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Sprong in het duister
Op woensdag 21 september werd het Masterplan Oude Westen behandeld in de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte. Als dat plan doorgaat worden nogal wat woningen in Het Oude Westen gesloopt of verkocht. Een flinke stoet Oude Westenaren ging die dag naar
het Stadhuis en volgde de bespreking vanaf de publieke tribune. Drie bewoners kregen ieder vijf
minuten om hun grieven te spuien, steevast gevolgd door luid applaus vanaf de publieke tribune.
De commissie stond uitvoerig stil bij het gebrek aan bewonersparticipatie en besloot het Masterplan voor te leggen aan de voltallige Gemeenteraad. Daar kunnen de leden wijzigingen voorstellen
en voor of tegen onderdelen van het plan stemmen. Ondertussen krijgen steeds meer mensen te
maken met de gevolgen van het Masterplan. Ze moeten hun huis uit omdat Woonstad het wil opknappen en als het eenmaal op orde is, wordt het verkocht aan een ander.
Woonstad laat de huurder niet helemaal aan zijn lot over, want die krijgt
een urgentieverklaring en een verhuiskostenvergoeding, maar verder
wordt toch vooral duidelijk gemaakt
dat het hoog tijd is om de woning
te verlaten. De bewoners krijgen de
garantie dat ze in Het Oude Westen
kunnen blijven wonen, maar wat
stelt die garantie eigenlijk voor? De
bewoners moeten zelf op zoek naar
een woning, ook al levert een zoektocht via Woonnet of Woonkrant
bijna nooit wat op.
In Het Oude Westen komen wel woningen vrij, maar die worden vaak te
koop gezet en als ze in de verhuur
blijven, worden ze niet via Woonnet
aangeboden. Woonstad houdt die
namelijk achter de hand voor het
geval zij actief moeten helpen bij het
zoeken naar een woning. Wie dat
laatste niet weet, en er niet nadrukkelijk naar vraagt, loopt dat aanbod
mis en wordt gedwongen om buiten
de wijk naar woonruimte zoeken.
Woonstad zou beter zijn best kunnen doen om bewoners aan de wijk
te binden.

Sprong in de prijs
De zoektocht naar betaalbare woningen is zo moeizaam omdat er te
weinig zijn. Vroeger noemde men
dat woningnood. Volgens de rijksoverheid zijn er woningen genoeg,
maar blijkbaar niet op de plek waar
mensen willen wonen. Het zoeken
is extra moeilijk omdat Woonstad
van de bewoners verlangt dat ze al
in een vroeg stadium zeggen wat
ze precies willen. Een mevrouw
van Woonstad legde de bewoners
van de Sint-Mariastraat onlangs de
keuze voor of ze in de straat willen
blijven of dat ze liever elders naar
een woning gaan zoeken. Als ze in
de straat blijven wonen, moeten ze
een veel hogere huur betalen. Dat
is natuurlijk niet erg aantrekkelijk,
maar bij gebrek aan betaalbare woningen elders is het ook niet verstandig om die optie af te wijzen.
De mevrouw van Woonstad wilde
ook weten of ze een renovatiewoning dan wel een kluswoning willen
huren. Zo’n kluswoning is goedkoper, maar het is nog volkomen
onduidelijk hoeveel daaraan moet

worden geklust en hoe dat straks
wordt georganiseerd. Woonstad
heeft de bewoners gevraagd om
een vereniging van huurders op te
richten die zelf de huur int en zelf
de woningen opknapt. Sommige
bewoners zien daar wel wat in, maar
ze weten nog te weinig om daar enthousiast voor te kiezen. Tenslotte:
wie genoeg geld heeft kan besluiten om een huis of een klushuis te
kopen. Wie een kluswoning in de
straat wil kopen, moet nog even
wachten, want die verkoop is nog
niet begonnen en de informatie
over prijs en voorwaarden zijn nog
niet bekend.
In of buiten de straat, renovatie klushuur- of kluskoopwoning? Voorlopig
zijn het allemaal sprongen in het
duister. Dat geldt alleen niet voor de
prijs. Die maakt in alle gevallen een
flinke sprong omhoog. Dat maakt
het aanbod behalve onduidelijk ook
allesbehalve aantrekkelijk.
Verkeerd bezig
Woonstad wil graag weten wat de
bewoners willen, maar voorlopig
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zit dat er niet in. Ze hebben te
weinig informatie om een goede
keuze te kunnen maken. Maar de
mevrouw van Woonstad zegt dat ze
een keuze MOETEN maken, en dat
Woonstad anders GEEN rekening
houdt met hun wensen. Als Woonstad op die manier druk uitoefent,
is het verkeerd bezig. De keuzes zijn
immers niet helder. Bovendien, wat
is erop tegen als bewoners meer

dan één voorkeur hebben? Woonstad houdt zelf toch ook alle opties
open? Woonstad doet er goed aan
zijn mensen te instrueren dat het
niet hun taak is om de woningen zo
snel mogelijk leeg te krijgen, maar
om de mensen zo goed mogelijk te
informeren over de alternatieven.
Hulp bij het vinden van een passende woning is hard nodig.

28 oktober: Turks Republieksfeest

Leven ‘gespot’ in het Wijkpark

Traditiegetrouw organiseert de Turkse
werkgroep Oude Westen voor de 24e
keer het Republiekfeest. Net als voorgaande jaren wordt het feest in Odeon
gehouden op vrijdagavond 28 oktober. De voorbereiding voor dit feest
wordt vooral door jongeren binnen de
Turkse groep gedaan. De jongeren zijn

Juffrouw Touria werkt al meer dan twintig jaar op de Augustinusschool. Ze vertelt dat ze vaak gebruik maakt van het park, vooral
in de zomer is zij met de schoolkinderen er vaak te vinden. Niet
alleen om te sporten maar ook om de natuur te bestuderen.
De juffen bedenken samen met de kinderen een thema en dan
gaan ze op pad. En in de lente brengen ze altijd een bezoek aan
de pasgeborenen in de Dierenhof.

op zoek gegaan naar sponsors en zijn
hard bezig om leuke programma voor
deze avond voor elkaar te krijgen. Het
belooft een zinderend feest te worden
met muziek , dansen en verrassingen .
Het feest is toegankelijk voor alle bewoners van het Oude Westen.

Kruiskadegirls: Kampioen straatvoetbal
Zaterdag 25 juni streden in Diemen
meer dan vijftig straatvoetbalteams
uit heel Nederland om de nationale
titel in zijn of haar leeftijdscategorie.
Wat op 5 mei was begonnen met
regionale voorrondes waarin meer
dan 1000 teams meespeelden
eindigde toen in finales waar maar
liefst 3 teams uit het Oude Westen
aan mochten meedoen: de Straatratten, die in de regionale voorronde 3e in de jongens categorie 10-12
jaar waren geworden, de Kruiskadegirls 1e in de categorie meisjes
13-15 jaar en ABC, de jongens in

de categorie 16+ die ook 1e waren
geworden.
Op 25 juni, de dag van de grote
finale, vertrokken de teams in drie
busjes vanuit het Oude Westen
richting Diemen samen met de
begeleiders Milton (SenR), Melissa
en Ramish (TOS).
Het weer was erg slecht en toch
speelden de jongens en meisjes, die
onze buurt vertegenwoordigden,
super goed.
De meisjes speelden sterk samen
en moesten het in de finale opnemen tegen Roermond. Sheralin

zette de Kruiskadegirls op een 1-0
voorsprong. Vier minuten voor tijd
maakten de meisjes uit Roermond
1-1. De meiden bleven rustig en
op het laatste moment wist Selma
de 2-1 binnen te schieten! Edgar
Davids, die heel de wedstrijd heeft
bekeken, feliciteerde hen met het
behalen van de nationale titel.
ABC werd knap 4e en de Straatratten, die heel goed speelden en een
grote kans op de titel maakten,
moesten zich afmelden vanwege het
uitlopen van het toernooi wegens
slechte weersomstandigheden.
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Culturele Vereniging Oude Westen.
Naast haar betaalde baan werkt ze
als vrijwilliger, bijvoorbeeld voor de
Taaldrukwerkplaats op het Gerrit Sterkmanplein, waar kinderen,
jongeren en volwassenen leren hun
gedachten onder woorden brengen
door erover te vertellen en te schrijven (http://www.taaldrukwerkplaats.
nl/). Of als taalcoach, voor Stichting
LOV. Deze vrijwilligersorganisatie
geeft taallessen aan huis als opstap
naar de inburgeringslessen (http://
www.stichtinglov.nl/lov).
Fatna werkt vooral met volwassen
vrouwen, van wie veel van Marokaanse afkomst. “Er is in deze buurt

metalen hek vol deels ongebruikte,
verroeste, vastgeketende fietsen
eromheen. En dat kan volgens Fatna
dus anders. Haar idee werd concreter tijdens een van haar bezoeken
aan de Tussentuin in de Gaffelstraat.
“Ik werd uitgenodigd en kwam in
gesprek met de initiatiefnemers van
de Tussentuin.” Vervolgens ontstond
het idee voor een bewonersinitiatief
voor een ‘groen Kogelvangerplein’.
“Kinderen moeten kunnen rennen
en ravotten, hebben ruimte nodig.
Die dobbelstenen en al dat beton
zijn obstakels.” Hoe zij een ‘groen
Kogelvangerplein’ voor ogen ziet?
“Voornamelijk plat, groen/gras

‘Er is in deze buurt heel veel behoefte aan
taalles en sporten, maar ook aan
themabijeenkomsten zoals samen koken.’

Ik was gewaarschuwd; het kon ‘een beetje druk’ zijn bij haar
thuis: “Want ik heb kinderen.” Maar moeiteloos en energiek
houdt Fatna Mir Abbadi twee schattige, kruipende en vliegende kleintjes in het gareel, zet tegelijkertijd thee, serveert
koekjes, en vertelt wat over haar werk en leven in het Oude
Westen. Fatna is het levende bewijs: werk en gezin zijn met
wat moeite best te combineren, ‘als je het maar echt wilt’.
Fatna Mir Abbadi kent de wijk van
binnen en van buiten. Ze was acht
jaar oud toen ze vanuit Marokko
naar Nederland kwam. En sindsdien
woont ze in het Oude Westen. Eerst
in de Bajonetstraat. En sinds 1981,
tijdens de periode van de ‘eerste
stadsvernieuwing’ (1974-1984),
woont ze in de Kogelvangerstraat.
Ze is getrouwd en heeft vier kinderen: “Twee grote en twee kleintjes.”
Haar kinderen stonden haar opleiding en werk echter niet in de weg.
Integendeel. Zelfs toen ze zwanger
was van de derde, bleef ze gewoon
in de schoolbanken zitten van de
avondopleiding Sociaal Cultureel
Werk. Ze had toen al een diploma

van het Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs (mdgo), een opleiding die
vanaf 1996 is opgegaan in het mbo.
Gezin, opleiding, werk, en dat allemaal gecombineerd? Ja. En ook nog
vrijwilligerswerk, sinds 1995… Ik
schaam mij bijna om, als antwoord
op Fatna’s vraag, op te biechten dat
ik géén kinderen heb – dat voelt
plotseling heel erg lui.
Taalbom
Fatna werkt als sociaal-cultureel
werker voor de Stichting Buurtwerk
Centrum (SBC), in buurtcentrum De
Overkant op het Adrianaplein. Ook
is zij verbonden aan de Marokkaanse

Dag van de Mantelzorg
Dit jaar staat de Dag van de Mantelzorg in november in het teken
van jonge mantelzorgers. 1 op de
4 jongeren groeit op met het zelf
zorg bieden in het gezin. Vaak blijft
dit verborgen. Met de Dag van de
Mantelzorg wordt de omgeving
gevraagd aandacht te hebben te
hebben voor jonge mantelzorgers.
Het motto van de Dag is daarom
‘Opgroeien met zorg’.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen
en jongeren die opgroeien met een
langdurig zieke of gehandicapte
ouder, broer of zus of met een zieke
opa of oma die vlak bij woont en
extra zorg nodig heeft. Het gaat
meestal goed met deze kinderen, zij
zijn sterk, flexibel en kunnen tegen
een stootje. Maar zij hebben natuurlijk wel te maken met een extra
uitdaging.
voor kinderen
Daarom wordt woensdagmiddag
9 november speciaal voor jonge
mantelzorgers van 6 -13 jaar uit de
deelgemeente Centrum een leuke
activiteit georganiseerd.
De kinderen starten de middag bij
Asian BBQ, Tiendplein 11. Asian
BBQ is een tijdelijk restaurant dat
graag zijn deuren openzet voor de

kinderen en hen verwent met een
lekkere lunch.
Daarna gaan de kinderen onder
begeleiding naar drie verschillende
plekken waar zij kunnen luisteren
naar mooie verhalen uit verschillende culturen die ook gaan over
opgroeien met zorg.
De ouders zijn ook van harte
welkom om naar de verhalen te
luisteren. Wel volgen zij een
andere route dan de kinderen.
Kent u kinderen van 6 -13 jaar die
opgroeien met zorg? Misschien in
uw eigen gezin, van school of uit
de straat? Vertel deze kinderen en
de ouders over deze leuke gratis
middag.
Vanaf 10 oktober is het programma klaar en kan men informatie
krijgen en zich opgeven bij Vraagwijzer Centrum, telefoon 4146788.
Niet vergeten: vol is vol.
voor volwassenen
Volwassen mantelzorgers uit de
deelgemeente Centrum worden op
10 november in het zonnetje gezet. Zij zijn dan van harte welkom bij
Museum Rotterdam in het prachtige
Schielandhuis, Korte Hoogstraat 31.
Het wordt een leuke en ontspan-

heel veel behoefte aan taalles en
sporten, maar ook aan themabijeenkomsten zoals samen koken.” Een
manier waarop Nederlandse les en
bewegen op muziek perfect samengaan, zo vertelt Fatna, is ‘Taalbom’.
“Kijk maar op YouTube voor een
filmpje.” Het is een cursus gericht
op allochtone vrouwen waarin
aerobics wordt gecombineerd met
taalles. Sporten maakt het leren van
de taal leuker en sneller, en mensen
gaan eerder sporten op deze manier.
Dubbele winst dus.
(www.taalbom.nl/)
Groen Kogelvangerplein
Fatna is bescheiden, zo merk ik
tijdens het gesprek. Genoeg over
haar eigen werk en opleiding; nu
even over de buurt. Om precies te
zijn: het plein. Daar is namelijk wat
te doen. Letterlijk en figuurlijk. We
lopen naar beneden. Het balkon
van Fatna’s huurwoning op de
Kogelvangerstraat kijkt uit op het
Kogelvangerplein. “Op zich wordt
dit plein best wel gebruikt door de
kinderen uit de buurt. Maar het
is alleen maar beton, geen groen
te bekennen.” Het plein in beeld:
stoeptegels; rubberen tegels onder
de vandalismebestendige, basale
speeltoestellen, zoals een ‘wipkip’
en een draaimolen; betonnen dobbelstenen; bankjes voor het broodnodige volwassenentoezicht; en een

nende dag. U wordt ontvangen met
koffie en wat lekkers en u krijgt een
rondleiding door het Schielandhuis
en een eerste blik op de tentoonstelling over mantelzorg die hier
in december gepland is. U kunt
bijkomen onder het genot van een
handmassage door leerlingen van
ROC Zadkine. Tussen de activiteiten
door kun u genieten van een lekkere

gecombineerd met steen, omringd
door groene gevels met bijvoorbeeld rozenstruiken, een groene heg
eromheen, en meer prullenbakken.”
Fatna diende onlangs samen met
anderen, geholpen door de initiatiefnemers van de Tussentuin, een
bewonersinitiatief in bij de deelgemeente om dit idee waar te maken.
Daarvoor ging zij langs bij haar buren. “Iedereen bij wie ik langsging
was positief; gezinnen, ouderen,
alleenstaanden.” Het initiatief heeft
dus duidelijk draagvlak. “Juist door
de omwonenden hierbij te betrekken, creëer je een verantwoordelijkheidsgevoel om dit groen – als het
er komt - ook groen en opgeruimd
te houden.” Momenteel is het
wachten op de reactie van de jury
voor bewonersinitiatieven.
Solidariteit en doorstroming
Tja, en dan ten slotte de bijna
standaard geworden vraag: ‘Wat is
er volgens Fatna nu zo leuk aan het
Oude Westen en wat kan er beter?’
Positief eerst. “Iedereen kent elkaar
hier. Wonen, leven en werken valt
voor mij samen.” Veel bewoners
voelen zich volgens haar betrokken: “Er zijn veel manieren waarop
de bewoners zich organiseren om
iets goeds te bereiken.” Het is een
veelgehoord positief geluid van
bewoners die hier al lang wonen:
de solidariteit en het optimisme, om

lunch. Vanaf 5 oktober kunt u
informatie krijgen en u opgeven bij
de Vraagwijzer
Centrum,
telefoon
4363060.
Niet vergeten
want
Vol is vol!

Woensdag 2 november seniorendag
Op woensdag 2 november organiseert Spirit 55+ in samenwerking met
SONOR, SBC en de cultuurscout de jaarlijkse seniorendag in het centrum.
Centraal thema is dit jaar: cultuur en kunst. Als locatie is daarom gekozen
voor De Gouvernestraat, het voormalige gebouw van Lantaren/Venster aan
de Gouvernestraat. Daar zal van 13.00 – 17.00 een uitgebreid programma
zijn met vooral aandacht voor senioren en dans, textiele werkvormen met
onder andere een tentoonstelling van textiele producten van wijkbewoners
vanuit diverse culturen, theaterprogramma’s en muziek. De toegang is
gratis. Half oktober verschijnt het programma voor deze middag.

Er is weer plaats
op de naailessen
Iedere maandag en donderdag
worden er in het gebouw van de
Aktiegroep Gaffelstraat 1 naailessen
gegeven door een gediplomeerd
naailerares. Tijden: maandagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
Voor inlichtingen: 436.17.00.

dingen te willen verbeteren. Ondanks alle grootstedelijke problemen
die aan het Oude Westen worden
toegeschreven; door ‘de politiek’ en
ook de bewoners zelf.
En een negatief punt? Naast het
verlangen naar meer groen, klopt
er volgens Fatna iets niet met de
‘doorstroming’. Wat zij bedoelt is
dat door het beleid, van met name
Woonstad, om een deel van de woningvoorraad te verkopen, sommige
mensen gedwongen worden de
wijk te verlaten. “Mensen die door
gezinsvorming groter willen gaan
wonen, of mensen die te maken krijgen met lichamelijke beperkingen,
krijgen steeds minder de kans om
binnen het Oude Westen te verhuizen naar een groter of geschikter
huis.” Ze vertrekken dan soms
zonder het te willen naar plaatsen
buiten de stad, zoals Capelle a/d
IJssel. Terwijl zij het liefst voor altijd
hier willen blijven, omdat ze in het
Oude Westen van alles hebben meegemaakt en hier hun geschiedenis
hebben opgebouwd.
Goed, dat we deze maatschappelijk
betrokken bewoner even ‘van de
straat hebben geplukt’.

Nulgroep...
Wat is dat?

Een kindje tussen twee en vier
jaar is een peuter, het is niet meer
een baby en nog geen kleuter.
En meestal gaat die peuter naar
de peuterspeelzaal om te worden
voorbereid op groep 1 van de
basisschool. Bij peuterspeelzalen
mogen de ouders kiezen welke
dagdelen ze hun kinderen brengen, 's ochtends of 's middags,
en hoeveel keer per week. Prima
toch!?
Maar sinds 16 augustus is dat niet
meer mogelijk. Ouders moeten kiezen voor twee ochtenden en twee
middagen of voor drie ochtenden
en één middag. Voor werkende
moeders is dat lastig. Die kunnen hun kindje niet op tijd (11:45
uur) ophalen als ze tot 13:00 uur
moeten werken. Zo'n kind kan dan
beter naar een middaggroep gaan.
Veel ouders klagen over het gebrek
aan keuzemogelijkheid.
Halverwege september verandert er weer wat met de komst
van de nulgroep. In Nederland
bestaan er zestig, waarvan alleen
al in Rotterdam dertig. Het Oude
westen heeft er twee, een bij
peuterspeelzaal Maansteen van de
Babylonschool, en een bij peuterspeelzaal Robijn van de Asch van
Wijckschool.
De ouders van peuters in de
Maansteen werden uitgenodigd
voor een informatiebijeenkomst
over de nulgroep op 8 september
in het ouderlokaal van de Babylonschool. Tijdens deze bijeenkomst
gaven Elke Ronteltap van Stichting
GroeiBriljant en Irma De Carpentier
van Babylon voorlichting over de
nulgroep. Kinderen krijgen daar
extra aandacht voor hun taalontwikkeling door spelen, zingen,
ontdekken, en dat doen drie juffen
in de klas met hulp van de ouders
thuis.
De kinderen van de nulgroep gaan
vijf dagdelen per week naar de
peuterspeelzaal: vier ochtenden en
één middag. De gewone peuterspeelzaal is daarom voortaan drie
middagen en een ochtend open.
Ouders lijken nu vrij om te kiezen,
maar ze moeten wel bedenken wat
ze het liefste willen: een goed programma voor hun kind of voor hen
zelf goede tijden. Erg verwarrend
allemaal. Alles verandert zo snel. Ik
weet nu niet wat het beste is.
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Samen door een deur
De Aktiegroep werkt al enkele jaren samen met Woonstad Rotterdam in het project “Samen Door Een Deur”. We werken aan een betere afhandeling van klachten over reparatieverzoeken, serviceverlening, enzovoort. We geven tips over plezierig wonen in het Oude
Westen, onderhoud aan de woningen, of het melden van klachten
en storingen.
Je zal het niet geloven, maar ik
Hannie ben dit jaar naar Cuba op
vakantie geweest. Wat een leuke,
hartelijke mensen en wat een mooie
steden hebben ze daar. Het lijkt soms
net of je in het koloniale tijdperk bent
beland. Ook in Cuba wonen veel
mensen die van de slaven afstammen.
Het waren de Yoruba uit Nigeria met
hun Orishas (goden). Maar daarover
misschien een andere keer. Alhoewel,
zij hebben ook dansen meegebracht
en die worden nog geregeld gedanst
in voorstellingen en op straat. De
mensen hebben dan heel feestelijke
kleren aan. Af en toe kreeg ik gewoon
tranen in mijn ogen als ik heel oude
mensen nog vol overtuiging zag dansen. Ik heb me er zelfs aan gewaagd
en het ging me best goed af. In Cuba
wordt er zo-ie-zo veel gedanst. Als er
ergens muziek gemaakt wordt lopen
de mensen er dansend voorbij. Ik ben
in een aantal steden geweest, ook in
Guantanamo. Ja, die stad van de Bay
waar nog steeds veel gevangenen
zitten uit het Midden Oosten. Ik wilde
samen met wat andere mensen een
pilsje drinken en we kwamen op een
plein terecht. Er was musica grabada
(muziekinstallatie) en verder was het
rustig. Tot dat er vanuit de straten in
de omgeving mensen aan kwamen
lopen. Op een gegeven moment was
het zo druk en niet alleen met jongeren. Er waren oudere mensen, ouders
met babys. Kortom iedereen was er
gewoon en er werd gedanst. Mensen
vertelden me dat er op zondagavond
altijd muziek was en het was altijd
druk. Ik heb mee gedanst, voelde me
heerlijk en ik dacht aan mijn eigen
wijk ver weg in Rotterdam. Is het niet
mogelijk om zoiets bij ons te doen.
We hebben nog genoeg pleinen
zonder voetbalkooi. Ik weet dat het
bij ons niet zo zonnig is en de zwoele
zomeravonden zijn schaars. Maar het
is zo leuk en het proberen waard.
Weten dat er ergens op een plein
muziek is en dat er mensen zijn om
mee te dansen.

De groeicijfers van
de Tussentuin
Om de crisis op te lossen
moet de economie weer
groeien. Nog meer nutteloze hebbedingen of lege
panden? De Tussentuin
geeft het goede voorbeeld.
Er stonden 9 huizen, die hoefden
van de bewoners niet weg, maar
toen de sloop definitief was, maakten 3 bewoners een plan voor een
tijdelijke tuin met 9 perceeltjes, een
centraal pad en een tuinplein met
podium. Op verzoek van Tussentuinontwerper Wolbert maakten
6 jonge ontwerpers gratis een

Bericht uit Turkije
Gemeentewerken van de Turkse stad
waar ik tijdelijk woon is een zeer
actief onderdeel van deze stad. Altijd
is er wel een straat die opengebroken
moet worden en van een nieuwe
bestrating moet worden voorzien.
Vanwege dit en andere redenen voel
ik me steeds meer thuis hier. Het doet
me denken aan Rotterdam waar Je
ook nooit weet hoe je nou weer moet
ﬁetsen om niet in wegopbrekingen

Door de hevige regenval van de
afgelopen periode zijn er op het
spreekuur van Samen Door Een Deur
verschillende klachten binnengekomen over lekkages. Dit zijn vaak heel
moeilijke klachten om op te lossen.
Het is niet altijd duidelijk waar de
lekkage vandaan komt en hierdoor
is de reparatie niet gemakkelijk en

snel uit te voeren. In de hal van de
55+ woningen in de Sint Mariastraat
staat na een hevige regenbui vaak
een flinke plas met water. Er zijn
reparaties aan het glazendak bij de
deur uitgevoerd, maar de lekkage
blijft terugkomen. Het idee bestaat
nu dat de wateroverlast wordt
veroorzaakt doordat er water terug-

De BUS van de Leeuwenhoek
De Leeuwenhoek heeft een nieuwe Bus! Onze oude bus was afgeschreven. Door het tv programma ‘de Diva’s draaien door ‘ is er
een nieuwe bus gekomen. Wij hebben dit heugelijke feit gevierd
in het park aan de West Kruiskade met koffie en gebak.

Al tijden kregen we steeds meer
klachten te horen over onze bus: het
dak was te laag, de stoeltjes te smal,
de oprit te schuin…
Onze John (vrijwillig chauffeur) heeft
hard meegedacht en goed om zich
heen gekeken: De DIVA’s (Patty
Brard, Patricia Paay, Tatjana Simec)
zouden zich voor RTL4 van hun
sociale kant laten zien.
Nou, dat hebben we geweten! Twee
dagen lang hebben ze ‘meegeholpen’ bij de dagbestedingen van
onze bewoners, natuurlijk volop in
de schijnwerpers van een voltallig
uitgerukte cameraploeg.… en ook
Tatjana heeft in de bus gereden en
was het met onze kritiek eens.

beplantingsplan voor een perceel. Op
1 juni 2010 ging de eerste spade in de
grond en bracht kwekerij Van der Dussen 6000 jonge planten. Betaald door
Woonstad. In 16 maanden groeiden de
populieren 1 1/2 meter en de gouden
regen 2 meter. Er werden 3 vrachtauto’s houtsnippers (geleverd door
Gemeentewerken) uitgereden voor
het centrale pad. De tussentuinders
groeven 40 meter sloot om de wateroverlast op te lossen en verwerkten 30
zakken zand en aarde om een betere
voedingsbodem te creëren.
3 maanden later had Nicole de eerste
oogst: een flinke courgette. Weer een
maand later genoten 40 gasten van
pasta met tomatensaus uit eigen tuin.
Petra en Ivonne verzorgden nog 4 keer
zo’n heerlijke maaltijd voor iedereen
die aanschoof.
Voorjaar 2011 zette het Buurtlab 16
groeibakken en een kas neer. 60 leerlingen van de Asch van Wijckschool en
de Augustinusschool kweekten tomaten, erwten, mint, selderij, pompoen,

verzeild te raken.
Er zijn meer overeenkomsten. Zo vroeg
ik me in Rotterdam, of in het Oude Westen, regelmatig af wat er mis was met
de straten die vernieuwd werden. Als ik
daar navraag naar deed werd er wat
meewarig naar me gekeken, zo van daar
heb jij toch geen verstand van.
Hier in Turkije gebeurt eigenlijk precies
hetzelfde. Ook hier worden straten
aangepakt die er voor mij nog prima
bijliggen. Maar het grote verschil is dat
ze hier verrast reageren als ik vraag

En, ere wie ere toekomt, hun sociale bijdrage was de deal met de
Mercedes-dealer: oude bus inruilen
voor een nieuwere, met lift, hoger
dak en goede voorzieningen voor
onze rolstoelgebruikers. Van de bus
zullen we nog heel veel gebruik maken! …we zijn er zuinig op: alleen te
gebruiken voor en met onze
bewoners en geen andere zaken!
Hij gaat (dus) ook mee op
bewonersvakantie naar Bergeijk.
Groetjes, Nelly Hoogvorst WW

Ik wil iedereen bedanken voor deze
gezellige middag. Maar in het bijzonder
de ﬁrma H.HOGENBIRK. Namens alle
bewoners van de Leeuwenhoek heel erg
bedankt’, wij kunnen nu weer gezellige
dagjes uit! Groeten van Roel

mais, slabiet, radijzen. Op 2 andere
percelen werd 10 kilo aardappels
geoogst. Mevrouw El Alaoui haalde
onlangs 250 slakken uit haar maisplanten. De bijen van de heer Bouna zijn
aan hun 3e koningin toe. 10-tallen Oudewestenaren en andere Rotterdammers genoten al van de honing. Khalid
Bouna, de zoon van, zaaide winterrogge zodat er in de koude maanden
ook wat in de tuin groeit.
Joke zaagde 40 planken en Frans,

foto: Annet Delfgaauw

waarom. Natuurlijk komt dat ook vanwege mijn kromme Turks wat ze wellicht
wel charmant vinden. Uitgebreid werd er
de tijd voor genomen om het me precies
uit te leggen.
Het zit namelijk zo: Ook hier in Turkije
merken ze de klimaatveranderingen. De
meeste straten zijn hier geasfalteerd.
Omdat het een bergachtig gebied is
komen er bij hevige regenbuien “kleine
riviertje” naar de lager gelegen stadsdelen
stromen. De bewoners van deze wijken

komt uit het afvoerputje in de hal.
Er is nu opdracht gegeven om de
afvoer en het riool na te kijken.
Blijft u ook last houden van een
lekkage, geef dit dan nogmaals door
aan Woonstad of kom langs op het
spreekuur. Het is voor u en uw huisgenoten heel ongezond om in een
vochtige woning te wonen.

Wanneer u in het verleden
bij ons een
klacht heeft gemeld die nog
steeds niet is
opgelost laat ons dat dan wet
en.
Het komt bij ons ook wel een
s voor dat er
een klacht tussendoor slipt.

PROBLEMEN OF VRAGEN OVER EEN WONING VAN WOONSTAD?
Wacht niet tot volgende week of volgende maand maar onderneem direct actie.
Meld het verzoek om reparatie, klachten over een aannemer of andere huurders
zaken via www.woonstadrotterdam.nl of bel Woonstad 010-4408800. Het is ook
mogelijk om persoonlijk contact te hebben door langs te gaan bij de balie van het
regiokantoor,Westblaak 210, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30. Heeft u uw verzoek gemeld en bent u niet goed geholpen? Ga dan naar het Spreekuur van Samen
Door Een Deur, Gaffelstraat 1, op dinsdagmiddag van 14.00 -15.00 uur, woensdagochtend van 10.30-11.30 uur of donderdagavond van 18.30-19.30 uur.

De Wijkbus is er ook voor u!
Uit onderzoek is gebleken dat ouder
worden helaas vaak gepaard gaat
met lichamelijke beperkingen. Om
deel te blijven uitmaken van de
maatschappij en uw sociale contacten te onderhouden is de Wijkbus
de voorziening die u kan helpen om
allerlei bestemmingen in de buurt te
bereiken.
De Wijkbus is laagdrempelig vervoer voor iedereen die 55 jaar of
ouder is en mensen met een lichamelijke beperking. U belt hiervoor
met een medewerker/ster van de
wijkbus, die uw rit plant.
De wijkbus werkt met een team
gemotiveerde vrijwilligers (chauffeur
en begeleider). Hierdoor ontstaat
een band van vertrouwen en persoonlijke aandacht.

Daarnaast organiseert de wijkbus
maandelijks een leuk en gezellig
uitstapje met begeleiding.

Wat hebt u aan de wijkbus?
De wijkbus haalt u op en brengt u
weer thuis, bij voorbeeld wanneer u:
• een bezoek wil brengen aan uw
familie of
• naar de huisarts moet of
• boodschappen gaat doen of
• voor uw vertier naar de bingo of
biljartclub wil in het wijk- of
buurtcentrum.
• een attractie of bezienswaardigheid wil bezoeken in het centrum
(museum, concert, park, festiviteit
ed.)

1. aanmelden bij de Stichting
Wijkbus tel. 010 4369047

Klaas en Sybren haalden 300 roestige
spijkers uit de oude balken waarmee
zij onder leiding van bouwmeester
Ruud een podium bouwden. Op dat
podium stonden in 12 Entuinmentmiddagen 111 muzikanten, waaronder
beroemdheden als de saxofonist James
Carter, De Nazaten, contrabassist
William Parker, strijkkwartet Zapp 4,
accordeonist Toninho Ferraguti, en
Oude Westen-sterren als Zamuda,
saz-speler Ali Yilmaz en de violisten van
de Augustinusschool. Op 4 dans- en
muziekworkshops leerden bezoekers
de eerste beginselen van tapdance,
percussie en flamengo. 30 Leeuwenhoekers maakten samen met Rini van
de internationele levensliederenmiddag
een onvergetelijk feest. Entertuinment
werd gesponsord door 4 fondsen.
Circa 1500 mensen bezochten de
Tussentuin aan het eind van Zhong,
het Chinese stuk van het Rotterdams
Wijktheater. Op de laatste tuinwerkdag
in september verzorgden 18 meisjes en
jongens uit het Gaffelblok met zang en

dans een optreden van drie kwartier.
De Tussentuin werd voor 2 prijzen
genomineerd en staat in 3 internationale publicaties. De website van de
Tussentuin (met 280 foto’s en 6 filmpjes) is door het Rotterdams archief
uitgekozen om voor het nageslacht
te bewaren.
De Tussentuinders hielpen bij het
maken van 2 nieuwe groeninitiatieven van Oudewestenaren voor hun
straat en plein. De vaste kern van de
werkgroep Tussentuin groeide in 16
maanden van 6 naar 15 personen.
Zij kregen van ontelbare
mensen glimlachen, complimenten
en bedankjes voor het creëren van
deze mooie en gezellige plek. De
gevoelstemperatuur is in dit stukje
Oude Westen minstens 5 graden
gestegen. Passanten stelden ook
heel vaak de vraag: hoe lang mag
dit blijven? We weten het niet, maar
de laatste geruchten wijzen in de
richting van nog een winter-, lenteen zomerseizoen.

klagen daar terecht over. Nou heeft een
slimmerik bij gemeentewerken hier bedacht dat als het asfalt vervangen wordt
door klinkers het water minder snel
naar beneden stroomt, omdat het meer
opgenomen wordt in de straten zelf. Of
het wetenschappelijk is weet ik niet,
maar het is in ieder geval leuk bedacht
en zo hou je iedereen wel aan het werk.
Wat wel wetenschappelijk bewezen zou
zijn is dat klinkers de warmte minder
lang vasthouden dan asfalt en dat is
hier in de zomer natuurlijk ook mooi

De Wijkbus Centrum rijdt van maandag tot en met vrijdag van 08.30
uur tot 16.30 uur en op verzoek op
zaterdag van 09.30 uur tot 15.00
uur.
Alleen senioren die woonachtig
zijn in de postcodes 3011 – 3016
kunnen hiervan gebruik maken. Het
gebied waarin de wijkbus Centrum
rijdt is: Van Parksluizen tot Tropicana en van de Erasmusbrug tot de
Diergaarde.
Hoe kunt u gebruik maken
van de

Wijkbus Centrum?

2. lidmaatschapskosten: 14,50
voor een echtpaar
of 10,- voor een alleenstaande.
3. Kosten enkele reis 1,- , retour 2,-

Bedenk dat door gebruik te
maken van de wijkbus het
leven leuker en gezelliger
kan worden.

meegenomen. Verbazingwekkend vind ik
de snelheid waarin alles gebeurt. Binnen
een paar dagen is het asfalt verwijderd
en liggen er klinkers. Soms nog in mooie
fantasiepatronen ook. Als het nodig is
nemen ze ook nog even de trottoirs mee.
Dit is een groot verschil met Rotterdam
waar sommige straten wel erg lang open
liggen. Ik ﬁets hier niet maar op klinkers
lopen gaat prima.
Wellicht komt gemeentewerken van Rotterdam een keer op studiereis?

Buurt Bestuurt in de Adrianabuurt:

Hoe gaat het?

Bewoners van de Adrianabuurt, de wijkagent en Stadstoezicht
zijn nu een maand bezig met Buurt Bestuurt. Een mooi moment
om eens te kijken hoe het gaat. Wat zijn de eerste resultaten
en hoe vinden de deelnemers dat het gaat? We vragen het Roel
Rosendaal, wijkteamchef voor het Oude Westen.
“We hebben pas geleden weer
een avond gehad met alle deelnemers,” vertelt Roel. Dit keer op het
kantoor van Stadstoezicht op de ’sGravendijkwal. Naast de betrokken
bewoners, politie en Stadstoezicht,
waren ook de deelgemeente en de
stadsmarinier aanwezig. Met z’n
allen hebben we de eerste resultaten besproken én gekeken of we op
goede weg zijn.”
Top-3
Maar eerst even terug naar het
begin. Wat is Buurt Bestuurt? “Bij
Buurt Bestuurt bepalen bewoners
samen met politie, Stadstoezicht
en (deel)gemeente waar 200 extra
uur van politie en Stadstoezicht
aan wordt besteed,” legt de wijk-

teamchef uit. “Vlak voor de zomer
hebben we met bewoners van de
Adrianabuurt een top-3 gemaakt
van punten die zij opgelost willen
zien. Die punten zijn: overlast in
portieken, overlast op binnenterreinen en verkeersoverlast. In de afgelopen maand hebben we de eerste
acties uitgevoerd om deze punten
aan te pakken.” De bewoners waren
kritisch. Ze geven aan dat ze hier en
daar verbeteringen zien, maar dat
nog niet alle problemen zijn opgelost. In sommige portieken is er nog
steeds overlast en grofvuil, als een
rondslingerend bankstel, was ook
nog niet opgeruimd. “Met dit punt
gaan we dus zeker door,” vervolgt
Roel zijn verhaal. “Woonstad heeft
bij een aantal binnenterreinen en

portieken bordjes met ‘verboden
toegang’ geplaatst. Ook de verkeersoverlast is afgenomen.”
Hoe nu verder?
De wijkteamchef: “Uiteraard gaan
we door! Iedereen is enthousiast.
Omdat verkeersoverlast nu minder
is, hebben bewoners aangegeven
dat daar het accent minder op kan
liggen. Hierdoor hebben we weer
extra uren over om aan de andere
punten te besteden uit de top-3.”
Omdat de overlast op binnenterreinen en in portieken vooral aan het
eind van de dag en in de avonduren
het ergst is, gaan politie en Stadstoezicht rond die tijden acties houden. “We zijn op de goede weg,”
zegt Roel, “in oktober komen we
weer met de bewoners bij elkaar om
te kijken hoe het dan gaat. Tussendoor horen de bewoners natuurlijk
ook wat er wordt gedaan aan de
actiepunten. Ze werken we met z’n
allen aan de Adrianabuurt!”

De Nieuwe Binnenweg zit er
warmpjes bij van de winter

Werkzaamheden aan het
warmtenet door Eneco

U heeft het ongetwijfeld al gezien als u op de Nieuwe Binnenweg bent geweest; mensen van de Eneco en Gemeentewerken zijn hard aan het werk met de uitbreiding van
het warmtenet. Daarvoor moet behoorlijk wat graafwerk
gedaan worden.
In augustus van dit jaar zijn de werkzaamheden gestart. De werkzaamheden worden gedaan, omdat veel huishoudens aangesloten
willen worden op het warmtenet. De stoep op de Nieuwe Binnenweg, aan de kant van de Hobokenstraat, ligt open om bij de verwarmingsbuizen te kunnen. De werkzaamheden worden in fases gedaan,
om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Eneco is nu met fase vier
bezig. Als het goed is zijn de werkzaamheden eind september klaar.
Zit iedereen er weer warmpjes bij van de winter!

Tijdens het Aktiegroep Café (29 september jl.) reikte Marjolijn Masselink (dagelijks bestuurder van deelgemeente
Centrum) negen ‘ bewonersinitiatieven-cheques’ uit aan bewoners die hun goede plannen voor het Oude Westen
kunnen gaan uitvoeren.

WOW, wat een wijk!
Het Oude Westen is hot! Het barst er van de hippe
tenten, waanzinnige winkels, woonprojecten,
exposities, optredens en meer. In de nieuwe digitale
nieuwsbrief Werelds Oude Westen staan bijzondere
plekken, mensen en activiteiten in de schijnwerpers.

Ontdek het zelf en meld je
aan voor de nieuwsbrief via
www.wow-rotterdam.nl.

Het Oude Westen,

wereldse wijk in het
stadshart van Rotterdam

WWW.WOW-ROTTERDAM.NL

POP-UP BAR GEOPEND!

STUUR DOOR
NAAR VRIENDEN

LUNCH EN TAPAS BIJ VEEL SOEPS
TYPHOON BIJ SPEYKSESSIE 6

wow-Nieuws
De West-Kruiskade is sinds augustus een
hippe pop-up tent rijker: BAR. ‘Wij gaan
de Kade oppeppen’, zegt Kristian de Leeuw
van de Maatschappij van Volksgeluk, een
van de initiatiefnemers van de tijdelijke…
LEES VERDER

http://esrinederland.m3.mailplus.nl/archief/mailing-103472.html
EAT YOUR HART OUT
BIJ VEEL SOEPS

16

SEPTEMBER
straatfeest op
West-Kruiskade.

Speksessie 6
met Thyphoon

DONDERDAG

29

SEPTEMBER

Kloppen uw gegevens nog?

STERK STAALTJE ARCHITECTUUR
N:
VOOR GAFFELSTRAAT
Esri Nederland Vanaf de volgende GIS nieuwsbrief wordt de naam van deze http://esrinederland.m3.mailplus.nl/archief/mailing-103472.html
O:
‘We vinden het ontzettend leuk dat de bewonnieuwsbrief aangepast en ontvangt u voortaan de nieuwsbrief
E:
ers van de Gaffelstraat ons hebben uitgekozen
'GIS voor Provincies'. Wilt u zich aanmelden voor een andere
om hun woningen te ontwerpen’, Pasel.Künzel
GIS nieuwsbrief laat ons dit dan weten!
Architects uit het Oude Westen. ‘We zijn erg beKunt u de nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik hier voor de
onlinebij
versie
trokken
deze wijk en…

prijsuitreiking
bewonersinitiatieven.

DINSDAG

4

OKTOBER
Leeuwenkuilbijeenkomst

LEES VERDER

Komt u ook naar de GIS Conferentie?

VRIJDAG

SEPTEMBER

doorsturen | afmelden | contact

Voortaan GIS voor Provincies

Wow
Agenda

24

LEES VERDER

GIS Nieuwsbrief | Augustus 2011

GA NAAR ONZE WEBSITE
WWW.WOW-ROTTERDAM.NL

ZATERDAG

Kunt u de nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik hier voor de online versie
Dol op een soepie? Liefst met
een dubbeldikke sandwich erbij?
Of ben je meer het type van lekker borrelen met tapas? In beide
gevallen ben je goed af bij Veel
Soeps op de Nieuwe- Binnenweg.

Productnieuws

GA NAAR MEER NIEUWS
Is GIS in uw organisatie al de verbindende schakel? In veel
organisaties is dit het geval. Verbinden is namelijk de essentie
Het autoriseren van mijn evaluatievan geograﬁe. GIS verbindt naast technologie ook mensen.
editie van ArcGIS Desktop gaat
Daar draait het tijdens de GIS Conferentie 2011 om: GIS
niet goed.
GIS Nieuwsbrief | Augustus 2011
doorsturen | afmelden | contact
KUNST KOPEN OP
Verbindt!
Het autorisatieprogramma geeft
Schrijf u in met uw persoonlijke inlogcode HET RIJNHOUTPLEINeen foutmelding over te vaak

wow-Spot

Voortaan GIS voor Provincies

VOLG
WOW OP

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2011

BAR, VAN BINGO TOT
EGYPTISCH TAFELEN

Esri Nederland

WORD VRIEND VAN
WOW OP FACEBOOK!

Kloppen
uw gegevens
autoriseren van
mijn evaluatieOp zoek naar een origineel cadeau

Kijk op WOW voor
nog veel meer
wereldse
activiteiten!

nog?

wat nu?
Esri Nederland of kunstwerk? Ga eens langs editie,
http://esrinederland.m3.mailplus.nl/archief/mailing-103472.html
Lees meer...
bij het
N:
nieuwe
onderkomen
van deze
Studio
Hoe
deautoriseer ik een gedeelte
Vanaf de volgende GIS nieuwsbrief
wordt
de naam van
O:
Hergebruik op het Rijnhoutplein.
Basisregistratie Grootschalige
Topograﬁe
van
mijn
nieuwsbrief aangepast en ontvangt u voortaan de nieuwsbrief producten?
Deze winkel annex expositieruimte
E:
Deautoriseren is mogelijk, maar via
'GIS voor Provincies'. Wilt u zich
aanmelden
voor
andere
presenteert
werk
vaneen
kunstenaars…
de daarvoor zichtbare tools alleen
Kunt u de nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik hier voor de online versie
MELD HIER UW
GIS
nieuwsbrief
laat ons
dit dan weten!
voor alle licenties. Hoe kan dit voor
De invoering
van
de BGT staat
de komende
jaren bij alle
LEES VERDER

bronhouders hoog op de agenda. Met de BGT krijgt
Nederland een landelijk dekkende, uniforme en

Komt
u ook naar
de GIS Conferentie?
objectgerichte
basiskaart:
heel Nederland gaat één kaart

een gedeelte?
ArcGIS API for JavaScript en Flex
en de ArcGIS Viewer for Flex 2.4
Productnieuws
Wat is er nieuw in de ArcGIS API

WOW-spot
WOW-blog
agenda item

We sms-en!!!
Sms-alert van Het Oude Westen
is terug van weggeweest
Het was even stil rond de sms-alert van het
Wijkweb. Maar nu niet meer! De sms-alert is
weer nieuw leven ingeblazen en de afgelopen
tijd zijn er al heel wat smsjes verstuurd.
De smsjes gaan over onderwerpen
die spelen in de wijk of activiteiten
die er te doen zijn. Bijvoorbeeld
buurtbingo’s, over een eventuele
ijsbaan, dat de West-Kruiskade een
prijs heeft gekregen en een taartbakwedstrijd bij BAR. Kortom, als er iets
speelt in de wijk krijgt u het te horen
met een sms.
Ontvang informatie
over de wijk
Op dit moment zijn er 163 bewoners en betrokkenen bij het Oude
Westen die een sms krijgen. Maar
het is natuurlijk goed als dat nóg
meer mensen worden!

Wilt u ook informatie
ontvangen over de wijk
door middel van sms?
Geef uw 06-nummer dan door
aan Natalie Dupon
(n.dupon@sonor.nl of bel naar
010-436 17 00). En u krijgt
regelmatig berichten over de sms.
Pingen, Whatapp,
Facebook, Twitter?
Er zijn een heleboel manieren om
met elkaar te communiceren. De
nieuwste manieren zijn de social
media (Facebook, Twitter, Hyves) of
met de smartphone’s: Whatsappen
en Pingen. Misschien klapperen uw
oren als u dit allemaal hoort. Of juist
niet? Dat willen de samenwerkende
partners in de wijk graag weten.
Waar maakt u gebruik van? Dat
willen we inventariseren, zodat we
kunnen nadenken hoe we naast de
Buurtkrant en de sms-alert nog beter informatie kunnen verstrekken.
U kunt het doorgeven aan
Natalie Dupon,
(n.dupon@sonor.nl, of
010-436 17 00) of
langs gaan bij de
Aktiegroep.

De dames van de Chinese Opera hadden veel bekijks tijdens het feest op de West-Kruiskade.

Bekende winkelstraat West-Kruiskade
is 1 jaar lang ‘Best-Kruiskade’
MKB Winkelstraat van het jaar viert feest
Vrijdag 16 september was
het feest op de West-Kruiskade: de straat werd uitgeroepen tot de ‘MKB Rotterdam winkelstraat van het
jaar’. Dit werd gevierd met
een Culinaire Route en een
straatfeest.
MKB (Midden en Klein Bedrijf)
Rotterdam reikte de prijs uit als een
aanmoedigingsprijs voor de straat
die momenteel erg hard aan de
weg timmert. Tijdens een feestelijke
onthulling reikte Bruno Tideman
(voorzitter van MKB Rotterdam) de
prestigieuze prijs uit aan Ron van
Gelder (procesregisseur Alliantie
West-Kruiskade) en Richard de Boer
(voorzitter winkeliersvereniging City
Boulevard). De prijs is een prachtige
tegel die naar eigen inzicht op een
bijzondere plek in de straat kan
worden ophangen.

Lekker eten
Bezoekers aan de West-Kruiskade
konden lekker en goedkoop genieten tijdens de culinaire route. Dit is
een jaarlijks terugkerend evenement
waarbij bezoekers voor € 1,- een
klein gerecht kunnen proeven bij
ondernemers op de West-Kruiskade.
De deelnemende ondernemers
waren te herkennen aan een fleurige
ballonnenboog. Sommige ondernemers waren zo populair dat ze al
snel uitverkocht waren. De meeste
ondernemers waren blij verrast
door de enorme toeloop van het
publiek. De culinaire route had ook
een aantrekkingskracht op winkelend publiek buiten de wijkgrenzen.
Mensen kwamen speciaal naar de
West-Kruiskade om de verschillende
lekkere hapjes te proeven. De prijs is
een mooie erkenning voor de straat
die momenteel wordt herontwikkeld, met behoud van het authentieke karakter. De West-Kruiskade
stond al bekend als de straat met
1000 smaken.

Feest in de straat
Om te vieren dat de West-Kruiskade de prijs had gewonnen, was
er ook een straatfeest georganiseerd. Er waren optredens van o.a.
Melissa, Nanda Akkerman en New
Timeless en Chinese opera. De
West-Kruiskade staat ook bekend
als Chinatown. Ieder jaar organiseert deze bekende winkelstraat
ook het Chinees Nieuwjaar. De
zangeressen van de Chinese opera
hebben maar liefst 4 uur nodig
om zich op te maken voor hun
optreden. Na afloop wilden de
kinderen en buurtbewoners op de
foto met deze bijzondere dames.
Kinderen uit de wijk leefden zich
uit op springkussens. Zowel de
vrijwilligers van stichting ‘’Helping
Hands” als de vrijwilligers van de
buurtouders waren erg actief om
de kinderen te begeleiden. Zangeres Nanda Akkerman, speelde
een thuiswedstrijd en zong onder
andere haar bekende hit: ”Mijn
kleine Suriname’’. Dit nummer is
een ode aan de West-Kruiskade
waar Nanda als puber opgroeide.

Even
voorstellen:
De
wijkagenten van
het Oude Westen
meld misdaad

Mike van Driel
wijkagent
Diergaardebuurt

Bas Munne

wijkagent Saftlevenbuurt
en Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
wijkagent
Josephbuurt

Loubna Laabid
wijkagente
Zijdewindebuurt

Wim Rietveldt

wijkagent van de
Gouvernebuurt

Mitchell Baten
wijkagent van de
Adrianabuurt

anoniem

0800-7000
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Buurtlab in de Tussentuin

Breitnerstraat

Bloemkwekersstraat

Vergroening Bloemkwekersstraat
De naam Bloemkwekersstraat (de enige in Nederland!) roept een beeld op
van tuinen met bijzondere struiken, planten en bloemen. Dit is helaas niet
het geval; de straat heeft juist een stenig karakter en heeft aan de westzijde
een brede en troosteloze stoep. De dode hoek vlak achter het eerste nieuwbouwhuis is bovendien een pis- en poephoek voor nachtelijke stappers en
festivalgangers. De stank dringt na jaren gezeik tegen de muren zelfs in de
huizen door. Als het aan de buren Wolbert van Dijk, Klaas
Hekman en Joke van der Zwaard ligt, gaat dat echter helemaal veranderen.
Wolbert maakte een inrichtingsplan voor de straat, geïnspireerd door de
Breitnerstraat, een straat op twee minuten loopafstand en net zo lang en net
zo breed als de Bloemkwekersstraat, maar met een totaal andere uitstraling. Dat komt door de jaren-dertig-huizen en door de mooiere klinkers op
de rijweg, maar ook door het groen. Dat zie je gelijk als je de tuinen van de
Breitnerstraat in de Bloemkwekerssstraat fotoshopt.
Zo’n sfeer bereik je niet met vandalismebestendig saai groen of een
paar bloembakjes, waar niemand
zich verantwoordelijk voor voelt. Het
idee is: grote geveltuinen die van de
stoep gescheiden worden door een
beukenhaag, een mooie overgang
van het huis naar de straat, met
een open ingang naar de deur en
de brievenbussen en een plek om
fietsen neer te zetten. Tuinen gekoppeld aan de portieken en onderhouden door een paar bewoners uit die
portieken. Het plan moest heel snel
bij de deelgemeente worden ingediend om in aanmerking te komen
voor financiële ondersteuning via de
pot bewonersinitiatieven. Daarom
konden nog maar drie portieken
worden benaderd, maar dat ging
gelijk goed. Alle bewoners aan wie
Klaas en Joke het idee voorlegden,
steunden het plan en in elk portiek
boden zich genoeg bewoners aan
voor het prakische werk. Als het geld
voor de aanschaf van de planten
wordt toegekend, dat wordt 29
september op het aktiegroepcafé
bekend gemaakt, dan worden dit
najaar nog de eerste drie tuinen aangelegd. In de tussentijd worden de
andere portieken benaderd, zodat de
rest van de straat volgend voorjaar
kan worden vergroend. “Met deze
vergroening wordt onze straat niet
alleen mooier maar ook levendiger”,
schrijven de initiatiefnemers in hun
aanvraag, ‘want het wordt prettiger
om er te zijn en mensen hebben
er iets te doen, namelijk de tuintjes
mooi houden en onderhouden.
Bovendien dragen we met deze
vergroening bij aan de oplossing van
het wateroverlastprobleem bij hevige
stortbuien. Door de stenen stoep
voor een deel te vervangen door
aarde loopt het water langzamer
weg zodat de rioleringsbuizen niet
overbelast worden.” Zoveel enthousiasme en zoveel goede argumenten.
Dat moet goed gaan.

Woonstad en
binnenterreinen

Elke dinsdag en woensdag werken leerlingen van de
Asch van Wijckschool en de Augustinusschool in de
Tussentuin. Groenjuf Annemiek Bongers vertelt over
haar les met groep 3. De eerste les gaat altijd over de
aarde. Want op goede grond, groeien sterke planten.
Daarna zaaien de kinderen verschillende groentes. Om
te zorgen dat de vogels de zaden niet opeten, maken
ze zelf vogelverschrikker-beestjes. Als dat klaar is dan is
het vooral water geven, onkruid wieden en wachten tot
de planten groot genoeg zijn om te oogsten. Tijdens
de lessen dat er niet veel te tuinieren is, gebruiken wij
de Tussentuin als onderzoeksgebied. De kinderen gaan
bijvoorbeeld op zoek naar kleine beestjes in de tuin. De
meeste kinderen blijken toch wel een beetje bang te
zijn voor de dieren. De wormen vinden zij door met een
schep in de grond te trillen. Als de wormen te voorschijn
komen is het dolle pret. Wormen zijn toch wel glad en
eng. Soms houden wij een speurtocht door de tuin. Elke
les is anders. En aan het eind van de serie lessen is er
altijd een feest. Feest met de kinderen, de leerkrachten
van de school en de ouders. Tijdens het feest oogsten
wij en eten het op.
Wat ik het leukst vind van deze lessen, is wat het met
de kinderen doet. De stoerste jongen van school, blijkt
bang te zijn voor vieze handen. Het stilste meisje in de
klas, is met veel liefde en energie haar planten aan het
verzorgen. Ouders die opeens heel erg van Snijbiet houden en elke keer langs komen om te oogsten.
Kleine tuintjes in de buurt van de school, is de manier
om kinderen en hun ouders te betrekken bij de natuur,
het eten van groente en het genieten van het buiten
zijn.

Leerlingen van Asch van Wijckschool aan het werk.

De Augustinus-moestuin

Op het kleuter-schoolplein van de Augustinusschool is
veel groen verschenen. Eerst was het hard en stenig.
Maar nu groeien er planten, en is er een berg gemaakt.
Het plein heeft veel groene speelgelegenheden. Het
schoolplein heeft ook een stukje moestuin. Buurtlab verzorgt nu samen met kinderen uit groep 6 de moestuin.
De kinderen hebben bieten, aardbeien, pepers, paprika’s, sla, bonen, tomaat, pompoen, courgette, zonnebloemen en oost Indische kers gezaaid of geplant. Elke
week is er een activiteit rond de moestuin. De laatste les
voor de vakantie hebben de kinderen zelf groente klaar
gemaakt en hebben zij dat met z’n allen opgegeten.
Maar weet u wat de ‘grote’ kinderen het aller leukst vinden? Gewoon spelen op het kleuterplein. Spelen op het
nieuwe groene schoolplein. Spelen met de waterpomp,
de vijver onderzoeken en glijden van de berg.
Wat ik heel leuk vind, is dat de kinderen voor het water
geven en voor het gebruik van gereedschap bij de Leeuwenhoek moeten zijn. Hierdoor ontstaat er contact tussen de bewoners van de Leeuwenhoek en de kinderen
van de school.
Nu na de grote vakantie staat de moestuin er bijzonder goed bij. Dat komt vooral door de inzet van een
medewerker van de Leeuwenhoek. Hij heeft steeds het
onkruid verwijderd en de planten water gegeven. Door
deze goede samenwerking is het mogelijk om een moestuin bij de school te hebben. De eerstkomende les, gaan
de kinderen zelf pompoensoep maken van de mooie
pompoen die zij zelf gekweekt hebben.
Buurtlab groenjuf Annemiek Bongers

Daktuin

Stella de Jong, medewerkster
van Woonstad, vertelt dat voorGoed wonen, is ook afhankelijk van een goede, af met bewoners afgesproken is
schone en veilige buitenruimte. Een belangrijk dat de tuintjes, die op een endeel van de wijk bestaat uit binnenterreinen
kele na ook al slecht onderhoudie, als deze er goed en groen uitzien, extra
den werden, zouden verdwijnen
kwaliteit geven aan de woonomgeving. Daaren dat er bloembakken terugom investeert Woonstad Rotterdam ook op
geplaatst zouden worden. De
verschillende plekken in de wijk in het opknap- bloembakken bleken echter na
pen van binnenterreinen. Zo heeft Woonstad
het plaatsen in ieders ogen wel
sinds 2008 circa10 binnenterreinen in de wijk
enorme afmetingen te hebben.
aangepakt.
Woonstad had dit zo gepland
In de afgelopen maanden zijn het binnenterom te voorkomen dat ze steeds
rein aan de Gouvernestraat, de Diergaardesverplaatst zouden worden, maar
ingel en de daktuin van de Augustinusschool
ook om een beetje tegemoet te
opgeleverd. Het zijn mooie binnenterreinen
komen aan de bewoners die wel
geworden, die zeer gewaardeerd worden door werk van hun oorspronkelijke
onze bewoners.
tuintjes maakten.
Op dit moment zijn we de voorbereidingen
aan het treffen voor blok 1 van de BajonetloDe bakken moesten toen nog
catie en de tuintjes boven de garage aan de
wel gevuld worden. Helaas
Josephlaan. We proberen de aanpak van die
bleek een groot deel van de
buitenruimtes zoveel mogelijk samen met de
oorspronkelijke tuinplanten de
zittende bewoners te bedenken. Door deze
tijdelijke bakken in de winter
samenwerking te zoeken werken we aan een
niet overleefd te hebben. Op
meer leefbare omgeving, die ook bijdraagt aan een dag heeft Woonstad toen
het vergroten van de veiligheid. Door bewoplanten laten komen en die
ners te betrekken willen we ook bereiken dat
werden door Woonstadmeer betrokkenheid tussen bewoners onderling
dewerkers en bewoners in de
en bij de buitenruimte ontstaat. Het resultaat
bakken gezet.
van een opgeknapt terrein neemt toe als ook
Daarna was er een gezamenlijk
bewoners de kwaliteit daarvan ervaren. Nog
feestje met heerlijke, door bemooier is het als bewoners vervolgens ook een woners gemaakte, gerechten.
stuk verantwoordelijkheid nemen om de opge- De plantenbakken worden
knapte gebieden daarna ook mooi te houden. door volwassenen en kinderen
Aat Biesheuvel
die aan het dakterras wonen

Tuinonderhoud Klus en Werk

onderhouden. Een van hen is
bewoonster Madrie Diepa. Zij is
blij met wat uiteindelijk het vernieuwde dakterras is geworden.
Want daar hebben bewoners
wel een aantal jaren naar uit
moeten kijken. Nu kan ze met
haar groene vingers in ieder
geval weer naar hartelust bezig
zijn op de daktuin. In de bakken hebben bewoners, nadat
de eerste planten uitgebloeid
waren, deze ook weer aangevuld met beplanting en worden
er ook weer groenten en fruit
geteeld. De daktuin is ook een
geweldige plek waar bewoners
elkaar ontmoeten.
Toch vindt Madrie Diepa het
een gemiste kans dat Woonstad
niet vooraf wat meer overlegd
heeft met de bewoners over de

Madrie Diepa
vernieuwde inrichting. Bijvoorbeeld over het ook realiseren van een echte speelplek
voor jongere kinderen op de
daktuin, waar gezien het grote
oppervlak toch best ruimte
voor is. En zij vindt het zorgelijk dat de afscherming van de
daktuin door kinderen makkelijk
overklimbaar is. Dat betekent
dat ouders altijd in de buurt
moeten zijn als hun jongere
kinderen er spelen. Ze moet
er niet aan denken wat voor
een ongelukken er nu kunnen
gebeuren.
Het is groen en
het is mooi, en er
is toch nog wel
wat te wensen
overgebleven.

Ziet u op tegen onderhouds- of opruimwerkzaamheden in uw tuin, dan is het misschien goed om de hulp van Klus en Werk in te schakelen. Klus
en Werk is een werkproject van de afdeling sociale psychiatrie van Pameijer en gevestigd aan de Schietbaanstraat 33. De medewerkers van dit
project werken onder deskundige begeleiding en zijn graag bereid uw tuin weer op te knappen. Hiervoor betaalt u een vergoeding van 35 euro
per dagdeel. Voor een klusaanvraag neemt u contact op met de werkbegeleider 0104367042 of loop even langs bij de Schietbaanstraat 33.
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GROENE PIET
Vandaag is het grote schoonmaak bij
ons in de straat. Een heel legertje mannen met schoffels, schrapers, blazers
en ander tuingereedschap is bezig
om groen, dat meestal aangeduid
wordt als onkruid en tussen de tegels
groeit, te verwijderen. Assistentie voor
de mijnheer die dagelijks de straat
schoonmaakt. Af en toe komt ook de

poepzuiger langs om de smeerboel die
eigenaars van honden op het trottoir
veroorzaken op te ruimen. Dat hoef je
in New York als eigenaar van een hond
niet te proberen. Als je daar met een
hond op straat of in een park loopt
en je hebt niet twee zakjes bij je om
poep op te ruimen krijg je een forse
bekeuring.
Wij mogen best tevreden zijn met

In de dierenhof..
Voor de kleintjes Op de zondagochtenden, van 11.00- 13.00 uur

zijn peuters en kleuters speciaal welkom in de dierenhof in het Wijkpark om
kennis te maken met de geiten, de schapen, de kippen, konijnen en cavia’s.
De kleintjes krijgen een emmertje met groenvoer om zelf de dieren te
voeren. Ze kunnen ook een spelletje doen, een boekje lezen of een kleurplaat kleuren. Voor mama, papa, oma of opa is er een kopje koffie, voor de
kinderen een glaasje limonade.

Nieuwe schaapjes

Vrijdag 2 september was een spannende dag in de dierenhof: uit
Heinenoord arriveerden 4 schaapjes om bij ons in de dierenhof te
komen wonen. Moeder Carolientje
met dochter Catalijne, en haar 2
halfzusjes Carmen en Catherina.
De drie kleintjes zijn in april dit jaar
geboren. In de wei van de dierenhof werden ze blij verwelkomd
door schaapje Gamze, die na het

overlijden van Akke en Lily eerder
dit jaar alleen achtergebleven was.
De anders zo brutale geiten keken
verschrikt naar die invasie van blatende schapen. Met de schaapjes en
de komst van 7 jonge kippen in het
voorjaar is het weer een levendige
boel in de wei. De dierenhof is een
vrijwilligersproject. Voor de weekenden en feestdagen zijn vrijwilligers
welkom. Informatie een aanmelden
in de Buurtwinkel, Gaffelstraat 1, tel.
4361700 (Arina en Wilma).

Vrijwilligers welkom

de moeite die de straatvegers doen
om onze wijk een beetje ‘schoon’ te
houden. Wij leven in een groeizaam
landje; als je er niets aan doet wordt
de boel overwoekerd door groen
waarvoor over het algemeen niet
zoveel waardering bestaat. Zelden
ontstaat er spontaan een bedje sla,
peentjes of tulpen. Sommige mensen leggen aan de straatkant wel
een tegeltuintje aan maar in veel
gevallen wordt het niet of nauwelijks
onderhouden en dan neemt het
onkruid de zaak over. Jammer, want

afgezien van een eventueel resultaat;
het is best wel ontspannend om
met je handen in de aarde te zitten
en iets te zien groeien wat sierlijk of
eetbaar is. Maar wij zijn over het algemeen van de aarde vervreemd. In
de beleving van veel mensen komt
de melk van de fabriek en groente
en fruit van de kas, van Albert Heijn
of van de Aldi.
Soms zie je op tv beelden van
Afrika, Afghanistan, Australië, dorre
vlaktes waar geen sprietje groen valt
te bekennen. Of van mensen die

Bijen horen erbij

Turks buitenleven in de stad

Dit voorjaar is de Wijktuin, het door
vrijwilligers beheerde achterste
stukje van het Wijkpark, verrijkt door
de komst van een kast met bijen.
De kast staat achter in een stille
hoek van de tuin. Imker Ingrid is
een beginnende bijenhouder en blij
met de mogelijkheid haar bijen in de
wijktuin te plaatsen. Nectarplanten
zijn er volop. Er zal dit jaar ook gelegenheid zijn voor schoolklassen een
kennismakingsbezoek aan de bijen
te brengen.

Bij mooi weer functioneren de volkstuintjes op het binnenterrein achter
Gouvernestraat, Gaffeldwarsstraat
en Sint-Mariastraat al bijna 25 jaar
een beetje als een Turks dorpje. Niet
helemaal hetzelfde als het Turkse
dorpje bij Ankara waar Döndü Korkmaz, achter in beeld, en haar drie
zussen en hun echtgenoten vandaan
komen. Daar hadden ze een grotere
lap grond en daar is het in de zomer
een stuk warmer. Maar als het maar

De Wijktuin, achter in het Wijkpark, wordt onderhouden door vrijwilligers. In de tuin zijn
perken met bloemen, maar ook een vijver, een stuk met rotstuin en een bescheiden moes- en
kruidentuin. De meeste vrijwilligers komen een of twee keer per week een paar uurtjes in de
tuin werken. Elke eerste dinsdag van de maand komt de hele groep bij elkaar om samen wat
grotere klussen aan te pakken. Houd je van tuinieren, maar heb je geen eigen tuin, tijd over,
zin in samen tuinieren? Er zijn altijd meer handen welkom!. Meld je in de wijktuin bij Arina of
Wilma, of laat een bericht achter in de Buurtwinkel, Gaffelstraat 1, tel. 4361700

hemel en aarde moeten bewegen
om planten te doen groeien om iets
te eten te hebben. Daar hoeven wij
geen moeite voor te doen, maar wij
zouden ons best wat meer inspanning kunnen getroosten om de
straatvegers en de plantendienst
wat te hulp te komen en onze wijk
een wat schoner en vrolijker aanzien
te geven. Hang eens een plantenbakje op, maak en onderhoud een
tegeltuintje. Daar kunnen wij zelf en
onze buren dagelijks wat plezier aan
beleven. Toch?

een beetje weer is, dan ontstaat op
dit verborgen groene plekje een
soort buitenleven in de stad. Er wordt
thee gedronken, eten klaar gemaakt,
soms met barbecue, gezellig gekletst
en geruzied, en de kinderen kunnen
er veilig spelen. Er wordt ook wel
eens getuinierd natuurlijk. Er zijn dit
jaar onder andere bonen, pompoenen, tomaten en uien geoogst. En
heerlijke druiven. Nog bedankt!

Vrijwilligers theeterras

Woensdag 21 september hebben we het theeterras van dit seizoen goed afgesloten. Er waren
aardig wat mensen, het was gezellig en zelfs de zon kwam even kijken. Dit winterseizoen gaan
we niet zoals voorgaande jaren naar het Ruilpunt.De animo van de wijkbewoners bleek niet
zo groot. Willen we half mei volgend jaar goed kunnen starten in de wijktuin, dan hebben we
meer mensen nodig. Dit is dus ook een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Heb je zin om mee te
doen, bel dan naar de Aktiegroep 4361700. Zij verbinden je wel door.

Verborgen bedrijvigheid
Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/vrouwschap en nemen de financiële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, wel vaak een mooie website en
de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de
zijstraten van het Oude Westen. Nummer 16
Een mooie website heeft hij zeker,
deze bijzonder veelzijdige man. Het
maken en vormgeven van websites is
één van zijn specialismen, en dat kun
je zien. Hij is tekenaar, grafisch vormgever, animator, schrijver, danser,
filmmaker, schilder, noem maar een
creatief beroep en hij kan het. Vanuit zijn etagewoning kijkt hij uit over
de Nieuwe Binnenweg, de ‘Aorta
van Rotterdam’, zoals hij het noemt.
Maar hij groeide op in Overschie, in
een familie waar bijna iedereen kunstenaar was, zijn moeder, ooms, tantes... het kon bijna niet anders dan
dat hijzelf ook die kant op zou gaan.
Dus op naar de Kunstakademie, toen
nog gevestigd in het gebouw aan
de G.J. de Jonghweg, dat nu van de
Hogeschool Rotterdam is. Hij maakte
die school niet af, maar dat was
ook niet nodig, want hij was al snel
aan de slag als tekenaar van onder
andere strips en richtte al op zijn
22e met twee anderen een Grafisch
Vormgevingsbureau op, genaamd
Grey Light. Strak in het pak en met

de nodige branie strooiden ze hun
visitekaartjes rond in Café Dizzy en
hadden al meteen een aantal klanten
aan de haak geslagen. Die zelfverzekerdheid en ondernemingszin heeft
hij sindsdien altijd gehad: hij had aan
opdrachten dan ook nooit gebrek.
Soms deden die opdrachten hem in
bizarre omstandigheden belanden,
zoals in Nicaragua waar hij strips
tekende voor een voorlichtingscampagne van de overheid, in een politiek nogal woelige tijd (in de jaren
‘80 woedde er een guerrilla-oorlog).
Die periode was zeer bepalend voor
de rest van zijn leven.
AAAARGH
Wie op Paulito’s website, www.
aaaargh.nl, kijkt, ziet dat hij niet
alleen goed kan tekenen, maar ook
geweldige animaties maakt. Kleine
cartoons, woordgrapjes, teksten die
over het scherm buitelen, hoe doet
ie het... Paulito: ‘Ik gebruik o.a. de
programma’s Flash en After Effect.
Ik ontwerp ook websites, waarbij ik

Paulito
Lazarom
het technische deel (html programmeren) uitbesteed.’ Maar ook als
het niet beweegt, is zijn tekentalent
onmiskenbaar. Fantasielandschappen in potlood, bierviltjeskunst met
balpen... zijn variatie aan stijlen is
gigantisch! Maar ook voor muurschilderingen draait hij zijn hand niet
om, bijvoorbeeld mooie afbeeldingen van jazz-grootheden voor Dizzy
en de WATT. En bent u wel eens in
‘Grounds’ geweest? Het café van
het World Music & Dance Center
(WMDC) op het Coolhaveneiland
met zijn stijlvolle interieur in aardetinten, dat de sfeer van exotische
oorden ademt. Ook daar heeft hij
een passende muurschildering aangebracht.

SPEELFILM
In september werd Paulito 50.
Een moment waarop hij besloot
zijn leven en werk anders te gaan
inrichten. Meer vanuit zichzelf gaan
werken dan opdrachten aannemen.
Eén mijlpaal in die nieuwe koers is
al binnen handbereik: binnenkort
verschijnt zijn eerste echte boek. Een
soort jongensverhaal over een avontuurlijke zoektocht door de jungle
in Zuid-Amerika, rond 300 pagina’s
dik. Paulito: ‘Het gaat in zekere zin
over mijn leven en over het zoeken
naar de juiste weg daarin, maar het
boek blijft bovenal humoristisch! De
voorlopige titel: “El Darién”.’ Verder
heeft hij plannen voor een heuse
speelfilm, met alles erop en eraan,
inclusief professionele crew. Dat

vraagt natuurlijk wel een gigantische
investering, maar ook daar wordt al
aan gewerkt. Heeft meneer Lazarom
nog wel eens tijd om uit het raam te
kijken? Even langs zijn gigantische
computerscherm? Zeker weten. ‘Ik
heb op talloze plekken in het Oude
Westen gewoond, maar hier, aan de
Nieuwe Binnenweg, waar ik sinds
vier jaar woon... die Rotterdammers
blijven ook uniek. Onlangs brak een
vrouw hier op straat haar been, maar
jammeren of schreeuwen? Ho maar.
“ ‘t Is toch wat, leg ik hier met een
gebroken poot. Heb ik dat weer.” zei
ze droog.’
Kijkt u voor de grap eens naar
www.aaaargh.nl - Paulito maakt echt
fantastisch werk. En hij kan alles.
Echt waar.

‘dichte rooknevels van duizenden
sigaretten waaierden neer op de rin
g’

“Hij had er een
pesthekel aan als je
(voor de gein)
z’n café aan de
Josephstraat
binnenstapte, recht
door die pijpenla
liep, en dan gelijk
via de Josephlaan

Bergafwaarts
Parool, 28 februari 1951. ’LONDEN,
Dinsdagavond. Dichte rooknevels
van duizenden sigaretten waaierden
neer op de ring. Randolph Turpin
wenste geen inleiding. Plotseling
boorde een linkse stoot zich onder
de dekking in Van Dams maag. Hij
liet zijn handen zakken. Hief ze een
tiende van een seconde te laat, toen
een linkse hoek, opklimmend in de
lucht op zijn kin en mond doelde.
Keihard. Van Dam wankelde achteruit, Turpin ging mee en joeg zijn
rechtse hoek in een flits weer op de
onbeschermde kaak van Van Dam.
De benen van de Nederlander knikten krachteloos door.’ Knock-out in
38 seconden. Luc bokste hierna nog
vijf partijen en hield het toen voor
gezien.
Na de scheiding van Suzie en een
ernstig auto-ongeluk in België
(heup-dijbeen fractuur) begon hij
in 1958 Café Luc van Dam in de

weer opzoutte.”
Een zeventien meter, superlange
pijpenla van een kroeg dus, parallel
aan de Kruiskade, en tegenwoordig
het achterste gedeelte van Richard
Shoes. Z’n bokscarrière had kastelein Luc van Dam toen al achter de
rug.
Van de Josephlaan af gezien zat
de kist rechts. Boksposters aan
de muur, Nelis Sternbach als ober
en Elvis, Cliff, Pat en Tante Leen in
een glazen jukebox... Rotterdam in
andere tijden, 1958-1961.
Voor de middag kwamen dan de
sporters voor een bak koffie of
een flesje cola. Jonge boksers als
Henk Vrijmoed en Wim Jansen, iets
oudere kanjers als Luc’s neef Jan
de Bruin, Louis van Sinderen (alias
Luc Lucas) en Willy Doof. Big Tinus
Sandeberg was een rechercheur.
Sterke vent, kromme neus. Gaf eerst
een knal en dan arresteerde hij
je. Loste onder meer de moord op
blonde Mien van de Schiedamsedijk
op. In de middagpauze kwam er een
jonge onderwijzer van de overkant,
Gerard Cox.
Zo rond tweeën werden de gezonde,
serieuze mensen opgevolgd door de
innemers. Gasten als Jan Suize, die
ouwe jenevervent, met z’n bibberende hand.
‘s Avonds zat er dan weer veel vrouwelijk schoon. Voor de gezelligheid…
Voor die knappe stoere gentleman
Luc van Dam… maar ook wel om wat
bij te verdiene… ‘Je bedoelt - hoeren??’ ‘Nou, aan het gezicht ken je ‘t
niet zien, maar je moest er wel voor
betale…’ Luc’s knappe dochters,
Ilona en Bianca, stonden achter de
tap. Luc van Dam’s bijnaam?
–‘Ze eige beste klant’— Kwartje in
de jukebox. ‘Jailhouse Rock’!

‘De betere bokser’
Rotterdams grootste zoon, op boksgebied, werd geboren in 1920. Z’n
ouwere broer Piet bokste al en
op jonge leeftijd ging Luc met z’n
broers mee naar de Keerweerlaan,
trainen bij Piet Brand. Na gebleken aanleg stapt hij over naar de
beruchte Theo Huizenaar om op 19

Bep Van Klaveren
Parool, 11 augustus 1947. ‘ZESTIEN
DUIZEND harten bonsden gistermiddag in het Feyenoord-Stadion. (…) In
de ene hoek Bep Van Klaveren, bruin,
opgewekt en levendig, knipogend in
alle richtingen, in de andere hoek
Van Dam, wat bleker, rustig glimlachend naar vrienden, waakzaam als
een jachthond.
(…7e ronde) Van Dam plaatste een
rechtse hoek, raakte in een heftige
slagenwisseling boog naar voren om
nogmaals rechts te stoten.
Op hetzelfde moment kromde Van
Klaveren het lichaam voor de ontlading van een snelle opstoot, botste
Het (te?) snelle succes moet haast
hard met zijn hoofd tegen Van Dam’s
wel een dubbel gevoel gegeven
wenkbrauw en nog eens! Geen opzet.
hebben: Kampioen… maar van een
Bloed stroomde Van Dam over het
rokende puinhoop. Bewondering door gezicht. Scheidsrechter Bergström
mannen én vrouwen… en Duitsers.
staakte het gevecht, vroeg medisch
Een Rotterdamsch Nieuwsblad dat
advies. Luc van Dam stampvoette,
stelt dat Sanders had moeten winwreef driftig de tranen van zijn genen. Sanders naar het concentratiezicht, voelde wat komen ging.’
kamp (hij kwam terug). De 19-jarige
‘rotzooit’ met de mooie, half-Joodse
Nog geen maand later had Luc z’n
Susie Wedel, die d’r vent voor ‘m in
titel terug. De ‘moeiluk te raken’
de steek laat. Duizend gulden per
Van Dam won twee keer van Van
wedstrijd! Technisch gezien ontwikKlaveren en was de hele jaren ‘40
kelt Luc zich tot een ‘hele mooie
oppermachtig in het middengewicht.
defensieve achteruitbokser. Sterke
Van 114 partijen won hij er 95, waarcounteraar: Hij lokte je erin en
van 36 knock-out. De bekendste: Van
-BAM- vlogen je hersenen eruit.’
Dam verslaat Locatelli in Odeon (’41).
Menselijk gezien? Heel erg vriende- Tegen de Duitse kampioenen Gustav
lijk. Gentleman. Levensgenieter.
Eder (’41) en Jupp Besselman (’43).
Geen killer. Te lief. ‘Hij zat aan ellek
De match tegen Sugar-Ray Robinson
wijf die gosur.’
(’50) is te zien op You-Tube.
september 1939 als Nieuweling- Prof
z’n eerste wedstrijd tegen Janilla in
de Tentoonstellingshal Dijkzigt te
boksen. Daarna gaat de jonge, technisch zeer begaafde stilist, pijlsnel.
Begin ’40 bokst de 19-jarige tegen de
Joodse Rotterdammer Leen Sanders
voor het Nederlandse kampioenschap
middengewicht profs –en verliest.
14 mei: Bombardement. Binnenstad
knock-out. Chaos. Brand.
11 augustus: Wint op punten (minimaal verschil) van Sanders op Kreekbaan Rotterdam-zuid. Nederlands
kampioen! In 9 maanden!
Over een Blitzkrieg gesproke…

Josephlaan. Veel Rotterdamse boksers werden Kastelein. In het Ouwe
Westen alleen al had je Luc, Theo
Kourymski’s café ‘La Bordelaise’
(ook Josephstraat) en Café
‘In De Schans’ van Robedish. In 1961
verhuisde Luc met zijn café naar
Kralingen (Jaffa no. 59), tot in 1966
dat verdomde been niet meer wilde.
Z’n neef, de fameuze Jan de Bruin:
‘Luc was kampioen, niemand kon
‘m raken, hij was gewoon veel beter
dan de rest. Als zo iemand—trots—
in een rolstoel terecht komt, dat is
natuurlijk verschrikkelijk.’
Bij z’n begrafenis in 1976 was de
hele (boks)penoze aanwezig.

door André Hart
met dank aan: Het Rotterdams Parool,
Jos Gommers, Han Snaaijer,
Wim Jansen (boksgalerie Noordplein),
Willy Doof, Henk Vrijmoed,
Louis van Sinderen, Jan de Bruin.

Ombudsman
411 1600
Onbenutte Kwaliteiten 404 9909
Parkeerwinkel
1 4010
Politie
0900 8844
Rechtshulp
410 6677
Roteb
1 4010
Slachtofferhulp
0900 0101
Speelcentrum Weena
414 4890
Stadsmarinier Nederveen 267 2200
STAP vrijwilligerswerk
436 3090
Taaldrukwerkplaats
436 0897
Tandarts Maasstad
422 4143
Tennispark Het Centrum 436 6165
Tennisclub Tiendstraat
411 3942
Wijkpastoraat OW
436 7070
Woonstad
440 8800

Alarm
112
Belastingtelefoon
0800 0543
Buurtbemiddeling 06-1850 0316
Buurtwinkel OW
436 1700
Deelgemeente Centrum 267 9211
Crisiscentrum
476 3944
Dierenambulance
415 5666
Dierenbescherming
437 4211
Eneco storingsdienst
467 4000
Gemeente Rotterdam
1 4010
Gezondheidscentrum
hiernaast
Huisarts Oudeman
436 2243
Jeugdhulp
411 7865
Kinderbescherming
413 4760
Kinderopvang De Wereld 436 6447
Laurens Antonius
241 2900

Gezondheidscentrum OW & Cool
Huisarts Castelijns
436 7770
Huisarts Erlings/Visser
436 5530
Huisarts Hekman
436 3265
Huisarts Korenhof
436 9241
Huisarts Metz
436 1975
Herhaalrecepten
436 7879
Fysiotherapeuten
436 2127
Tandartsen OW
436 2176
Diëtisten ABC
06-4342 5690
Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Centrum (SMDC)
Vraagwijzer, maatschappelijk werk,
sociaal raadslieden, ouderenwerk,
mantelzorg
436 3060
Hulpdienst/wijkbus
436 9047
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