die al Nederlands spreken
maar beter willen leren formuleren, schrijven en ervaring opdoen
met de verschillende computerprogramma’s. Ook anderen die hun
(Nederlandse) taalgebruik willen oppoetsen en leren omgaan met
de computerprogramma’s zijn welkom.
UÊDe Taaldrukwerkplaats wil nog een zelfde cursus starten voor
mannen, mits hiervoor voldoende animo bestaat. Bent u een van
die mannen die hiervoor interesse heeft neemt u dan alstublieft
contact met ons op (010-436 0897) De cursus voor mannen vindt
waarschijnlijk plaats op donderdagmiddag, maar kan ook in de
avond worden gegeven.

DE MEDEWERKERS VAN DE TAALDRUKWERKPLAATS

Zo trots als een pauw
Sommige kinderen hebben moeite
om vriendjes te maken en voor
zichzelf op te komen.
Er zijn kinderen die pesten of
gepest worden. In Buurthuis
de Overkant (Adrianaplein 24,
Rotterdam) start 16 september de
training ‘Zo trots als een pauw’.
Dat is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8 tot 10
jaar. De training is op negen donderdagen van 15:45 tot 17:15

uur. Voor de ouders zijn er drie
bijeenkomsten aan verbonden,
zodat zij ook tips kunnen krijgen
hoe ze hun kind het beste kunnen
helpen om steviger in de schoenen te staan.
Als u meer wil weten, bel dan
Jolanda Huizinga (projectmedewerker opvoedondersteuning SBC;
06-2785 5276). Opgeven voor 7
september.
De training is gratis.
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UÊ6>ÊÃV ÀÛiÊÌÌÊL`i]Ê
een cursus kunstboek maken
voor volwassenen:
Voor iedereen die geniet van verhalen en wil spelen met woorden
en beelden is er de cursus ‘Zelf
een boek maken’. Schrijft u in
en neem deel aan deze cursus!
Uw creatieve vermogens worden
aangeboord. De cursus wordt
gegeven op maandag tussen 10
en 12 uur, hij start op 25 oktober
en loopt tot 22 november. Aan
het einde van deze cursus neemt
u uw zelf geschreven, geïllustreerd en handgebonden unieke
boek mee naar huis. Kosten 45,-.

En verder?
UÊ iiiiÊ>>Ê iÌÊ"Õ`iÊ
westen Kinderdebat:
Op de Oude Westendag 18 september organiseert de Taaldrukwerkplaats een Kinderdebat,
voorafgaand aan het debat voor
Volwassenen. Conclusies en
standpunten uit het Kinderdebat
worden meegenomen in het
debat voor Volwassenen.
Leerlingen uit de groepen 7 en
8 van het basisonderwijs kunnen
in de Taaldrukwerkplaats een
korte training debatteren volgen
op woensdagmiddag 1, 8 en 15
september van 12:30 tot 13:30
à 14:00 uur. Leerlingen uit het
Oude Westen die graag hun stem
willen laten horen en een mening
hebben over wonen en leven in
het Oude Westen, zijn hiervoor
van harte uitgenodigd. Geef je
snel op bij de Taaldrukwerkplaats
of op school! Maximaal 12 leerlingen kunnen deelnemen aan de
debattraining. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. Natuurlijk zijn
alle andere bovenbouw leerlingen
en hun ouders van harte uitgenodigd op 18 september in Odeon
(zie het artikel over de OudeWestendag in deze Buurtkrant)!

voor volwassenen die start op 1
november. Het is een schrijfcursus voor mensen die niet de rust
of de tijd nemen om zichzelf te
uiten. Elke les start met een aantal
ontspanningsoefeningen, zodat u
in een gevoel van rust, vrijuit de
woorden kan laten stromen. In
die speciale sfeer komt als vanzelf
uw eigen verhaal naar buiten.
Uw neemt een cadeau van uzelf
mee naar huis waarvan u niet had
verwacht dat het in u zat. Kosten
45,-
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UÊ-«iV>iÊiÃÃiÊÛÀÊ`iÊ
Kinderboekenweek: In de
weken voorafgaand aan de
Kinderboekenweek biedt de
Taaldrukwerkplaats groep 5
en 6 van de basisscholen twee
lessen aan en een presentatie in
de Kinderboekenweek zelf. Het
onderwerp is beeldtaal in boeken.
De lessen worden gegeven door
illustratoren. Leerlingen kunnen
meedingen naar een gouden of
zilveren penseel. Hun kunstboeken worden tentoongesteld in de
bibliotheek. In de Kinderboekenweek zelf is de feestelijke
opening. Schoolklassen kunnen
zich inschrijven voor het program-

Ik durf er wel voor uit te komen,
opstaan is ‘s morgens niet mijn
meest geliefde bezigheid. Zeker
als het van dat grijze weer is,
zonder een straaltje zon, dan wil
ik me nog wel eens omdraaien.
Wat altijd een grote stimulans
is om er uiteindelijk toch maar
uit te komen is behalve dat de
buurvrouw koffie komt drinken,
een lekkere warme douche. Nou
woon ik al heel lang in het huis
waar ik nu woon en heb sinds
het begin een warmwaterboiler. Dat is een apparaat waar
iedere nacht 80 liter water wordt
opgewarmd met het voordelige
nachttarief. Altijd tot mijn tevredenheid. Behalve als er bij de
ENECO een probleempje is. Het
komt namelijk regelmatig voor
dat er in de schakelkast hier in
de straat een relais of zoiets blijft
hangen want dan warmt mijn
boiler ’s nachts niet op. Ik kom
dan ’s morgens slaperig naar de
badkamer en denk dan lekker bij
te komen onder de warme straal,
maar moet dan ineens klaarwakker een sprong maken. Nou ja
eigenlijk een sprongetje op mijn
leeftijd. Want het water is dan
koud. Dan begint de ellende.
Bellen met de storingsdienst. Alle
gesprekken worden opgenomen
dus de jongens en meisjes aan
de telefoon zijn uiterst beleefd.
Begrijpen doen ze het probleem
niet, ook al zeggen ze dat ze
alle begrip hebben. U kunt de
knop toch omzetten vragen ze
verveeld. Ja, zeg ik dan voor de
zoveelste keer, als er een knop op
zat zou ik dat zeker doen, maar
die zit er niet op en bovendien
zou ik me dan met een duur
dagtarief douchen. Kunt u er
geen knop op maken is dan de
volgende vraag. Nee, zeg ik dan
geduldig, dat gaat niet. Mensen
die het helemaal niet begrijpen,
ook al zeggen ze van wel, suggereren dat ik dan maar een
nieuwe boiler moet kopen waar
wel een knop op zit. Ik probeer
ook nog uit te leggen dat ik weet
dat het een blauwe schakelaar is
in de relaiskast die omgezet moet
worden (gehoord van een vriendelijke monteur), maar vriendelijk
zeggen ze dan, dat is een andere
dienst, daar weten wij niets van.
Je voelt ze vriendelijk denken,
wat een zeurpiet. Omdat ik toch
afhankelijk van ze ben probeer ik
nog even te vragen of het deze
keer weer zes weken gaat duren,
maar ook dat is een andere
dienst. We wachten maar weer
af, misschien moet ik me maar
douchen met een trui aan. Als
jullie me gaan ruiken wel graag
waarschuwen.
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UÊ ÕÀÃÕÃÊ}i`V ÌiÊÃV ÀÛiÊ
voor kinderen:
Op woensdag 8 september start
ook de cursus ‘Poëziepret’. De
cursus is bedoeld voor kinderen
die van gedichten houden. Hij
wordt wekelijks gegeven tot
3 november tussen 14:00 en
16:00 uur door een docent van
de SKVR Schrijversschool, in
Taaldrukwerkplaats Delfshaven
(wijkgebouw Pier 80). De kinderen kunnen zich ook opgeven
bij Taaldrukwerkplaats Centrum.

De cursus ‘Prentenboek maken’
is voor leraren die zelf met hun
leerlingen een prentenboek willen gaan maken. De 3 lesavonden
zijn wekelijks van 16 september
tot 30 september van 19 tot 21
uur. Ook andere belangstellenden
zijn welkom.
Kosten inclusief lesmateriaal 60,-

6&37/

UÊ-V ÀvÜÀÃ «ÃÊÛÀÊÛ
wassenen:
In de week van het schrijven worden ‘s avonds (19:00 tot 21:00
uur) ‘Schrijfworkshops’ voor vol-

De reis door het leven en minder
die van de bestemming.
Wanneer wordt u geraakt, welke
geuren en beelden horen hierbij en wat voelt u dan precies?
In deze lessenreeks schrijven
deelnemers over wat hen raakt.
De inspiratiebron om te schrijven wordt gevormd door de
zintuigen. Objecten, beelden en
geuren die belangrijk zijn voor
de deelnemer. Tijdens de cursus
maakt u zelfs een schrijfwandeling
in de buitenlucht! De meest treffende teksten worden gebundeld
in de vorm van een boekje. Deze
cursus is wekelijks tot 11 oktober
en wordt gegeven van 10 tot 12
uur. Schrijfervaring is geen vereiste. Kosten 52,-.

;.'-<

Vanaf 1 september is
het E-centrum van de
Taaldrukwerkplaats weer
geopend voor leerlingen
uit groep 6 t/m 8 van de
basisscholen. Zij krijgen
begeleiding bij het maken
van werkstukken, boekbesprekingen, spreekbeurten
of PowerPoint-presentaties
voor school. Wel van
tevoren inschrijven bij de
Taaldrukwerkplaats of via
e-centrum@hotmail.com

De Taaldrukwerkplaats heeft die
week allerlei activiteiten en start
enkele cursussen, zoals:
UÊÀ>ÌÃÊiÃ>}ÃÜÀ
shops Taaldrukken voor
schoolklassen:
Van 6 tot en met 10 september
zijn overdag gratis kennismakingsworkshops Taaldrukken voor
schoolklassen. U kunt zich hiervoor met uw groep opgeven,
maar wees er snel bij! 010-436
0897 of 06-2425 0261.
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E-centrum open:

Wederopbouw, krotopruiming en
wijksanering (2)

stations
straten 1940
diergaarde 1940
nieuwe straten
nieuwe bebouwing
© Jan van den Noort, Rotterdam 2010

Rotterdam heeft al sinds 1847
een spoorwegverbinding met
Amsterdam. Rotterdams eerste
spoorwegstation lag vlakbij het
huidige Hofplein, maar het was
veel kleiner. Het droeg de naam
Station Slagveld, naar een open
veld tussen het station en de stad.
In 1855 legden twee spoorwegemployees bij dat station een tuin
aan met watervogels en fazanten.
Die tuin viel bij passanten blijkbaar erg in de smaak, want het
initiatief werd overgenomen door
een vereniging en verblijd met

aanzienlijke financiële steun. Met
adviezen van tuinarchitect J.D.
Zocher werd het tuintje omgetoverd in een vrij grote planten- en
dierentuin, die uiteindelijk tot
aan de Beukelsdijk zou reiken. In
1857 werd de diergaarde officieel
geopend.
De tuin werd in het noorden
begrensd door de spoorlijn en
in het zuiden door een singel,
die om voor de hand liggende
redenen Diergaardesingel werd
genoemd. Ten zuiden van die

singel werd omstreeks 1900
Het Oude Westen aangelegd.
De Bloem-, de Akelei- en de
Palmdwarsstraat werden ook vernoemd naar de diergaarde.
Daar waren immers niet alleen
dieren te bewonderen, de diergaarde beschikte ook over een
fraaie bloementuin; palmen ontbraken evenmin.
De diergaarde was aanvankelijk
een nogal deftige aangelegenheid, niet iedereen was er welkom. Daar flaneerden slechts
buitengewoon chique mensen
en maar heel af en toe werd de
tuin opengesteld voor Jan en
alleman. In de jaren twintig van
de twintigste eeuw werd duidelijk
dat de diergaarde zich niet langer
kon veroorloven om zo kieskeurig
te zijn. Om te voorkomen dat de
diergaarde in financiële moeilijkheden geraakte, moest de directie
een breder publiek welkom heten.
Om diezelfde reden werd kort
daarop ook overwogen om de
diergaarde elders onder te brengen. In 1937 viel het besluit om
de dure plek bij het station te verlaten en de tuin te verkassen naar
de toen nog vrijwel lege polder
Blijdorp.
Die verhuizing was extra interessant omdat het mes aan twee
kanten sneed. De diergaarde
kreeg in Blijdorp voldoende
ruimte om verder te groeien. De
vrijgekomen grond bij het station
kon worden benut voor de bouw
van een moderne stadswijk en de
aanleg van een flinke weg van het
Hofplein naar Spangen, langs het
station en aansluitend op de nieuwe Maastunneltraverse van ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan.
Eind 1939 ging de tuin definitief
dicht en in mei werd de verhuizing aangevat. Een week later
was Nederland in oorlog. Op 14
mei 1940 werd het centrum van
Rotterdam gebombardeerd en
gingen ongeveer 25.000 woningen verloren. De diergaarde kreeg
enkele voltreffers en de directie
zag zich genoodzaakt om de verhuizing van de dieren versneld
uit te voeren. Daarmee kwam
het terrein ten noorden van de
Diergaarde-singel vrij.
Aan de andere kant van de
Diergaardesingel, in Het Oude
Westen, had het bombardement
een tegengesteld effect, daar
werd het plotseling heel druk.
In één klap behoorde Het Oude
Westen tot de oudste wijken van

Zorgcentrum Atrium 50 jaar

en wijkbewoners.
Met veel leuke prijzen.

Atrium bestaat vijftig jaar.
Het in hartje Rotterdam
gevestigde zorgcentrum
viert dat feit van 13 tot en
met 24 september. Op het
programma staan tal van
aantrekkelijke festiviteiten.
Niet alleen cliënten, vrijwilligers en medewerkers vieren
feest, maar ook de wijkbewoners kunnen meedoen.
Om opnieuw – of wie weet
voor het eerst – te ervaren
dat Atrium de huiskamer
van de wijk is. Kom dus naar
de Karel Doormanstraat 343!

Dinsdag 21 september,
17.15 – 19.30 uur
Uit eten in Atrium. Het thema is
‘Afrika’.
Let op: het aantal plaatsen is
beperkt.

Maandag 13 september,
14.30 – 16.00 uur:
Presentatie ouderenproject in
Rwanda.
Zorggroep Rijnmond, waarvan
Atrium één van de locaties is, zet
ook kennis, mensen en middelen
in voor de ontwikkeling van zorg
voor ouderen en gehandicapten
in het Afrikaanse land Rwanda.
Margit Kleiker presenteert het
project.
De foto’s die ze in Rwanda maakte zijn de hele maand september
te zien in de gang van Atrium.
Dinsdag 14 september,
14.30 uur – 16.00 uur:
Feestelijke bingo voor bewoners

Vrijdag 24 september,
15.00 – 16.00 uur
Dankdienst in het Trefpunt van
Atrium
Vrijdag 24 september,
16.30 – 18.00 uur
Receptie voor (wijk)bewoners,
familie, (oud-)medewerkers,
(oud-)vrijwilligers en relaties van
Atrium
Let op: u bent van harte wel-

kom, maar meldt u een week
vooraf aan bij Atrium. Dit om
te weten op hoeveel gasten wij
kunnen rekenen. Telefoon: 010 –
2065700.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Dit is te danken aan een
aantal sponsors, die de verjaardag

Rotterdam. Doordat veel daklozen
uit de binnenstad hier onderdak
zochten, was de dichtbevolkte
wijk van de ene op de andere
dag een overbevolkte wijk, met
alle gevolgen van dien voor de
eer en goede naam van de OudeWestenaar.
Station Slagveld was in 1877 vervangen door het westelijker gelegen Station Delftse Poort, kortweg Station DP. Na de Tweede
Wereldoorlog werd dat vervangen
door het nieuwe Rotterdam CS
dat weer iets verder naar het
westen was geschoven, zodat het
recht tegenover de Westersingel
kwam te liggen.
Het Kruisplein werd aangelegd
om station en singel met elkaar te
verbinden. Vlak naast het nieuwe
station werd het Groothandelsgebouw gesticht.
Het was niet de bedoeling dat
het bij dat ene gebouw bleef.
In de naoorlogse plannen was
ook een doorbraak voorzien tussen Rotterdam Centraal en het
Tiendplein, dwars door Het Oude
Westen. Langs deze nieuwe
hoofdader waren winkels en kantoren gedacht. Het leek de plannenmakers niet te deren dat dan
heel veel Oude Westenaren het
veld moesten ruimen. Het Oude
Westen genoot de dubieuze eer
om voortaan bij het centrum te
horen en wonen kwam in het
stadscentrum voorlopig op het
tweede plan. Voor goedkoop
wonen was daar helemaal geen
plek.
De kosten van de doorbraak
bleken echter veel te hoog,
met name omdat daar erg veel
woningen voor moesten worden
gesloopt en vooral omdat voor
erg veel mensen elders onderdak
moest worden gevonden. Het
Oude Westen bleef een woonwijk.

van Atrium genereus ondersteunen.
Giften komen ten goede aan de
zorg voor ouderen en gehandicapten in Rwanda. Atrium grijpt
het jubileumjaar aan om dit
goede doel te steunen.
Atrium
Karel
Doormanstraat
343, 3012 GH
Rotterdam
Telefoon
010 – 2065700
E-mail
atrium@zorggroeprijnmond.nl

Zaterdag 11 september van 9.00 - 15.00 uur

Thaiboksschool om trots op te zijn

Wereldse wijk op de buis
Oude Westen vanaf zondag
5 september op RTV Rijnmond

Alles begint met discipline,
samenwerking en respect
Khalid benadrukt: “De burgemeester, deelgemeente
Rotterdam Centrum, de stadsmarinier en diverse andere partijen
hebben veel voor de thaiboksschool gedaan en daar zijn we
echt enorm dankbaar voor.”
De thaiboksschool is belangrijk
voor de wijk. Er komen allerlei
wijkbewoners: volwassenen en
vooral veel jonge wijkbewoners,
jongens en meisjes van diverse
leeftijden en verschillende achtergronden. Sommigen één of een
paar keer per week, anderen het
liefst iedere dag, zoals de 10-jarige Mohammed. “Ik kom hier om
te sporten, maar kijk ook wel eens
televisie. En ik help Khalid soms
bij het schoonmaken. Khalid is
heel aardig, maar ook streng als
we niet luisteren of ondeugend

zijn. Ik wil graag heel goed worden in thaiboksen en kampioen
worden.”
Voorbeeld voor anderen
Zakaria Zougharry, een leerling
van Khalid, is nu 16 jaar. Hij werd
vorig jaar al wereldkampioen in
zijn leeftijdsklasse en kan, volgens
de kenners, heel veel bereiken
in het thaiboksen. Zakaria is een
groot voorbeeld voor andere
leerlingen van de thaiboksschool.
“Maar ik wijs al mijn leerlingen,
ook Zakaria, altijd op het belang
van een goede opleiding. Zo kan
je, ook na een prachtige sportcarrière, veel bereiken”, geeft Khalid
aan. “Ik wil graag dat mijn leerlingen trots zijn op de thaiboksschool, op de wijk, op Rotterdam
en op Nederland. En het begint
allemaal hier.”

Vanaf zondag 5 september

De tv-serie wordt geproduceerd
in opdracht van RTV Rijnmond.
Lookright films is de regisseur van
deze productie.
De deelgemeente Rotterdam
Centrum, Woonstad Rotterdam
en de gemeente Rotterdam zijn
betrokken bij de totstandkoming
van de serie. Verschillende diensten van de gemeente Rotterdam,
de deelgemeente Rotterdam
Centrum en wooncorporatie
Woonstad Rotterdam werken
samen aan het verbeteren van het
woon-, werk-, en leefklimaat in
het Oude Westen.
Het verbeteren van het imago
van de wijk hoort daar ook bij.
Deze tv-serie is een manier om de
bijzondere plekken en mensen in
de wijk op de kaart te zetten.

kunnen alle Rotterdammers
op RTV Rijnmond kennismaken met het Oude
Westen. Een wijk om te
ontdekken. In ‘de Wereld
in het Oude Westen’, maakt
Rotterdam kennis met een
hippe, levendige wijk in
het centrum van de stad,
waar meer dan 80 nationaliteiten naast en met elkaar
leven. Iedere aflevering
staat in het teken van
‘meet en greet’. Mensen
met verschillende achtergronden en passies ontmoeten elkaar, laten zien
hoe zij leven en ondernemen in de wijk.

Mini Milieupark in het
Oude Westen!
Op zaterdag 11 september bouwt Roteb het
Zijdewindeplein in het Oude
Westen om tot een éénmalig
mini-Milieupark waar u uw grofvuil gratis naartoe kunt brengen.
U kunt van 09.00 tot 15.00 uur
op het Zijdewindeplein terecht
voor het inleveren van allerlei
verschillende soorten afval,
waaronder:

UÊ}ÀvÛÕ
UÊiÊV iÃV Ê>vÛ>
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UÊÜÌÊiÊLÀÕ}i`

Ook spullen of kleding die nog
bruikbaar zijn en waarvan het
zonde is om ze eigenlijk weg
te gooien kunt u deze dag bij
het mini Milieupark inleveren.
Piekfijn het leukste 2e handswarenhuis zorgt ervoor dat
goede, gebruikte spullen een
nieuwe eigenaar krijgen.

Piekfijn is deze dag ook
aanwezig met een
kraam waar 2ehands
spullen en 2ehands
fietsen gekocht kunnen
worden.

WOW
Dit programma is vanaf zondag 5
september zes weken lang te zien
op RTV Rijnmond, elke zondag
om 17.40 uur. Het programma
wordt ieder uur herhaald.

Burgemeester Aboutaleb met de jongens en meisjes van de thaiboksschool

Kijkt u mee?

Het Oude Westen heeft een eigen thaiboksschool waar Khalid Chennouf veel
talenten traint. Dat leverde zelfs al een wereldkampioen op. Honderden kinderen en jongeren komen wekelijks naar de thaiboksschool. Niet alleen om
te sporten, maar ook voor de gezelligheid.

Het is tijd voor verandering op de West-Kruiskade

“Het draait bij thaiboksen niet zo
maar om vechten, maar juist om
discipline, vertrouwen en controle”, vertelt Khalid. “Ik leer mijn
leerlingen om respect te hebben:
voor zichzelf, de tegenstander en
de regels. Dat is een goede leerschool voor het leven. Wil je iets
bereiken in het thaiboksen, dan
moet je daar hard voor werken.
Dat geldt ook als je succesvol
wilt zijn in de maatschappij. Wat
de jeugd hier leert, geeft een

goede basis voor de toekomst.
Samenwerken en samen leven.
De kinderen kunnen laten zien
wat ze kunnen en zo krijgen ze
zelfvertrouwen. Ze merken dat ze
positieve dingen kunnen bereiken. Hier leren ze om trots te zijn
op zichzelf en op elkaar.”
Eigen plek in de wijk
Khalid Chennouf begon in
2006 met de thaiboksschool.
Niet steeds op dezelfde plek, er

waren nogal wat verhuizingen.
De school heeft ‘ingewoond’
bij Ballorig, De Batavier, Odeon
en de sportschool aan de
Drievriendenstraat. Sinds juni
heeft de thaiboksschool, dankzij
financiële bijdragen van fondsen
en de stadsmarinier, een fraaie
plek aan de Josephstraat op de
hoek met de Kogelvangerstraat.
Burgemeester Aboutaleb verrichtte, na de opknapbeurt, op 14
juni de opening.

Na jaren praten en ideeën
uitwisselen is het uiteindelijk
zover: Woonstad Rotterdam,
Gemeente Rotterdam en
Deelgemeente Rotterdam
Centrum hebben hun krachten
gebundeld en gaan gezamenlijk
de West-Kruiskade aanpakken
onder de naam Alliantie
West-Kruiskade.

Thaiboksleraar Kalid geeft een demonstratie
tijdens de opening van de thaiboksschool

Laat uw mening horen over de wijk via sms!
Sms Wijkweb naar 3111
Al een tijd bestaat in
het Oude Westen
de sms-dienst van
het Wijkweb. Via
deze sms-dienst
worden actuele
onderwerpen over
de wijk verstuurd
naar de bewoners
(Wijkambassadeurs)
die aangesloten zijn bij
het Wijkweb. Vanaf nu
is meer mogelijk met
de sms. Iedere maand
wordt de ‘Vraag van
de Maand’ bekend
gemaakt en iedereen
uit de wijk kan reageren.
Via het nummer 3111.

Bewoners en professionals die
aangesloten zijn bij het Wijkweb
krijgen de Vraag van de Maand
ook toegestuurd via een smsbericht. Wilt u zich ook opgeven voor de sms-dienst van het
Wijkweb, dan kunt u een mail
sturen waarin uw mobiele nummer staat naar Natalie Dupon:
Hoe werkt het?
n.dupon@sonor.nl. Elke keer als
Eigenlijk vrij simpel. Elke maand
er een sms (dus ook de Vraag
staat in deze buurtkrant een
nieuwe Vraag van de Maand. Als van de Maand) de wijk in wordt
u op de vraag wilt reageren dan gestuurd ontvangt u die op uw
sms’t u: Wijkweb (met daarna uw telefoon. Dat is helemaal gratis.
mening) naar nummer 3111.
Het versturen van het smsje kost Benieuwd naar de Vraag van
0,25 cent. De antwoorden uit de deze Maand? Zie het kadertje
hiernaast.
wijk op de Vraag van de Maand
kunt u terug lezen in de buurtkrant.
De verschillende diensten in de
wijk willen graag weten hoe u
over bepaalde dingen denkt. Uw
mening over de wijk of over wat
er in de wijk gebeurt is belangrijk. Daarom is de sms-dienst van
het Wijkweb uitgebreid.

De Vraag van de
maand september
Hoe heeft u de
zomer beleefd in het
Oude Westen?

De Alliantie gaat aan de slag
om samen met ondernemers
en eigenaren van de winkels de
straat een beter aanzien te geven.
Hiervoor heeft de Alliantie een
team van specialisten tot haar
beschikking. Dit team zal zich tot
het uiterste inspannen voor verbetering van het ondernemersklimaat, een veilige woonomgeving,
een plezierig winkelgebied en een
beter imago van de

West-Kruiskade.
Ron van Gelder, aanvoerder
van de Alliantie West-Kruiskade,
vertelt: “Wij zijn hier om van de
West-Kruiskade een prachtige
winkelstraat te maken. Het is een
hele mooie, veelzijdige straat
met heel veel kansen. Alleen is
de West-Kruiskade de afgelopen
jaren te vaak negatief in het
nieuws geweest waardoor het
imago niet al te best is. Ik zie de
toekomst van de West-Kruiskade
als een unieke winkelstraat waar
je terecht kunt voor je dagelijkse
boodschappen en waar je voor je
plezier door heen wandelt, lekker kunt shoppen en heerlijk kan
eten in een van de vele exotische
restaurantjes. De West-Kruiskade
geeft je dan even dat heerlijke
vakantiegevoel.”

Even voorstellen:

De buurtagenten van het Oude Westen

Geef u mening en
reageer nu!
Sms: Wijkweb (en uw antwoord) naar nummer 3111
(0,25 cent per sms)

Wilt u niet via sms reageren,
dan kunt u ook een e-mail
sturen met uw mening naar
Natalie Dupon:
n.dupon@sonor.nl of loop
even langs bij de Aktiegroep
in de Gaffelstraat 1.

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

Zaterdag 11 september van 9.00 - 15.00 uur

Thaiboksschool om trots op te zijn

Wereldse wijk op de buis
Oude Westen vanaf zondag
5 september op RTV Rijnmond

Alles begint met discipline,
samenwerking en respect
Khalid benadrukt: “De burgemeester, deelgemeente
Rotterdam Centrum, de stadsmarinier en diverse andere partijen
hebben veel voor de thaiboksschool gedaan en daar zijn we
echt enorm dankbaar voor.”
De thaiboksschool is belangrijk
voor de wijk. Er komen allerlei
wijkbewoners: volwassenen en
vooral veel jonge wijkbewoners,
jongens en meisjes van diverse
leeftijden en verschillende achtergronden. Sommigen één of een
paar keer per week, anderen het
liefst iedere dag, zoals de 10-jarige Mohammed. “Ik kom hier om
te sporten, maar kijk ook wel eens
televisie. En ik help Khalid soms
bij het schoonmaken. Khalid is
heel aardig, maar ook streng als
we niet luisteren of ondeugend

zijn. Ik wil graag heel goed worden in thaiboksen en kampioen
worden.”
Voorbeeld voor anderen
Zakaria Zougharry, een leerling
van Khalid, is nu 16 jaar. Hij werd
vorig jaar al wereldkampioen in
zijn leeftijdsklasse en kan, volgens
de kenners, heel veel bereiken
in het thaiboksen. Zakaria is een
groot voorbeeld voor andere
leerlingen van de thaiboksschool.
“Maar ik wijs al mijn leerlingen,
ook Zakaria, altijd op het belang
van een goede opleiding. Zo kan
je, ook na een prachtige sportcarrière, veel bereiken”, geeft Khalid
aan. “Ik wil graag dat mijn leerlingen trots zijn op de thaiboksschool, op de wijk, op Rotterdam
en op Nederland. En het begint
allemaal hier.”

Vanaf zondag 5 september

De tv-serie wordt geproduceerd
in opdracht van RTV Rijnmond.
Lookright films is de regisseur van
deze productie.
De deelgemeente Rotterdam
Centrum, Woonstad Rotterdam
en de gemeente Rotterdam zijn
betrokken bij de totstandkoming
van de serie. Verschillende diensten van de gemeente Rotterdam,
de deelgemeente Rotterdam
Centrum en wooncorporatie
Woonstad Rotterdam werken
samen aan het verbeteren van het
woon-, werk-, en leefklimaat in
het Oude Westen.
Het verbeteren van het imago
van de wijk hoort daar ook bij.
Deze tv-serie is een manier om de
bijzondere plekken en mensen in
de wijk op de kaart te zetten.

kunnen alle Rotterdammers
op RTV Rijnmond kennismaken met het Oude
Westen. Een wijk om te
ontdekken. In ‘de Wereld
in het Oude Westen’, maakt
Rotterdam kennis met een
hippe, levendige wijk in
het centrum van de stad,
waar meer dan 80 nationaliteiten naast en met elkaar
leven. Iedere aflevering
staat in het teken van
‘meet en greet’. Mensen
met verschillende achtergronden en passies ontmoeten elkaar, laten zien
hoe zij leven en ondernemen in de wijk.

Mini Milieupark in het
Oude Westen!
Op zaterdag 11 september bouwt Roteb het
Zijdewindeplein in het Oude
Westen om tot een éénmalig
mini-Milieupark waar u uw grofvuil gratis naartoe kunt brengen.
U kunt van 09.00 tot 15.00 uur
op het Zijdewindeplein terecht
voor het inleveren van allerlei
verschillende soorten afval,
waaronder:
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Ook spullen of kleding die nog
bruikbaar zijn en waarvan het
zonde is om ze eigenlijk weg
te gooien kunt u deze dag bij
het mini Milieupark inleveren.
Piekfijn het leukste 2e handswarenhuis zorgt ervoor dat
goede, gebruikte spullen een
nieuwe eigenaar krijgen.

Piekfijn is deze dag ook
aanwezig met een
kraam waar 2ehands
spullen en 2ehands
fietsen gekocht kunnen
worden.

WOW
Dit programma is vanaf zondag 5
september zes weken lang te zien
op RTV Rijnmond, elke zondag
om 17.40 uur. Het programma
wordt ieder uur herhaald.

Burgemeester Aboutaleb met de jongens en meisjes van de thaiboksschool

Kijkt u mee?

Het Oude Westen heeft een eigen thaiboksschool waar Khalid Chennouf veel
talenten traint. Dat leverde zelfs al een wereldkampioen op. Honderden kinderen en jongeren komen wekelijks naar de thaiboksschool. Niet alleen om
te sporten, maar ook voor de gezelligheid.

Het is tijd voor verandering op de West-Kruiskade

“Het draait bij thaiboksen niet zo
maar om vechten, maar juist om
discipline, vertrouwen en controle”, vertelt Khalid. “Ik leer mijn
leerlingen om respect te hebben:
voor zichzelf, de tegenstander en
de regels. Dat is een goede leerschool voor het leven. Wil je iets
bereiken in het thaiboksen, dan
moet je daar hard voor werken.
Dat geldt ook als je succesvol
wilt zijn in de maatschappij. Wat
de jeugd hier leert, geeft een

goede basis voor de toekomst.
Samenwerken en samen leven.
De kinderen kunnen laten zien
wat ze kunnen en zo krijgen ze
zelfvertrouwen. Ze merken dat ze
positieve dingen kunnen bereiken. Hier leren ze om trots te zijn
op zichzelf en op elkaar.”
Eigen plek in de wijk
Khalid Chennouf begon in
2006 met de thaiboksschool.
Niet steeds op dezelfde plek, er

waren nogal wat verhuizingen.
De school heeft ‘ingewoond’
bij Ballorig, De Batavier, Odeon
en de sportschool aan de
Drievriendenstraat. Sinds juni
heeft de thaiboksschool, dankzij
financiële bijdragen van fondsen
en de stadsmarinier, een fraaie
plek aan de Josephstraat op de
hoek met de Kogelvangerstraat.
Burgemeester Aboutaleb verrichtte, na de opknapbeurt, op 14
juni de opening.

Na jaren praten en ideeën
uitwisselen is het uiteindelijk
zover: Woonstad Rotterdam,
Gemeente Rotterdam en
Deelgemeente Rotterdam
Centrum hebben hun krachten
gebundeld en gaan gezamenlijk
de West-Kruiskade aanpakken
onder de naam Alliantie
West-Kruiskade.

Thaiboksleraar Kalid geeft een demonstratie
tijdens de opening van de thaiboksschool

Laat uw mening horen over de wijk via sms!
Sms Wijkweb naar 3111
Al een tijd bestaat in
het Oude Westen
de sms-dienst van
het Wijkweb. Via
deze sms-dienst
worden actuele
onderwerpen over
de wijk verstuurd
naar de bewoners
(Wijkambassadeurs)
die aangesloten zijn bij
het Wijkweb. Vanaf nu
is meer mogelijk met
de sms. Iedere maand
wordt de ‘Vraag van
de Maand’ bekend
gemaakt en iedereen
uit de wijk kan reageren.
Via het nummer 3111.

Bewoners en professionals die
aangesloten zijn bij het Wijkweb
krijgen de Vraag van de Maand
ook toegestuurd via een smsbericht. Wilt u zich ook opgeven voor de sms-dienst van het
Wijkweb, dan kunt u een mail
sturen waarin uw mobiele nummer staat naar Natalie Dupon:
Hoe werkt het?
n.dupon@sonor.nl. Elke keer als
Eigenlijk vrij simpel. Elke maand
er een sms (dus ook de Vraag
staat in deze buurtkrant een
nieuwe Vraag van de Maand. Als van de Maand) de wijk in wordt
u op de vraag wilt reageren dan gestuurd ontvangt u die op uw
sms’t u: Wijkweb (met daarna uw telefoon. Dat is helemaal gratis.
mening) naar nummer 3111.
Het versturen van het smsje kost Benieuwd naar de Vraag van
0,25 cent. De antwoorden uit de deze Maand? Zie het kadertje
hiernaast.
wijk op de Vraag van de Maand
kunt u terug lezen in de buurtkrant.
De verschillende diensten in de
wijk willen graag weten hoe u
over bepaalde dingen denkt. Uw
mening over de wijk of over wat
er in de wijk gebeurt is belangrijk. Daarom is de sms-dienst van
het Wijkweb uitgebreid.

De Vraag van de
maand september
Hoe heeft u de
zomer beleefd in het
Oude Westen?

De Alliantie gaat aan de slag
om samen met ondernemers
en eigenaren van de winkels de
straat een beter aanzien te geven.
Hiervoor heeft de Alliantie een
team van specialisten tot haar
beschikking. Dit team zal zich tot
het uiterste inspannen voor verbetering van het ondernemersklimaat, een veilige woonomgeving,
een plezierig winkelgebied en een
beter imago van de

West-Kruiskade.
Ron van Gelder, aanvoerder
van de Alliantie West-Kruiskade,
vertelt: “Wij zijn hier om van de
West-Kruiskade een prachtige
winkelstraat te maken. Het is een
hele mooie, veelzijdige straat
met heel veel kansen. Alleen is
de West-Kruiskade de afgelopen
jaren te vaak negatief in het
nieuws geweest waardoor het
imago niet al te best is. Ik zie de
toekomst van de West-Kruiskade
als een unieke winkelstraat waar
je terecht kunt voor je dagelijkse
boodschappen en waar je voor je
plezier door heen wandelt, lekker kunt shoppen en heerlijk kan
eten in een van de vele exotische
restaurantjes. De West-Kruiskade
geeft je dan even dat heerlijke
vakantiegevoel.”

Even voorstellen:

De buurtagenten van het Oude Westen

Geef u mening en
reageer nu!
Sms: Wijkweb (en uw antwoord) naar nummer 3111
(0,25 cent per sms)

Wilt u niet via sms reageren,
dan kunt u ook een e-mail
sturen met uw mening naar
Natalie Dupon:
n.dupon@sonor.nl of loop
even langs bij de Aktiegroep
in de Gaffelstraat 1.

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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Activiteiten in Taaldrukwerkplaats Centrum

wassenen gegeven.Schrijfervaring
is niet vereist. Deelnemers
moeten zich van tevoren opgeven
voor de workshops. Maandag 6
september ‘Op verhaal komen’,
dinsdag 7 september ‘Gedichten
schrijven’, woensdag 8 september
‘Een goede afloop of een open
einde?’, donderdag 9 september
‘Poëzie de inspiratiebron’, vrijdag
10 september ‘Tekst en beeld’.
Kosten 5,- per avond.
UÊ-V ÀvVÕÀÃÕÃÊÛÀÊÛÜ>Ã
senen:
Op maandag 6 september start
de schrijfcursus voor volwassenen
‘Open je hart’. De cursus gaat
over de weg die eenieder aflegt.

UÊvÌiÀÃÕiÀÃV Ê
Taaldrukken voor docenten:
14 en 15 september tussen 10 en
16 uur wordt in de Taaldrukwerkplaats wederom een tweedaagse
‘Aftersummerschool Taaldrukken’
gegeven; die is bestemd voor
leraren, medewerkers van bibliotheken, schrijvers, grafisch vormgevers e.a. kunstenaars die zelf
met groepen willen Taaldrukken.
Taaldrukken is literatuur educatie
en zelf schrijven; eigen teksten
communicatief maken door ze
vorm te geven in de breedste zin
van het woord om ze naar buiten
te brengen.
UÊ ÕÀÃÕÃÊ«ÀiÌiLiÊ>iÊ
voor leerkrachten:

Taaldrukwerkplaats
ma: Kinderboekenweekproject
2010 ‘De busreis in beeldtaal’.
Kosten 2,50 per leerling
info@taaldrukwerkplaats.nl
UÊ6>ÕÌÊÌÃ«>}ÊÃV À
jven is een schrijfcursus voor
volwassenen:
U kunt u zich al inschrijven voor
de cursus ‘Rust om te schrijven’

Gaffelstraat 61 B
(naast de Bibliotheek)
3014 RC Rotterdam
tel/fax 010-4360897
info@
taaldrukwerkplaats.nl

De week van het schrijven
De week van het schrijven is van
6 t/m 10 september en draagt
het thema Van Au tot Zzz.

Beter Nederlands leren met taaldrukken
en omgaan met de computer
Vanaf 25 augustus hervat de Taaldrukwerkplaats de lessen ‘digitaaldrukken’ op de woensdagochtend van 10 tot 12 uur voor
vrouwen. U ervaart hoe u met taaldrukken beter Nederlands leert
spreken, begrijpen en schrijven en hoe u de zelf geschreven teksten
communicatief kunt maken door ze op de computer te verwerken
zowel in tekst als in beeld. Kosten 10,00 voor 10 lessen. De cursus is bedoeld voor vrouwen die inburgeringcursussen volgden, bij
wie het Nederlands wat is weggezakt of die al Nederlands spreken
maar beter willen leren formuleren, schrijven en ervaring opdoen
met de verschillende computerprogramma’s. Ook anderen die hun
(Nederlandse) taalgebruik willen oppoetsen en leren omgaan met
de computerprogramma’s zijn welkom.
UÊDe Taaldrukwerkplaats wil nog een zelfde cursus starten voor
mannen, mits hiervoor voldoende animo bestaat. Bent u een van
die mannen die hiervoor interesse heeft neemt u dan alstublieft
contact met ons op (010-436 0897) De cursus voor mannen vindt
waarschijnlijk plaats op donderdagmiddag, maar kan ook in de
avond worden gegeven.

DE MEDEWERKERS VAN DE TAALDRUKWERKPLAATS

Zo trots als een pauw
Sommige kinderen hebben moeite
om vriendjes te maken en voor
zichzelf op te komen.
Er zijn kinderen die pesten of
gepest worden. In Buurthuis
de Overkant (Adrianaplein 24,
Rotterdam) start 16 september de
training ‘Zo trots als een pauw’.
Dat is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8 tot 10
jaar. De training is op negen donderdagen van 15:45 tot 17:15

uur. Voor de ouders zijn er drie
bijeenkomsten aan verbonden,
zodat zij ook tips kunnen krijgen
hoe ze hun kind het beste kunnen
helpen om steviger in de schoenen te staan.
Als u meer wil weten, bel dan
Jolanda Huizinga (projectmedewerker opvoedondersteuning SBC;
06-2785 5276). Opgeven voor 7
september.
De training is gratis.
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UÊ6>ÊÃV ÀÛiÊÌÌÊL`i]Ê
een cursus kunstboek maken
voor volwassenen:
Voor iedereen die geniet van verhalen en wil spelen met woorden
en beelden is er de cursus ‘Zelf
een boek maken’. Schrijft u in
en neem deel aan deze cursus!
Uw creatieve vermogens worden
aangeboord. De cursus wordt
gegeven op maandag tussen 10
en 12 uur, hij start op 25 oktober
en loopt tot 22 november. Aan
het einde van deze cursus neemt
u uw zelf geschreven, geïllustreerd en handgebonden unieke
boek mee naar huis. Kosten 45,-.

En verder?
UÊ iiiiÊ>>Ê iÌÊ"Õ`iÊ
westen Kinderdebat:
Op de Oude Westendag 18 september organiseert de Taaldrukwerkplaats een Kinderdebat,
voorafgaand aan het debat voor
Volwassenen. Conclusies en
standpunten uit het Kinderdebat
worden meegenomen in het
debat voor Volwassenen.
Leerlingen uit de groepen 7 en
8 van het basisonderwijs kunnen
in de Taaldrukwerkplaats een
korte training debatteren volgen
op woensdagmiddag 1, 8 en 15
september van 12:30 tot 13:30
à 14:00 uur. Leerlingen uit het
Oude Westen die graag hun stem
willen laten horen en een mening
hebben over wonen en leven in
het Oude Westen, zijn hiervoor
van harte uitgenodigd. Geef je
snel op bij de Taaldrukwerkplaats
of op school! Maximaal 12 leerlingen kunnen deelnemen aan de
debattraining. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. Natuurlijk zijn
alle andere bovenbouw leerlingen
en hun ouders van harte uitgenodigd op 18 september in Odeon
(zie het artikel over de OudeWestendag in deze Buurtkrant)!

voor volwassenen die start op 1
november. Het is een schrijfcursus voor mensen die niet de rust
of de tijd nemen om zichzelf te
uiten. Elke les start met een aantal
ontspanningsoefeningen, zodat u
in een gevoel van rust, vrijuit de
woorden kan laten stromen. In
die speciale sfeer komt als vanzelf
uw eigen verhaal naar buiten.
Uw neemt een cadeau van uzelf
mee naar huis waarvan u niet had
verwacht dat het in u zat. Kosten
45,-
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Kinderboekenweek: In de
weken voorafgaand aan de
Kinderboekenweek biedt de
Taaldrukwerkplaats groep 5
en 6 van de basisscholen twee
lessen aan en een presentatie in
de Kinderboekenweek zelf. Het
onderwerp is beeldtaal in boeken.
De lessen worden gegeven door
illustratoren. Leerlingen kunnen
meedingen naar een gouden of
zilveren penseel. Hun kunstboeken worden tentoongesteld in de
bibliotheek. In de Kinderboekenweek zelf is de feestelijke
opening. Schoolklassen kunnen
zich inschrijven voor het program-

Ik durf er wel voor uit te komen,
opstaan is ‘s morgens niet mijn
meest geliefde bezigheid. Zeker
als het van dat grijze weer is,
zonder een straaltje zon, dan wil
ik me nog wel eens omdraaien.
Wat altijd een grote stimulans
is om er uiteindelijk toch maar
uit te komen is behalve dat de
buurvrouw koffie komt drinken,
een lekkere warme douche. Nou
woon ik al heel lang in het huis
waar ik nu woon en heb sinds
het begin een warmwaterboiler. Dat is een apparaat waar
iedere nacht 80 liter water wordt
opgewarmd met het voordelige
nachttarief. Altijd tot mijn tevredenheid. Behalve als er bij de
ENECO een probleempje is. Het
komt namelijk regelmatig voor
dat er in de schakelkast hier in
de straat een relais of zoiets blijft
hangen want dan warmt mijn
boiler ’s nachts niet op. Ik kom
dan ’s morgens slaperig naar de
badkamer en denk dan lekker bij
te komen onder de warme straal,
maar moet dan ineens klaarwakker een sprong maken. Nou ja
eigenlijk een sprongetje op mijn
leeftijd. Want het water is dan
koud. Dan begint de ellende.
Bellen met de storingsdienst. Alle
gesprekken worden opgenomen
dus de jongens en meisjes aan
de telefoon zijn uiterst beleefd.
Begrijpen doen ze het probleem
niet, ook al zeggen ze dat ze
alle begrip hebben. U kunt de
knop toch omzetten vragen ze
verveeld. Ja, zeg ik dan voor de
zoveelste keer, als er een knop op
zat zou ik dat zeker doen, maar
die zit er niet op en bovendien
zou ik me dan met een duur
dagtarief douchen. Kunt u er
geen knop op maken is dan de
volgende vraag. Nee, zeg ik dan
geduldig, dat gaat niet. Mensen
die het helemaal niet begrijpen,
ook al zeggen ze van wel, suggereren dat ik dan maar een
nieuwe boiler moet kopen waar
wel een knop op zit. Ik probeer
ook nog uit te leggen dat ik weet
dat het een blauwe schakelaar is
in de relaiskast die omgezet moet
worden (gehoord van een vriendelijke monteur), maar vriendelijk
zeggen ze dan, dat is een andere
dienst, daar weten wij niets van.
Je voelt ze vriendelijk denken,
wat een zeurpiet. Omdat ik toch
afhankelijk van ze ben probeer ik
nog even te vragen of het deze
keer weer zes weken gaat duren,
maar ook dat is een andere
dienst. We wachten maar weer
af, misschien moet ik me maar
douchen met een trui aan. Als
jullie me gaan ruiken wel graag
waarschuwen.
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voor kinderen:
Op woensdag 8 september start
ook de cursus ‘Poëziepret’. De
cursus is bedoeld voor kinderen
die van gedichten houden. Hij
wordt wekelijks gegeven tot
3 november tussen 14:00 en
16:00 uur door een docent van
de SKVR Schrijversschool, in
Taaldrukwerkplaats Delfshaven
(wijkgebouw Pier 80). De kinderen kunnen zich ook opgeven
bij Taaldrukwerkplaats Centrum.

De cursus ‘Prentenboek maken’
is voor leraren die zelf met hun
leerlingen een prentenboek willen gaan maken. De 3 lesavonden
zijn wekelijks van 16 september
tot 30 september van 19 tot 21
uur. Ook andere belangstellenden
zijn welkom.
Kosten inclusief lesmateriaal 60,-

6&37/
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wassenen:
In de week van het schrijven worden ‘s avonds (19:00 tot 21:00
uur) ‘Schrijfworkshops’ voor vol-

De reis door het leven en minder
die van de bestemming.
Wanneer wordt u geraakt, welke
geuren en beelden horen hierbij en wat voelt u dan precies?
In deze lessenreeks schrijven
deelnemers over wat hen raakt.
De inspiratiebron om te schrijven wordt gevormd door de
zintuigen. Objecten, beelden en
geuren die belangrijk zijn voor
de deelnemer. Tijdens de cursus
maakt u zelfs een schrijfwandeling
in de buitenlucht! De meest treffende teksten worden gebundeld
in de vorm van een boekje. Deze
cursus is wekelijks tot 11 oktober
en wordt gegeven van 10 tot 12
uur. Schrijfervaring is geen vereiste. Kosten 52,-.

;.'-<

Vanaf 1 september is
het E-centrum van de
Taaldrukwerkplaats weer
geopend voor leerlingen
uit groep 6 t/m 8 van de
basisscholen. Zij krijgen
begeleiding bij het maken
van werkstukken, boekbesprekingen, spreekbeurten
of PowerPoint-presentaties
voor school. Wel van
tevoren inschrijven bij de
Taaldrukwerkplaats of via
e-centrum@hotmail.com

De Taaldrukwerkplaats heeft die
week allerlei activiteiten en start
enkele cursussen, zoals:
UÊÀ>ÌÃÊiÃ>}ÃÜÀ
shops Taaldrukken voor
schoolklassen:
Van 6 tot en met 10 september
zijn overdag gratis kennismakingsworkshops Taaldrukken voor
schoolklassen. U kunt zich hiervoor met uw groep opgeven,
maar wees er snel bij! 010-436
0897 of 06-2425 0261.
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E-centrum open:

Wederopbouw, krotopruiming en
wijksanering (2)

stations
straten 1940
diergaarde 1940
nieuwe straten
nieuwe bebouwing
© Jan van den Noort, Rotterdam 2010

Rotterdam heeft al sinds 1847
een spoorwegverbinding met
Amsterdam. Rotterdams eerste
spoorwegstation lag vlakbij het
huidige Hofplein, maar het was
veel kleiner. Het droeg de naam
Station Slagveld, naar een open
veld tussen het station en de stad.
In 1855 legden twee spoorwegemployees bij dat station een tuin
aan met watervogels en fazanten.
Die tuin viel bij passanten blijkbaar erg in de smaak, want het
initiatief werd overgenomen door
een vereniging en verblijd met

aanzienlijke financiële steun. Met
adviezen van tuinarchitect J.D.
Zocher werd het tuintje omgetoverd in een vrij grote planten- en
dierentuin, die uiteindelijk tot
aan de Beukelsdijk zou reiken. In
1857 werd de diergaarde officieel
geopend.
De tuin werd in het noorden
begrensd door de spoorlijn en
in het zuiden door een singel,
die om voor de hand liggende
redenen Diergaardesingel werd
genoemd. Ten zuiden van die

singel werd omstreeks 1900
Het Oude Westen aangelegd.
De Bloem-, de Akelei- en de
Palmdwarsstraat werden ook vernoemd naar de diergaarde.
Daar waren immers niet alleen
dieren te bewonderen, de diergaarde beschikte ook over een
fraaie bloementuin; palmen ontbraken evenmin.
De diergaarde was aanvankelijk
een nogal deftige aangelegenheid, niet iedereen was er welkom. Daar flaneerden slechts
buitengewoon chique mensen
en maar heel af en toe werd de
tuin opengesteld voor Jan en
alleman. In de jaren twintig van
de twintigste eeuw werd duidelijk
dat de diergaarde zich niet langer
kon veroorloven om zo kieskeurig
te zijn. Om te voorkomen dat de
diergaarde in financiële moeilijkheden geraakte, moest de directie
een breder publiek welkom heten.
Om diezelfde reden werd kort
daarop ook overwogen om de
diergaarde elders onder te brengen. In 1937 viel het besluit om
de dure plek bij het station te verlaten en de tuin te verkassen naar
de toen nog vrijwel lege polder
Blijdorp.
Die verhuizing was extra interessant omdat het mes aan twee
kanten sneed. De diergaarde
kreeg in Blijdorp voldoende
ruimte om verder te groeien. De
vrijgekomen grond bij het station
kon worden benut voor de bouw
van een moderne stadswijk en de
aanleg van een flinke weg van het
Hofplein naar Spangen, langs het
station en aansluitend op de nieuwe Maastunneltraverse van ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan.
Eind 1939 ging de tuin definitief
dicht en in mei werd de verhuizing aangevat. Een week later
was Nederland in oorlog. Op 14
mei 1940 werd het centrum van
Rotterdam gebombardeerd en
gingen ongeveer 25.000 woningen verloren. De diergaarde kreeg
enkele voltreffers en de directie
zag zich genoodzaakt om de verhuizing van de dieren versneld
uit te voeren. Daarmee kwam
het terrein ten noorden van de
Diergaarde-singel vrij.
Aan de andere kant van de
Diergaardesingel, in Het Oude
Westen, had het bombardement
een tegengesteld effect, daar
werd het plotseling heel druk.
In één klap behoorde Het Oude
Westen tot de oudste wijken van

Zorgcentrum Atrium 50 jaar

en wijkbewoners.
Met veel leuke prijzen.

Atrium bestaat vijftig jaar.
Het in hartje Rotterdam
gevestigde zorgcentrum
viert dat feit van 13 tot en
met 24 september. Op het
programma staan tal van
aantrekkelijke festiviteiten.
Niet alleen cliënten, vrijwilligers en medewerkers vieren
feest, maar ook de wijkbewoners kunnen meedoen.
Om opnieuw – of wie weet
voor het eerst – te ervaren
dat Atrium de huiskamer
van de wijk is. Kom dus naar
de Karel Doormanstraat 343!

Dinsdag 21 september,
17.15 – 19.30 uur
Uit eten in Atrium. Het thema is
‘Afrika’.
Let op: het aantal plaatsen is
beperkt.

Maandag 13 september,
14.30 – 16.00 uur:
Presentatie ouderenproject in
Rwanda.
Zorggroep Rijnmond, waarvan
Atrium één van de locaties is, zet
ook kennis, mensen en middelen
in voor de ontwikkeling van zorg
voor ouderen en gehandicapten
in het Afrikaanse land Rwanda.
Margit Kleiker presenteert het
project.
De foto’s die ze in Rwanda maakte zijn de hele maand september
te zien in de gang van Atrium.
Dinsdag 14 september,
14.30 uur – 16.00 uur:
Feestelijke bingo voor bewoners

Vrijdag 24 september,
15.00 – 16.00 uur
Dankdienst in het Trefpunt van
Atrium
Vrijdag 24 september,
16.30 – 18.00 uur
Receptie voor (wijk)bewoners,
familie, (oud-)medewerkers,
(oud-)vrijwilligers en relaties van
Atrium
Let op: u bent van harte wel-

kom, maar meldt u een week
vooraf aan bij Atrium. Dit om
te weten op hoeveel gasten wij
kunnen rekenen. Telefoon: 010 –
2065700.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Dit is te danken aan een
aantal sponsors, die de verjaardag

Rotterdam. Doordat veel daklozen
uit de binnenstad hier onderdak
zochten, was de dichtbevolkte
wijk van de ene op de andere
dag een overbevolkte wijk, met
alle gevolgen van dien voor de
eer en goede naam van de OudeWestenaar.
Station Slagveld was in 1877 vervangen door het westelijker gelegen Station Delftse Poort, kortweg Station DP. Na de Tweede
Wereldoorlog werd dat vervangen
door het nieuwe Rotterdam CS
dat weer iets verder naar het
westen was geschoven, zodat het
recht tegenover de Westersingel
kwam te liggen.
Het Kruisplein werd aangelegd
om station en singel met elkaar te
verbinden. Vlak naast het nieuwe
station werd het Groothandelsgebouw gesticht.
Het was niet de bedoeling dat
het bij dat ene gebouw bleef.
In de naoorlogse plannen was
ook een doorbraak voorzien tussen Rotterdam Centraal en het
Tiendplein, dwars door Het Oude
Westen. Langs deze nieuwe
hoofdader waren winkels en kantoren gedacht. Het leek de plannenmakers niet te deren dat dan
heel veel Oude Westenaren het
veld moesten ruimen. Het Oude
Westen genoot de dubieuze eer
om voortaan bij het centrum te
horen en wonen kwam in het
stadscentrum voorlopig op het
tweede plan. Voor goedkoop
wonen was daar helemaal geen
plek.
De kosten van de doorbraak
bleken echter veel te hoog,
met name omdat daar erg veel
woningen voor moesten worden
gesloopt en vooral omdat voor
erg veel mensen elders onderdak
moest worden gevonden. Het
Oude Westen bleef een woonwijk.

van Atrium genereus ondersteunen.
Giften komen ten goede aan de
zorg voor ouderen en gehandicapten in Rwanda. Atrium grijpt
het jubileumjaar aan om dit
goede doel te steunen.
Atrium
Karel
Doormanstraat
343, 3012 GH
Rotterdam
Telefoon
010 – 2065700
E-mail
atrium@zorggroeprijnmond.nl
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met de scholingswinkel van het
Albeda-College) een workshop
hoofddoeken vouwen; en veel
muziek. ‘Muziek is een goede
manier om jongeren bij het feest
te betrekken.’ De verhuizing van
het festival naar het Wijkpark had
te maken met vergunningen. ‘Het
binnenhalen van vergunningen
kost ontzettend veel tijd en energie. Ik heb voor de zekerheid nu
al vergunningen aangevraagd

Guno Zwakke:
‘Het multi-ondernemende
heb ik van mijn moeder

Guno Zwakke (43) groeide op in het Oude Westen, woont sinds dertien jaar aan de
andere kant van het spoor, maar is nog dagelijks in de wijk te vinden: als eigenaar
van de ticketshop in de Billboard Mall, als bestuurslid van de winkeliersvereniging
City Boulevard Rotterdam en als organisator van het Keti Koti Festival. Daarnaast
runt hij Dreamlife Events, een evenementenorganisatie.
Guno Zwakke verhuisde op vierjarige leeftijd van Paramaribo,
Suriname naar het Oude Westen,
Rotterdam. Hij zat op de Asch van
Wijckschool en woonde erboven.
Terugkijkend op zijn jeugd, zegt
hij: ‘In het Oude Westen worden
kinderen misschien wat eerder
geconfronteerd met de goede én
de kwade zaken in het leven. Hoe
zij uitgroeien tot volwassenen,
hangt echter in de eerste plaats
af van het zelfvertrouwen en het
verantwoordelijkheidsgevoel die
zij van huis uit meekrijgen.’ Na
het voortgezet onderwijs op de
Wolfert van Borsele werkte hij een
tijdje in de kledingzaak van zijn
moeder op de West-Kruiskade.
Daarna volgde hij twee jaar een
hogere beroepsopleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening en
werkte hij jarenlang als jongerenbegeleider in Gouda. Zijn liefde
voor de muziek leefde hij uit als
manager van een reggaeband en
als manager samen met Mildred

Cairo van Sabrina Starke. Sinds
twee jaar is hij fulltime ondernemer. ‘Veel verschillende dingen
naast elkaar doen, heb ik van mijn
moeder afgekeken. In Suriname
verkocht ze kranten op de markt
en begon ze na het halen van het
vakdiploma ook een schoonheidssalon anex kapsalon aan huis en
dat allemaal naast de zorg voor
haar gezin met zeven kinderen. In
Nederland heeft ze acht jaar een
kledingzaak gehad.

Keti Koti – De ketenen zijn
verbroken

Ook de trouw aan zijn Surinaamse
roots is hem met de paplepel
ingegoten. In 1992, Guno was
toen 24, organiseerde hij het eerste stedelijke Keti Koti Festival in
Rotterdam. ‘Op 1 juli 1863 werd
de slavernij in Suriname officieel
afgeschaft. In Suriname wordt dat
groot gevierd en is het een officiele vrije dag. Ik vind het belangrijk om die traditie in Nederland

voort te zetten. Niet alleen vanwege de verbondenheid van veel
Rotterdammers met Suriname,
ook om je als zwarte Surinamer
rekenschap te geven van je eigen
geschiedenis en om de volgende
generaties daarvan bewust te
maken.’ Op de dag vóór 1 juli is
er in de Laurenskerk een herdenkingsdienst. Op de feestdag vindt
behalve festivals ook de Bigi Spikri
(de grote spiegel), een optocht in
traditionele Surinaamse kleding,
plaats.
Voor een 24-jarige die net vader
was geworden, bleek de festivalorganisatie naast het gewone
werk toch iets te zwaar. Vier
jaar geleden pakte Guno’s broer
Ronny echter de draad weer op.
Hij organiseerde een Keti Koti
Festival op het Tiendplein. Dit
jaar organiseerde Guno het festival in het Wijkpark: met kramen
van Surinaamse organisaties en
ondernemingen, een workshop
grafity en (in samenwerking

voor 2011. Veel leuker en nuttiger
is het benaderen van ondernemers. Kijken wat zij willen en kunnen bijdragen en hoe het festival
over de hele West-Kruiskade kan
uitstralen. Dat sluit ook goed aan
bij mijn verantwoordelijkheid als
bestuurslid van de winkeliersvereniging van de Rotterdam City
Boulevard.’
Over de West-Kruiskade gesproken. Als overbuurman-ondernemer heeft Guno met lede ogen
het mislukken van Watt aangezien. ‘Ik zou het voor de stad en
voor de straat doodzonde vinden
als Watt als poppodium definitief
zou verdwijnen. Ik zie het liefst
een doorstart met een bredere
programmering. Naast grote
namen, wat ik goede reclame
voor de straat vind, zou zo’n
podium meer ruimte moeten
bieden aan talenten uit de wijk
en kleinschaligere voorstellingen.
Zoals vroeger de jazzavonden. De
combinatie met een filmzaal is na
het sluiten van Lantaren-Venster

komende tijd zijn ticketshop uitbreiden richting digitale verkoop.
‘Ik heb de zaak overgenomen.’
Hij had al een goede naam bij
festivalorganisaties. ‘Ik ga nu de
volgende stap zetten en daarnaast
tijd besteden aan het overdragen
van mijn kennis en ervaringen aan
jonge ondernemers.’

Op 26 juni 2010 was het weer
feest in het Oude Westen. Het
was de dag van de Zeskampen
de weergoden hielden er ook dit
jaar weer rekening mee. In talloze
kraampjes langs de kant werd
weer van alles aangeboden van
informatie, kunst, kleding, heerlijke hapjes tot zelfs echte honing
direct van de imker.
Iedereen had er duidelijk zin in,
maar ’s middags begon toch het
echte spektakel waar de meeste
toeschouwers voor gekomen
waren. De Oude Westen zeskamp. Met een record aantal
deelnemers werd weer gestreden om de Zeskampwisselbeker.
Onder de als immer bezielende
leiding van Rini werd er met veel
plezier en fanatiek gestreden voor
de 1e plaats. Lukte het bij het ene

Wonen aan het Park
Andere scenario’s bieden meer
kansen. Winkels doen het altijd
goed aan de West-Kruiskade.
Wonen aan het park ook. En
waren er geen plannen voor een
nieuwe sportvoorziening bij het
Wijkpark?
Eerst even terug komen op dat
wonen aan het park. Er zijn mensen die zeggen dat er meer woningen in het Oude Westen moeten
komen voor mensen die wat meer
te besteden hebben. Die stellen

Niemand hoeft de wijk uit!
Je kunt er nieuwe woningen bouwen en niemand hoeft de wijk uit!
Met een beetje geluk zijn er zelfs
mensen in de wijk die daarheen
willen verhuizen. Dan komen er
weer eens een paar woningen vrij.
Het is een financieel aantrekkelijke
gedachte, want al dat uitverhuizen
en overleg daarover met de zittende bewoners kost natuurlijk ook
handen vol geld.

We mogen niet uit het oog verliezen dat het pand destijds voor
één gulden (u leest het goed 45
eurocent) werd verkocht aan Fons
Burger van Nighttown, maar dat
het vervolgens een aantal keren
in andere handen is overgegaan.
De prijs die er vandaag de dag
voor wordt gerekend zal wel in de
miljoenen lopen. Vastgoedjongens
weten natuurlijk ook wel wat zo’n
locatie waard is.
Sportzaal
Ook voor een nieuwe sportvoorziening liggen hier kansen, met
name in de Gouvernestraat. Daar
is nu een kale gevel, te ver van de
West-Kruiskade om nog interessant te zijn voor winkels, maar
een sportzaal zou daar heel goed
kunnen. En die hoeft dan niet in
het park zelf te worden gebouwd.
Gecombineerd met woningen
erboven en winkels aan de WestKruiskade zou dat wel eens een
rendabel plan kunnen zijn.
Woonstad
Er moet iets gebeuren. Ik

De buurtbemiddelaars van
Buurtbemiddeling Rotterdam
Centrum helpen bij het oplossen
van problemen tussen buren.
Meestal leven mensen goed en in
harmonie als buren naast elkaar.
Soms gaat er iets fout en ontstaan er problemen door lawaai,
stank of rommel. Heeft u problemen met uw buren en komt u
er zelf niet uit? De buurtbemiddelaars helpen bij het uitpraten
van problemen en het afspraken
maken voor de toekomst. Heeft u
vragen of wilt u gewoon een keer
uw verhaal kwijt? Bel ons, u kunt
ook een e-mail sturen.
Buurtbemiddeling Rotterdam
centrum p/a De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54, 3014 AW
Tel 06- 1850 0316
centrum@buurtbemiddeling.org
www.buurtbemiddelingcentrum.
nl

En dat is
Daniaue Deira uit
Spijkenisse 7 jaar.
VAN HARTE
GEFELICITEERD
De prijs is naar je
onderweg

Samen werken aan plezierig wonen in het Oude Westen
De Aktiegroep werkt al weer drie jaar 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, het melden van klachten en storingen etc. Woonstad Rotterdam en
de spreekuurgroep schrijven om en om de artikelen.
Kom naar een van de spreekuren. Deze zijn in de Buurtwinkel van
de Aktiegroep Het Oude Westen op:

Dinsdagmiddag van
Woensdagochtend van
Donderdagavond van

Taalbal

proefles om kennis te maken met
de leraar en de cursus. Na afloop
van de proefles kunt u zich opgeven voor de hele cursus.
Kortom:
Voor wie: voor de man die denkt
dat hij zich steeds minder in de
Nederlandse taal kan redden en
sportief is.
Wat kost het: 10,- euro voor 10
lessen.
Waar: Sportzaal Odeon (Oude

Westen), Gouvernestraat 56d,
3014 PP Rotterdam
Wanneer: dinsdagochtend van
11.15 uur tot 12.45 uur.
Informatie:
Willem te Molder, Stichting
Buurtwerk Centrum,
Buurtcentrum De Overkant,
3014 XX, Rotterdam,
tel 010-286 1505
of 06-1291 7187.

SPIRIT 55+ HEEFT PLANNEN

onderdeel om een goede prestatie te leveren dan volgde er bij
het volgende soms een teleurstelling. Zo bleef het tot het eind een
spannende wedstrijd. Maar de
sportiviteit werd daarbij nooit vergeten. Rini wist van de bekendmaking van de winnaar weer een
evenement op zich te maken
en zo werd na veel hilariteit en
humor bekendgemaakt dat de
nieuwkomer: De scholingswinkel
van het Albeda College de beker
voor een jaar als trotse winnaar
mag tonen.
Tevreden gingen deelnemers
en toeschouwers naar huis in
de wetenschap dat we moeten
wachten tot de laatste zaterdag
van juni 2011 voor de volgende
Zeskamphappening.

Spirit 55+ is de organisatie van
ouderen in het centrumgebied
die wilen opkomen voor de
belangen van alle hier woonachtige 55plussers.
Spirit 55+ zet zich in voor het
welzijn van senioren en streeft
ernaar dat er voldoende en
geschikte voorzieningen zijn en
blijven voor ouderen die wonen
in het centrum van Rotterdam.
Onze Overleggroep Zorg &
Welzijn houdt zich de komende
tijd bezig met de ontwikkeling
van woonservicegebieden, wat
straks in het centrum, en dus ook
in het Oude Westen, aan de orde
is.
Binnen een woonservicegebied
moeten vooral de ouderen zo
lang mogelijk op een prettige
manier kunnen wonen en leven,
met alle gewenste en nodige
voorzieningen.
Vooral de ouderen die hier wonen
moeten bij de invulling en vormgeving daarvan van het begin af
aan betrokken zijn. En Spirit 55+
is een belangrijke belangengroep
om die betrokkenheid te organiseren. Spirit 55+ gaat daarom
binnenkort een algemene informatiebijeenkomst organiseren

Zaterdag 18 september: Oude Westendag
Foto: Henk Dieks

doe daarom een oproep aan
Woonstad om daarin het voortouw te nemen en te onderzoeken wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden zijn voor
planontwikkeling. Er ligt een kans

14.00 tot 15.00 uur
10.30 tot 11.30 uur
18.00 tot 19.30 uur

Er zijn mensen mensen die Turks en Marokkaans spreken.
Bel even, met de Buurtwinkel, wanneer deze er zijn.
tel nr. 4361700.

Ouderen, voel je jong! SBC
Rotterdam organiseert op dinsdagochtend van 11.15 uur tot
12.45 uur in sportzaal Odeon
de cursus Taalbal. Taalbal is een
nieuwe manier van Nederlands
leren terwijl je met andere mannen een zaalvoetbaltraining volgt.
Doe mee aan een cursus van 10
lessen en volg eerst een gratis

Zeskamp Oude Westen

Poppodium Watt aan de West-Kruiskade is failliet. De spullen worden geveild en
er blijft een leeg gebouw achter. De vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Paul
Claessens laat zijn gedachten gaan over de toekomst van die plek.
andere eisen aan een woning dan
de gemiddelde Oude Westenaar
die hier nu woont en tevreden
is met wat er is. Als je woningen
wil realiseren voor de ene groep
dan gaat dat vaak ten koste van
de andere. Want hoe je het ook
wendt of keert, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie komen minder woningen terug. Als nieuwe
Oude Westenaren instromen,
zullen oude Oude Westenaren dus
afscheid moeten nemen van de
wijk. Maar dat geldt niet voor de
plek waar Watt nu staat. Daar ligt
dus een buitenkans om het eens
een keer goed te doen.

Op de kleurplaat die in
het juli-nummer stond
kwamen
87 inzendingen binnen. De mooiste heeft
een prijs gewonnen.

Samen door een Deur

een plan uitgewerkt om te starten
met computercursussen voor de
in het centrumgebied woonachtige 55plussers. Als de financiering
rond is, laten we weten wanneer
we daarmee starten.

Wat met Watt?
Een nieuwe Poptempel?
De directe buren zien niets in
een voortzetting van de huidige
activiteiten. Sinds de opening van
Watt’s voorganger Nighttown
heeft de omgeving veel te stellen
gehad met geluidsoverlast, zowel
van de zaal als van de bezoekers.
Maar wat dan wel?
Het pand zelf heeft bewezen
ongeschikt te zijn voor grootschalige activiteiten waar veel volume
aan te pas komt. Als je zoiets toch
zou willen, moet je nogal wat verbouwen.

KLEURPLAAT

ook een optie. En de horeca zou
een keer goed moeten worden
aangepakt. Het mooiste zou zijn
als een ondernemer erin zou durven investeren. Subsidies brengen
allerlei verplichtingen met zich
mee, onder andere in de sfeer van
het personeelsbeleid, dat kan de
kracht uit een bedrijf weghalen
omdat je niet voor de beste man
op de juiste plaats kunt kiezen.
Zelf gaat Guno als ondernemer de

die je niet kunt laten lopen en
Woonstad is de partij die dat kan
doen. Wie weet valt er deze keer
ook nog wat te verdienen!
Paul Claessens

Al een aantal jaren organiseren
bewoners en organisaties een
Oude Westendag. Op zaterdag 18 september is het weer
zover. Dan ontmoeten de Oude
Westenaren elkaar in Odeon,
starten samen het winterseizoen
en praten over zaken die ons
allemaal aangaan.

Dit keer gaat het over de stelling
dat in het Oude Westen iedereen
de kans heeft om mee te doen
en er bij te horen. Hoe solidair
zijn wij met elkaar of worden er
in het Oude Westen ook mensen of groepen buitengesloten?
Heb je dat zelf wel eens ervaren?
Speelt je leefsituatie, bijvoor-

beeld gebrek aan geld, hierbij
een rol?
De gesprekken staan onder
leiding van Alia Azzouzi, die al
vaker onze discussies in goede
banen heeft geleid. Het debat
eindigt met de stelling dat meedoen ook betekent dat je jezelf

over woonservicegebieden voor
alle in het centrumgebied woonachtige 55plussers.
Binnenkort hoort en leest u hierover meer.
Onze Overleggroep Activiteiten
& Ontmoeting is bezig met de
voorbereiding van de jaarlijkse
Senioren(mid)dag. Het thema zal
dit jaar zijn ‘gezondheid en bewegen’. Dit jaar zal deze manifestatie plaats vinden op 4 november
in en rond het restaurant van
Antonius Binnenweg.
Ook heeft de Overleggroep
samen met het SBC en Toer IP

moet laten zien. Iedereen heeft
iets bijzonders en mag zich laten
zien. Wie is daarbij jouw rolmodel? Alle aanwezigen worden
uitgenodigd om mee te doen
met het debat en hun talenten
te tonen.
Na het debat is er een markt van
mogelijkheden. Vele organisaties
zijn uitgenodigd om te laten zien
wat zij de wijkbewoners te bieden hebben, zodat ze goed kunnen participeren. Het gaat daar-

Als u, als 55plusser wilt opkomen
voor uw belangen en voor die
van andere senioren, meldt u dan
aan en doe mee!! U kunt u opgeven voor een van de overleggroepen of aan ons doorgeven dat
u belangstellend bent en op de
hoogte wil worden gehouden. U
kunt ons uw ideeën laten weten
of dat u onze organisatie op een
andere manier van dienst wil zijn.
Wilt u zich opgeven of wilt u
meer weten over Spirit 55+? Bel
ons, mail ons, schrijf ons of maak
een afspraak om langs te komen.
Telefoon: 06-2484 9602, e-mail:
info@spirit55plus.nl. Ons adres
(Trefpunt) is: Zoutmanstraat 4
(de rode toegangsdeur en dan
achteraan op de galerij van de 1e
etage). U kunt natuurlijk ook op
onze website kijken:
www.spirit55plus.nl

bij om mantelzorg, schuldhulpverlening, armoedebestrijding,
thuisadministratie, enzovoort.
En natuurlijk maken we er ook
een feest van met optredens en
lekkere hapjes, gemaakt door
buurtbewoners. Voor de kinderen is er een speciaal programma
met veel spel.
Kortom: zorg dat je erbij bent:
18 september van 16:0020:00 uur in Odeon.
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IOSCOOP ARENA, de parel van de WestKruiskade, werd in 1931 gebouwd door Karl
Weisbard, ontsnapte in mei 40 aan Adolfs
bommenregen en beleefde in de jaren 50 hoogtijdagen, toen veel Rotterdammers tot wel drie keer per
week naar de bioscoop gingen. Met de introductie
van het zwart/wit televisie toestel eind jaren 50
werd dat begrijpelijkerwijs wat minder.
Ten tijde van de foto (1966) was de Arena een
regelrecht B-film Paradijs geworden: met cowboyknok-schiet-spion-dracula & Elvis-films als hoofdgerecht, en ‘Charade’, ‘Thunderball’, ‘Nevada Smith’
en ‘Alfie’ als de ‘A’ toetjes van dat jaar. En wat
dacht u van een titel als ‘De spion met het kanten
broekje’?
De West-Kruiskade was op dat moment vooral nog
een blanke winkelstraat in een verpauperde volkswijk. Met botsende jeugd (vetkuiven contra artistiekelingen), volkswagen kevers (zie foto) en buitengewoon veel mannen met stropdassen. Over de radio
klonk de nieuwe sound van de Beatles, de Stones en
Anneke Grönloh.
WHAT’S IT ALL ABOUT, ALFIE?
En dan die film op dat enorme affiche. ‘ALFIE, de
verleider’. Cult-acteur Michael Caine speelt de plat
Londens pratende charmeur Alfie. Een voortdurend
vrouwen bezwangerende, dwangmatige versierder
met bindingsangst. Alfie regelt abortussen, krijgt een
zoontje en moet rust nemen in een sanatorium vol
aantrekkelijke verpleegsters.
Het sterke aan de film is dat Alfie zich in bijna
iedere scene opeens direct tot de kijker wendt, het
verliefde gedrag van een van z’n meisjes uitlegt, en
zichzelf daarna snel schoon praat: ‘Those birds are
crazy ... can’t help that ... Its not my fault.’
Door ouwe en nieuwe moraal aan de hand van
verschillende vrouwelijke personages te schetsen,
raakt de film aan het hart van de swinging sixties
en de seksuele revolutie. ‘Seksueele Revolutie’ is
trouwens een term uit 1934. Niet iets wat pas in de
jaren 60 is uitgevonden.
SONNY ROLLINS
Direct na zijn ‘onderonsje met de kijker’ gaat Alfie
in een nieuwe scene dan weer op vrouwenjacht, wat
muzikaal aangegeven wordt door het ‘Theme from
Alfie’, gespeeld door tenorsaxofonist Sonny Rollins.
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Dezelfde Rollins die 2 maanden geleden nog als
81-jarige op het Northsea Jazzfestival stond.
De sardonische swagger van Rollins tenor achter
de beelden van Michael Caine rijdend door de
straten van Londen, klonk natuurlijk nog lang door
in de hoofden van de mannelijke bezoekers, als ze
weer buiten over de donkere Kruiskade liepen. Wat
me bracht op de volgende vraag.
BESTAAT ER EEN ROTTERDAMSE ALFIE?
Nou, daar zijn de meningen duidelijk over verdeeld. De ene helft zegt resoluut: ‘Nee, die bestaat
niet, Rotterdam had geen versierders’ en ‘Dat
zit niet in de Rotterdamse volksaard’. De andere
helft kwam grijnzend met een rijtje namen, die ik
hier maar niet zal noemen. Nou oké, eentje dan.
Buurtkrant lay-out man Han Snaayer kwam met een
echt Kruiskade ’66 voorbeeld: ‘SMOKY, een Jules
Deelder-achtig figuur. Mager, met een pikzwarte
vetkuif. Een macho-mannetje dat dacht dat hij iedereen kon versieren.’
TWEEDUIZENDTIEN
Kijken we vanuit 1966 naar het huidige 2010
dan vallen er 3 dingen op. (1) Vrouwen zijn uit
de keukenkast en ‘on top’. (2) Aids heeft het
onbekommerd rondneuken van de jaren 60 en 70
een flinke deuk gegeven en (3) een permanent
media bombardement van perfecte, gefotoshopte
Übermenschen maakt ons er niet gelukkiger op.
Alfie’s oeroude kunst van het versieren is veranderd
door SMS, mailen, twitteren en internet-daten. In
clubs als de bamboo Tiki-bar staart de helft van de
mensen naar een schermpje ter grootte van een
luciferdoosje.
Tot slot een regel uit Henk Bergs boek ‘Rotterdam
en het witte doek’ (uitg. Ad Donker, 1996), waar
ook de foto uit komt. ‘Vaak werd in de bioscoop het
eerste contact gelegd met de latere levenspartner.’
Anno 2010 ‘plakken’ we in een gratis openluchtpleinbioscoop waar je bovendien ook nog heerlijk
mag roken. Maar ja, dat is alleen eind augustus.
En dan denk ik, waarom maken we van Watt niet
gewoon weer een bioscoop? Cinerama zoekt nog
een nieuw pand.
door André Hart
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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

436.17.00
280.58.88
280.58.70
436.49.81
436.71.01
436.34.38
241 02 28
436.57.30
225.08.44
436.08.97
436.17.00
286 15.05
241.29.00
436.38.55
436 22 43
436.14.88
411.39.42
414.48.90
436 61 65

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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

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
Revalidatie Polikliniek
Antonius Binnenweg
2412986
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

COLOFON
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam Tel 436 17 00 Fax 436 39 40
www.buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
www.aktiegroepoudewesten.nl
Lay Out: Han Snaaijer, Fotografie: Marianne Maaskant,
Theo Sprundel, Han Snaaijer
Redactie: Elske Geleedst, Randa Habibi, André Hart, Hannie
Leeuwenhart, Marianne Maaskant, Jan van den Noort, Wim Roovers,
Han Snaaijer, Joke van der Zwaard
Druk: Maassluisse Courant, Oplage: 4500 stuks
Verschijnt 10 maal per jaar

Deze zomer hebben bewoners met medewerking van
Woonstad en sympathiserende
(landschaps)architecten het
sloopterrein Gaffelstraat 70-90
omgetoverd in een mooie tuin
met podium. We noemen hem
de Tussentuin, want over een,
twee of drie jaar zal de tuin
weer plaats moeten maken voor
heipalen. In de tussentijd zorgt
de werkgroep Tussentuin met
iedereen die mee wil helpen
voor een stukje groen in deze
stenige wijk. Een plek om te
tuinieren, te kijken, te zitten
en mensen te ontmoeten. Om
duidelijk te maken dat de tuin
bedoeld is voor alle bewoners
die ervan willen genieten,
organiseert de werkgroep in
augustus en september middagconcerten in de tuin: een
gevarieerd programma voor
jong en oud, met amateurmuzikanten en professionele bands
en muziek uit eigen wijk en

4 september:
Gevoelige snaren
Saz-leerlingen uit het Oude
Westen
Satya Mohkamsing, Indiase violist
met tablaspeler
Housseyin Ballili Quintet
11 september: klapboemtap-

alle windstreken. Akoestische
muziek, dus zonder elektrische
versterking en grote geluidsboxen.
Als deze Buurkrant uitkomt,
heeft de surprise act en de
feestelijke opening al plaatsgevonden. De surprise-act
van 21 augustus was een
optreden van het SurinaamsNederlandse orkest De Nazaten
met de Amerikaanse supersaxofonist James Carter. Zie
foto. Een droomopening van
Entertuinment. Op 29 augustus
werd de tuin officieel geopend
met het opensnijden van een
supertomaat, praatjes en optredens van het trio Purvis, Buijs &
Hekman en de Balcony Players.
Als u dat allemaal gemist heeft,
hebben wij één troost: u kunt
nog vier zaterdagmiddagen van
15:00 tot 18:00 uur genieten
(en soms meedoen):

doing!
Lance, comedian met poppen
Percussieworkshop voor kinderen
door Coen Aalbers
Tapdanceles van Constance, Trio
Met Constance
18 september: uit eigen tuin
Frans de Blanken/Arie Kuit combo

Foto: Wolbert van Dijk

Wijkorkest Oude Westen
Strijkersensemble Doro Sextet
City Safari Blues
25 september: grande finale
Lezen in de geheime tuin
trio Marcel Cuypers
Rotterdam Ska Jazz Foundation

Ook na september zullen er activiteiten plaatsvinden in de Tussentuin.
Zoals een dia-show van Alma Brevé met foto’s en portretten van tante
Anna, ex-bewoonster van Gaffelstraat 76b die eind jaren vijftig het
boomtakje plantte dat uitgroeide tot de grote populier. De werkgroep
denkt verder aan een workshop geveltuintjes aanleggen, een les natuurschilderen, schrijvers
uit de wijk lezen voor uit eigen werk en een beelden-tentoonstelling.
Ideeën en voorstellen uit de wijk zijn welkom.

Zie ook www.deTussentuin.eu

Kaseko-jazz: De Nazaten en James Carter
Op 21 augustus was er in de
tussentuin een surprise-act van
wereldklasse : De kaseko/jazz
formatie De Nazaten met gastster/saxofonist James Carter. De
gedeeltelijk Rotterdamse Nazaten,
die afgelopen najaar al met Carter
in de Doelen optraden en door
Suriname toerden, speelden
die avond op het Haarlem Jazz
Festival (Carter woont zelf in
‘Harlem’-New York). En in plaats
van ‘s middags de oefenruimte in
te duiken besloot de groep om
een ‘repetitie-concert’ in de tussentuin te geven.
De Nazaten spelen met een
gescheiden kaseko-ritmesectie
bestaande uit vier Nederlandse
Surinamers die de basis vormen
waarover vier multi-blazers een
polyfoon netwerk van eigen composities, jazzriffs en improvisaties
leggen. Het is ‘Lieve Hugo meets
Duke Ellington’ en van daaruit
verder.
Met de zon in de rug en zo’n kleine 80 bezoekers werd begonnen
met ‘Ma Aisa Go’. Diepe sonore

trillingen van Klaas Hekmans bassaxofoon, bluesy blazers en snelle
sousafoon van Patrick Votrian.
Skratyology, het titelnummer
van hun cd, kreeg een zonnige
calypso-sfeer door het kamalama
ritme, de langzaamste van de
kaseko-stijlen. Vooral James Carter
voelde zich als een vis in het
water en kreeg steeds meer last
van een goed humeur. Pikte het
geschreeuw van een buurtbaby
op met een minutenlange highend improvisatie, om vervolgens
naadloos over te gaan in ‘My window is a mirror’. Bigband-reggae
nummer ‘Nootkeval’ ging volgens
blazersbaas Keimpe de Jong over
dat ‘zeven mensen per jaar sterven aan het ontvangen van een
kokosnoot op het hoofd’.
Na acht nummers werd geëindigd
met de uitvoering van ‘The Carter
Kaseko’, speciaal voor deze bezetting gecomponeerd door Ronald
Snijders. Al met al een stralende
zaterdagmiddag in een gezellig
nieuw no-nonsens wijkpark.
André Hart
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