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Woonstad trekt de aangekondigde 
huurverhoging van €2,- per maand 
voorlopig in. Dat is het resultaat van 
een handtekeningenaktie, individu-
ele protestbrieven en een rechtszaak 
van huurders tegen deze maatregel. 
De bezwaren van de bewoners rich-
ten zich zowel op de reden van deze 
huurverhoging als op de procedure. 
Met die €2,- worden de kosten voor 
de diensten van de huismeester aan 
de huurders doorberekend. Nogal 
wat bewoners bleken echter niet op 
de hoogte te zijn van het bestaan 
van een huismeester, laat staan 

van geleverde diensten. Daarnaast 
vinden zij de manier waarop Woon-
stad deze maatregel wilde invoeren 
(wie zwijgt, stemt toe) ondoorzich-
tig en daarmee oneerlijk.
De uitspraak van de rechtbank 
wordt niet vóór juni 2014 verwacht 
wordt. In de tussentijd zal Woonstad 
de huismeesters aan de bewoners 
voorstellen.  

Een Leeszaal-pasje

Oude Westen nog 
niet senior proof

2 euro huurverhoging voorlopig 
van de baan
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PAGINA:

Nieuws van de instellingen in de wijk

De overheid wil dat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Dat wil de 
overgrote meerderheid van 
de ouderen ook. Maar kan het 
ook? Spirit55+, de senioren-
organisatie van Rotterdam 
Centrum, overhandigde 22 
januari een lijst met knelpunt-
en aan het deelgemeente-
bestuur. Ze gaan over huisves-
ting, mobiliteit, ontmoeting, 
activiteiten en zorg. 

Ouderen wonen graag in het Oude 
Westen; het is vertrouwd en lekker 
dicht bij allerlei centrumvoorzienin-
gen. Ouderen zijn relatief honkvast. 
Er zijn in de wijk echter te weinig 
geschikte woningen voor ouderen: 
benedenwoningen of etagewonin-
gen met lift. Dat pro-bleem wordt 
groter naarmate er meer woningen 
verkocht worden. Daar maken oud-
eren zich terecht zorgen over.
De Rotterdamse 65+ers zijn 
uiteraard zeer tevreden met het vrij 
reizen in het openbaar vervoer. 
Lopen is een ander verhaal. Je moet 
in het Oude Westen goed oplet-
ten op verzakkingen in de stoep.  
Het asociale racebaangedrag van 
sommige automobilisten maakt het 
oversteken van de Nieuwe Binnen-
weg voor langzame lopers uiterst 
riskant. Sommige mensen krijgen 

niet de benodigde scootmobiel 
omdat ze te weinig ruimte hebben 
voor een parkeerplaats. Wanneer 
komt hier eindelijk een scootmobiel-
centrale?

De overheid wil dat mensen meer 
voor elkaar gaan zorgen. Dat doen 
mensen al. 80% van de benodig-
de zorg wordt door familieleden, 
vrienden en kennissen gegeven. 
55+ers hebben daar een groot 
aandeel in. Sommigen zorgen nog 
voor hun oude ouders, en velen 
zorgen voor elkaar. De lamme helpt 
de blinde, en omgekeerd, om het 
wat oneerbiedig te zeggen. Wat 
ontbreekt, is ondersteuning van die 
(soms overbelaste) mantelzorgers.

Er is behoefte aan (binnen)plekken 
waar je zomaar wat kunt zitten, 
met elkaar een praatje kunt maken, 
en waar recreatieve en leerzame 
activiteiten en informatie aange-
boden worden. Door de sluiting van 
Odeon en clubhuis De Overkant is 
sport- en ander activiteitenaanbod 
voor ouderen verdwenen. Door 
de inzet van bewoners zijn er ook 
fijne plekken bijgekomen, zoals 
buurthuis Adriana en de Leeszaal. 
Bestaande voorzieningen zoals de 
Leeuwenhoek en Laurens Antonius 
willen zich meer openstellen voor 
ouderen in de wijk, maar ze hebben 

Van dinsdag tot/met zaterdag van 10 
tot 19 uur (op zaterdag 18 uur) kunnen 
volwassenen en kinderen voor boeken,  
computers en kranten terecht in 
Leeszaal Rotterdam West aan het 
Rijnhoutplein 3. De Leeszaal is er voor 
iedereen en is gratis. De boeken mag je 
zo meenemen en de computers kun je 
zo gebruiken. 
De Leeszaal wordt gerund door 80 
vrijwilligers. Die kunnen helpen met de 
boeken, ze zorgen voor koffie en thee 
en voor een goede sfeer. We gaan ervan 
uit dat iedereen goed met de spullen 
en met elkaar omgaat. Wanneer dat mis 
gaat, willen we weten met wie we van 
doen hebben. Daarom hebben we voor 
al onze jeugdige bezoekers een pasjes-
systeem ingevoerd. Via school hebben 
alle leerlingen van groep 6 t/m 8 een 
inschrijfformulier meegekregen. Naast 
naam, adres , telefoonnummer en een 
pasfoto, moet hier ook een handteke-
ning van de ouders op staan. Kinderen 

geven bij binnenkomst in de Leeszaal het 
pasje af aan een gastvrouw/heer en kun-
nen hem weer ophalen als ze weggaan. 
Jongere kinderen hebben geen pasje 
nodig, want die komen samen met hun 
ouders.
Ook in de Leeszaal kan men inschrijffor-
mulieren ophalen. 
www.leeszaalrotterdamwest.nl 

Chinees spreekuur
Elke dinsdag van 9.00 en 12.30 kunnen de Chinese bewoners van het 
Oude Westen in de Buurtwinkel (Gaffelstraat 1-3) terecht met vragen 
over zorg, gezondheid, financiën en activiteiten. Het Chinees spreekuur 
is een samenwerkingsproject tussen Vraagwijzer Centrum, Stichting 
Perspectief Chinezen in Nederland en de Aktiegroep.

elkaar nog niet helemaal gevonden. 
Bovendien willen lang niet alle 
ouderen alleen met leeftijdgenoten 
samenkomen. 

Niemand wil enkel als ‘zorgcatego-
rie’ worden beschouwd. Ouderdom 
komt met gebreken,  maar ouderen 
willen net als andere bewoners van 
het Oude Westen serieus genomen 
worden door overheid en instel-
lingen. Vandaar dit manifest. 
Opvragen kan via info@spirit55plus.
nl

foto: Sybren Bijleveld

Meer geveltuinen XXL in de wijk?
Vindt u de luxe geveltuinen in de Bloemkwekersstraat ook zo mooi 
en zou u dat ook wel in uw eigen straat willen? Wolbert van Dijk, de 
ontwerper/initiatiefnemer/bewoner van de Bloemkwekersstraat, wil 
andere enthousiaste bewoners helpen. Er moet gekeken worden of het 
technisch mogelijk is, of een aantal buren mee willen helpen en of er 
geld kan worden aagevraagd, bijvoorbeeld uit het potje bewoners-
inititieven.
Vindt u het een leuk idee en heeft u hulp nodig, neem dan contact op 
met Petra van den Berg, opbouwwerker, in de Buurtwinkel. 
Petra is aanwezig van dinsdag tot en met vrijdag. Wacht niet te lang, 
want voor je het weet, is het weer voorjaar.

 foto: Danny van Dijk



de vier muren en de TV. Thuis ben 
je alleen en dan komen er verve-
lende gedachten en raak je snel in 
de stress. Bij de Krachtvrouwen doe 
ik leuke dingen en kunnen we met 
elkaar lachen.’
Haar ochtenden vult Hawa dus 
bij de Krachtvrouwen, maar in de 
middag gaat zij naar huis om er 
te zijn als de kinderen uit school 
komen. 
‘Mijn zoon is elf jaar en mijn dochter 
negen, ze zitten om de hoek op 
school en willen niet meer gebracht 
worden. “Daar zijn we te oud voor 
hoor!”, zeggen ze dan. 
Dus ‘s morgens zwaai ik ze na en 
kan dan door het raam zien of 
ze op school aankomen. Als ze ‘s 
middags terugkomen, gaan we vaak 
ook lekker naar buiten om een stuk 
te wandelen, winkelen of gewoon 
rondkijken. In het weekend gaan 
we wel eens naar de McDonalds 
of KFC, dat vinden ze dan veel 
lekkerder dan wat ik voor ze kook. 
Ze willen allebei dokter worden, 
als ze maar goed blijven leren, dan 
komt,het vast goed met ze.’ 
De familie van Hawa woont door de 
oorlog erg verspreid over de wereld. 
Haar vier zussen wonen nog  in 
Somalië alsook een broer. Haar an-
dere broers wonen in Engeland en 
Italië. ‘Ik vind het moeilijk dat ze zo 
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Amina, de drijvende kracht achter 
de Krachtvrouwen, vroeg Hawa om 
zich bij hen te voegen. ‘Ik wil graag 
goed Nederlands leren spreken. 
Eerst door de Nederlandse lessen 
die ik hier kan volgen, maar ook 
door veel te praten met de andere 
vrouwen en samen liedjes te zingen 
bijvoorbeeld.’ Op maandag verzorgt 
Hawa de koffie in de Buurtwinkel en 
doet zij mee met de sportlessen, op 
dinsdag volgt zij de kookactiviteiten 
en naailes en op woensdag helpt zij 
met de activiteiten voor kinderen en 
ook op vrijdag is zij in de Buurtwin-
kel te vinden. ‘Ik vind het gezellig 
om met iedereen te kletsen en zo 
de taal te leren en mensen te leren 
kennen. Toen ik net hier woonde 
ben ik daar meteen mee aan de 
slag gegaan, op Nederlandse les, 
maar ook helpen met de koffie bij 
de sport school en stichting KVA. 
Ik vind het leuk om allerlei verschil-
lende mensen tegen te komen en 
verhalen te horen en te vertellen. 
In het begin was het spreken erg 
moeilijk en iedereen gaat daar an-
ders mee om. Als ik bijvoorbeeld de 
weg vraag, zeggen sommigen direct 

ver weg zijn en zou willen dat ze af 
en toe langs kunnen komen.’

Interessante informatie
Hawa zou zelf graag nog meer 
willen leren bij de Krachtvrouwen. 
‘Mijn Nederlands verbeteren, maar 
ook beter leren koken en naaien. 
De dingen die ik leer, kan ik daarna 
weer aan iemand anders overdra-
gen. Als mijn kinderen wat groter 
en zelfstandiger zijn, zou ik ook 
meer zelf aan anderen willen leren. 
Er zijn nu ook bijeenkomsten waar 
we dingen horen over opvoeden 
en bijvoorbeeld handicaps of 
borstkanker. Ik vind het allemaal 
ontzettend interessant en wil het 
allemaal horen en weten. Als ik nog 
beter Nederlands kan, zou ik wel 
ergens gastvrouw willen worden of 
ouderen gaan verzorgen. Ik denk 
dat meer vrouwen zich aan moeten 
sluiten bij de Krachtvrouwen. Kom 
gewoon langs om een keer te 
kijken, zou ik tegen vrouwen willen 
zeggen. Ook als je hulp nodig hebt 
of een vraag hebt, kunnen wij jou 
daarmee helpen. Maar misschien 
zijn er ook wel vrouwen die ons les 
kunnen geven of daarvoor een leuk 
idee hebben. 

Hawa Mohamed
dat zij mij niet begrijpen en lopen 
dan snel door. Anderen doen echt 
moeite om mij te helpen, soms zelfs 
tot aanbellen aan toe.’

Met elkaar lachen
Bij de Krachtvrouwen zijn veel 
verschillende culturen vertegen-
woordigd, maar als zij met elkaar 
activiteiten doen, spreekt iedereen 
Nederlands. ‘Je kan dan van elkaar 
leren, want als ik een woord niet 
weet of ken, kent een ander het 
misschien wel. Het is ook gezel-
lig om met vrouwen onder elkaar 
dingen te doen. Ik ben niet graag 
de hele dag thuis, daar heb je alleen 

We spreken met Hawa Mohamed in de Buurtwinkel in de Gaffelstraat. Hawa is een van 
de Krachtvrouwen die meerdere malen per week bij elkaar komen. Sinds oktober 2009 
woont Hawa in de Adrianastraat in het Oude Westen. ‘In 2007 kwam ik vanuit Somalië 
naar Nederland met mijn zoon en dochter. Mijn man was de oorlog daar al eerder 
ontvlucht en woonde al in Nederland. Samen verhuisden wij naar het Oude Westen.’ 

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen

Naar schatting hangen er in het Oude Westen zo’n 
twintig borden met straat(omgangs)regels. Ze zijn de 
materiële overblijfselen van het programma Mensen 
Maken de Stad, dat in 2005 in uitvoering ging en in 
2010 – na het draaien van de politieke wind op het Stad-
huis – weer gestopt werd. De reden van het toenmalige 
Leefbaar-CDA-VVD-bestuur om veel geld uit te trekken 
voor dit programma was ongenoegen over het functi-
oneren van Rotterdam als multiculturele samenleving. 
De ‘allochtonen’ zouden zich te weinig aanpassen aan 
‘onze’ omgangsvormen en de ‘autochtonen’ zouden zich 
daardoor steeds minder thuis voelen. De positieve insteek 
was dat mensen door betere contacten in de straat ook 
meer gebruik zouden kunnen maken van elkaars talen-
ten en mogelijkheden. Het nagestreefde ideaal was een 
straat waarin bewoners met elkaar afspraken maken over 
omgangsvormen en beheer.

(7) Straat(omgangs)regelsborden Niet iedereen heeft trek in zo’n collectieve aanpak. 
Veel mensen vinden het genoeg om gewoon ‘goede 
buren’ te zijn, dus een beetje opletten, elkaar af en 
toe een handje helpen, in nood voor elkaar klaar 
staan, tolerant en verdraagzaam zijn, en een beetje 
afstand houden want je zit al zo boven op elkaar. 
Die straatregels worden dus altijd door een beperkt 
groepje vastgesteld, maar ze zijn meestal zo van-
zelfsprekend dat niemand er iets tegen kan hebben. 
Of toch wel? Bij een bordje ‘cameratoezicht’ denk 
je toch: hier is het blijkbaar niet pluis. Bij een bordje 
met straatregels zou men kunnen denken: het moet 
hier wel erg ongezellig zijn als je dit soort vanzelf-
sprekende zaken op de muur moet hangen. Daarom 
wordt het vier jaar na het stoppen van het program-
ma Mensen Maken de Stad misschien tijd om die 
borden eens weg te halen. We zouden er één kunnen 
laten hangen als historisch aandenken aan de jaren 
nul van de 21e eeuw. Welke zullen we laten hangen? 
Geef uw suggesties door aan de Buurtkrant. 

“Ik vind het 
gezellig om met 

iedereen te kletsen 
en zo de taal 

te leren en mensen 
te leren kennen.”
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Het Vragen en Geven Spel
Karin Vosters (organisatie-adviseur en OudeWestenaar) neemt je in 
zes rondes mee om met elkaar te vragen, te geven en te krijgen. 
Hoe werkt dat?

De deelnemers zitten in groepjes van zes. Iedereen schrijft een wens of 
verlangen (van zichzelf of van iemand die ze kennen) op een kaartje: 
een object, gereedschap, dienst, hulp, iets samen doen of... Dan vol-
gen zes vraag/geef-rondes. In iedere ronde gaat iemand met de wens/
vraag van één ander langs zo veel mogelijk groepjes om aanbiedingen 
op te halen die passen bij deze wens of vraag. Aan het eind is iedereen 
als vrager en als rondloper aan de beurt geweest.
Het is als in een honingraat: in iedere ronde is iemand uit het groepje 
de bijenkoningin. Zij (of hij) stuurt een werkbij met een vraag op pad 
om bij andere groepjes zo veel mogelijk visitekaartjes te vragen van 
mensen die zijn/haar vraag of wens kunnen vervullen. Of iemand ken-
nen die dat kan… Als je geluk hebt, ga je naar huis met een paar 
visitekaartjes. Die mensen kun je dan later bellen om praktische 
afspraken te maken.

De kracht van het Vragen en Geven spel: iemand 
anders stelt de vraag voor jou; en mensen vinden 
het veel makkelijker om te geven dan om te vragen. 
Er is geen tijd voor lange uitleg, het gaat allemaal 
supersnel. Daarom moet je je vraag zo concreet 
mogelijk stellen. Hoe duidelijker je vraag, hoe sneller 
iemand denkt: ja dat wil of kan ik wel. Die geeft 
dan een visitekaartje aan de ophaler voor jou. (voor 
mensen zonder visitekaartje liggen er blanco kaartjes 
klaar). Als je met een grote groep bent, dus als alle 
80 stoelen van de Leeszaal gevuld zijn, is de kans groter dat er iemand 
is die iets voor jou kan betekenen. Dus zegt het voort, ook aan jonge 
mensen, want ook jong en oud zouden elkaar met iets kunnen helpen. 

info@karinvosters.nl, twitter: @Karin Vosters

12 februari van 19.00 tot 21.00 in de Leeszaal:
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Zuchtend komt mijn zuster 
boven aan de trap. Zij heeft 
natuurlijk het spandoek gezien 
dat beneden staat en vraagt 
waar ik mij nú weer druk over 
ga maken.
“Ik ga protesteren omdat ik 
geen informatie kan krijgen. 
Afgelopen week wilde ik iets 
weten over een bezoekerspas 
voor parkeren.”
“Je gaat mij toch niet vertellen 
dat jij een auto hebt gekocht.”
“Nee natuurlijk niet mens, maar 
laat mij even uitpraten, ja? Ik 
zocht in het telefoonboek, maar 
daar was niets over Parkeer-
dienst te vinden. Destijds ben 
ik eens op een kantoor van hen 
bij de Westblaak geweest; die 
ruimte staat nu te huur. Ik heb 
gezocht op internet en daar 
kwam ik na omzwervingen 
terecht bij een foto van een 
digitale Nadine die mijn vraag 
zou beantwoorden. Toen ik mijn 
vraag had ingetikt, kreeg ik als 
antwoord dat ik teveel vroeg. 
Kennelijk schoot de intelligentie 
van dat mens tekort om drie 
simpele vragen te beantwoor-
den. Wel werd ik doorverwezen 
naar een pagina die niet meer 
bestaat. Vervolgens ben ik gaan 
bellen: van het kastje naar de 
muur. Zo verwijzen ze je bij-
voorbeeld naar een man die in-
middels vertrokken blijkt te zijn. 
Over dienstbaarheid gesproken! 
Naar een mens van vlees en 
bloed hoef je op het stadhuis 
of in een ambtenarentoren ook 
niet te zoeken. 
Zij zitten allemaal in de kantoor-
tuin. Niemand heeft een bureau 
of een vaste plaats. Straks is 
alles gedigitaliseerd, zelfs het 
bestuur. De enigen die nog 
menselijke trekjes hebben zijn 
de parkeercontroleurs waarvan 
er veel de indruk wekken dat zij 
voor elke bon die zij uitschrijven 
een Mars-reep krijgen.”
Ondertussen zit Ans in haar 
Libelle te bladeren. Het slipje 
van Gordon interesseert haar 
meer dan het functioneren van 
ons stadsbestuur.

Positieve energie
Amina: ‘Deze groep heeft haar oor-
sprong in het project Wereldvrou-
wen dat een aantal jaren geleden in 
het Wijkpastoraat werd opgezet. De 
Wereldvrouwen bestaan nog steeds, 
maar wij zijn op een gegeven mo-
ment een eigen groep begonnen 
onder de naam Krachtvrouwen. 
Het Pastoraat werd al snel te klein, 
dus nu werken we vooral vanuit de 
Leeuwenhoek.
We zijn een groep vrijwilligers die 
activiteiten organiseert voor zo’n 
200 vrouwen en hun kinderen. De 
vrouwen komen uit alle culturele 
sferen die onze wijk rijk is. Afrikaans, 
Aziatisch, Arabisch, Latijns Ameri-
kaans, Oost-Europees... Het gaat 
ons om de vrouwen die hun weg in 
de Nederlandse samenleving nog 
niet goed weten te vinden. Vaak 
leven ze in armoede, spreken ze de 
taal niet, zijn geïsoleerd. Wij willen 

Krachtvrouwen maken zich sterk 

deze vrouwen een plek bieden 
waar zij zich veilig genoeg voelen 
om op adem te komen, problemen 
en ervaringen te delen, taboes te 
doorbreken, zodat zij hun weg leren 
vinden in deze samenleving.’

Om de tafel zitten Thelma, Shanaz, 
Ursula, Fatim, Bibi, Zeinab, Robina, 
Eno en Hawa. Zij hebben ieder een 
taak in de kerngroep en uiteraard 
een eigen verhaal. Bibi en Shanaz 
zijn bij de ‘Outdoor Groep’ - zij 
gaan de wijk in. De vrouwen die 
Krachtvrouwen probeert te helpen 
komen niet uit zichzelf; die moet 
je actief aanmoedigen om uit hun 
isolement te komen. Shanaz helpt 
ook mee met de naailes en de 
kookles. Ursula doet de vrijwilliger-
scoördinatie. Zeinab is gastvrouw 
bij de Somalische groep. Fatma 
doet de Nederlandse taalles. Bijna 
iedereen is via Amina bij de groep 

Deze editie van de Buurtkrant is tot stand gekomen in samenwerking met Krachtvrouwen Oude Westen. Daarom mag 
een portret van deze vrouwengroep niet ontbreken. In het vergaderzaaltje bij de Aktiegroep Oude Westen treffen we de 
kerngroep, een levendig clubje van ‘n vrouw of tien met een enorme stroom aan verhalen en ideeën. De hoofdrol in de 
verhalen is weggelegd voor Amina Ali Hussen. Zij richtte de groep op en is nog steeds de spil waarom alles draait. 
Was de term BOW (Bekende Oude Westenaar) al bedacht? Zij verdient in elk geval dit predikaat.

is gekomen. Ze werden enthousiast 
door Amina’s warme persoonlijk-
heid, haar gedrevenheid.
Eno: ‘Ik raakte met Amina in ge-
sprek bij Speeltuin Weena. Op dat 
moment wist ik niet zo goed waar 
het heen moest met mijn leven. 
Nu coördineer ik hier de kinderac-
tiveiten.’ 
Fatma: ‘Hoe druk bezet ze ook is, ze 
neemt altijd de tijd voor je als je met 
iets zit.’
Zeinab: ‘Amina bracht mij in contact 
met de mensen van het Somalisch 
Spreekuur. Daar kan je aankloppen 
met vragen en problemen die te 
maken hebben met het opbouwen 
van een nieuw bestaan als Somaliër 
in Nederland. Dankzij Amina leer ik 
nu Nederlands. Er gaat enorm veel 
positieve energie van haar uit.’
Robina vindt het een wonder wat 
Amina voor elkaar heeft gekregen. 
‘Als ik al kijk hoe moeilijk het is om 
de Pakistaanse gemeenschap hier bij 
elkaar te krijgen... bij de Krachtvrou-
wen gaat gewoon alles en iedereen 
met elkaar aan de slag, en spelen 
culturele of religieuze verschillen 
geen rol meer. Dàt is haar kracht!’

Delegeren
Hoe zit het eigenlijk met Amina zelf? 
Hoe begon het voor haar? Amina: 
‘Ik woon nu 22 jaar in Nederland, 
en 18 jaar in het Oude Westen. 
Ik heb zelf ervaren hoe moeizaam 
het leven is als je de taal nog 
niet spreekt. Dat heeft me ertoe 
aangezet om het voor andere 
nieuwkomers makkelijker te maken.’
Amina, moeder, lobbyist en onver-

moeibare duizendpoot... hoe krijgt 
ze het voor elkaar?  Wordt het niet 
teveel? Hier komt Thelma Billar 
in beeld. Zij is net 3 weken bij de 
groep. Na een opleiding pedagogie 
kwam ze niet direct aan de slag. 
Nu gaat ze als vrijwilliger Amina 
helpen om haar ontelbare taken 
en projecten in kaart te brengen. 
Met als doel: meer delegeren. 
Bepaalde dingen kunnen en willen 
anderen best van haar overnemen. 
Dat is even wennen voor Amina, 
maar het lijkt ons zeker een goede 
ontwikkeling!

Krachtvrouwen gaan nog steeds 
met volle kracht vooruit. Nadat zij 
in 2011 ondersteuning kregen als 
Bewonersinitiatief, hebben ze hun 
netwerk uitgebouwd en krijgen ze 
wat steun vanuit het Oranjefonds 
en het Fonds DBL. Er ligt een plan 
om zelf ontworpen en gemaakte 
producten zoals kleding, schoenen, 
siervoorwerpen te verkopen en de 
opbrengst weer te laten terugvloe-
ien in hun projecten. Ook willen 
ze een kinderopvang starten en de 
taallessen uitbouwen. Amina doet 
meteen nog even een oproep: 
‘Elke maandagochtend houden we 
bijeenkomsten in de Leeuwenhoek, 
met lezingen en debatten. Iedereen 
die hier een voorstel voor heeft, 
of gewoon geïnteresseerd is, is 
welkom.’

Voor alle informatie: 
www.stichtingkrachtvrouwen 
oudewesten.nl of: 
info@krachtvrouwenoudewesten.nl

Heeft u een goed idee om uw 

straat of buurt te verbeteren? 

Doe dan mee aan deze nieuwe 

(tevens laatste) ronde bewo-

nersinitiatieven bij deelge-

meente Centrum. Wie weet 

kunt u uw project dan uitvoe-

ren. Of het nu gaat om een plan 

om het Oude Westen groener 

te maken of een sociaal project 

voor de hele buurt. Het kan 

allemaal. Voor deze ronde kunt 

u tot 25 februari a.s. uw plan-

nen bij ons indienen. 

Omdat de deelgemeenten in Rot-
terdam na de verkiezingen van 19 
maart 2014 worden opgeheven 

is dit de laatste ronde vanuit de 
deelgemeente Centrum, dus grijp 
uw kans!

Waar moet uw initiatief aan 
voldoen?
- Bij het initiatief moeten meerdere  

Een goed idee voor uw straat of buurt? Mail het ons snel!
De laatste ronde bewonersinitiatieven deelgemeente Centrum

Zaterdagmiddag 1 maart, 13 tot 17 uur in de Leeszaal • Indiase (live)fusionmuziek 
• Spoken word artist 
• gesprek met Gharietje   
 Choenni over haar boek 
 Sarnami Hindostani 1920- 
 1960 
• column van Shantie 
 Jagmohansingh 
• Indiase dans door hindostaan-
 se vrouwengroep van het  
 Oude Westen 
• zangeres Sangeeta Bhageloe 
• en heerlijke hapjes

 bewoners betrokken zijn.
- Het moet het wonen en werken  
 in de wijk en/of de contacten  
 tussen bewoners verbeteren.
- Het moet meer zijn dan een  
 eenmalige bijeenkomst zoals een  
 buurtbarbecue. 
Om te kijken wie u voorgingen en 
inspiratie op te doen  kunt u kijken 
op: www.rotterdam.nl/deelgemeen-
tecentrum . 

Meedoen?
Heeft u een goed idee voor het 
Oude Westen, mail dan naar 

p.dekkers@centrum.rotterdam.nl of 
bel 010 – 267 2350. 

Na inzending kunt u uw idee schrift-
elijk of (na afspraak) in een gesprek 
toelichten. Een onafhankelijke 
commissie maakt een keuze uit alle 
initiatieven die voor de uitvoering in 
aanmerking komen. Een feestelijke 
bekendmaking van de toegekende 
initiatieven vindt plaats in maart 
2014. 

Doorvertellen: 
verhalen over land 
van afkomst en 
aankomst  deel 1

Hindostaanse 
Nederlanders over 
India en Suriname



Op 14 januari waren wij vanuit 
Radar WMO Diensten weer 
aanwezig op de stagemarkt van 
Hogeschool Rotterdam. Wij heb-
ben twee stageplaatsen die door 
studenten Cultureel Maatschap-
pelijke Vorming (CMV) en Maat-
schappelijk Werk en Dienstver-
lening (MWD) vervuld kunnen 
worden. Voor beide stageplaatsen 
zoeken wij proactieve, zelfstan-
dige en creatieve stagiaires die 
voor hun opleiding vanaf februari 
2014 een stageplek zoeken en 
die willen leren om generalistisch 
te werken.
Voor MWD willen wij een pilot 
draaien door bedrijfsmaatschap-
pelijk werk op te zetten. Hier 
zullen de studenten o.a. leren om 
verschillende  gesprekstechnieken toe te passen bij andere stagiaires en/
of vrijwilligers die bij Radar intern actief zijn.
Voor de opleiding CMV zoeken wij studenten die het leuk vinden om 
mee te denken over o.a. het opzetten van verschillende evenementen 
voor jong, oud en voor ondernemers. 
Mocht je naar aanleiding van dit stukje geïnteresseerd zijn, neem dan 
contact op met onze stagemakelaar: Ayse Arslan, 06-21556292

Beste bewoners van het Oude Westen,
Radar Zorg en Welzijn verzorgt de dienstverlening in Rotterdam Centrum. Behalve 
het verlenen van diensten op het gebied van zorg en welzijn, helpen wij bewoners 
met het organiseren van activiteiten. Wij ondersteunen - met verschillende samen-

werkingspartners - bewoners, zowel jong als oud, bij allerlei vragen en wensen. 
Vanaf heden publiceren wij in de wijkkrant maandelijks activiteiten, advertenties en 
verhalen uit het Oude Westen. In deze editie besteden wij aandacht aan: de bewoners 

die zich inzetten om een  bestemming  te realiseren voor De Gaffel, stages en werker-
varingsplaatsen voor jongeren bij ondernemers op de Kruiskade, buurtbemiddeling, en 

verschillende activiteiten voor ouderen. Wij hebben geen kantoor in het Oude Westen. 
Veel van u kennen de medewerkers van Radar omdat wij  bij u op bezoek komen of, zoals onze jongeren- en pleincoaches, omdat wij op straat en 

het plein werken. Mocht u vragen hebben en u wilt ons bereiken, dan kan dat via ons kantoor op de Kipstraat 37, of via telefoonnummer 
010-4855898. Natuurlijk kunt u ook onze website bezoeken: www.radaruitvoeringrotterdam.nl

Stagemarkt Hogeschool Rotterdam Senioren en Veiligheid

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met hart voor mensen en oog voor 
kansen op nieuwe contacten.

• Bent u toe aan een nieuwe uitdaging??
• Bent u creatief en een bruggenbouwer??
Word netwerkcoach! En volg onze gratis opleiding/training!
Een netwerkcoach is een vrijwilliger die is opgeleid door Radar en 
die wordt gekoppeld aan een kwetsbare buurtbewoner met een 
hulpvraag. U ondersteunt hem/haar bij het opbouwen of in stand 
houden van een sociaal netwerk.  De training bestaat uit 6 dagdelen, 
om de week: overdag of in de avond. U kunt deze training volgen als u 
een dagdeel per week beschikbaar bent als vrijwilliger. De training start 
half februari 2014 bij voldoende aanmeldingen. U ontvangt na afloop 
een certificaat.

Aanmelden: 
Er is plaats voor 12 netwerkcoaches. Wees er dus snel bij!  U kunt zich 
aanmelden bij Joke Machielse: Tel. 06-54375020 of email: j.machielse@
radaruitvoering.nl U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek. 

Radar zoekt Netwerkcoaches

-

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Van Buurthuis Adriana naar 
Burgerkrachtcentrum De Gaffel

Nadat stichting Jong aangegeven heeft De Gaffel 
per januari 2014 niet meer te kunnen exploiteren 
(Pameijer heeft vanwege bezuinigingen haar 
locatie af moeten stoten), sprak Radar Uitvoering 
Zorg en Welzijn met de beheerders van Buurthuis 
Adriana over het vrijkomen van deze locatie. 
Buurthuis Adriana is een tijdelijke locatie, beschik-
baar gesteld door Woonstad tot aan de sloop. 
Gesproken werd over de mogelijke  invulling 
van De Gaffel. Is het een plek waar je verder kan 
experimenteren met zelfbeheer? Wat is daar voor 
nodig? Welke activiteiten kunnen er plaatsvinden? 
Deze gesprekken zijn in eerste instantie in een 
klein comité gevoerd. 

Radar Uitvoering Zorg en Welzijn schreef op basis 
van deze gesprekken, haar ervaring met pandbe-
heer op andere plekken en de aan de buurtcoach 
gemelde knelpunten van actieve bewoners, het 
plan ‘Burgerkrachtcentrum De Gaffel’. Het bleek 
dat niet alle beheerders het zien zitten om het 
zelfbeheer door te zetten in De Gaffel. Zelfbe-
heer vergt heel veel tijd, energie en soms ook 
wel een dikke huid. Deze ervaringen zijn allemaal 
meegenomen in het plan van Radar Uitvoering en 
dit plan is eind november 2013 ingediend bij de 
deelraad. 

Begin december 2013 pleitten de beheerders van 
Buurthuis Adriana tijdens een deelraadvergadering 
voor het vrijmaken van budget en een akkoord 
voor de uitvoering van het plan van Radar Uitvoe-
ring. De deelraad stelde de beslissing uit tot 27 
januari 2014, met het commentaar dat het plan 
beter uitgewerkt kon worden. Ook miste men een 

rol voor basisschool Van Asch van Wijck in het 
plan. Het wordt toegejuicht indien er met en door 
jongeren geprogrammeerd gaat worden. 
Hierop vroeg Radar Uitvoering aan de beheerders 
van Buurthuis Adriana of zij de huidige gebruikers, 
bezoekers, overige bewoners en eventueel toe-
komstige gebruikers wilde polsen over het openen 
van een wijklocatie van, voor en door bewoners. 

De beheergroep deelde 200 enquêtes onder deze 
groepen uit en kreeg hierop 113 reacties. 
Daarnaast zijn er twee bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd met de huidige gebruikers van 
Buurthuis Adriana en enkele geïnteresseerde toe-
komstige gebruikers. Tijdens deze bijeenkomsten 
werd het openen van De Gaffel via zelfbeheer van 
bewoners besproken. Zaken als: wat kun je als be-
woner zelf aanbieden aan andere bewoners, hoe 
ga je om met schoonmaak, hoe regel je de dage-
lijkse leiding, welke regels zijn er nodig? Tevens 
werd basisschool Van Asch van Wijck bezocht om 
te spreken over mogelijke samenwerking. Tijdens 
de bijeenkomsten en uit de enquêtes blijkt dat er 
veel draagvlak is voor het openen van De Gaffel.   

Alle uitkomsten zijn op papier gezet en op 16 
januari 2014 ingeleverd bij de deelraad. Op 27 
januari 2014 heeft de deelraad een beslissing 
genomen. 

In de volgende buurtkrant leest  u meer over 
de ontwikkelingen rondom De Gaffel.
Voor meer informatie contact opnemen met 
Ariëtte Furtado, 06-52452836, 
a.furtado@radaruitvoering.nl

Radar Uitvoering organiseert in samen-
werking met de politie en de deelgemeente 
op 12 februari 2014 bij de Aktiegroep 
een voorlichtingsbijeenkomst over veilig-
heid voor senioren. Op deze bijeenkomst 
worden tips gegeven over het voorkomen 
van zakkenrollerij, inbraak in de woning en 
oplichting aan de deur. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij de Aktiegroep 
op 12 februari. De inloop is vanaf 13.30 uur en de 
bijeenkomst duurt van 14.00-16.00 uur. Deelname 
is gratis inclusief een kopje koffie/thee en wat lek-
kers. Tevens doen we een oproep aan mensen die 
gastvrouw/heer willen zijn op deze bijeenkomst, 
of die het leuk vinden om mee te helpen met or-
ganiseren van deze bijeenkomst of om hiervoor te 
flyeren in de wijk. Heeft u nog vragen of wilt u zich 
opgeven, dan kunt u contact opnemen met Mattis 
van den Bogaard: Tel: 06-54967291.

Valbreek-cursus en weerbaarheid:
Valtechnieken voorkomen botbreuken bij ouderen:
Uit onderzoek is gebleken dat op judo gebaseerde 
valtechnieken de kans op botbreuken vermin-

deren; het vallen wordt omgezet in een rolbeweg-
ing waardoor de impact op de heup tijdens de val 
vermindert. 
Radar Uitvoering wil graag de senioren uit Rot-
terdam Centrum een valbreek-cursus aanbieden. 
Naast valtechnieken komen weerbaarheid en 
zelfverdediging ook aan bod. Deze cursus wordt 
gegeven onder professionele begeleiding van 
de Thaiboksschool Oude Westen en er zal zoveel 
mogelijk rekening gehouden worden met uw 
wensen en beperkingen. Deelnemen is gratis.
Mocht u zich willen opgeven of vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met: Mattis van den 
Bogaard: Tel: 06-54967291.

Cursus straattaal:
Naar aanleiding van een rondvraag onder actieve 
groepen senioren in het Oude Westen over aan 
wat soort activiteiten behoefte is, werd er geop-
perd om jongeren een cursus straattaal te laten 
geven. Bij voldoende aanmeldingen zal deze 
cursus gereorganiseerd worden door de jongeren-
werkers en krachtcoaches 70+. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen of heeft u nog 
vragen? Geef u dan op bij: Mattis van den Bogaard: 
Tel: 06-54967291.

Het belang van buurtbemiddeling
Een voorbeeld van succesvolle buurtbemiddeling. Er wordt ons gevraagd 
om te bemiddelen tussen een winkelier en zijn bovenburen. Er is sprake 
van geluidsoverlast. De kinderen rennen zo hard door de woning boven 
de winkel dat de klanten uit de winkel vertrekken voordat zij iets hebben 
gekocht! De buurtbemiddelaars praten eerst met de winkelier en bellen 
vervolgens aan bij de bovenburen. Deze laten hen binnen 
en luisteren naar de klachten over geluidsoverlast. 
De bovenburen begrijpen het probleem en stellen zelf 
voor direct naar de winkelier te gaan om de overlast te 
bespreken. Dit gebeurt. Er worden afspraken gemaakt, 
handen geschud, en de problemen worden opgelost. (Bij 
7 à 8 van de 10 zaken waarin het tot een bemiddelingsge-
sprek komt worden de overlastproblemen opgelost.)



Humanitas thuiszorg biedt zorg thuis aan 
mensen die door ouderdom, ziekte of een handi-
cap (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf  te 
zorgen. De zorg wordt verleend op basis van een 
indicatie van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). 
Humanitas heeft een breed aanbod aan thuis-
zorg: van ondersteuning, begeleiding, verzor-
ging en verpleging, tot volledige verzorging 
thuis. De tijden voor zorg worden in onderling 
overleg afgesproken.

Geen zorgen over zorg!
We zijn er natuurlijk trots op dat De Leeu-
wenhoek dit jaar het Gouden Keurmerk in de 
gezondheidszorg heeft behaald. De warme 
aandacht van onze medewerkers, de geserveerde 
verse maaltijden en het hoge niveau van onze 
voorzieningen dragen hier vanzelfsprekend hun 
steentje aan bij.
De Leeuwenhoek is meer dan alleen een woon-
zorgcentrum. Wij bieden u een modern woon-
zorgconcept: wanneer het wat minder met uw 
gezondheid gaat, kunt u zorg op maat inkopen. 
Want alle belangrijke voorzieningen zijn in De 
Leeuwenhoek zelf aanwezig. Van 24-uurs 
alarmering, maaltijdservices en huishoudelijke 
hulp, tot en met vertrouwde  thuiszorg. U voert 
de regie en bepaalt zelf wat u nodig heeft!

Even voorstellen: Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
Na een ingrijpende verbouwing zijn de 
appartementen in het gebouw vernieuwd en is het 
nu ook mogelijk om appartementen te huren. 
De Leeuwenhoek is daarmee klaar voor de toekomst 
en bewoners kunnen gebruik maken van alle facili-
teiten en (thuis)zorg. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: Maartje van Bekkum 010-4361488

Maaltijdenservice
Heeft u moeite met koken of even geen energie om 
te koken? Maak dan gebruik van de maaltijdservice 
aan huis. Gezonde en zeer smakelijke maaltijden die 
u zelf op ieder gewenst moment kunt bereiden.
Volop keuze uit heerlijke maaltijden
U kunt kiezen uit diepvriesmaaltijden, verse 
maaltijden en maaltijden met het halal-keurmerk.

Meer informatie
Natuurlijk worden de maaltijden helemaal gratis bij 
u thuisbezorgd. U kunt ze gewoon in uw diepvries 
bewaren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel van der 
Wal telefoonnummer: 010-4361488.

Activiteiten in De Leeuwenhoek
Als u thuis woont, is het altijd leuk om erop uit te 
gaan. Gezellig onder de mensen zijn. 
De Leeuwenhoek organiseert veel verschillende 
activiteiten. U bent van harte welkom om hierbij 
aan te sluiten. Een muziekmiddag of de wekelijkse 
bingo, er is van alles te doen.
De voorzieningen en activiteiten zijn gericht op 
iedere wijkbewoner en op ouderen in het bijzonder. 
Het activiteitenaanbod varieert van het drinken 
van een gezellig kopje koffie of het samen nuttigen 
van een maaltijd, tot het doornemen van de krant, 
creatieve en culturele cursussen zoals schilderen, 
muziek en bewegen.

Wij begroeten u graag bij een van onze activiteiten!

Mensen een fijne avond bezorgen, dat is toch heerlijk!

Van oudsher wordt er in verpleeghuis Laurens 
Antonius Binnenweg Bingo gespeeld. Bingo is 
er voor de cliënten en hun familie, maar ook 
voor buurtbewoners. De wekelijkse bingo op 
donderdagavond en de maandelijkse bingo op 
zaterdagmiddag worden dan ook druk bezocht. 
De prijs van de kaartjes is niet hoog en de te 
winnen prijzen zijn ontzettend leuk. 
Maar het is vooral heel gezellig en is de sfeer 
goed. De maandelijkse bingo op zaterdag-
middag heeft meestal een thema, zoals laatst de 
Oudejaarsbingo, waarbij iedereen werd getrak-
teerd op koffie met een heerlijke oliebol.

Bingo wordt georganiseerd door een groepje zeer trouwe vrijwilligers. Zij zoeken echter 
nog een helpende hand. En omdat buurtbewoner Mart de enige man is in deze club, 
zou een mannelijke vrijwilliger helemaal geweldig zijn! De vrijwilligers zetten op de dag 
van de bingo de zaal klaar, halen cliënten van de afdeling, helpen hen met het spelen 
van het spel, verzorgen de hapjes en de drankjes. 

Buurtbewoner Mart: “Ik doe dit werk al zo lang en met heel veel plezier, maar een extra 
helpende hand zou zeer welkom zijn. Vele handen maken licht werk. En mensen een fijne 
avond of middag bezorgen, dat is toch heerlijk!” 

Vind u Bingo ook zo’n leuk spel? Doe dan eens een keer vrijblijvend mee op 
donderdagavond om 19.00 uur in het restaurant van Antonius Binnenweg, of iedere 
laatste zaterdag van de maand om 14.15 uur. Wilt u een keertje meehelpen? 
Neem dan contact op met één van de aanwezige vrijwilligers of met de coördinator 
vrijwilligerswerk van Antonius Binnenweg, Christa Andeweg, te bereiken op 
ma/di/do via telefoonnummer 010-2412884, of per mail: c.andeweg@laurens.nl 

Bingo in Laurens 
Anthonius Binnenweg

Iedere donderdagavond of laatste zaterdagmiddag 
van de maand in het restaurant

Activiteiten in de Leeuwenhoek
In de Leeuwenhoek zijn veel activiteiten waaraan u als bewoner van de buurt 

kunt deelnemen:

Iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur: Bingo, (gratis)
Iedere vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur: Bingo, ( 1,50 incl. drankje/

hapje) Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur: Muziekmiddag
Als u uw spieren wat wilt losmaken, bent u dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

tussen 10.45 en 11.30 uur welkom bij onze beweegactiviteiten
.Laatste zondag van de maand 10.30 tot 11.30 uur: Buurtkerk 

De activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal. Als u van dit aanbod gebruik 
wilt maken, verwachten we wel dat u tijdig aanwezig bent!

Ook als u niet aan een activiteit wil deelnemen, bent u natuurlijk van 
harte welkom voor een kopje koffie of thee (tegen betaling).

We zien uit naar uw komst!
Asha, Rini, Gerlien en Nelly

Vrijwilligersvacatures in Humanitas 
De Leeuwenhoek 

West-Kruiskade 34, Rotterdam-Centrum

Voor ons gezellige, bruisende woonzorgcentrum De Leeuwenhoek zijn 
wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (m/v) in de functie van

  • gastvrouw/gastheer  
  • barmedewerker 
  • winkelmedewerker
  • medewerker linnenkamer

Interesse in een van deze vrijwilligersfuncties?
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van

De Leeuwenhoek: Rini de Otter. Rini is te bereiken op 
nummer 010-4361488.

Vreedzame wijk

Leerlingen Augustinusschool leggen 
Vreedzame School uit.Op 24 januari 2014 vond de start-

bijeenkomst plaats van het programma 
Vreedzame Wijk. In dat programma gaan 
samenwerken: De Asch van Wijck-school, 
Babylonschool, Augustinusschool, de 
Huiswerkklas, Leeszaal Rotterdam West, 
Speelcentrum Weena, Kidswonderworld, 
Aktiegroep Het Oude Westen, Stichting 
Groeibriljant, Rotterdam Sportsupport, de 
wijkpolitie, Buurthuis Adriana  en Thai-
boksschool Oude Westen, Gym door de 
buurtcoach, Krachtvrouwen, Wereldvrou-
wen, Adrianakids, Zamuda, Zumba Sport 
en voeding, en het Centrum voor Educa-

tieve Dienstverlening. De Vreedzame Wijk 
heeft als doel een meer samenhangend 
pedagogisch klimaat, waarin alle opvoe-
ders, of het nu professionals zijn of gewoon 
volwassenen, zich verantwoordelijk voelen 
voor het goed grootbrengen van de kinde-
ren in de wijk. De coördinatie is in handen 
van Ariettte Furtado van Radaruitvoering 
Zorg en Welzijn.
a.furtado@radaruitvoering.nl  
(010) 4855898/ 06 52452836
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Participatie
Onder participatie verstaat een ieder iets 
anders. Voor ons bewoners is belangrijk 
om invloed te hebben op zaken waar we 
als wijkbewoner mee te maken kunnen 
hebben. Van kleine dingen tot gro-
tere. Dat je kunt vertellen hoe de straat 
verbeterd kan worden en dat er dan ook 
echt naar je geluisterd wordt. We zitten 
aan tafel en we beslissen mee, want 
het is onze buurt, onze wijk en onze 
toekomst. Als we bijvoorbeeld zien dat er 
voor ouderen, jongeren, slecht ter been 
zijnden, te weinig huizen zijn, willen we 
daarover plannen maken om te zorgen 
dat die huizen er wel komen. Samen met 
Gemeente en Woonstad. Dat is partici-
patie, zo simpel is dat.

Hoe ging dat vroeger?
In de Gemeenteraad is in 2013 heel 
wat gesproken over hoe de Rotterdam-
mer meer invloed kan krijgen. In zijn 
brief hierover van 16 mei 2013 verwijst 
burgemeester Aboutaleb naar de jaren 
70, toen bewoners- verenigd in de Aktie-
groep- met architecten en ambtenaren 
in projectgroepen samenwerkten om 
het Oude Westen om te bouwen tot een 
leefbare wijk. “Bouwen voor de buurt” 
heette dat. Toen is er heel veel bereikt 
door de inzet van bewoners die als ge-
lijkwaardigen aan tafel zaten en daar hun 
ideeën en wensen neer konden leggen 
of zich op bewonersavonden uitspraken. 

Rare wereld
We leven in een rare wereld. Nog niet 
zo lang geleden waren er in de wijk 
allerlei voorzieningen waar we heen 
konden gaan om te vergaderen, een 
boek te lenen, een spelletje te doen, 
film te kijken. Dat heet ook participeren 
oftewel meedoen. Odeon is dicht, de 
bieb is dicht, Lanteren-Venster is dicht, 
de Overkant is dicht enz. Het argument 
is steeds dat er geen geld meer voor is, 
maar er is wel geld om de skyline van 
Rotterdam te veranderen. De Rotterdam, 
een groot gebouw op de kop van Zuid 
is gebouwd, en op de hoek van de Wes-
tersingel het Calypsogebouw. Daar is ons 
geld heen gegaan. 
Nu roepen ze ons op om ons in te zet-
ten, mee te doen in en voor de buurt, en 
voor de medemensen. 
De gebiedscommissie heeft daarin ook 
een taak. In de participatie-leidraad 
staat: “De kern van het werk van een 
lid van de commissie ligt op straat en in 
de wijken en niet in de vergaderzaal of 
op de Coolsingel”. Straks zitten er 13 
gekozen leden in de gebiedscommissie 
Centrum. Als je hun takenpakket ziet, 
vraag je je af: wanneer zouden ze tijd 
hebben om met de bewoners te overleg-
gen? Toch is dat wat de stad van hen 
verwacht, en de bewoners ook.

Ondersteuning actieve bewoners
Om de bewoners meer invloed te geven, 
wordt er van alles opgetuigd: van bewo-
nersavonden tot  “Buurt Bestuurt” . Op 
twitter, dropbox enz enz. kunnen we al-
lerlei berichten van de gemeente tegen-
komen of zelf plaatsen. Maar ho, wacht 
even. In het Centrum zijn al een heleboel 
actieve mensen zoals Krachtvrouwen, 
BOOG, Aktiegroep, Sprit 55+ enz. enz.. 
Die mensen zullen de leden van de 
gebiedscommissie met open armen 
ontvangen om  -weer eens- te vertellen 
wat er volgens hen moet gebeuren. Het 
gemeentebestuur (gebiedscommissie en 
gemeenteraad) zal echter ook moeten 
begrijpen dat bewoners veel kunnen, 
maar niet alles altijd zelf kunnen. Daar 
is soms langdurige ondersteuning voor 
nodig. 

Het maakt dus uit op wie je gaat stem-
men voor de gebiedscommissie. Denk 
daarbij aan hoe de diverse partijen zich 
het afgelopen jaar hebben opgesteld ten 
opzichte van de Aktiegroep. Weet u dat 
niet meer? Vraag dan aan de mensen 
die in de buurtwinkel zitten op wie we 
konden bouwen.

Als eerste woningcorporatie van 
Nederland heeft Woonstad Rot-
terdam, een gratis ReparatieApp® . 
Huurders kunnen reparatieverzoe-
ken via hun smartphone, tablet of 
PC snel, makkelijk en altijd mel-
den. Ook kunnen zij de afspraken, 
zonder tussenkomst van Woonstad 
Rotterdam, gelijk plannen bij de 
huisaannemers. 

Jaarlijks ontvangt Woonstad Rot-
terdam tienduizenden reparatie-
verzoeken van haar huurders. Deze 
reparatieverzoeken worden voor het 
grootste gedeelte telefonisch inge-
diend via het Klantcontactcentrum. 
Daarnaast worden veel reparatie-
verzoeken persoonlijk gemeld via 
de baliemedewerkers van Woonstad 
Rotterdam. 

Woonstad Rotterdam heeft met het 
bedrijf Dagmaat de ReparatieApp® 
ontwikkeld, zodat de dienstverle-
ning aan huurders beter en effici-
enter wordt ingericht. Het beoogde 
resultaat is een gestroomlijnd 

proces, meer tevreden huurders en 
lagere kosten.

Verschillende applicaties
De ReparatieApp® is zowel beschik-
baar via de App Store van Apple als 
via Google Play voor smartphones 
en tablets die een Android bestu-
ringssysteem hebben. Ook kan via 
de mobiele website van de Repara-
tieApp® een reparatieverzoek wor-
den ingediend. Informatie hierover 
is te vinden op woonstadrotterdam.
nl/reparatieapp

Wat verandert er voor de bewoners?

ReparatieApp® Woonstad

De dokters in het Gezondheids-
centrum hebben het afgelo-
pen jaar gemerkt, dat mensen 
afwachtender zijn geworden 
met doktersbezoek.  Ze zien 
het langer aan, soms komen 
ze daarom te laat. Dat laatste 
vinden wij zorgwekkend. Veel 
mensen wachten af, omdat door 
de bezuinigingen alles duurder 
geworden is, denken ze. Er is een 
hoog eigen risico. Niet alles gaat 
echter van het eigen risico af.

Huisartsenbezoek staat buiten 
het eigen risico
Wat de huisarts in zijn/haar  praktijk 
doet, kost u niets, zoals urine nakij-
ken, een kleine chirurgische  ingreep, 
een ecg ,een longfunctie, verwijzing 
naar de praktijkverpleegkundige voor 
astma, COPD of suikerziekte; of een 

verwijzing naar de GGZ praktijk-
verpleegkundige voor psychische 
problemen.

Wanneer gebruikt u uw eigen 
risico?
Als de huisarts u verwijst voor behan-
deling met medicijnen, voor  bloed-
onderzoek, foto’s  of behandeling 
buiten de praktijk door een specialist, 
spreekt u uw eigenrisico aan.
Dit jaar betaalt u de eerste €350,- 
van de kosten buiten de huisartsen-
praktijk zelf. Dat wordt volgend jaar 
€360,-. Alles telt bij elkaar op: het 
kan zijn dat u medicijnen moet halen 
bij de apotheek, röntgenfoto’s moet 
laten maken, of een specialist raad-
plegen. Dan krijgt u een rekening 
van uw verzekering, waarop de door 
u gemaakte kosten staan.

Een bezoek aan de huisarts kost u niets

Gezocht: mensen met 

opvoedingservaring
Wilt u in 2014 iets betekenen 
voor een jong gezin? Humanitas 
Home-Start zoekt vrijwilligers die 
zich in willen zetten als maatje 
in jonge gezinnen waar het even 
niet lekker loopt. De vrijwilligers 
gaan één ochtend of één middag 
in de week bij een gezin langs en 
bieden ondersteuning, een luis-
terend oor en  praktische hulp. 
Heeft u een paar uur per week 
tijd over, bent u positief ingesteld 
en weet u dat opvoeden best 
pittig kan zijn?  
Bent u iemand die het gezinsle-
ven goed kent en een steuntje in 
de rug wil zijn? 
Bel dan voor informatie naar 
R’dam Noordelijke Maasoever: 
010-265 39 30 of  R’dam Zuid: 
010-4196193 of kijk op www.
humanitasjeugdhulpverlening.nl 
of www.home-start.nl . 
Wij bieden goede begeleiding, 
een training vooraf en een reis-
kostenvergoeding.

Is dat alles wat u zelf moet 
betalen?
Nee, helaas niet. Er zijn ook zaken 
die helemaal niet vergoed worden. 
Bepaalde hulpmiddelen en ook be-
paalde medicijnen worden helemaal 
niet vergoed. Die moet u zelf betalen 
en die tellen ook niet mee voor uw 
eigen risico. Maar een bezoek aan de 
huisarts eindigt niet altijd met een 
recept of een verwijzing. En dan kost 
het u niets.

Veertig jaar geleden, op 11 september 1973, maakten de militairen 
met een staatsgreep een einde aan de Chileense democratische weg 
naar het socialisme van president Salvador Allende. 
Veel aanhangers van Allende moesten vluchten. Ruim tweeduizend 
vluchtelingen kwamen in Nederland terecht. In Rotterdam leverden 
Chileense vluchtelingen in de daaropvolgende jaren een actieve 
en zichtbare bijdrage aan het politieke en culturele leven. Daarom 
presenteert Stichting Zona Franca in Rotterdam het boek 40 Jaar, 40 
verhalen, de expositie 40 jaar Chileense vluchtelingen en  Solidariteit, 
aangevuld met een kleine expositie van schilderijen van gevluchte 
kunstenaars, onder wie  Senad Alic en Aras Kareem.
 
Op zaterdag 8 februari om 15:00 uur wordt in de Kunstuitleen Rotter-
dam een lezing gehouden over de ontwikkeling van de muurschilde-
ring in Rotterdam en de bijdrage van Chileense kunstenaars vanaf de 
jaren ‘70. Sprekers zijn de kunstenaar Hans Abelman en Siebe Thissen, 
historicus, filosoof en beheerder kunst openbare ruimte.
 
Openingstijden Kunstuitleen Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 75: 
woensdag t/m vrijdag: 12:00-18:00 uur en op zaterdag vanaf 10:00 
t/m 17:00 uur.
http://kunstuitleenrotterdam.nu/

Meer informatie over deze expositie: stichting Zona Franca, 
Juan Heinsohn Huala, info@zonafranca.nl

Expositie veertig jaar Chileense 
vluchtelingen en solidariteit

Muurschildering van Jorge Kata Nuñez, West-Kruiskade, Rotterdam

 Nog tot en met 15 februari bij de Kunstuitleen

 Bericht van de huisartsen van het gezondheidscentrum Mariastraat

Op 19 maart 2014 gaan we naar de stembus voor de gemeen-
teraad en de gebiedscommissie. De Deelgemeente verdwijnt 
en daarom gaat de buurtkrant in een reeks artikelen u op de 
hoogte brengen van deze veranderingen.
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 Verborgen bedrijvigheid 

  Communicatie
Afgelopen week werd ik door 
mijn huisarts doorverwezen 
naar een psychiater. Hij wist 
geen raad met mijn klacht dat 
ik geregeld toeters en bellen 
door mijn hoofd hoor razen. 
Daar moest een deskundige 
en een specifieke behandeling 
tegen aan. Na enig overleg 
achtte de psychiater mij een 
interessant, maar ook ernstig 
geval van traumatische com-
municatieve oververhitting. Hij 
schreef mij absolute onthou-
ding van andere dan van mens 

tot mens voerende communica-
tie voor.
Nu begrijp ik mijn situatie, want 
ik voel mij al een tijdje als een 
circusartiest die moet proberen 
twintig balletjes in de lucht te 
houden. Ga maar na… Ondanks 
een sticker op de brievenbus 
krijg ik dagelijks allerlei soor-
ten papieren post. Regelmatig 
rinkelt de vaste telefoon. Een 
mobiel ligt vaak geluidloos 
te bibberen op de kast. Mijn 
e-mailbox loopt vaak over. En 
verder proberen mensen mij te 

bereiken via facebook, Hyves, 
Skype, Twitter en sms. 
En mogelijk nog via andere 
kanalen waar ik niet eens weet 
van heb.
Regelmatig vragen mensen 
mij dan waarom ik niet op hun 
bericht heb gereageerd. Ook 
word ik bij tijd en wijle meewa-
rig aangekeken omdat ik geen 
iPod, smartphone, I-phone, 
tablet, laptop of andere com-
municatiemachines heb die 
andere  mensen op straat, op 
de fiets, in de auto, metro, bus 

of trein aan hun oor hebben 
hangen.
Dit alles wil natuurlijk niet zeg-
gen dat ik geen voorstander 
van communicatie zou zijn. 
Integendeel, ik ben er een groot 
voorstander van. Maar het moet 
wel een beetje overzichtelijk 
blijven. Vanaf heden maak ik 
voor algemene communicatie 
slechts gebruik van de post, de 
vaste telefoon en e-mail. En voor 
wezenlijke communicatie heb ik 
geen machines, maar slechts een 
paar stoelen bij de kachel, een 
glas wijn en een gezellig mens 
nodig.

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vak-
man/vrouwschap of voor werkcombinaties. Ze hebben vaak geen etalage, 
wel een mooie website en de kenners weten hen te vinden. De Buurtkrant 
gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de zijstraten. Nummer 38 
vonden we in de Gouvernestraat.

Rob Boelhouwers, 
interieurbouwer en filmmaker

ZATERDAG 8 FEBRUARI 
OM 14.00 UUR

Opening 2DE KLEERTJES 
WINKELTJE.
We verkopen mooie, schone hele kinder-
kleding t/m maat 164.

Het winkeltje is voortaan open op woens-
dag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur.

Om de schappen te vullen, zijn we op 
zoek naar kinderkleding. Wie heeft er nog 
mooie, hele en schone kinderkleding voor 
ons. De gehele opbrengst wordt besteed 
aan kinderactiviteiten. De kleding kan 
worden ingeleverd op het speelcentrum.

Programma 
Buurthuis Adriana
Maandag 
09-12  Nederlandse Les
13-15 Activiteit Marokkaanse Vrouwen
18-21 Congolese kerk

Dinsdag
09-12 Vrouwen-inloop Sahra
13-15 Activiteit Wereldvrouwen

Woensdag
09-12 Nederlandse les
13-18 Kinderactiviteiten of verhuur 
 kinderfeestje
18-21 Congolese kerk    
  
Donderdag
15-18 Hindoestaanse groep
19-21 Yoga

Vrijdag
09-12 Nederlandse les
15-18 Meidenclub
18-19 Tienerclub (Betty, i.o.)

Zaterdag
09-12 Arabische les voor kids / Arabische les
13-15 Verhuring mogelijk voor feestjes

Zondag
09-12 Arabische les voor kids / Arabische les
13-15 Gereserveerd voor kindermiddag Betty

Er is nog tijd/ruimte vrij op dinsdag  15.00-21.00, 
donderdag  9.00- 15.00, vrijdag 13.00-15.00

Rob Boelhouwers (65) heeft geen website, 
maar wel 182 zelf gemaakte filmpjes op You 
Tube, waarvan sommige meer dan duizend 
keer bekeken zijn. Vooral zijn - met veel liefde 
en kennis gemaakte - mini-documentaires 
over oude Rotterdamse gebouwen maken in-
druk. Ook aan het interieur van zijn eigen huis 
kan je zijn veelzijdige interesse en vakman-
schap aflezen. ‘Als ik het lelijk vind, verander 
ik het’ en dus werden de verwarmingsradia-
toren weggewerkt, de muren gestuckt, en 
kreeg het plafond in de woonkamer behalve 
een mooi kader een wolkenhemel ‘zoals in 
een Da Vinci schilderij’. De gemarmerde kas-
ten zijn ook van eigen makelij.  

Een ‘ijdele’ vakman
Rob’s eerste huis stond in de Gouvernestraat. 
‘Dat was een echte industriestraat, met veel 
bedrijven. Wij woonden boven een lakspuite-
rij, de stank in huis was soms verschrikkelijk.’ 
Op 12-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar 
de Zijdewindestraat. ‘Dat was iets netter, ik 
ontdekte straten met bomen.’ Begin jaren 
tachtig ging hij met vrouw en kind in de 
eerste stadsvernieuwingsbouw in de Gouver-
nestraat wonen en daar woont hij nog steeds, 
‘want ik ben niet zo’n traveler’. Hij zat op de 
Asch van Wijckschool in de Van Speijkstraat, 
ging verder met LTS metaalbewerking op 
de Beukelsdijk, maar brak die opleiding op 
15 jarige leeftijd af om te gaan werken bij 
een isolatiebedrijfje dat gevestigd was in de 
Zijdewindestraat. Na nog wat los werk in 
de haven, begon hij op 19-jarige leeftijd als 

bouwvaksjouwer in de ‘bouwerij’ in Om-
moord. ‘Ik moest met mijn 57 kilo, ik kon in 
de tramrails zwemmen, balen cement van 
50 kilo sjouwen.’ In de loop der jaren heeft 
hij aan flink wat huizen en gebouwen in 
Rotterdam gewerkt en is hij een veelzijdig 
vakman geworden. Ook een ‘ijdele’ vakman 
zoals hij zelf zegt, hij wil niet graag achteraf 
horen dat iets scheef is, dus zorgt hij ervoor 
dat het precies recht zit. 

‘Het is mooi en er is hard voor gewerkt.’ Als 
Rob naar een oud gebouw kijkt, dan ziet hij 
zowel het vakmanschap, van de architect 
en van de arbeiders, als de noeste arbeid 
die ervoor geleverd moest worden. ‘In het 
archief van museum Boymans van Beunin-
gen heb ik eens een film gezien over het 
bouwen van dat museum. Dat was pas hard 
werken, zonder hijskraan, alleen met een 
simpele bouwlier, dat was echt bij de bees-
ten af. Een hoop Rotterdamse gebouwen 
uit de jaren dertig, waaronder het Unilever-
gebouw, zijn met de hand gebouwd. Daar 
was ik best van onder de indruk.’

Geen camera’s in arbeidersgezinnen
Het zelf filmen is iets van de laatste vijftien 
jaar. ‘We kregen een kleinkind en toen dacht 
ik: dat ga ik filmen, dan zie ik over tien jaar 
hoe ze steeds groter is geworden.Van mijn 
eigen jeugd heb ik nauwelijks foto’s, want 
in arbeidersgezinnen waren geen camera’s. 
In het Anne Frankhuis zag ik een film waarin 
Anne Frank vanuit het raam boven naar 

haar filmende vader zwaait. Daardoor is 
haar bestaan als jong kind vastgelegd, dat 
wilde ik ook. Ik kocht een camera en na een 
tijdje bedacht ik: ik kan er natuurlijk ook 
wat anders mee doen dan mijn kleinkind 
filmen. Mijn eerste onderwerp was het G.J. 
de Jong-monument in het Museumpark. 
Ik ging daar als kind vaak spelen en als 
jongere met de meiden naar toe, maar 
later ging me dat monument interesseren. 
Daarop wordt de opbouw van Rotterdam 
verbeeld met beelden van de werklui en 
van ingenieur de Jong. Vooral dat hekwerk, 
gemaakt door Leendert Bolle, vind ik mooi.’ 
Hij zocht op internet alle achtergrondin-
formatie uit en maakte zijn eerste film. Of 
eigenlijk hun eerste film, want echtgenote 
Angenita is er altijd bij. Zij wijst op details 
en maakt aanvullende foto’s. Daarna volg-
den onder andere films over de Maastun-
nel, museum Boijmans van Beuningen, de 
quarantainegebouwen, Heijplaat, het Witte 
Huis, de voordeuren van de huizen aan de 
Heemraadsingel, het beeld van de Reus 
van Rotterdam; en die lijst is nog lang niet 
af. ‘Mensen vragen wel eens: werkt u voor 
een opdrachtgever? Nee, mijn opdracht is 
dat ik mijn eigen stad promoot; laat zien 
waar we allemaal trots op mogen zijn. 
Neem de Maastunnel, die is 70 jaar geleden 
gebouwd, het is de eerste onderwaterver-
binding van Nederland. Nooit gelekt! Dat 
kunnen ze van de blunderput, die met de 
modernste technieken is gebouwd, niet 
zeggen. Ik vond het een schande dat het 
G.J. de Jong-monument zo verwaarloosd 
werd. Het zat helemaal onder de vogelpoep 
en andere troep. Ik heb eerst het museum 
en toen de gemeente gebeld. Twee weken 
later was het helemaal schoongemaakt.’

En dan nog even over The Brothers, de 
ouwejongens classic rock band waarin hij 
drummer is. Die dateert nog uit de jaren 
zestig. Gijs Oorschot, de jongerenwerker 
van Ons Huis in de Gouvernestraat, zag wel 
iets in dat clubje van de drie broers Andries-
sen en Rob Boelhouwers. ‘Hij heeft ervoor 
gezorgd dat wij spullen kregen. We zijn el-
kaar wel eens een tijdje uit het oog verloren, 
maar de laatste tijd treden we weer op. We 
kunnen alle vier nog goed zingen.’

De Leeszaal heeft Rob Boelhouwers uitge-
nodigd om zijn verzameling oude foto’s van 
Rotterdam, in combinatie met wat eigen 
films, te tonen in een avond over verhalen 
van de eerste arbeidsimmigranten van 
Rotterdam. Dus als u zijn werk een keer op 
groot scherm wilt zien, met het verhaal van 
deze Rotterdamse rasverteller met olifanten-
geheugen erbij, kom op zaterdagmiddag 
5 april naar de Leeszaal.

‘Het is mooi en er is hard voor gewerkt.’

13 februari:
Wim Leusink: Eten en koken aan de hand van 
de boeken: Rode Rozen en Tortilla’s van Laura 
Esquivel en Ik Jan Cremer 2.

20 februari:
Ineke Bongaarts: Ramsey Nasrs keuze uit de 
Nederlandse Poëzie van de Middeleeuwen tot 
heden; door hem voorgedragen op internet.

27 februari: 
Jeanette van der Valk: Oresteia en de Griekse 
Tragedie.

Literaire maaltijden in de Leeszaal

6 maart:
Jan de Haas: Het dubbelleven van 
Willem Elschot.

13 maart: 
Gerard Burgers: de journalist, 
dichter en schrijver Jan Eijkelboom.

Aanvang lezing om 19.00 uur, 
Toegang gratis
Maaltijd à E 7,50 om 18.00 uur; svp 
aanmelden (tot 1 dag ervoor) bij 
Jan Maas: maas.sociaal@hccnet.nl

Info bij: Angelique: 06-50121602, 
Mala: 06-39861292
Najat: 06-41834577



door 
Anna Penta

We zitten alweer dicht tegen het voor-
jaar aan. Hoe anders was dat tijdens het 
schrijven van dit stuk; er was niet veel 
wat aan nieuw leven deed denken. 
Sterker nog, de gemeentelijke kerstbo-
men stonden opgetuigd in de diverse 
straten (hoewel hun dagen waren ge-
teld). Het was even zoeken naar men-
sen die zich met het thema ‘groen in de 
stad’ bezighielden.

Geveltuinen XXL − de voortzetting
Wolbert van Dijk, de stedebouwkundige die zich van 
alle stedebouwkundigen het sterkst maakt voor een 
groen Oude Westen, laat zich op de kortste dagen 
van het jaar niet weerhouden van het maken van 
nieuwe plannen om de buitenruimte op te fleuren. 
Hij heeft zelfs al een kaart van het Oude Westen 
klaarliggen met daarop zo’n veertien locaties die 
geschikt zouden kunnen zijn voor de extra grote 
geveltuinen (XXL) zoals die in de Bloemkwekersstraat 
zijn gerealiseerd. ‘Dat project heeft zowel in sociaal als 
in ruimtelijk opzicht wat opgeleverd voor de buurt,’ 
vertelt hij me in de Leeszaal op het Rijnhoutplein, met 
uitzicht op een groene palm. ‘Dat zijn de twee voor-
waarden waar een nieuwe locatie aan moet voldoen: 
de geveltuinen moeten worden onderhouden door 
twee buren per portiek, én ze moeten passen in de 
buitenruimte.’ De geveltuinen in de Bloemkwekers-
straat liggen erbij of ze er altijd al waren, wat het tot 
een geslaagd project maakt.

Van Wolbert leer ik dat formeel iedereen een ge-
veltuintje (de gewone, niet het eXtra eXtra Large 
exemplaar) mag beginnen. U verwijdert gewoon een 
rijtje stoeptegels en kunt aan de slag met het opfleu-
ren van woning en straat. Een paar simpele stokrozen 
doen al veel. Of u begint een minimoestuintje met 
snoeptomaatjes en snackkomkommers. Ook kunt 
u nu eindelijk uw eigen druif neerzetten, zoals die 
bewoners in de Coolsestraat deden; de plant vindt z’n 
eigen weg tegen de gevel. Een kleine afbakening rond 
het minituintje is wenselijk, zoals een haagje, een 
hekje of een verhoginkje. Wilt u het uzelf helemaal 
makkelijk maken, dan kunt u altijd nog een planten-
bak uit de Tussentuin in de Gaffelstraat adopteren en 
een plaatsje voor de deur geven: ziedaar de mobiele 
geveltuin!

Groen dak aan de 
Nieuwe Binnenweg
Nog minder zichtbaar voor de argeloze voorbijgan-
ger dan binnentuinen zijn groene daken. Hier heb je 
alleen toegang toe als je er vlak onder woont, óf als je 
iemand kent die dat doet. ‘Groene daken zijn hoe dan 
ook superplekken om de wijk verder te laten vergroe-
nen. Met een simpel plantje als sedum wordt de stad 
al minder heet en wordt het regenwater vastgehou-
den. Groene daken dragen bij aan een duurzame 
stad.’ (Aangehaalde tekst afkomstig van Ferrie Weeda, 
gids bij Rotterdam Bycycle, met wie ik sprak over dit 
onderwerp.) Op de site van Rotterdam Climate Initia-
tive vind ik nog: ‘Groene daken nemen stofdeeltjes op 
uit de atmosfeer en vormen zo een buffer tegen lucht-
vervuiling. [...] En natuurlijk wordt de stad groener, 
waardoor er meer kansen komen voor flora en fauna 
en de leefbaarheid verbetert.’ Buiten aan de Binnen-
weg en aangrenzende winkels hebben een groen dak, 
weet Ferrie.

Het kost niet veel moeite te achterhalen wie toegang 
tot dit dak heeft. En zo sta ik een paar dagen later 
met kapper Adri van Lifestyle Salon Christiaan op het 
groene dak van een stukje Nieuwe Binnenweg. Adri 
zit in het bestuur van de Vereniging van Eigenaren, 
volgens wethouder van Duurzaamheid Alexandra van 
Huffelen de groenste VvE van Nederland (vertelt Adri 
niet zonder trots). Het dak loopt van de boogjes tot 
Kinky Kappers. Het tapijt van mossedum is uitge-
zocht op kwaliteit, en dat is te merken. De plantjes 
zorgen voor een zeer goede isolatie en nemen een 
grote hoeveelheid water op. Het dak is ook nog eens 
onderhoudsarm doordat onkruid weinig kans krijgt. 
‘Het ligt er na vier jaar nog fantastisch bij,’ benadrukt 
de kapper.

Geveltuintjes in de Hobokenstraat
Annelies de Weerd uit de Hobokenstraat heeft ook 
iets met geveltuintjes, de geliefde ‘groenmaker’ in 
de stad. Zij mailde me of ik eens aandacht wilde beste-
den aan haar kant van de wijk, waar zij in haar eentje 
acht geveltuintjes bijhoudt. Zo loop ik op een winter-
dag met haar langs de iets verhoogde, met houten 
randen afgezette, dichtbegroeide tuintjes; door het 
ongewoon zachte weer is er nog wat kleur behouden. 
Er staan chrysanten, skimmia’s, campanula, voorna-
melijk vaste planten, ’s zomers aangevuld met wat 
eenjarigen. 
De initiatiefrijke wijkbewoonster houdt in haar straat 
ook de boomspiegels bij; een prima manier om de 
straat verder op te fleuren en een bijdrage te leveren 
aan de stadsnatuur. Draait u als u aan de kant van de 
Co-op over de Nieuwe Binnenweg loopt het hoofd 
eens richting Hobokenstraat om het met zorg door 
Annelies bijgehouden groen te bewonderen.

Binnentuin in de Ochterveltstraat
In de lijn van geveltuinen XXL maar groter en minder 
zichtbaar voor de buitenwereld zijn binnentuinen. 
Het gaat hierbij vaak om verwaarloosde omsloten 
terreinen die tot groene collectieve tuinen zijn getrans-
formeerd. Annelies de Weerd weet er een bij haar in 
de buurt en wil die graag laten zien. Via de Breit-
nerstraat lopen we naar de Ochterveltstraat. 
Contactpersoon Annelies Enkhuizen wil wel wat over 
de tuin vertellen: 
‘Het was hier een wildernis van onkruid en berenklauw. 
We hebben de woningbouwvereniging gevraagd de 
tuin een flinke opknapbeurt te geven. Dat wilden ze 
wel doen, mits de bewoners een actieve bijdrage 
zouden leveren. Nadat er een ontwerp was gemaakt 
hebben we toen onder leiding van een aannemer 
zes zaterdagen hard gewerkt, met als resultaat een 
binnentuin waar je graag naar kijkt.’ 

Op het dieper gelegen grasveld staan een appel- en 
een perenboom. De besdragende struiken eromheen 
zijn bedoeld om vogels te lokken en de kamperfoelie 
moet insecten aantrekken. Er is een hoekje vrijgelaten 
voor een eventuele moestuin. De tuin is onderhouds-
vriendelijk; behalve het gras dat gemaaid moet worden 
hoeft er alleen af en toe onkruid te worden verwijderd. 
Tuin en bewoners zijn helemaal klaar voor het voorjaar.

Groen dak boven de winkels aan de Nieuwe Binnenweg

Ochterveltstraat, zonnebloem in zachte winter

Ochterveltstraat, voornamelijk door de bewoners  

zelf opgeknapte binnentuin
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Nawoord
Voor de Leeszaal op het Rijnhoutplein staan een paar 
plantenbakken. Ze zien er op het eerste gezicht doods uit, 
zo halverwege januari. Dat blijkt op het tweede gezicht 
(en met wat behulpzame aanwijzingen van groenkenner 
Wolbert van Dijk) optisch bedrog. De stelen met verdroogd 
blad blijken bij aanraking nog volop naar de plant (munt) 
te geuren. Aan de voet daarvan komen kleine frisgroene 
plantjes (duizendblad) op. Als je wat bast van het kale boompje (krent) 
wegkrabt, zie je het lichtgroene leven zitten. Aan het einde van de takken
van een tweede boompje (esdoorn) zijn duidelijk knoppen zichtbaar, klaar voor wat komen gaat. 
Maar het pièce de résistance is wel de volop in bloei staande sneeuwwitte kerstroos (helleborus). 
De ontwikkeling naar het voorjaar is volop in gang, ook in het Oude Westen.

groenoudewesten@mail.com

Bloeiende helleborus, Oude Westen, januari 2014


