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Op zaterdag 1 september wordt gevierd dat het 
Wijkpark in het Oude Westen 25 jaar bestaat. Vanaf 
12 tot 20 uur kunnen bewoners de stilte van het 
park ervaren en genieten van bloemen, planten 
dieren  en van elkaar. Maar ook van de vele andere 
mogelijkheden die het 25 jarig wijkpark te bieden 
heeft. Want er is een feestelijk programma met 
ontmoeting, sport, muziek, dans, theater, gedich-
ten, verhalen over vroeger en nu. Voor iedereen, 

Buurtwinkel in de vakantie
De buurtwinkel van de Aktiegroep 
is deze zomer gesloten van maan-
dag 9 t/m vrijdag 27 juli. Van 
maandag 30 juli t/m vrijdag 17 
augustus is de buurtwinkel alleen 
geopend op maandag en woens-
dag van 9.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. 
Wij wensen iedereen een prettige 
zomer.

OVG Veerhaven-
concert 

Zaterdagavond 
25 augustus 

Spectaculaire demonstraties op de Maas
De Wereldhavendagen is een jaarlijks evene-
ment dat je een kijkje achter de schermen 
gunt in één van de grootste havens ter wereld. 
Tijdens dit driedaagse festival worden er allerlei 
demonstraties en uitstapjes naar uiteenlopende 
havenbedrijven aangeboden. Ook is er van 
alles te zien en te doen op en aan de kades van 
Rotterdam, zoals helicopterdemonstraties van 
de Koninklijke Marine, een demonstratie met 
duikers op de Willemskade, de grote waterka-
nonnen van het Havenbedrijf Rotterdam en 
een catamaran-race.

Wat is er te doen in de buurt?
Als bewoner van wereldwijk Het Oude Westen hoef je eigenlijk niet op vakantie. Schaafijs is 

ook op de West-Kruiskade te koop en er is deze zomer weer veel te doen in en om de wijk.
De deelgemeenteraad heeft 
unaniem besloten om Odeon 
per 1 juli volgend jaar te sluiten. 
Omdat ze dat al vast van plan 
was, vanwege de bezuinigingen 
en vanwege ontevredenheid 
over de gemeentelijke Dienst 
Sport & Recreatie, ketste ieder 
argument voor het open hou-
den van deze voorziening af op 
een muur van bureaucratische 
onverschilligheid. Sportende 
kinderen, vrouwen en ouderen, 
jammer dan. Het nieuwjaars-
feest van de wijk, het Turkse 
republiekfeest, de vrouwendag, 
de wijkdebatten, de kerkdien-
sten, ze zoeken maar ergens an-
ders een plek. De rijke culturele 
geschiedenis en de historische 
band van Odeon met het Oude 
Westen, de dames en heren 
raadsleden en bestuurders heb-
ben er geen boodschap aan. 
Een verloederend leeg gebouw 
onder woningen, niet hun 
probleem. Het zoveelste dichte 
wijkgebouw, nou èn. Volgens 
portefeuillehouder Masselink is 
er voor alle wijkgebonden ge-
bruikers een alternatief gevon-
den. Als dat al zo is, dan zijn die 
groepen daar in ieder geval niet 
bij betrokken. Bewonersparti-
cipatie is niet het sterke punt 
van deze deelgemeente, dat 
werd al eerder op het stadhuis 
geconstateerd. De fase van 
‘participatie’ is echter voorbij. 
De gebruikers, de mensen met 
ideeën voor een nieuw en beter 
leven van Odeon en alle andere 
mensen die de levendigheid 
van het Oude Westen willen be-
waren en vergroten, zijn nu aan 
zet. Per 1 juli volgend jaar dicht, 
en op 2 juli Odeon weer open, 
dat is nu het streven van een 
groeiende groep EigenWijze, 
sportieve en creatieve Oude-
westenaren. 
Want...

Deelgemeente 
sluit Odeon!

jong en oud. 
Wat kunt u onder andere verwachten: 
Feestelijk open huis en activiteiten van de Dieren-
hof en de Wijktuin; het Theeterras; activiteiten 
met en van de buren van het park zoals Odeon, 

Kids Wereld en Antonius; muzikale/cultu-
rele optredens met medewerking van Arts 
Musica, the Vocals, Hiphop, theatercollec-
tief De Batavier, koor Ondersteboven e.a.; 
veel sportieve activiteiten voor jong en oud, 
georganiseerd door S&R, Odeon, TOS e.a. 

Zet 1 september dus alvast in uw agenda, 
want het wordt een heerlijke dag!
Wilt U meedoen met de voorbereiding of 
heeft U ideeën voor dit feest? Laat het ons 
weten: U bent van harte welkom!  
Contactpersonen: Wilma Kruger 
en Serrie Kamerling. (010-4361700)

vooraankondiging

Pleinbioscoop
15 aug t/m 2 september

Museumpark 
terrein open 19.00uur

aanvang 21.30 uur

De Dag van de 
Romantische Muziek

12 augustus

27 JULI:
Battle of the Drums

28 JULI:
Straatparade
Live on Stage

City 
Racing 
Rotter-

dam
26 

augustus

Wednesday Night Skate
Het grootste skate evenement 

van Nederland

Iedereen kan zich weer gaan opmaken 

voor vijf avonden skate plezier. De 

bekende Fit For Free Wednesday Night 

Skate rolt ook in 2012 door de Maas-

stad. De serie van vijf avonden start dit 

jaar op 18 juli 2012

21 juli: Queen Election
De Queen is hét gezicht van het Zomercarnaval en 
je kunt haar van dichtbij zien tijdens de Straatpa-

rade. Dat je niet zomaar Queen van het Zomercar-
naval wordt, is wel duidelijk! Tijdens de jaarlijkse 

Queen Election dingen diverse kandidates namens 
verschillende carnavalsgroepen naar de felbegeer-
de titel. De winnares van de Queen Election mag 
zich een jaar lang Queen Zomercarnaval noemen 
en vervult als ambassadrice van het evenement 

een belangrijke functie. 

Duizel in het park 2012
Duizel in het Park staat ook 
weer op de evenementenagenda 
van 2012! 
4 en 5 augustus 

7, 8 en 9 september: Wereld-
havendagen op en langs de Maas



veel winkelpanden leeg, de huren 
zijn nog steeds hoog. De enige grote 
aanpassing die ik in dit pand heb 
gedaan was een tussenverdieping 
maken, om meer fietsen kwijt te 
kunnen.’ 
Aan de muur hangt nog hier en daar 
decoratief behang, wat de kleine 
winkel iets huiselijks geeft. Het zijn 
overblijfselen van de vorige zaak, 
‘In Bloei’. Volgens Malik deden die 
‘iets met thee en boeken’. Achterin 
de zaak kan één mens staan werken 
aan één fiets. Het gaat allemaal net. 
Zelfs de achtertuin staat vol met 
fietsen.  Malik koopt partijen op, om 
ze daarna op te knappen. ‘Ik heb drie 
jaar naar een geschikte winkelruimte 

gezocht. Ik kon op een ander deel 
van de Nieuwe Binnenweg, voorbij 
de ‘s Gravendijkwal, een winkel hu-
ren die groter was en ook goedkoper, 
maar ik wilde heel graag hier een 
plek. Het is hier gezellig, met meer 
mooie winkels en ziet er beter uit. En, 
héél belangrijk: hier is de stoep lekker 
breed!’
Het was inderdaad een slimme zet 
om hier een fietsenzaak te openen. 

Fietsenmaker Hofman
Van 1930 tot 2003 zat fietsenmaker 
Hofman in dit stuk Nieuwe Bin-
nenweg. Hij was een beroemdheid. 
Naast de gewone handel en repara-
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Steun Maria
In 2008 schreef Joke van der 
Zwaard een boekje over het cul-
tureel kapitaal van een afgeschre-
ven straat. Ze sprak met vijftien 
bewoners uit de Sint-Mariastraat 
en componeerde vijftien levens-
verhalen van mensen die passie 
combineren met een ondermaats 
inkomen. 
Zij vroeg zich hardop af of een 
wijk met veel sociale woningbouw 
perse (dure) koopwoningen nodig 
heeft om een bredere bevolkings-
samenstelling te realiseren. 
Goedkope oude woningen zijn 
niet alleen aantrekkelijk voor star-
ters, maar ook voor het cultureel 
kapi taal van de straat, ‘mensen 
met ondernemingszin, inventi-
viteit, zelf oplossend vermogen, 
creativiteit, praktische behulp-
zaamheid, sociale redzaamheid, 
nieuwsgierigheid en openheid,’ 
EN een laag en/of onzeker inko-
men. 
‘Niet afschrijven dus’, is haar 
devies, ‘maar achter stallig on-

derhoud plegen en een gevarieerd 
aanbod van huren en kopen doen.’
Woonstad heeft het niet begrepen. 
Het wil de meeste woningen als 
kluspand aan de man brengen en 
stimuleerde de bewoners om hun 
biezen te pakken. Inmiddels is de 
helft van Joke’s geïnterviewden 
verhuisd. De andere helft heeft 
zich tot het Advokatenkollektief 
gewend voor juridisch weerwerk. 
Begin deze maand werden acht 
dagvaardingen bezorgd. Daarin 
vraagt Woonstad aan de rechter 
om de huurovereenkomsten in de 
Sint-Mariastraat op te zeggen. De 
blijvers hebben goede hoop dat de 
rechter het niet zover laat komen 
en de huurders in het gelijk stelt.

De Acht van de Mariastraat kunnen 
uw steun goed gebruiken. U kunt 
hen financieel steunen door een 
tientje over te maken op giro 
665 853 920 ten name van 
Jan van den Noort, Rotterdam 
o.v.v. Steun Maria. 

Gebruikte fietsen
Elke ochtend, behalve zondag, loopt 
meneer Malik zo’n twintig keer de 
deur van zijn winkel in en uit. Een 
hele rits fietsen moet naar buiten en 
op de stoep geparkeerd, anders is 
er geen doorkomen aan. En al snel 
komt de ene na de andere klant bin-
nen om zijn gerepareerde fiets op te 

ties knapte Hofman antieke fietsen 
op en zorgde hij op afstand voor 
technische begeleiding van mensen 
die per fiets wereldreizen maakten. 
Tot zijn verdriet kon hij destijds geen 
opvolger vinden voor zijn zaak. Een 
nieuwe fietsenwinkel was daarom 
meer dan welkom in dit gebied. 
‘Maar als het Zomercarnaval hier 
weer langskomt in juli, ga ik dicht’, 
lacht Malik. ‘De eerste keer was ik er 
niet op voorbereid en was gewoon 
opengegaan, maar dat had totaal 
geen zin...’

Drie zaken
Malik komt uit een familie van 
fietsenspecialisten: hij heeft nog vier 

broers en allemaal zitten ze in deze 
business, met drie zaken in Rotter-
dam en twee in Den Haag. En van-
waar deze keuze voor fietsen? Volg-
den zij misschien het voorbeeld van 
hun vader? ‘Nee hoor, mijn vader 
was geen fietsenmaker, hij werkte in 
Pakistan bij het spoor. Ruim twintig 
jaar geleden is onze familie naar Ne-
derland gekomen; mijn moeder was 
hier het eerst. Ik was achttien toen ik 
hier arriveerde. In Pakistan had ik als 
lasser gewerkt. In Nederland heb ik 
eerst allerlei baantjes gehad, onder 
andere in de schoonmaak. Die fiet-
senmakerij kwam omdat mijn jongste 
broer stage liep bij een fietsenmaker 

in Den Haag, en doorging met dat 
vak. Hij begon toen een eigen zaak, 
al zijn broers zijn bij hem in de leer 
gegaan en zijn daarna een eigen 
zaak begonnen. Blijkbaar zit het in 
onze vingers!’ 
Op internet kunt u alle vijf bedrij-
ven vinden onder de naam Quick 
Rijwielservice. Maar meneer Malik 
wil een persoonlijke variant en heeft 
besloten om zijn winkel Imaan
Rijwielservice te noemen, naar zijn 
jongste dochter. ‘Imaan heeft mij 
geluk gebracht: zij werd 4 jaar
geleden op 1 april geboren, en 
een jaar later op diezelfde datum 
tekende ik mijn huurcontract voor 
deze zaak, mijn eerste eigen on-
derneming. Ja, Imaan wil ik op de 
etalageruit en ik wil een logo laten 
maken. Een eigen website hoef ik 
niet, via Quick Rijwielservice vinden 
de mensen mij toch wel. Maar ik 
sta wel op YouTube hoor! Typ maar 
in op YouTube: Rijwielservice, dan 
vind je het filmpje vanzelf, gemaakt 
door een journalist van Cineac TV 
Rotterdam.’

Studeren
Zijn eigen kinderen ziet hij niet zo 
snel in zijn voetsporen treden. 
‘Mijn oudere dochter wil dokter 
worden en mijn zoon heeft er ook 
niet veel zin in. Maar dat vind ik niet 
erg hoor, ik wil graag dat ze gaan 
studeren. Zelf heb ik niet veel oplei-
ding gehad. Het blijkt maar weer: 
ook zonder bedrijfskunde, maar met 
doorzettingsvermogen en onderne-
mingszin kom je ergens in zaken-
land. Dank u wel, meneer Malik! 

halen. Gaan de zaken goed?
Malik: ‘Ik verkoop nieuwe en gebruik-
te fietsen, maar op dit moment gaan 
mensen vooral voor de gebruikte, 
en repareer ik heel veel. Uiteraard 
verkoop ik ook accessoires. Ja, de 
zaken gaan best redelijk. Toch doe 
ik het voorzichtig aan als het om 
investeringen gaat. Ook al staan er 

Een eigen website hoef ik niet, 
via Quick Rijwielservice vinden de 

mensen mij toch wel...

Verhuizen is voor de meeste 
mensen een ingrijpende 
gebeurtenis. Behalve een nieuwe 
woning krijgt u ook nieuwe 
buren. Buren zijn belangrijk, 
doe er moeite voor.

-Gaat u ergens nieuw wonen, stel u 
zelf voor aan de buren. Komt er een 
nieuw iemand in het portiek wonen 
dan zijn de andere buren benieuwd 
en vragen zich van alles af. Hebben 
zij kinderen, huisdieren, zijn zij veel 
thuis, zijn ze “schoon en netjes”, stil? 
Het zelfde wat u zich afvraagt over uw 
nieuwe buren.
-Komen de buren niet naar u toe, 
neem zelf het initiatief. Maak eens 
een praatje als u elkaar tegen komt op 
de trap of in het portiek. Aardig zijn, 
vriendelijk zijn kost niets en wie weet 
heb je elkaar misschien ooit nodig.
-Vaak hangt er in het portiek een bord 
met regels wat wel en niet mag. Dit is 
ook terug te vinden in het huurcon-

De goede buren diplomatie
tract. Iedere huurder heeft dit contract 
ondertekend en wordt geacht zich 
hier aan te houden.
-Als algemene stelregel geldt dat het 
na 22.00 uur rustig is. Overdag mag 
veel maar ook overdag mag iemand 
nooit overlast geven.
-Ook al is er in de nacht goedkope 
stroom, bewoners worden gestoord 
in hun nachtrust als buren in de nacht 
stofzuigen, klussen of de was centrifu-
geren. Doe dit soort “lawaaimakende” 
dingen bij voorkeur op een tijdstip dat 
niemand er last van heeft.
-Kennen de buren elkaar en zijn zij 
gewend aan elkaar dan kunnen zij veel 
van elkaar hebben en begrijpen. Neem 
de tijd en moeite om te investeren in 
“de goede burendiplomatie”
-Blijf uit elkaars vaarwater, bemoei je 
niet met elkaars leven. Leven en laten 
leven is een groot goed.
-Heeft u een keertje overlast van uw 
buren? Maak dit kenbaar tijdens een 
praatje, vertel op een vriendelijke ma-

nier dat u last had van het lawaai.
-Tegen het plafond bonken met een 
stok, op de radiatoren tikken, schelden 
of een boze brief schrijven werken 
vaak averechts. Zo wilt u zelf ook niet 
benaderd worden.
-Voorkomen is beter dan genezen. Zijn 
mensen eenmaal in een ruzie met de 
buren terecht gekomen dan “lijden” 
zij daar onder. Iedereen wil en mag 
zich thuis veilig en prettig voelen.  
-Komt u er toch zelf niet uit? Dan 
kunt u vragen of buurtbemiddeling 
u helpt deze problemen op te lossen. 
Buurtbemiddeling is gratis. U kunt ook 
een klacht in dienen bij de verhuurder 
of de politie

Buurtbemiddeling Centrum 
is gehuisvest
In De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54 
Telefoon 06- 18500316
centrum@buurtbemiddeling.org

Huiswerkklas Oude Westen: 
écht iets voor jou!
Als je in het Oude Westen woont, 12 jaar of ouder bent en in het voortgezet 
onderwijs zit, is de Huiswerkklas echt iets voor jou! In de Huiswerkklas kan je 
hulp krijgen bij alle schoolvakken. 
Elke dag zijn er ongeveer 5 begeleiders aanwezig, die het leuk vinden om in 
hun vrije tijd jou te helpen met je huiswerk. Ook als je extra ondersteuning 
(bijlessen) nodig hebt kan je bij ons terecht.

Wanneer en waar is de Huiswerkklas? 
De Huiswerkklas is van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 18.00 
uur. Het is bij de Aktiegroep Oude Westen aan de Gaffelstraat 1-3. Wil je meer 
weten of wil je je inschrijven, kom dan bij ons langs bij de Aktiegroep, 
Gaffelstraat 1-3. Natuurlijk kan je ook bellen: 010-4361700 (bij voorkeur 
maandag t/m donderdag tussen 14.30 en 16.00 uur). 

Eind mei brachten twee groepen 8 van de Augustinus-
school een bezoek aan de bijen in de wijktuin. Een leer-
zaam bezoekje: over bijen kun je veel te weten komen.
Wat is het verschil tussen bijen, hommels, wespen?  Ze 
lijken allemaal op elkaar. En dan heb je ook nog zweef-
vliegen. Wat is honing? En hoe smaken die verschillen-
de soorten honing: klaverhoning, lindehoning, kastan-
jehoning? Behalve honingbijen heb je ook nog “solitaire 
bijtjes”. De leerlingen hielpen mee bij de bouw van een 
bijenhotel voor die wilde bijen.
Hoogtepunt was het bekijken van de bijenkast: wat doen 
die bijen daar allemaal? Wie is de koningin, waar zitten 
de “babybijtjes”, hoe bewaken ze hun bijenkast?
Ondanks alle voorzorg (imkerhoeden op, handschoenen 
aan, kleding met lange mouwen, afstand houden) werd 
een van de leerlingen toch gestoken door een bij. Dat 
liep gelukkig goed af, maar het was wel schrikken, en 
pijn deed het ook!
Maar de eindindruk was toch: harde werkers die bijen!

De bijenlessen worden gegeven door vrijwilligers van Aktie-
groep het Oude Westen in het kader van het Bewonersinitia-
tief “Kabouterpad”.

Geen fietsenmaker op de Binnenweg? Dat kan niet... moet meneer 
Malik gedacht hebben toen hij drie jaar geleden een plek zocht 
voor zijn nieuwe zaak. Wat een goed idee was het om neer te 
strijken op nummer 93a! Wij besloten hem even van zijn stek te 
plukken voor een interview.

Bijenles in de Wijktuin
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Het kwam er dan toch van. Eindelijk 
had ik mijn zus zover dat ze mee 
ging op vakantie. Wel kwam ze met 
verschillende bezwaren, maar ik ken 
mijn zus voldoende om te weten 
dat het tegenstribbelen eigenlijk een 
spel is. 
Bij het reisbureau zeiden ze dat de 
scootmobiel niet mee kon. Nou 
hadden we daar zelf al een beetje op 
gerekend en voor een opvouwbare 
rolstoel gezorgd. Met rolstoel en 
rollator, een grote koffer voor mijn 
zus en een kleintje voor mij gingen 
we op weg. 
Aangekomen in Turkije, want daar 
hadden we voor gekozen, was alles 
nog beter geregeld dan we hadden 
verwacht. Een vriendelijke jongeman 
stond ons op te wachten, later bleek 
dat hij er voor nog veel meer men-
sen stond, maar het leek of hij alleen 
speciaal voor ons was gekomen. We 
werden naar een bus begeleid, naar 
binnen geholpen en op de eerste 
stoelen geplaatst. Wat een prachtig 
uitzicht hadden we daar. En zo kon-
den we gelijk iets van de omgeving 
zien. 
In het hotel aangekomen was ieder-
een erg vriendelijk en behulpzaam. 
Nee hoor, de rolstoel was helemaal 
geen bezwaar. De kamer was prach-
tig en schoon. Gelukkig maar want 
mijn zus is nogal een Pietje precies 
wat dat betreft. We fristen ons wat 
op en gingen toen op onderzoek 
uit wat er in het hotel en directe 
omgeving zoal te beleven viel. Nou 
dat viel niet tegen. Het bleek dat 
we voor een all-in hotel hadden 
geboekt en dat we eigenlijk het hotel 
helemaal niet uit hoefden voor wat 
dan ook. Nou komen mijn zus en ik 
ook wel graag onder de mensen en 
gingen dus heel vaak naar het dorp 
dat vlakbij was. Daar was het echter 
met de rolstoel niet altijd even 
simpel. Afritten van de stoep die veel 
te hoog waren of auto`s die ervoor 
geparkeerd stonden. Maar gelukkig 
zijn Turkse mensen erg aardig en 
zo was er altijd wel iemand die een 
oplossing wist. Na twee dagen door 
het dorp gelopen te hebben kenden 
we zowat “iedereen”. Er waren zelfs 
kelners op terrassen die onze naam 
onthielden. Voor mijn zus als echte 
theeleut was het een klein paradijsje. 
In bijna iedere winkel werden we 
binnengevraagd voor een kopje 
thee. Nou dat was wel wat voor 
mijn zus. Ze heeft dan ook heel wat 
vriendschappen gesloten. Het zal 
niet meevallen voor haar en eigenlijk 
ook voor mij om straks weer te wen-
nen in het Oude Westen. Waar je 
wel de meeste stoepen gemakkelijk 
af kan rijden, maar waar je meestal 
niet door sterke jonge mannen eraf 
getild hoeft te worden. Ook dat zal 
ze missen. 

Woonwensenonderzoek 
aangeboden aan 
wethouder Karkakus

Zijdewindestraat - bijna klaar

Onder grote belangstelling heeft 
Gina Thijsse woensdagmiddag 13 
juni het eerste exemplaar van het 
activerend woonwensenonderzoek 
uitgereikt aan wethouder Karakus. 
Over dit onderzoek heeft u uitge-
breid kunnen lezen in de Buurtkrant 
van juni. Suzan Kocak, Gina Thijsse 
en Nannie Rougoor, de bewoners 
die het initiatief hebben genomen 
voor dit onderzoek, zijn erg blij dat 
er toezeggingen zijn gedaan door 
Woonstad, Deelgemeente Centrum 
en de Gemeente dat er in september 
een vervolg gaat komen. Samen 
met de betrokken partijen gaan de 
bewoners bespreken welke acties er 
kunnen worden ondernomen om 
doorstroming op de woningmarkt 
in Het Oude Westen te bevorderen. 

Onderzoekster Els Desmet heeft 
aangegeven dat vooral oudere bewo-
ners, bewoners met een beperking 
en gezinnen in de knel zitten. Naar 
oplossingen voor deze groepen wo-
ningzoekenden zal het komende jaar 
de meeste aandacht uitgaan. 
Bewoners die betrokken willen wor-
den bij het vervolg van dit onderzoek 
kunnen hun naam doorgeven in de 
Buurtwinkel of mailen naar 
oudewesten@chello. In de Buurtwin-
kel van de Aktiegroep zijn ook nog 
onderzoeksrapporten beschikbaar 
die gratis kunnen worden opgehaald 
door belangstellenden.

Foto’s Joop Reijngoud

Het project ‘Even Buurten’ 
van start in het Oude Westen

In Het Oude Westen doen men-
sen veel voor elkaar. In allerlei 
georganiseerde groepen zetten 
bewoners zich in voor het ple-
zierig en veilig wonen in de wijk. 
Maar ook enkelingen zijn actief 
en in de straten dragen bewo-
ners zorg voor elkaar; men kijkt 
naar elkaar om. Mensen gaan 
bij elkaar langs om bij te praten, 
hebben elkaars sleutel voor het 
geval iemand zich buitensluit of 
helpen hun buren met klusjes 
die ze zelf niet meer kunnen. 

Op die manier doet men ook veel 
voor de oudere wijkbewoners. 
Maar het bieden van hulp kan 
een grote belasting worden voor 
vrijwilligers of de behoefte van een 
buur aan hulp is te ingewikkeld 
en niet meer goed op te lossen 
door de buurtbewoners. Soms 
ook maakt men zich zorgen over 
een buurman of buurvrouw, maar 
die persoon laat geen hulp van de 
buren of van anderen toe. Betrok-
ken wijkbewoners, vaak sociale 
sleutelfiguren, vragen zich af wat 
ze dan kunnen doen. Daarom is 
het project Even Buurten in het 
Oude Westen van start gegaan. 

Dit project is voornamelijk gericht 
op de oudere buurtbewoner, vaak 
alleenstaand, die graag zelfstandig 
en in de wijk wil blijven wonen, 
maar niet meer alles alleen af kan. 
Alleen al het weten dat je hulp 
kunt krijgen en waar je dat kunt 

krijgen kan al voldoende zijn 
om rustig zelfstandig in je oude 
vertrouwde omgeving te blijven 
wonen.
Met het project ‘Even Buur-
ten’ gaan twee professionele 
hulpverleners als een soort spil, 
of spin in het web van hulpver-
lening, op bezoek bij ouderen 
om de behoefte aan hulp met 
hen te bespreken en waar nodig 
te organiseren. Dat doen zij op 
signalen van actieve wijkbewo-
ners, de ‘sleutelfiguren’ die we-
ten wat er speelt. Ook gaan zij 
zelfstandig op zoek naar oudere 
buurtbewoners die best wat 
hulp zouden kunnen gebruiken 
om langer zelfstandig te kunnen 
blijven wonen. 

Maakt u zich zorgen over een 
buurman of buurvrouw? 
Bent u zelf wat ouder en zou u 
wat hulp kunnen gebruiken; bel 
gerust naar een van deze twee 
dames.

Het project Even buurten wordt 
gevolgd door onderzoekers van 
de Erasmusuniversiteit. Zij kijken 
of het project werkt en positief 
effect heeft op de situatie van 
bewoners. Er is dus een kans dat 
men u vraagt aan dit onderzoek 
mee te werken. Een van de on-
derzoekers komt dan een aantal 
vragen aan u stellen.

 BUURTKRANT  
OUDE WESTEN

GEEN ZINNIG MENS 
KAN ZONDER

Nog een paar keer je deurmat 
uitkloppen, het zand van de 
stoep vegen en dan kunnen veel 
bewoners van de Zijdewind-
straat echt gaan genieten van 
hun opgeknapte straat.

Eind 2009 kwamen zo’n 15 be-
woners met mensen van de (deel)
gemeente bij elkaar om gezamen-
lijk het project “Straatbeeld” tot 
uitvoering te brengen. Voordat er 
daadwerkelijk werd begonnen was 
er nog de nodige discussie. Als 
bewoners waren we ’t niet altijd 
met elkaar eens, maar ook sommige  
voorstellen van wat nu heet dienst 
Stadsontwikkeling  werden niet met 
veel enthousiasme ontvangen.

Een paar voorbeelden 
- niet alle bewoners wilden bomen, 
geveltuintjes waren ook prima. Hier-
over kon met stadsontwikkeling niet 
gepraat worden. Bomen moesten 
er komen, ook al kostte dat vele 
duizenden euro’s meer omdat er 
kabels/leidingen verlegd moesten en 
dit in tijden van bezuinigingen.

- hoewel er eerst maar aan één zijde 
van het Zijdewindeplein geparkeerd 
mocht worden, is er door inzet van 
bewoners, de wijkcoördinator en 
de projectleider toch voor een deel 
2-zijdig parkeren gekomen, zodat 
er meer parkeerplaatsen bewaard 
bleven. 
- door een aantal mensen is voor-
gesteld om voor de ingang van de 
even-woningen zogeheten oortjes 

(= stukjes meer trottoir) aan te bren-
gen zodat de bewoners hier ook een 
ruimere toegang tot hun woning 
zouden krijgen. Dit is  er niet van 
gekomen.
Wat tot nu toe ook nog niet is 
geregeld, is de toezegging dat de 
parkeertarieven aangepast zouden 
worden. Straatparkeren is nu € 5,- 
terwijl je in de garage € 25,10 kwijt 
bent. Zo komen die garages nooit 
vol en blijft “het blik” (de auto’s) op 
straat. 
Nadat eindelijk eind 2011 de 
Zijdewinde-Noordzijde werd aange-
pakt, is nu bijna de hele straat klaar. 
Tenminste als ook het hek langs 
het Akeleiplein  terug is en ook de 
beloofde “nietjes” om stoepparke-
ren tegen te gaan.  Dit alles volgens 
afspraak. Over de drempel die niet 
terug geplaatst is,  namelijk degene 
die voor het plein lag, zijn de ge-
leerden het niet eens. Veel bewoners 
echter dringen er nog steeds op aan 
dat ook deze drempel terug moet 
komen. Die lag er om het harde 
rijden tegen te gaan.  
Sommige mensen, die al langer hier 

wonen, komen die nieuwe bomen 
erg bekend voor. Zo’n 20 jaar 
geleden werden de bomen on-
danks protest verwijderd en ook de 
zelf aangebrachte plantjes werden 
pardoes uitgerukt. Zo moet het dus 
niet. Er is nu aangetoond dat het 
ook anders kan.
Laten bewoners en (deel)gemeente  
elkaar blijven opzoeken en aanspre-
ken zodat we een mooie, fleurige 
straat houden.

Maartje van Bekkum
Telefoon: 06-52584151

Gerda van Ommen
Telefoon 06-29752135



Woonstad Rotterdam 
knapt binnenterreinen op 
Tussen de Josephlaan, van 
Speykstraat en de Kogelvangerstraat 
liggen woningen van Woonstad 
Rotterdam met tuin. Deze liggen 
bovenop de parkeergarage die 
onder deze woningen zit. De tuinen 
hebben een hofjes-karakter waar 
het goed toeven is voor bewoners. 
Echter, door de jaren heen is de 
begroeiing uit de hand gelopen en 
konden bewoners  het onderhoud 
niet meer bij benen, ook doordat de 
tuinen gelegen zijn op verhoogde 
bakken.
Daarom besloot Woonstad de tui-
nen aan te pakken en de gebruiks-
vriendelijkheid voor de bewoners te 
bergroten. Zij liet bomen, bamboe 
en overige beplanting weghalen en 
liet de tuinbakken betegelen. Op 
deze manier konden bewoners zelf 
planten neerzetten in potten, wat 
het onderhoud vergemakkelijkt. 
Ook zijn er  opstapjes gemaakt 
waardoor bewoners makkelijker de 
tuinbakken op konden komen. 
Tot slot zijn de tuinen begrensd met 
mooie buxushagen. 
Voor de start van de werkzaam-

heden heeft Woonstad afspraken 
gemaakt met de bewoners over het 
onderhoud van de tuinen. Een tuin 
brengt immers ook verantwoordelijk-
heden met zich mee, daar wordt ook 
op gecontroleerd. Woonstad hoopt 
met dit project de bewoners blij te 
hebben gemaakt en hoopt dat de 
bewoners een mooie zomer tege-
moet zien om maximaal van hun 
nieuwe tuin te genieten.

Ook het binnenterrein van 
Trespa-noord
Recent is het Trespablok opgeknapt. 
Dit is het blok omsloten door 
Adrianastraat, Kogelvangerstraat, 
Van Speykstraat en Schietbaanstraat. 
Het blok heeft reeds een ware meta-
morfose ondergaan. Woonstad heeft 
nu besloten om ook het binnenter-
rein van het noordelijk gedeelte op 
te knappen. Het plan is samen met 
de bewoners opgesteld en gaat na 
de zomervakantie in 
uitvoering. Het wordt 
een gemeenschappelijke 
binnentuin met ruime 
bloembakken.

Beste vergunninghouder,

Tijdens een aantal grootschalige 
evenementen in het centrum 
zijn er altijd meer parkerende 
bezoekers in de binnenstad dan 
normaal. Net als voorgaande 
jaren krijgt u als parkeer-vergun-
ninghouder van het centrum 
de mogelijkheid tijdens deze 
evenementen met uw vergun-
ning ergens anders in de stad te 
parkeren.
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Werelds Oude Westen-wandeltour
2e editie, zaterdag 1 september

‘Het Oude Westen’ is een geweldig 
mooi stadsdeel. Als je er eenmaal 
mee in aanraking bent geweest door 
werk of wonen draag je de wijk voor 
altijd een warm hart toe. 

Succes door betrokkenheid
Van 1999 tot eind 2004 werkte 
ik hier als wijkteamchef en in die 
periode werd gestart met het 
verbeteren van het straatbeeld. 
Daarnaast startte Drugs in Kleur, een 
uniek idee en eigenlijk de voorloper 
van Buurt Bestuurt. Mede door de 
enorm betrokken bewoners en on-
dernemers hier in de wijk werd dat 
een groot succes. 

Ook de Alliantie Westkruiskade is 
een mooi initiatief. Ik heb genoten 
van de serie “Het Geheim van de 
West Kruiskade”. Het doet me goed 
om bij de diverse bijeenkomsten 
hier in de wijk weer bekende maar 
ook nieuwe onbekende gezichten 
te zien! 

Een voldoende
Het Oude Westen heeft -mede met 
dank aan alle ‘bewoners en werkers’ 
en natuurlijk aan mijn voorgan-
ger Tijs Nederveen- een enorme 
positieve stap gemaakt. Stip aan de 
horizon is een voldoende, een cijfer 
6, op de Veiligheidsindex in 2014. 
Dat verdient iedereen hier. 

Parkeerregeling tijdens het Zomercarnaval

Het Oude Westen in Rotter-
dam geeft zich beetje bij 
beetje bloot, tijdens de 2e 
editie van de Werelds Oude 
Westen-wandeltour op 
zaterdag 1 september. Be-
geleid door gidsen verkent 
u al wandelend de meest 
bijzondere en onontdekte 
plekjes van deze wijk. 

De Nieuwe Binnenweg en de 
West-Kruiskade zijn populaire 
winkelstraten in Rotterdam. 
Tussen deze winkelstraten is 
nog een hele wereld te ontdek-
ken. Tijdens de Werelds Oude 
Westen-tour ontmoet u de lo-
cals van deze oer-Rotterdamse 
wijk. Zij verklappen u de best 
bewaarde geheimen van hun 
buurt en delen persoonlijke 

anekdotes over het heden, 
verleden en de toekomst van 
de wijk met u. 

Tijdens de tour komt u ook op 
de meest verborgen plekken in 
deze wereldse wijk. U neemt 
een kijkje in de tuinen en 
huiskamers van de bewoners en 
bijzondere locaties waaronder 
de Reus van Rotterdam, China-
town, een thaiboksschool en de 
Paradijskerk.Onderweg trakte-
ren de culinaire ondernemers 
van de Nieuwe Binnenweg en 
de West Kruiskade op proeverij-
tjes uit hun assortiment.  
De Werelds Oude Westen-tour 
laat de pracht en de kracht zien 
van een wijk die veel potentie 
heeft, maar nog vrij onontdekt 
is. Het is een wijk die veel parel-

tjes herbergt, die het verdienen 
om gezien te worden, en rijk 
is aan verhalen die gehoord 
mogen worden. De organisatie 
van de tour is in handen van 
Rotterdam ByCycle in samen-
werking met Janneke Geertsma. 
 
Praktische informatie
Datum en tijd: zaterdag 
1 september, 14.00 uur
Duur van de tour: 2,5 uur
Voertaal gids: Nederlands
Startlocatie: wordt t.z.t. 
bekendgemaakt
Toegangsprijs: E5,00 (inclusief 
hapjes en drankjes)
Reserveren via RotterdamBy-
Cycle: 010-4652228 / reserve-
ren@rotterdambycycle.nl 
Meer informatie: 
www.rotterdambycycle.nl

Stadsmarinier Rien van der Steenoven:

‘Band met Oude Westen blijft’
Blijvende aandacht
Ik heb 3 prioriteiten, dat zijn de 
binnenstad, Centraal Station en Het 
Oude Westen. 
Gezien de positieve ontwikkelingen 
hier veronderstelt dat wat meer 
afstand van mij als Stadsmarinier 
maar waar nodig zoeken we elkaar 
natuurlijk op om zo ook de samen-
werking tussen de deelgemeente 
en politie goed te onderhouden. En 
waar nodig zal ook mijn assistente 
Marianne Bulens, die heel nauw 
betrokken is bij het Oude Westen, 
laten zien dat wij er zijn.”

Voor en tijdens het Zomercarnaval 
kunt u als houder van een parkeer-
vergunning van parkeersector 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 12 of 13 uw auto in 
alle betaald parkeersectoren van de 
stad parkeren. Deze parkeerregeling 
geldt op vrijdag 27 en zaterdag 28 
juli. 

Er kan met de parkeervergunning 
niet worden 
geparkeerd in 
winkelstraten en 
op parkeerplaatsen 
die alleen voor 
belanghebbenden 
bestemd zijn.

De parkeerregeling 
geldt ook voor de 
volgende evene-
menten en dagen: 
• City Racing Rot-
terdam, zaterdag 

25 en zondag 26 augustus;
• Wereldhavendagen, donderdag 
6, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 
9 september.

Ga naar: 
www.rotterdam.nl/parkeren voor 
meer informatie over parkeren in 
Rotterdam. Hier vindt u ook infor-
matie over de parkeersectoren. 

Boven op de parkeergarage is het weer goed toeven deze zomer.



Fred Bravenboer
(Josephbuurt)

Saloua Ben Larbi
(Zijdewindebuurt)

Mike van Driel
(Diergaardebuurt)

Even voorstellen: 
De wijkagenten van 
het Oude Westen

Heeft u een goed idee voor uw straat/wijk?  Dien een bewonersinitiatief in vóór 14 augustus a.s.
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De volgende ronde bewoners-
initiatieven komt eraan. Tot 
dinsdag 14 augustus kunt u uw 
plannen indienen! Daarna be-
oordeelt de onafhankelijke jury 
deze ingediende initiatieven. 

Een goed initiatief levert een waar-
devolle bijdrage aan uw wijk en stelt 
u samen met buurtbewoners op. 
Van alles is mogelijk; van verbeteren 

Op 23 mei opende de IJssalon haar 
deuren op de Westkruiskade 60. Het 
is de 6e IJssalon, want ook op de 
Meent (waar de ijskeuken is), Hel-
levoetsluis, Delft, Zwijndrecht en... 
Peking kennen ze de IJssalon al. 
Esther Alting, filiaal-leidster en zus 
van eigenaar Robin Alting, over deze 
nieuwe aanwinst.

Wat was eigenlijk de eerste IJssalon?
“Ongeveer twintig jaar geleden is het 
allemaal begonnen in Ridderkerk. In het, 
destijds, nieuwe pand van mijn vader, 
die banketbakker was. Hij had daar een 
theesalon bij en mijn broer Robin begon 
daar een ijssalon. Hij en ik volgden 
allebei de opleiding ambachtelijk ijs 
bereiden. Later opende Robin zijn eerste 
echte ijssalon aan de Crooswijkseweg.”

Hoe zijn jullie hier aan de Westkruiskade 
terecht gekomen?
“Robin werd gevraagd door de Alliantie 
West-Kruiskade en stichting Humanitas 
of hij belangstelling had voor de leegge-
komen (gebeds)ruimte op nummer 60. 
Zijn compagnon, Bert van Wollenberg, 
is toen een dag in een kroeg aan de 
overkant gaan zitten om te kijken hoe 

druk die West-kruiskade nou eigenlijk 
bezocht werd en door wie. Bert en mijn 
broer zagen wel brood (ijs!) in het leeg-
staande pand”

Hoe ben jij in de zaak gekomen?
“Ik had net zes jaar als buschauffeur in 
het streekvervoer gewerkt toen Robin 
me vroeg of ik misschien zin had om 
filiaalleidster te worden. Samen met 
Epiphany, mijn steun en toeverlaat, run-
nen wij nu de IJssalon aan de West-Kruis-
kade. Ik ben hartstikke trots op Epiphany 
en deze IJssalon!”

Wat vind je zelf de lekkerste smaak?
“We hebben 30 verschillende smaken ijs. 
Ik ben zelf gek op pistache-ijs, je proeft 
echt de noten en Epiphany vindt oma’s 
appeltaartijs het lekkerst.”

Hoe gaat het sinds de opening?
“Langzamerhand weten steeds meer 
mensen de IJssalon te vinden, vooral 
de Chinese mensen vinden het schepijs 
heerlijk. Maar ook de ondernemers van 
de West-Kruiskade lopen hier ’s och-
tends vroeg al binnen voor een lekkere 
espresso of cappuccino. Want goede 
koffie hebben we ook!” 

De IJssalon op de West-Kruiskade is open

De verbetering van de bedrijfs-
ruimtes in het Oude Westen werpt 
vruchten af. In de afgelopen 
maand hebben vier (creatieve) 
ondernemers besloten zich te 
vestigen in Het Oude Westen. 

In twee recent opgeknapte ruimtes 
in de Schietbaanstraat gaan zich 
vestigen: Marja Vermeer Brand (op 
nummer 45) en Lathifa Lesteluhu 
(op nummer 43).

Marja Verveer Brand van Artalatarta 
(zie www.artalatarta.nl) verzorgt 
taart- workshops voor bedrijfsuitjes, 
personeelsverenigingen, vrijgezellen-
feestjes, familie- of vriendinnenuitjes, 
kinderworkshops, kinderfeestjes, etc.

Lathifa Lesteluhu is modefotograaf. 
Ze studeert in juli af, maar heeft 
al de nodige ervaring. Vanaf 1 juli 
betrekt zij de ruimte.

Aan het Rijnhoutplein op nummer 4 
gaat Karin Trenkel vanaf 1 augustus 
exposeren. Zij heeft eind van deze 
maand nog een expositie in Duits-
land. Op haar website 
(www.karintrenkel.nl) kunt u alvast 
kennismaken met haar werk.

Bovenstaande ondernemers passen 
uitstekend in de voorgestelde 

branchering voor het gebied van de 
Schietbaanstraat en Rijnhoutplein: 
creatieve ambachtelijke bedrijven 
gerelateerd aan kunst, mode, design 
en horeca.  

Voor de Gouvernestraat 85, in de 
Music Mile heeft zich ook de eerste 
kandidaat gemeld. Tony Verdult, 
producer, songwriter, is de naam. De 
definitieve vestiging is nog afhankelijk 
van de datum van oplevering. 

De verbetering van en transformatie 
van de bedrijfsruimtes van opslag 
naar aantrekkelijke ruimtes met 
levendige plint vormt een belangrijk 
onderdeel van de uitvoering van de 
Wijkvisie Oude Westen ‘Binden en 
Verleiden’. Voor de invulling van de 
bedrijfsruimtes werkt Woonstad sa-
men met enkele in Het Oude Westen 
gevestigde ondernemers. Woonstad 
is vooral op zoek naar ondernemers 
die niet alleen de bedrijfsruimte zelf 
aantrekkelijk vinden maar ook de 
wijk en bereid zijn daarvoor iets te 
betekenen. 

Mocht u ook interesse hebben in 
een bedrijfsruimte in Het Oude 
Westen, neem dan contact op met 
Marion Gardenier, Woonstad: 
010-440 8800.

Nieuwe ondernemers 
in Het Oude Westen

internationaal kinderfeest, muziek in 
de Tussentuin, buurtspeeltuin 
De Boogjes, dodenherdenking in 
Capelle, gevelgroen in de Breit-
nerstraat, een toneelstuk door 
Somalische vrouwen en een boek 
over Het Oude Westen. 

Vragen of hulp nodig?
Heeft u vragen of hulp nodig bij het 
uitwerken van uw plannen, dan kunt 

van de buitenruimte tot het uitvoe-
ren van een kunstproject. Gebruik 
vooral uw fantasie. Met een goedge-
keurd bewonersinitiatief krijgt u geld 
voor het uitvoeren van het plan.

Welke eerdere initiatieven zijn 
beloond?
In de laatste ronde ontvingen indie-
ners van de volgende plannen een 
bijdrage: het organiseren van een 

u terecht bij de Aktiegroep of de 
deelgemeente. Elke woensdag tus-
sen 13.00 uur en 14.00 uur houdt 
de deelgemeente spreekuur bij de 
Aktiegroep. 
Ook kunt u direct contact opnemen 
met Peter Dekkers via p.dekkers@
centrum.rotterdam.nl of 
010 – 267 2350.

Wim Rietveldt
(Gouverne buurt)

Mitchell Baten
(Adriana buurt)

meld misdaad anoniem 
0800-7000

Bas Munne (Saft leven-
buurt+Nwe Binnenweg)

Zorg dus dat u uiterlijk 14 
augustus uw aanvraag heeft 
ingediend. Het aanvraagfor-
mulier kunt U downloaden via  
www.rotterdam.nl/hetoude-
westen. Bij het opbouwwerk in 
de buurtwinkel kunt U steun en  
advies krijgen om de aanvraag 
in te dienen. Vraag naar Serrie 
Kamerling (0624820142), 
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Gezellig een praatje maken met mensen uit de buurt en 
met de bewoners van zorgcentrum De Leeuwenhoek. 
Herinneringen ophalen van vroeger. Elkaar ontmoeten op 
een eigen plek. En dit onder het genot van wat drinken 
en hapjes die gemaakt worden door medewerkers uit de 
Leeuwenhoek. Dit worden de inloopochtenden en -midda-
gen van de Leeuwenhoek voor mensen met verschillende 
culturele achtergronden.
Op 20 juni was de 1e  kennismakingsbijeenkomst voor 
Kaapverdische ouderen. Groot was de opkomst met ruim 
40 bewoners uit de deelgemeenten Centrum en Delfsha-
ven. Met professionele ondersteuning van Humanitas de 
Leeuwenhoek kan de inloop regelmatig georganiseerd en 
begeleid worden door vrijwilligers uit dezelfde doelgroep. 
Deze boden zich dan ook spontaan aan!

Dit jaar wordt op 8 augustus 
voor de vijfde keer op rij tijdens 
de Ramadan een Iftar maaltijd 
georganiseerd in het Laurens ver-
pleeghuis Antonius Binnenweg. 
Bij deze zijn alle wijkbewoners 
van harte uitgenodigd om samen 
met cliënten uit het verpleeghuis, 
familieleden en medewerkers 
de maaltijd te genieten. Het 

Kennismaking in de 
Leeuwenhoek

8 augustus: Iftar Maaltijd in 
Laurens Antonius Binnenweg

Gotta Sing?!?! Is een reeks inspire-
rende zang en rap workshops, ge-
geven door bekende artiesten, die 
elk hun eigen muzikale achtergrond 
inzetten om hun kennis en ervaring 
met jou te delen! De workshops zijn 
speciaal voor Rotterdamse jongeren 
in de leeftijd van 14 t/m 20 jaar en 
vinden plaats op verschillende loca-
ties in Rotterdam. Check voor meer 
informatie: www.musicmatters.nu/
gottasing .
Gotta sing? Moet je echt kunnen 
zingen dan? Het project van Music 
Matters is erop gericht om jongeren 
te laten ervaren dat een ieder kwa-
liteiten heeft. Het project richt zich 
op kennismaken met jezelf presen-
teren, meedoen en uitproberen.
Buiten bovenstaande algemene 
workshops heeft Sonor Jeugd, Thuis 
op Straat en Stichting Buurtwerk 
Centrum samen met Music  Matters  
op vrijdag 8 juni 2012 een  aparte 
zang en rap workshop  georgani-
seerd voor meiden uit het Centrum 
gebied. De workshop is gegeven 
door niemand minder dan Laise 
Sanches o.a. bekend van ADLICI-
OUS.
De kandidaten vonden het best 
spannend omdat het toch ging om 
een gemengde groep qua  leeftijd 

Samen voelen, samen 
schrijven en samen zingen
Gotta SING ?!?!

Om 10.30 uur staan de dames 
Meijer, Paula Marianis en de 
heren van Grevenbroek en de 
Gelder, bewoners van de 
Leeuwenhoek, de schatten van 
groep 1/2 b van de Augusti-
nusschool met hun begelei-
ders op te wachten....

Ze kunnen bijna niet wachten! Eerst 
gaan ze aan de tafels, die al klaar-
staan, placemats stempelen met 
doorgesneden aardappels. 
Dan bekijken ze de konijntjes, die 
gisteren pas in de Leeuwenhoek 
zijn komen wonen en de vissen en 
schildpadden in het vijvertje.
Een pakje drinken en een voetbal-
koek (want de hele binnenplaats is 
al oranje versierd!) gaan er goed in 
na het werk.

Binnen zingen ze in de kring van de 
beweeggroep: ‘Jan Huijgen in de 
ton’. De ‘oma’s en opa’s’ genieten 
net zo veel als de kinderen!
Dan krijgen de kleuters ook nog een 
rondleiding over de derde en vierde 
verdieping, waar heel veel mooie 

Meidenlounge 
in Het Oude 
Westen
Een aparte plek voor meiden, 
waarom eigenlijk? Meiden en 
jongens kunnen ook samen acti-
viteiten ondernemen. Als amb-
tenaren en beroepskrachten het 
over het activeren van jongeren 
hebben, dan gaat het echter bijna 
altijd over jongens.  Want meiden 
veroorzaken in de meeste gevallen 
geen ‘zichtbare’ problemen.  Zij 
zijn meer thuis en hangen niet tot 
in de late uurtjes op de pleinen. 
Ze gaan naar school, even chillen 

De foto’s zijn gemaakt door Roel 
Braams. (die ook adviezen gegeven 
heeft over de verf e.d.) 

en achtergrond. Sommige al bekend 
met zangmogelijkheden en an-
dere niet.  Nadat Laise  haar eigen 
verhaal vertelde en het thema van 
de avond aangekondigde kwamen 
er toch wel emoties los. Het thema 
‘Power ‘,  ja dat zegt nog wel iets en 
kan voor een ieder een andere la-
ding hebben. Het thema  ging met 
name om de eigen kracht.  Wie ben 
je, wat kan je en waar wil je heen.  
Voordat de groep hard aan de slag 
ging met het schrijven van de tekst 
werd  de muzikale  begeleiding 
gedaan door Orveo. Samen voelen, 
samen schrijven en samen zingen. 
Elkaars krachten benutten en zien.  
Het heeft tot een super sterk maar 
ook vooral ontroerend resultaat 
geleid. Een mooi stuk muziek met 
stemmen van engelen waaraan de 
groep binnenkort verder werkt in de 
studio.

Vanzelfsprekend zitten er ook 
meiden bij die graag een zangcar-
rière tegemoet gaan. Talenten heeft 
iedereen, maar het vormen van het 
karakter om de talenten naar buiten 
te laten komen daar zetten wij van 
SBC, TOS en Sonor jeugd ons voor 
100% in!

thema wat voor dit jaar is gekozen 
is “Delen”. Vanaf 20.15 uur is het 
restaurant van Antonius geopend, 
om 20.45 uur zal de avond worden 
geopend door een tweetal gast-
sprekers en rond 21.18 uur kan dan 
worden gegeten.
Vanwege het wegvallen van de 
subsidie vanuit de deelgemeente 
is gezocht naar andere financiële 

middelen. Inmiddels hebben de 
Aktiegroep Oude Westen, Spirit 
55+ en de Stichting Vrienden van 
Antonius al toegezegd bij te wil-
len dragen. Andere (wijk)partners 
volgen mogelijk nog. Dit maakt 
het mogelijk de maaltijd ook deze 
keer gratis aan te kunnen bieden. 
Om een inschatting te kunnen 
maken van het aantal deelnemers 
is het wenselijk dat iedereen zich 
vooraf aanmeldt. Dit kan tot 
uiterlijk 1 augustus bij Gerda de 
Ruiter en/ of Iris van der Sluis op 
telefoonnummer 010 241 2971.

met vriendinnen en dan weer naar 
huis.  Zijn de meiden dan zo braaf? 
Dat willen we ook niet zeggen, maar 
meiden hebben gewoon meidendin-
gen! Meiden en jongens puberen op 
verschillende maniern. Dus om de 
meiden zo goed mogelijk door de 
puberfase te begeleiden is er door 
TOS, SBC en SONOR jeugd een start 
gemaakt met een meidenhuiskamer 
oftewel meiden lounge. Een plek 
waar ze elkaar kunnen ontmoeten. 
Een plek waarbij we ze helpen om 
voor zich zelf op te komen en hun 
talenten te ontwikkelen. En vooral  
een plek waar ze 100%  meid mo-
gen en kunnen zijn! 
De Meidenlounge wordt aange-
boden in Cool, Stadsdriehoek en 

het Oude Westen. In het Oude 
Westen bevindt de meidenlounge 
zich in Buurthuis de OVERKANT, 
Adrianaplein 24. Meiden in de 
leeftijd van 10 tot 13 jaar zijn er 
welkom op dinsdag van 17.00-
19.00 uur. Meiden leeftijd 13+ 
op dinsdag van 18.30- 20.30 uur. 
Toegang: 0.50 eurocent. Dat geld 
komt in een potje waarmee de 
meiden activiteiten kunnen doen.
Meer informatie bij: 
SBC Elledie Sedoc: 0102861406- 
0611112101; 
TOS Ceciel Adriaanse 
010-4124779 of 0615693106; 
SONOR jeugd: 
Natalie Dupon 0628823512  & 
Fatima Lamkharrat 0634491544

Hulp voor 
werkzoekenden 
Vanuit Stichting Pameijer 
is er binnen Activiteiten-
centrum Bijna Alles een 
tijdelijk project gestart  
waarin 2 medewerkers 
van Stichting Pameijer een 
aantal  spreekuren houden 
op gebied van werk.   
    
Hierin kunnen vragen gesteld 
worden op  gebied van o.a. het  
vinden en behouden van werk. 

De medewerkers kunnen u 
informeren en adviseren op 
dat gebied. Afhankelijk van de 
vraag zal men voor het spreek-
uur ingedeeld worden.

Maandagmiddag van 16.30 uur 
tot 17.30 uur: 
Mevr. K. van Wagtendonk
Woensdagmiddag  15.00 uur 
tot 16.00 uur:  Dhr. M van 
Dam
Graag vooraf aanmelden /
opgeven voor het spreekuur via 
AC Bijna Alles  Gaffelstraat 63 a 
tel.nr  010-4124182

kunst van het Leeuwenhoek-atelier 
te zien is en waar de ‘oma’s en 
opa’s’ wonen.
Tot besluit worden ze begeleid terug 
naar school door onze voorlezers, 
waar alle kleuters een leuk cadeautje 
aangeboden krijgen: volgend jaar 
leren ze immers echt ‘schrijven’.

Inspirerende zangworkshop voor meiden uit het Centrum
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 Verborgen bedrijvigheid 

 

   Variatie
Sinds er geen kat meer in de tuin 
rond struint hebben de vogels ook 
bezit genomen van de bodem. 
Daar is voor hen van een doorlo-
pend buffet te genieten. Spinne-
tjes, pissebedden, slakken, luizen, 
wormen, padden en waarschijnlijk 
nog tientallen andere krioelende 
dieren, maar mijn opleiding voor-
ziet er niet in om die allemaal te 
kennen. Die aardbewoners worden 
permanent bedreigd door mezen, 
mussen, merels, eksters, vlaamse 
gaaien en in het verleden kwam er 

zelfs wel eens een reiger maar sinds 
de vijver er niet meer is laat die zich 
niet meer zien.

Vanmorgen had een merel een slak 
uit zijn huisje gepeuterd, maar die 
was kennelijk te groot voor zijn keel 
en hij/zij sleepte de slak over de ter-
rastegels, steeds met zijn kop heen 
en weer gaand, alsof hij de slak over 
een rasp haalde. Tja, als je geen 
mesje, molentje, rasp tot je beschik-
king hebt moet je vindingrijk zijn en 
naar vermogen gebruik maken van 

de middelen die voorhanden zijn.
Vóór mijn huis, tegen de muur van 
mijn buurman is een tegeltuintje. 
De buurman is verhuisd en er woont 
nu een kraker die waarschijnlijk nog 
nooit van een tegeltuintje heeft 
gehoord, laat staan dat hij weet hoe 
hij daar mee om moet gaan. Onkruid 
had vrij baan en woekerde er lustig 
op los. Dus heb ik dat op een dag 
maar eens verwijderd en er een paar 
simpele plantjes in gezet. Die doen 
het redelijk goed, maar vorige week 
was er opeens een plant verdwenen.
In een ruimhartige bui ging ik er 
maar vanuit dat er iemand langs 
gekomen was die iets goed te maken 
had terwijl de winkels al dicht waren. 

Goed besteed dacht ik nog.
Vandaag was er weer een plantje 
verdwenen en het tuintje ziet er nu 
uit als het gebit van een kind dat aan 
het wisselen is.

Mijn eerste gedachte was nog dat 
iemand, geteisterd door de crisis, 
behoefte had aan iets zonnigs in zijn 
tuin en geen geld had om op de 
markt een plantje te kopen, maar bij 
nadere beschouwing dacht ik toch 
aan diefstal. En dat moet toch iemand 
uit de buurt zijn, want wie gaat er nu 
met een plantje in zijn blote handen 
in de tram of in een auto zitten. 
Stiekem hoopte ik dat er flink wat 
ongedierte in de kluit zat dat zich in 

de tuin van de dief razend snel gaat 
vermenigvuldigen en de plantjespik-
ker lekker veel jeuk zal bezorgen.
In de grond, op de grond, in de 
lucht, in de huizen, op de straat 
leeft een grote variatie aan bewo-
ners in het Oude Westen. Gelukkig 
voor ons mensen zijn wij niet zo 
moorddadig als veel dieren want 
er zijn er onder hen veel die andere 
soorten schaamteloos om zeep 
helpen.
Ook wat mensen betreft is er een 
grote variatie. Daar is nu een plan-
tenpikker bij gekomen.

http://montaigne.weblog.nl

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 24 vonden we in de Drievrien-
dendwarsstraat.

Carla Tjon 
schrijfster en onderzoekster

De ‘Chinese gemeenschap’ in 
Rotterdam is ‘bescheiden’, en een 
‘moeilijk toegankelijke’ groep; zo 
praten veel Rotterdammers elkaar 
na. Ze hebben het van horen zeg-
gen. Carla Tjon is zelf een dochter 
van Chinese migranten. En besloot 
iets met haar achtergrond te doen. 
Ze schreef het boek 2 x 9 Levens. 
Chinese ouderen in Nederlans Het 
verscheen in 2006, bij uitgeverij De 
Verbeelding. Yee Ling Tang deed de 

fotografie. De levensverhalen in het 
boek gaan “over aanpassen en een 
nieuw leven beginnen in een ander 
land, de foto’s tonen de Chinese ou-
deren in hun huidige levens.” Maar 
eerst is een inkijkje in Carla Tjons 
eigen verhaal hier op zijn plaats.     

Shenzhen – Paramaribo - 
Den Haag - Rotterdam
Carla Tjon werd geboren in Su-
riname. Haar ouders kwamen 

van oorsprong uit Shenzhen, een 
samenraapsel van boerendorpen 
in de buurt van Hongkong. Inmid-
dels is Shenzhen een miljoenenstad 
met wolkenkrabbers. Haar ouders 
raakten in de jaren vijftig hun grond 
kwijt als gevolg van de landhervor-
mingen van de Communistische 
Partij van China onder Mao Zedong. 
Ze vertrokken naar Suriname. Oud-
ooms en een opa gingen hen rond 
1900 al voor. Na de onafhankelijk-
heid van Suriname (1975) emi-
greerde de familie naar Nederland, 
en kwam terecht in Den Haag. Carla 
was toen negen jaar oud. Voor haar 
studie Kunst en Cultuurwetenschap-
pen aan de Erasmus Universiteit 
verhuisde ze naar Rotterdam. Sinds 
2002, na een tijd in Amsterdam 
gewoond en gewerkt te hebben, is 
Carla weer ‘terug’ en woont ze in de 
Drievriendendwarsstraat. Ze werkte 
voor verschillende organisaties in 
de media-, kunst- en cultuursector, 
zoals de NOS, RTV Noord Holland, 
de Nederlandse Moslim Omroep 
(NMO), RTV Rijnmond en de Rotter-
damse Raad voor Kunst en Cultuur. 
Momenteel werkt ze bij Kosmopolis, 
in Den Haag. 
Carla heeft het in het Oude Wes-
ten prima naar haar zin. Ze maakt 
zelfs de voorzichtige vergelijking 
met New York. “Zoals New York 
on-Amerikaans aandoet, zo is ook 
het Oude Westen on-Nederlands, 
in positieve zin.” Ze schoot hier wor-
tels. En ze werd een van de initiatief-
nemers die protesteerden tegen de 
voorgenomen sloop van de huizen 
in de Drievriendendwarsstraat, een 
van de meest karakteristieke straatjes 
van het Oude Westen. Samen met 

twee buren, die ook een koophuis 
hebben, liet ze nader onderzoek 
verrichten naar de zogenaamde 
verrotte fundering in de straat. Voor 
Woonstad was dat namelijk reden 
voor sloop. Volgens een gepen-
sioneerde (en gerenommeerde) 
ingenieur, “die het leuk vond er 
zijn tanden in te zetten”, waren de 
palen nog kerngezond. De huizen 
staan er gelukkig nog.  

Verborgen verhalen
Terug naar het boek, 2 x 9 Levens. 
Het idee voor dit boek ontstond 
doordat Carla erachter kwam dat er 
veel “verborgen verhalen” van men-
sen van Chinese afkomst beston-
den.  “Indrukwekkend, maar vaak 
ook dramatisch.” Door haar eigen 
migratieachtergrond en Chinese 
afkomst kon zij vrij makkelijk toe-
gang krijgen tot deze “bescheiden 
groep”. “De bescherming van de 
eigen gemeenschap is van ouds-
her belangrijk binnen de Chinese 
cultuur. Met je eigen gedrag en 
handelen, kan je de reputatie van 
anderen ook schaden. Schaamte is 
de grote rem.” Met de hulp van een 
tolk nam Carla achttien interviews 
af. Ze benadrukt dat de Chinese ge-
meenschap in Nederland heel divers 
is. Mensen zijn afkomstig uit China, 
maar ook uit Taiwan, de voormalige 
Nederlandse koloniën, Vietnam, 
Singapore en Maleisië. “Aan de 
hand van individuele verhalen van 
Chinese ouderen wordt niet alleen 
die heterogeniteit getoond, maar 
worden via persoonlijke ontboe-
zemingen ook de verschillende 
geschiedenissen in kaart gebracht. 
Zoals de opkomst van het commu-
nisme, de scheiding China/Taiwan, 
de Japanse bezetting, de koloniale 
geschiedenis.” 
De volgorde in het boek loopt van 
oud naar jong. De oudste geïnter-
viewde werd geboren in 1910 – de 
grootmoeder van Carla. Ze was 
analfabeet, werd uitgehuwelijkt, en 
baarde tot haar grote opluchting 
een zoon. “Een vrouw moet zonen 

maken.” De jongste geportretteerde 
in het boek (1945) is de eerste 
‘allochtone’ burgemeester van Ne-
derland. Roy Ho Ten Soeng werd in 
2000 burgemeester van Venhuizen, 
in Friesland. Alle verhalen zijn prach-
tig en ontroerend, en kort en helder 
opgeschreven. Helaas is het boek 
uitverkocht in de reguliere boekhan-
del. Gelukkig heeft Carla Tjon zelf 
nog wat exemplaren gehouden. Te 
bestellen via: stefaxel@xs4all.nl              

Onderzoek naar familiebanden
Carla is nu bezig met een onder-
zoek naar de geschiedenis van haar 
familie. Dankzij een stamboomboek, 
dat vele oorlogen en revoluties 
overleefde, zijn de eeuwenlange 
verhuizingen van de familie vanaf de 
13de eeuw gedocumenteerd.  Haar 
eigen familiegeschiedenis staat voor 
een grotere vraag: hoe zijn de fami-
lielijnen verweven met de huidige 
economische banden tussen China, 
Suriname en Nederland? 
Is het niet vreselijk moeilijk dit te 
onderzoeken? Aan de ene kant niet. 
Het stamboomboek en bestaande 
familieverhalen kunnen met hulp en 
vertaling uitgezocht worden. “Om-
dat de verering van voorouders voor 
veel Chinese families deel uitmaakt 
van de cultuur, zijn veel verhalen 
bewaard gebleven.” Aan de andere 
kant is het onderzoek soms lastig. 

“In China is veel vernietigd tijdens 
de Culturele Revolutie. En, als je 
verhalen wilt horen, is het belang-
rijk dat mensen je vertrouwen, ook 
minder bekende familieleden die ver 
weg wonen. Een deel van de familie 
woont in Suriname of China. En het 
zou goed zijn om met hen persoon-
lijk te spreken.” En dat is natuurlijk 
tijdrovend en kostbaar. 
Wil Carla Tjon hier een boek of pro-
motieonderzoek aan een universiteit 
van maken? “Een moderne variant 
van een boek. Maar het zoekwerk is 
nog niet afgelopen.”

Gooi geen oude kleding 
weg, maar doe het in de 
KICI bakken.
Wie kent ze niet, de groene KICI 
bakken voor kleding. Veel mensen 
leven in de veronderstelling dat daar 
alleen maar hele en schone kleding in 
mag. Niets is minder waar. Vrijwel alle 
textiel mag er in. De hele en schone 
kleding gaat b.v. naar voedselbanken. 
Kapotte kleding of  b.v. oude hand-
doeken worden verwerkt tot poetslap 
en alles wat echt niet meer gebruikt 
kan worden, wordt vervezeld en 
gerecycled en krijgt een tweede leven 
als b.v. nooddeken. Er is maar een 
voorwaarde, het moet DROOG zijn en 
in PLASTIC ZAKKEN verpakt worden. 
Voor verdere informatie: www.kici.nl.

De seniorenorganisatie Spirit 55+ 
had op 31 mei haar excursie.
Dit keer ging de reis naar Terschuur. 
bij Barneveld. In Terschuur staat het 
“oude ambachten en speelgoed-
museum”. De ambachten werden 
niet uitgevoerd, maar je kon ze 
terug zien in tafereeltjes. Je kon het 
zo gek niet bedenken of het was er.
Daarnaast waren er heel veel verza-
melingen. Het “Oh, dat hadden we 
thuis ook” werd dan ook heel veel 
gehoord. De groep werd allerharte-
lijkst ontvangen met koffie en taart, 
een lunch en een “sluit”drankje.
Het is een museum wat zeker de 
moeite waard is.
Voor verdere informatie:
www ambachtenmuseum.nl.

Spirit 55+ ging naar Terschuur

Het zomerfeest op 23 juni was weer een 
groot succes. Winnaar van de wisselbeker 
Zeskamp, waaraan 12 organisaties/
groepen meededen, was Back on Track.
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 C O L O F O N

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 Rien 
van der Steenoven 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

Gezondheidscentrum Mariastraat
Huisarts Castelijns 436 7770
Huisarts Erlings/Visser 436 5530
Huisarts Hipke 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

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

Chet Baker (1929-1988) 
was zoals dat heet ‘een moei-
lijk geval’. Een onbetrouwbare, 
onverbeterlijke junk. Hij zette 
een shot zoals wij een kop koffie 
drinken. Maar op het moment 
dat hij begon te spelen viel alle 
bullshit van hem af. Veranderde 
in één van de meest lyrische im-
provisatoren die de jazzscene ooit 
heeft gekend. Timing…toon…me-
lodie… Met een paar glasheldere 
noten blies hij de sterren van de 
hemel.

Toevalligerwijs bracht Chet zijn laatste 
zes dagen in Rotterdam door. En 
alhoewel er voor zijn laatste concert in 
jazzclub Thelonius (7 mei ’88) slechts 
17 bezoekers kwamen opdagen, 
beweren minstens honderd Rotter-
dammers, bij hoog en bij laag, dat 
ze er bij waren. Zelfs ik (!) dacht dat 
ik Chet op dat laatste concert in een 
bruin leren jasje had zien spelen… 

Maar bij nadere bestudering van foto’s 
bij Hajo Piebenga, de toenmalige 
hoffotograaf van Thelonius, blijkt dat 
Chet dat bruine leren jasje tijdens een 
eerder concert in februari droeg. Blijk-
baar sneeuwde het publicitaire geweld 
van Chets val uit het hotelraam, mijn 
geheugen volledig onder. Een notoir 
onbetrouwbaar orgaan dat geheugen. 
En niet alleen dat van mij.
 

Het concert was overigens uitstekend. 
Eerst die breekbare, zacht swingende 
stem, en dan de lyrische flash van z’n 
trompet…
Maar wel een vreemde vogel. Hajo 
Piebenga: ‘Mijn vriendin, die net uit 
de februari-vrieskou binnenkwam, 
verbáasde zich over Baker die op een 
barkruk op het podium zat, met 
slippers aan z’n blote voeten…’  
(Zon of ijs: Chet spoot zo vaak in z’n 
voeten, dat hij geen schoenen meer 
kon verdragen).

Thelonius, zaterdag 7 mei 1988 
- Wim Wigt (timeless labelmanager): 
‘Chet kreeg niets of haast niets be-
taald. Willem Wodka vond dat hij zo 
matig speelde dat hij niet hoefde te 
betalen.’
- Willem Wodka: ‘Ik baalde, want ik 
kon hem maar zeshonderd gulden 
geven.’

Het concert in de lijnbaankelder begon 
om negen uur, met om en nabij de 
twintig bezoekers. Chet was depressief 
omdat zijn vriendin Diane het définitief 
had uitgemaakt… 
Fotograaf Hajo: ‘Chet was behoorlijk 
gaar, moe, en lastig in de omgang. 
Hij maakte een afwezige indruk. Het 
concert was niet zo goed, maar zingen 
kon die wel -het blijft wel Chet Baker! 
Ik heb me geen seconde verveeld…’
Eddy ‘It’ Geerts:  ‘Nou, ehh… z’n stem 
klonk nog ouwerwets goed, maarr…
het legendarische concert, dat viel 
tegen. Het kwam niet uit de verf. Hij 
kwam introvert over. Het was allemaal 
een beetje sloom. De zaal werd ook 
sloom… Wat zong ie nou?  My funny 
Valentine… of The thrill is gone?  
Superlangzaam…’ Eddy’s vrouw Petra: 
‘…zooo wezenloos van de wereld…’ 
Er was een tenenkrommend moment.
Ben C.O. Grimm: ‘Tijdens het concert 
viel zijn spuitensetje op het podium 
en duurde het erg lang voordat hij 
die weer gevonden, opgeraapt en 
weggestopt had… erg triest allemaal.’ 
Petra: ‘Maar wel leuk om hem een keer 
live te zien!’
Na gedane arbeid liepen Baker en 
gitarist Nicola Stilo de betonnen trap 
op en bevonden zich op een donkere, 
uitgestorven Lijnbaan. Ze konden zich 
niet meer herinneren waar Chet z’n 
Alfa Romeo had geparkeerd. Na lang 
zoeken namen ze de nachttrein naar 
de Zeedijk.

Bob Holland, de besnorde barkeeper 
van de Thelonius en de Cottage-Inn: 
‘Dinsdagmiddag werd ik door Wim 
Wigt opgebeld dat Chet op het 
Haagseveer zat.’ Baker was aangifte 
gaan doen van zijn vermiste, crème-
kleurige Alfa, en een agent was zo 
vriendelijk om Chet en de inmiddels 
toegesnelde Bob door de straten rond 
Thelonius te rijden. Toen dat niks 
opleverde bracht hij hun naar Hollands 
etagewoning. 
‘Zeg Bob…’ grapte Baker terwijl ze de 
trap opliepen, ‘is dit de eerste keer dat 
je door de politie thuis bent gebracht?’

Binnen op de bank -’Nice vibration 
here, Bob’- trok Chet gelijk zijn sokken 
uit. In de linker zat twee gram coke, in 
de rechter twee gram heroïne. Naast 
hem op de bank zat Frank Wright. 
Free-jazz tenorsaxofonist Frank Wright 
was een andere muzikale gast van 
mr. Holland. Chet trok zich terug in de 
slaapkamer…
Baker had al dagen niks gegeten en 
een uur na zijn fix nam Bob hem en 
Wright mee naar een Chinees waar 
Chet een kwart loempia at. Wat Chet 
éigenlijk wilde was: ‘Spelen!’  
Nou dat kon, en het illustere trio 
vertrok naar de ’s-Gravendijkwal. Chet 
vond het wel ‘groovy’, dat er daar een 
café naar Dizzy genoemd was. ‘Maybe’ 
dat er ooit nog een kroeg zou komen 
die ‘CHET’ heette…

LAGER WAL 
In deze tijd van bezuinigen, digitale 
waanzin en snel-snel-snel is café Dizzy 
al meer dan dertig jaar dè jazzrots 
in de Rotterdamse branding. Een 
magische plek. Want zoals de jazz 
begin vorige eeuw in de bordelen van 
New Orleans geboren werd, ontstond 
op het dalende stuk ’s-Gravendijkwal, 
tussen Rochussenstraat en Mathenes-
serlaan, direct na de oorlog een wild 
swingend gebied… Live jazz bordelen, 

clubs, beatnikcafe’s, zeemanskroegen, 
dansscholen, glimmende jukeboxen. 
Op de rechterzuidhoek had je Las 
Palmas (later Cascadé), waar Trees haar 
Canadees greep. Stak je over, La Haba-
nera. Daarnaast: De Monopole en de 
Ambassadeur waar Kid Dynamite blies. 
Aan de overkant, even omlopen, Bode-
ga Destin, Scotch-Inn, het gevaarlijke 
café De Fles, dansschool Pierre Zon en 
Meyer et fils, waar Willem Wodka later 
de tweede Sunship -‘Otto!!’- begon, 
Lido bodega, Tarantella, O.Q., Dizzy. 
Overal werd live jazz gespeeld. De 
muziek van de nacht.

Toen Chet die bewuste dinsdagavond 
onverwacht Dizzy binnenliep, ‘ging er 
een luid gejuich op’. Althans, volgens 
de legende van Bob Holland. Volgens 
stamgast David Zee echter, begon 
iedereen opeens zacht te fluisteren:  
‘…Chet Baker… Chet Baker…’
Op het podium stond de fusionband 
van de opkomende jonge saxofonist 
Jasper Blom. Chet stapte het podium 
op en speelde mee met twee stukken, 
‘Rhythm changes’ en ‘Green dolphin 
street’. David Zee weet na 24 jaar nog 
precies wat Chet aan had: ‘…een 
gebroken witte, grofgebreide trui, 
khaki broek, breed model, knalroze 
sokken aan -daarom vergeet ik het 
niet (grinnikt)- en sandalen… Hij stond 
constant te vloeken tegen drummer 
Hans Eykenaar die veel te hard speelde. 
Eykenaar irriteerde hem mateloos… hij 
kon niet in zijn spel komen… een paar 

keer per nummer draaide ie zich om 
en maakte van die sussende hand-
gebaren, zo van “kun je niet zachter 
spelen”… Na drie nummers had ie er 
helemaal genoeg van… Jules heeft nog 
heel lang met hem staan praten.’

Het trio Baker/Wright/Holland ver-
dween tot het ochtendgloren in de 
Rotterdamse nacht. Daarna sliep Baker 
24 uur. Donderdag hemelsvaartdag 
belde de politie dat de Alfa Romeo was 
gevonden op de Crooswijkseweg. Bob 
ging hem ophalen maar Chet vroeg 
hem ook wat heroïne te versieren. Dat 
duurde langer dan gedacht en toen 
Holland terugkwam met de Alfa was 
de vogel gevlogen. Chet had niet meer 
kunnen wachten en had de trein van 

13 uur 32 naar de Zeedijk gepakt, 
gescoord en een kamer in het Prins 
Hendrik hotel genomen. Vrijdag de 
dertiende, om drie uur in de morgen, 
werd hij op de stoep voor het hotel 
gevonden. Op slag dood na een val uit 
het raam. 

door André Hart

In memory of Chet Baker, Bob Holland, 
Richard Coppieters en Willem Wodka. 
Met dank aan Hajo Piebenga, Eddy & Petra 
Geerts, David Zee, Hans Zirkzee en Rudie 
Kagie. Vers in de boekhandel: De nieuwe 
Baker biografie van Matthew Ruddick, 
My funny Valentine.

KROEGPRAAT UIT HET OUWE WESTEN
CAFÉ CHET COOL JAZZ EN

Trompettist Chet Baker vond het ‘groovy’ dat een club in Rotterdam naar Dizzy Gillespie 
was vernoemd. Lachend zei hij dat er misschien ooit een jazzcafé zou komen dat ‘CHET’ 

heette. Twee dagen later viel hij driehoog uit een Amsterdam’s hotelraam te pletter.

“Hij ging dieper dan wie ook. 
En daar gaat het om, die 

intensiteit.” 
drummer John Engels

“Hij kon, hij was per slot van 
rekening trompettist, 

geweldig beffen...” 
Ruth Young (Ex)

foto: Hajo Piebenga


