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Hoe gaat ‘t in het Oude Westen?
De Buurtkrant is al 46 jaar
verbonden met het denken en
doen van bewoners en ondernemers om de wijk te verbeteren.
De huizen, de woonomgeving,
de sociale en educatieve voorzieningen, het sociale klimaat.
We houden het beleid van overheid en instellingen in de gaten,
maar we zijn vooral geïnteresseerd in de ervaringen, kennis
en meningen van de mensen die
in het Oude Westen wonen en
werken. De Buurtkrant kaart
problemen aan en zoekt naar
oplossingen: slimme ideeën en
inspirerende praktijken. Die
halen we vaak uit de wijk,
want we laten graag de sociale
en culturele rijkdom van het

Oude Westen zien. Omdat we
best trots zijn op wat er in onze
wijk tot stand wordt gebracht
én om die denk- en doekracht te
versterken.
U als lezer kunt de redactie helpen door ons tips, nieuwtjes en
ideeën door te sturen. Om u op
weg te helpen, zetten wij hieronder uiteen wat volgens ons
in de komende tijd belangrijke
kwesties zijn voor het Oude
Westen. U kunt contact opnemen met de redacteur die bij
het onderwerp staat of naar de
Buurtwinkel, Gaffelstraat 1-3,
gaan en aan Natalie of Petra,
de ondersteuners van de Aktiegroep, uw verhaal vertellen.

Zorgen in de wijk

Frisse lucht en droge voeten

De magie van de wijk

Goed wonen

Ontmoetingsplekken

Ruim anderhalf jaar geleden werd
het nieuwe beleid voor (thuis)zorg en
welzijn ingezet. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning-WMO-kreeg in
Rotterdam de naam Nieuw Rotterdams
Welzijn-NRW. De bezuinigingen die
met de komst van dit nieuwe beleid
werden doorgevoerd, hadden onder
andere gevolgen voor de werkers van
de (thuis)zorg. Hun klanten kregen te
horen dat ze voortaan meer moesten
rekenen op hun familie en/of buren.
Er zouden ‘keukentafelgesprekken’
komen waarin mensen kunnen
aangeven wat zij nodig hebben. Er
kwamen programma’s als ‘Langer
thuis’ bedoeld om ouderen langer
thuis te kunnen laten wonen, ‘Eerder
thuis’ bedoeld om mensen met
psychische problemen in de wijk te
plaatsen en ‘Voor mekaar’ gericht op
de bestrijding van eenzaamheid. In
die programma’s wordt gerekend op
veel inzet van vrijwilligers. Er kwam
een wijkteam, waar mensen naar
doorgestuurd kunnen worden, en een
wijknetwerk om het zorgaanbod op
elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn
er nieuwe initiatieven van onderop,
zoals ‘Zorgvrijstaat’, die zorgvraag en
zorgaanbod van bewoners proberen te
koppelen, bijvoorbeeld in de vorm van
Aanschuifmaaltijden en klussenhulp.
Wij zijn benieuwd wat de wijkbewoners merken en vinden van alle veranderingen op het gebied van (thuis)
zorg en welzijn. En welke initiatieven
mensen zelf genomen hebben, voor
zichzelf en voor elkaar. Heeft u iets te
melden, mail naar
robmeulen1@hotmail.com

Onze mooie wijk ligt langs de smerigste
straat van Nederland, de ’s Gravendijkwal. Kinderen die hier opgroeien hebben ongezond veel lood in hun longen.
Rotterdammers leven – onder andere
door de slechte luchtkwaliteit - gemiddeld drie jaar korter dan de rest van
de Nederlanders. Bewonersvereniging
stichting BOOG strijdt al tien jaar voor
overkapping van de tunneltraverse.
Andere bewoners zien dat enkel als
verplaatsing van het probleem en de
gemeente wil er voorlopig geen geld in
steken. ’t Kan ook anders, praktischer
en minder gefocust op één probleem
en één oplossing. De Buurtkrant wil in
de toekomst meer aandacht besteden
aan milieukwesties zoals schone lucht,
waterafvoer, energievoorzieningen en
de afvalberg van het moderne leven.
We wijzen de gemeente en bedrijven
op hun verantwoordelijkheden, maar
gaan ook op zoek naar maatregelen die
we zelf als bewoners kunnen nemen.
Zoals groenstroken en waternevels
die de fijnstof opvangen. Zorgen voor
meer zachte ondergronden zodat
het water beter weg kan. Het delen
van auto’s en apparaten. We gaan
deskundigen ondervragen, maar we
zijn ook benieuwd naar milieutactieken
van bewoners: in en om hun eigen huis
en in de organisatie van hun leven. Als
zelfs de meest conservatieve regeringen
het probleem van de opwarming van
de aarde serieus beginnen te nemen,
dan kunnen wij in het Oude Westen
toch niet achterblijven.
Mail naar: Joke van der Zwaard
boeket@antenna.nl

Het Oude Westen is wat wij bewoners
ervan maken. Hoe wij hier werken,
wonen en samenleven. Thuis, in de
straten en op de pleinen. In de scholen,
de wijklocaties, de bedrijven en de
winkels. Onze wijk gonst van het leven.
Voortdurend komen mensen in beweging, brengen iets tot stand. Soms
uit frustratie, soms uit inspiratie of een
mengeling van beide. Soms zichtbaar,
heel vaak ook in alle bescheidenheid,
achter de schermen. Zo scheppen we
iedere dag samen de wijk. Maar wat
zo bijzonder is: wat je ook bedenkt of
doet, het pakt altijd net even iets anders uit, neemt een onverwachte wending, flopt en wordt iets heel nieuws.
Veel gebeurt ook schijnbaar toevallig.
Niemand weet hoe het kwam. Dat is
de magie van onze wijk. In deze rubriek
willen wij die zichtbaar maken: in gesprekken met en tussen wijkbewoners;
verhalen over het dagelijks leven met
elkaar; voortkomend uit belangstelling en zorg voor elkaar; voorbeelden
van gemeenschapszin, staaltjes van
hulpvaardigheid; gebeurtenissen waar
we vrolijk van worden, ons treffen en
ontroeren; foto’s van buurtinitiatieven,
klein of groot; een tekening, een gedicht misschien. Om alles wat er in de
wijk het vertellen waard is, hebben wij
uw oren en ogen nodig.
Kijk, luister en bel of mail ons, zodat we
samen een buurtkrant kunnen maken,
waarin de magie van Het Oude Westen
kan klinken.
Mail naar: elske.zwart@kpnmail.nl,
tel. 06 -29494224

Het Oude Westen is veranderd van een
wijk waar mensen geen eigen douche
en wc hadden en er veel drugsoverlast
was, tot een wijk waar het voor vrijwel
iedereen beter wonen is. Dat is niet
vanzelf gegaan. Veel buurtvergaderingen in Odeon en diverse akties, onder
andere tegen huisjesmelkers, hebben
een wijk tot stand gebracht waar plek
is voor allerlei groepen bewoners. Ook
kwam er een gezondheidscentrum en
de huiswerkklas. En de Aktiegroep werd
opgericht. Dat waren de jaren 70-90.
Inmiddels zijn we in 2016 beland en
is er op het gebied van wonen veel
veranderd. Door zowel Den Haag als
de gemeente is er een beleid ingezet
dat koerst op meer koopwoningen en
minder sociale huurwoningen, in de
stad als geheel en in het Oude Westen.
Voor de een is het een kans om in de
wijk te komen wonen, anderen lopen
daardoor juist vast in hun woonsituatie
omdat ze geen geschikte betaalbare
woning meer kunnen vinden.
In de buurtkrant willen we vaker
aandacht geven aan allerlei zaken die
met ‘het wonen’ te maken hebben.
Denk aan hoge huren en vaste lasten,
onderhoudskwesties, opknappen binnenterreinen, stoepen en tuinen. Maar
ook de voortgaande herstructurering in
onder andere de Bajonetstraat en Coolsestraat en de omgeving van Odeon,
het tekort aan goede huisvesting voor
ouderen en jongeren, het functioneren
van de VVE’s. Hoe kunnen we hier goed
blijven wonen is de vraag die we ons
zelf stellen, maar ook aan onze lezers.
Mail naar robmeulen1@hotmail.com

In een sociaal gemixte wijk als het Oude
Westen is het extra belangrijk dat er
prettige plekken zijn waar mensen elkaar
toevallig tegenkomen, omdat ze er allebei iets te zoeken hebben. Iets kopen,
je kind ophalen, een boek uitzoeken, aan
je conditie werken, voetballen, tuinieren,
een advies inwinnen, een cursus Nederlands, naar een bandje luisteren en een
nieuwjaarsfeestje vieren. Om maar wat
te noemen. Door dat toevallige langs
elkaar heen schuiven, ontstaat op den
duur een zekere vertrouwdheid tussen
mensen die verder misschien niet zo
veel met elkaar gemeen (denken te)
hebben. De wijk wordt minder anoniem
en veiliger.
De afgelopen jaren zijn door bezuiningingen veel van dit soort plekken
verdwenen. Maar er zijn door bewoners
en ondernemers ook nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd. Zoals Tuin de
Bajonet, buurthuis de Nieuwe Gaffel, de
Leeszaal, Toko 51. En bewoners hebben
met veel vrijwilligersinzet plekken in
stand gehouden, zoals de Aktiegroep
Oude Westen, Speeltuin Weena, het
Wijkpark, het Wijkpastoraat en Duimdrop Adrianaplein.
De Buurtkrant wil de publieke vertrouwdheid in de wijk versterken door
bekendheid te geven aan wat er op
allerlei plekken gebeurt. Dus laat het
ons weten als je iets organiseert. En wijs
ons op fijne -oude of nieuwe- plekken
die nog weinig mensen kennen. Mail
naar boeket@antenna.nl (Joke van der
Zwaard). Als we de informatie vóór de
20e ontvangen, dan kan het nog in de
Buurtkrant die begin van de volgende
maand uitkomt.
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Dus we dachten, laten we ons in elk
geval maar inschrijven. En zo is het
gekomen.’
De achtergrond van de woningen
aan de Sint Mariastraat kenden ze
niet. ‘We wisten niet dat er verzet
was van de toenmalige bewoners. Toen we gingen kijken en bij
sommige woningen posters zagen
hangen, zijn we gaan googelen
en bij de Aktiegroep gaan praten.
We wilden weten hoe zij het Oude
Westen zagen, want onze buurman
had ons gewaarschuwd dat we naar
het Wilde Westen zouden verhuizen.
Daar hoorden we dat Woonstad al
een flink aantal jaren bezig was om
iets met deze panden te gaan doen
en dat er een hele club mensen was
die hier wilden blijven. Maar toen
wij kwamen, was het een gelopen
race. We hebben nog wel gesproken
met een aantal mensen die heel ac-

Ruben vertrok naar Nederland om te
gaan studeren aan de TU Delft. Hij
studeerde af als luchtvaarttechnisch
ingenieur, maar ging uiteindelijk
heel iets anders doen. ‘Ik merkte dat
ik veel meer in mensen dan in dingen geïnteresseerd ben. Daardoor
ben ik gaandeweg een heel andere
kant uitgegaan. Ik organiseer en leid

bijeenkomsten voor allerlei groepen
mensen uit de zorg, de overheid of
andere bedrijven rondom innovatie
en verandering. Heel leuk om te
doen. Dat doe ik als zelfstandige, ik
heb mijn eigen bedrijf.’
Vier linker handen en toch
een klushuis
Ruben ontmoette zijn partner Lieke
op de TU Delft. ‘We studeerden af
en waren op een gegeven moment
wel een beetje klaar met Delft. We
stelden onszelf de vraag: wordt het
Den Haag of Rotterdam. Hoewel ik
er werkte, had ik helemaal niks met
Den Haag. Rotterdam leek me een
veel interessantere stad en veel leuker. Dus die keus was snel gemaakt.
In 2004 gingen we in de Proveniers-

wijk wonen. ‘In die periode vertrokken ze voor het werk van Lieke nog
een paar jaar naar Thailand. De woning in de Provenierswijk hielden ze
aan. Na de komst van de kinderen
gingen ze op zoek naar iets groters.
‘We wilden wel in Rotterdam blijven
wonen. Dicht bij het station, want
wij hebben geen auto en doen
alles met openbaar vervoer en we
wilden in een gemixte buurt blijven
wonen. Toen kwam de advertentie
van de Sint-Mariastraat voorbij. We
dachten: klushuis, klushuis .. dat
wilden we eigenlijk helemaal niet.
We zochten een huis dat af was,
want wij hebben beiden vier linker
handen. Maar ja, het klonk zo ideaal, een huis met een tuin midden in
het centrum en vlak bij het station.

Zaterdag 6 februari:

Chinees Nieuwjaar
Om het jaar van de Aap te verwelkomen is er een uitgebreid programma op en rond de West-Kruiskade. Natuurlijk zullen daarbij de klassiekers niet ontbreken: een
spectaculaire leeuwendans (met acrobaten en levensgrote vrolijke aap!) en gezellige markt in Wijkpark het
Oude Westen. Maar er zijn ook nieuwe onderdelen!
Cursus Kalligrafie in Avenue (Kruisplein 151)
In pop-up galerie Avenue (vorig jaar nog de Ontbijtbar) kunt u
van 14:00 tot 17:00 uur aansluiten bij een introductie tot het
schoonschrift: kalligrafie.

tief waren geweest om te proberen
om het voor de toenmalige bewoners te behouden. Zij zeiden tegen
ons dat het prima was zo, want wat
zij wilden was helaas niet van de
grond gekomen.’
Thom en Ella gingen op Basisschool
De Provenier naar school en daar
gaan zij nog steeds naar toe. ‘We
besloten om het zo te laten. Hemelsbreed zijn we maar een klein stukje
opgeschoven. Al voelt de barrière
wel wat groter door het spoor dat er
tussen zit en is de sfeer ook wel heel
anders hier. Levendiger en stedelijk.
We komen graag op de West Kruiskade. De Chinese winkels en Toko`s
zijn bijvoorbeeld fantastisch. Daar
vind je allerlei dingen die je elders
Gok, Leer & Win: Symboliek
van het Chinees Nieuwjaar
(Wijkpark het Oude Westen)
Om 14:00 uur en 16:00 uur nemen
Carla Tjon, Yuen Han Lam en Pao
Choi u mee op reis door de symboliek van het Chinees Nieuwjaar. Met
een quiz! U kunt een gokje wagen
aan ons rad met nieuwjaarseten.
Lampionnenoptocht met
Kinderkoor Prettig Weekend
(Wijkpark het Oude Westen)
Alle kinderen zijn uitgenodigd om
een lampion te komen maken (van

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (26)

De plaat
Het was in de woelige jaren 60 en 70 van de vorige
eeuw. Het Oude Westen was aan het veranderen,
van arbeiderswijk naar een wijk waar ook veel kunstenaars en studenten woonden. Dit kwam omdat
de wijk op de nominatie stond om gesloopt te worden en de huiseigenaren de huizen lieten verkrotten.
Veel gezinnen met kinderen trokken weg en de
leegstaande woningen werden tijdelijk en goedkoop
verhuurd aan studenten en kunstenaars, zonder
recht op verhuisvergoeding. Een zogenaamd ‘’huisje
onder de huurwaarde’’. Maar arbeiders, kunstenaars
en studenten werkten gebroederlijk (en succesvol)
samen in de Aktiegroep Oude Westen om de wijk te
behoeden voor de sloop.
Eén van de eerste successen van de Aktiegroep,
onder aanvoering van Gerrit Sterkman en zijn vrouw
Cor Barendrecht (oud vakbondsleiders), was in 1971.
Toen stelde de gemeente het gebouw Odeon in de
Gouvernestraat beschikbaar als wijkgebouw voor het
Oude Westen. Ter gelegenheid van de overdracht
werd een cabaretgroep opgericht onder leiding van
Jan de Waal (de sociale raadsman van de wijk), die
een aantal pakkende liedjes schreef tegen de sloop
en voor verbetering van de huizen en straten. In de
liedjes werden de huiseigenaren aangeklaagd en

werd het gemeentebestuur opgeroepen de sloop
te staken, want anders…...
De cabaretgroep bestond uit oudere en jongere
wijkbewoners, waaronder ikzelf. Onze optredens,
meestal op straat, waren een groot succes en we
kregen veel aandacht van de media en van de
politiek. De liedjes werden ook gezongen door de
Aktiegroepers zelf bij sloopacties. Vooral het lied
over de toenmalige burgemeester ‘’Wij gaan Thomassen jonassen, als ie niet wil’’ was populair.
De Aktiegroep ontwikkelde begin jaren zeventig
ook het ‘’reconstructieplan’’, waarin een schets
werd gegeven van hoe het Nieuwe Oude Westen
eruit kon gaan zien. Ook daar maakte Jan de
Waal met het OW cabaret een programma over.
Daarmee werd in de jaren daarna nog vaak en met
veel plezier opgetreden. Zelfs buiten de grenzen
van Rotterdam.
In 1973 werden de liedjes uit beide programma’s
door de firma Schaap Electro-akoestiek op de plaat
gezet met als titel: Kun je hier nog leven? Met een
hoes van Hans Abelman. De plaat was te koop in
de buurtwinkel en de opbrengst kwam ten goede
aan de Aktiegroep. Bij het twintigjarige jubileum
van Odeon als buurtcentrum in 1991 heeft een
groep bewoners de liedjes opnieuw ten gehore
gebracht. Inmiddels is de plaat helaas alleen nog

Contact met de achterburen
Ruben woont sinds juli van het
vorige jaar in het Oude Westen. Dit
is voorlopig de plek waar ze zullen
blijven wonen. De verbouwing is
bijna voorbij, de aannemers eindelijk
het huis uit en langzaam groeien ze
de buurt in. ‘We hebben vanaf het
begin dat we hier kwamen contact
met Petra van de Aktiegroep. Sinds

“De mix van deze buurt, al die
culturen die door elkaar heen
lopen, dat trekt mij ontzettend aan“

Ruben van der Laan
Geboren in Canada, grotendeels
opgegroeid in Frankrijk, door
de studie naar Delft verhuisd en
daarna werd Rotterdam de plek
waar Ruben ging wonen. Samen
met partner Lieke, zoon Thom
en dochter Ella wonen ze sinds
juli van het vorige jaar in een
van de kluswoningen aan de
Sint Mariastraat.

niet kunt krijgen. De mix van deze
buurt, al die culturen die door elkaar
heen lopen, dat trekt mij ontzettend aan. Mijn kinderen groeien
tweetalig (Frans en Nederlands) op
en zij zijn hier geen uitzondering. Ik
heb het gevoel dat het hier op een
goede manier mengt, zo ervaren
wij dat. Dat vind ik een ontzettende
rijkdom. Er is een sociaal netwerk,
maar je kunt er ook gemakkelijk los
van komen en onderdeel zijn van de
grote stad.’

kort ben ik begonnen als vrijwilliger
bij de huiswerkklas. Dat is echt heel
leuk en het is bij ons aan de overkant, dus je loopt gemakkelijk even
heen en weer.
Onze buren hebben we snel leren
kennen doordat we gelijktijdig een
kluswoning kregen. We kennen het
hele rijtje eigenlijk wel en inmiddels
woont bijna iedereen er. Door het
pleintje achter ons huis hebben we
contact gekregen met de buren van
de Gouvernestraat. De kinderen
van de twee straten spelen achter
de huizen met elkaar. In deze buurt
speelt het leven zich ook op straat af
als het mooi weer is. Deze wijk heeft
veel te bieden en wij vinden het heel
leuk om hier te zijn.’

14:00 tot 17:00 uur) en daarmee
mee te lopen in de speciale optocht.
Alle lampionnen krijgen een lampje,
dus dat wordt een prachtig gezicht.
Om 18:00 uur is de optocht in het
Wijkpark, begeleid door Rotterdams
bekendste kinderkoor Prettig Weekend.
Liggende Harp in de Wah Nam
Hong (West-Kruiskade 4)
Jingjing You zal om 14:00 en 15:00
uur een bijzonder concert geven
op de Liggende Harp, tussen het
winkelend publiek van de Aziatische
Supermarkt.
Theeceremonie in de Leeuwenhoek (West-Kruiskade 54)
Om 14.00 en 15.00 uur kunt u een
heuse theeceremonie meemaken,
uitgevoerd door Stichting Perspectief Chinezen in Nederland. U kunt
komen kijken en proeven van de
verschillende soorten thee.
Spoedcursus Mandarijn in
Mr. Beans (1e Middellandstraat 14)
Net aan het einde van de WestKruiskade zit de gezellige koffiebar
Mr. Beans. Hier kunt u van 14:00 tot
17:00 uur een beginnetje maken met
het leren van de Chinese taal Mandarijn (of uw eerdere kennis opfrissen!).
Optredens bij Holy Smoke
(Tiendplein 1a)
Op het verwarmde winterterras van
barbecuerestaurant Holy Smoke zullen twee artiesten optreden: singer
songwriter Louise Hu (15:20 uur) en
Kinderkoor Prettig Weekend (16:00
uur).

te leen bij de centrale discotheek aan de Hoogstraat.
Mocht er ergens nog een exemplaar over zijn dan
houd ik mij aanbevolen!
Corrine Oudijk

Dit is slechts een selectie van alle
festiviteiten, het geheel kunt u bekijken
op www.chinafestivalrotterdam.nl.
Alle programma-onderdelen zijn gratis
toegankelijk.
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Stadswoningen in schoolgebouw Breitnerstraat
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Hellen COLUMN
van Boven
Hij laat mij mooi in de steek en
gaat verhuizen naar Zuid. “Daar
heb je goede betaalbare woningen” zegt hij. “Waarom ga jij
ook niet verhuizen? ” Na alles
wat ik voor hem heb gedaan, ik
was als een moeder voor hem.
Ik weet nog goed dat hij vijf
jaar geleden bij mij in de buurt
kwam wonen. Mijn dochter
was toen net het huis uit. Hij
had niets, ja een te grote tv,
een tafel, twee stoelen en een
bed. En een veel te dure ziekenkostenverzekering, afgesloten
door de sociale dienst. Hij hield
veel te weinig geld over voor
zijn huur en dagelijkse kosten.
Samen met andere buren hebben we hem geholpen en zijn
huis ingericht. Met veel moeite
heb ik een andere ziektekostenverzekering af kunnen
sluiten. Regelmatig maakte hij
schulden, ik leende hem geld
en hielp hem weer om betalingsregelingen te treffen. Maar
ja, hoe kon ik het hem kwalijk
nemen, hij was nog een kind
toen hij zijn land ontvluchtte.
Hij had daar al veel meegemaakt, maar nooit geleerd om
te budgetteren. In een paar
jaar tijd heeft hij met vallen en
opstaan en onze steun zijn weg
gevonden. Hij heeft naast zijn
studie een baantje en het gaat
steeds beter met hem. Hij komt
de laatste tijd ook met leuke
verhalen bij me en niet alleen
met problemen. Altijd gezellig,
zo’n onverwachts bezoekje. En
nu gaat hij verhuizen naar een
grotere woning waar hij samen
met een vriend gaat wonen.
Die verhuizing is ook mijn eigen
schuld. Ik had hem geadviseerd
om direct een nieuwe Woonpas
aan te vragen. Waarschijnlijk is
hij net op tijd verhuisd. Door de
nieuwe Woningwet die dit jaar
is ingegaan, kunnen mensen
met een laag inkomen alleen
maar op de goedkoopste sociale huurwoningen reageren.
Hierdoor gaat het Rijk minder
kosten betalen aan huurtoeslag.
In het Oude Westen worden
nog maar zelden “goedkope” huurwoningen onder de
586,68 (1 of 2 personen) of
628.76 (3 of meer personen) te
huur aangeboden op de website van Woonnet. Ja, ik hou
van stabiliteit en deze nieuwe
Woningwet gaat daar zeker
voor zorgen. Ik verwacht niet
dat er nog veel verhuisd gaat
worden. Iedereen blijft zitten
waar hij zit. Ook al kun je de
trap niet meer op en af of woon
je te klein. Maar of ik met deze
stabiliteit nu blij moet zijn?

Het Albeda College op de hoek Breitnerstraat – Mathenesserlaan krijgt een nieuwe bestemming. In
het Gemeentemonument met cultuurhistorische waarde komen ongeveer 42 duurdere koopappartementen. Daarvoor moet het complex met een oppervlakte van pakweg 5.500m2, een ingrijpende
verandering ondergaan. Het Albeda Collega vertrekt eind van dit schooljaar. Na de zomer wordt
begonnen met de voorbereidingen van de verbouw, die naar verwachting eind dit jaar van start
gaat. Tenminste, als zeventig procent van de appartementen is verkocht. De verwachting is dat
eind 2017 de eerste bewoners hun nieuwe woning kunnen betrekken.
Klooster en school.
De eerste informatieavond op 2 december trok al veel belangstelling,
ook van omwonenden. Zij konden
vragen stellen en het ontwerp bekijken. De bijeenkomst vond plaats
in de voormalige kapel van het
gebouw, dat in het begin van de
jaren dertig van de vorige eeuw als
klooster annex meisjeslyceum werd
gebouwd door de Rotterdamse
architect Jos Magry. Hij ontwierp
in de toen populaire stijl van de
Nieuwe Zakelijkheid meerdere
gebouwen in Rotterdam, waaronder het voormalige Sint Franciscus

Gasthuis aan de Schiekade. Het
complex aan de Breitnerstraat is een
typerend voorbeeld van een roomkatholieke middelbare meisjesschool
uit die tijd, geleid door een kloosterorde. De nonnen konden vanuit hun
klooster aan de Mathenesserlaan
binnendoor naar de school. De kapel was op de eerste plaats bedoeld
voor de kloostergemeenschap, maar
vervulde ook een belangrijke rol in
het dagelijkse schoolleven. Toen de
nonnen wegtrokken, werden hun
cellen door de school voor administratieve doeleinden gebruikt. De
kapel is tot op heden in gebruik als

stilte- en studiecentrum.
“Karakter van het gebouw
zoveel mogelijk intact laten.”
Volgens coördinator Adriaan van
Waart van EGM Architecten, het
bureau dat in opdracht van de
nieuwe eigenaar TransVORM, het
ontwerp voor de transformatie heeft
gemaakt, zijn in de beginfase tal van
ideeën de revue gepasseerd. Daarvoor is intensief overleg gepleegd
met de monumenten/welstandscommissie van de gemeente. “Voor
de invulling is bijvoorbeeld ook
gedacht aan studentenhuisvesting

en aan kleine bedrijvigheid. Maar
dat bleek financieel niet haalbaar.
Uiteindelijk biedt het creëren van
deze duurdere stadsappartementen de meeste mogelijkheden om
het karakter van het pand in stand
te houden. Geheel in stijl van
de huidige bouw worden alleen
een gedeelte van de ramen aan
de Breitnerstraat naar beneden
doorgetrokken. Daarmee wordt
een eigen toegangsdeur voor een
deel van de woningen mogelijk gemaakt. De drie centrale entrees van
het gebouw komen op de plek van
de huidige toegangsdeuren en het
hoofdportaal. Binnen ondergaat het
pand een ingrijpende verandering,
waarbij de oorspronkelijke elementen zoals dakbalken en sierstukken
zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de nieuwbouw. Dat biedt de
mogelijkheid om unieke appartementen te maken met elk een eigen
stijl en indeling. Er komen ook liften
in het gebouw en balkons aan de
achtergevel aan de zuidzijde. Het
binnenterrein wordt ingericht voor
parkeerplaatsen, een gemeenschappelijk tuin en eigen tuinen voor de
bewoners op de begane grond. De
bestemming van de kapel staat nog
niet helemaal vast, waarschijnlijk
komen hierin ook appartementen”.
Om omwonenden en belangstellenden op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen zal over enkele
maanden weer een informatiebijeenkomst plaats vinden. Ook zijn
de ontwikkelingen te volgen op de
Facebookpagina ‘De Rotterdamsche
School’.

... met het laatste nieuws over het wel en wee in het Oude Westen

Donderdag 18 februari 19.30-22.00
Op het Aktiegroepcafé komen wijkbewoners en
wijkprofessionals bij elkaar om bijgepraat te worden over
nieuwtjes en discussies in het Oude Westen. Voor deze gelegenheid worden de twee zalen van de buurtwinkel en de school
omgetoverd tot een sfeervol café. Het programma begint altijd met de
poppenkast met Toos en Koos en het voorlezen van een verhaal van Toon
Tellegen door Heleen Flier. Dan klimt iemand op de zeepkist voor een column over het Oude Westen en volgt de talkshow met Paul Claessens. Na de pauze
met een gratis drankje komt tante Leeuwina op. Zij zorgt voor de olijke noot,
maar altijd met een duidelijke boodschap.

Wat betekent de Aktiegroep voor de wijk?

Buurtwinkel
Oude Westen
Gaffelstraat 1-3

De afgelopen jaren gingen diverse gebouwen dicht waar bewoners elkaar konden treffen.
Nu wordt ook de toekomst van de Buurtwinkel onzeker. Het nieuwe gemeentebeleid voorziet
niet in huisvesting van bewonersorganisaties. Dat zou betekenen dat we het pand aan de
Gaffelstraat zouden moeten verlaten. En waar naar toe? Dat weet niemand!
De toekomst van de Aktiegroep is nauw verbonden met goede huisvesting. Wat moet de
Aktiegroep zonder een plek waar alle activiteiten, mensen en initiatieven kunnen samenkomen.
Ook de toekomst van onze professionele ondersteuning (Petra en Natalie) is onzeker.
De Aktiegroep is niet alleen bewonersorganisatie, zij voert ook tal van welzijnstaken uit.
Waar dat deel van onze begroting ondergebracht moet worden, is onbekend.
In dit Aktiegroepcafe willen we een start maken met het zeker stellen van de toekomst van de
Aktiegroep door met elkaar te praten over de betekenis van de Aktiegroep voor de wijk en wat
er voor nodig is om dit overeind te houden. De afgelopen jaren konden we door aktievoeren
steeds op het allerlaatste moment een tijdelijke oplossing regelen met de (deel)gemeente.
De tijd van tijdelijke oplossingen is echter voorbij. In 2016 zullen de zaken voor de komende
jaren geregeld gaan worden.

Kom dus donderdagavond 18 februari naar de Buurtwinkel. Kom op tijd,
want het is meestal druk. De deur is om 19.00 open. Dit keer heeft het
Aktiegroepcafé ook nog een bijzondere verrassing die je niet mag missen.

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Empowerment
Sollicitatietraining

Jongerencoaches
voor vragen van en over jongeren

Deelnemers Empowerment Sollicitatietraining, Suzette Thielman (projectassistent Participatie), Regina Efila (trainer)).
Sinds 2014 geef ik wekelijks de empowerment sollicitatietrainingen
aan de Kipstraat. De kracht van de interactieve training ligt in het
versterken van de eigenwaarde waardoor mensen meer in zichzelf
gaan geloven en de strijd aandurven met andere werkzoekenden.
Door het volgen van de training verminderen onzekerheden over het
eigen kunnen. Deelnemers staan letterlijk sterker in hun schoenen.
En in nette kleding. Een gedeelte van de training doen we in kleding
die geschikt is voor sollicitaties. Daarom is een bezoek aan Dress for
Succes standaardonderdeel van de training.

Een terugblik van cursiste Nadia
“Ik vond de sollicitatietraining heel leerzaam; en ik zou hem iedereen
aanraden die wil leren om goed te kunnen solliciteren. Ik heb geleerd
hoe je je moet focussen op wat je wilt bereiken en wat je moet doen
tijdens een sollicitatiegesprek. Ik weet nu ook beter hoe ik mezelf moet
presenteren en hoe ik mij moet gedragen bij een sollicitatiegesprek.
Door de vele rollenspelen die we moesten doen, heb ik ook veel geleerd van andere cursisten; door naar hen te kijken en door te luisteren
naar hoe zij over dingen denken. Ook van de vragen van anderen heb
ik veel geleerd.
Als afsluiting van de training zijn wij met de hele klas naar Dress For
Succes gegaan. De persoonlijke aandacht die ik daar kreeg, was echt
leuk. De verkoopsters namen echt de tijd om mij representatief, netjes,
verzorgd en goed te kleden. Door alle adviezen weet ik nu welke
kleding mij het beste staat en wat ik het beste aan kan doen voor een
sollicitatie. De training en Dress For Succes hebben mij geholpen om
een begin van een goede toekomst te creëren. En ik heb er best veel
van opgestoken.”

Aanmeldingen
Wilt u ook deelnemen aan mijn training? Dat kan, u moet dan wel
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• U ontvangt een uitkering van de gemeente Rotterdam
• U moet een tegenprestatie leveren in het kader van de
Participatiewet.

De jongerencoaches van WmoRadar
kunnen ondersteunen, meedenken en
doorverwijzen op het gebied van school,
werk en stage. Hoewel wij ons werk
met minder mensen moeten doen dan
voorheen, brengen wij nog steeds onze
werkuren zoveel mogelijk in de wijken
van het centrum door, zowel doordeweeks als in het weekend. Met name in de
namiddag en avond. Daarmee proberen
wij overlast te verminderen en op de
lange termijn gedragsverandering bij de
jeugd te bewerkstelligen.
Heeft u vragen over de jeugd, of zoeken
jongeren een bijbaan, stage of zijn er problemen met school, neem vooral contact
met ons op! Wij zijn te bereiken op 010
485 58 98 of Ingmar i.elias@wmoradar.nl,
Ibrahim i.tokmak@wmoradar.nl en Abdes
a.berrag@wmoradar.nl.
Mocht u overlast ervaren van jongeren,
dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de wijkagent of 14010 bellen.

Ibrahim Tokmak en Ingmar Elias

Basis computertraining
Het is een basiscursus, maar er is ook
ruimte voor individuele vragen die
misschien wat technischer zijn dan:
“Hoe stel ik een brief op in Word, of
hoe kan ik een spelletje spelen op de
pc?”

Deelnemers basis computertraining
Bent u bang voor de computer, heeft
u het gevoel dat iedereen alleen
maar bezig is met de smartphone en
dat u er helemaal niets van begrijpt?
Dan is de basis computertraining
vast iets voor u!

U kunt zich aanmelden voor deze basis computertraining indien u aan de
volgende twee voorwaarden voldoet:
• U ontvang een uitkering van de
gemeente Rotterdam;
• U moet een tegenprestatie leveren
in het kader van de Participatiewet.
Deze laagdrempelige training wordt elke
vrijdag door twee zeer gedreven trainers
gegeven met een gedegen achtergrond
in de ICT. Met veel passie hebben zij een
klas van negen bijstandsgerechtigde
deelnemers les gegeven. Ze hebben nu
aangegeven ruimte te hebben voor een
nieuwe klas.

Aanmeldingen
Mailen naar: s.thielman@wmoradar.nl
Bellen naar Suzette Thielman op
010-4855898
Postadres: Wmo Radar t.a.v.
Suzette Thielman
Kipstraat 37, 3011 RS Rotterdam

Regina Efila, trainer

Project Z: ‘Elk kind een zwemdiploma’
Op 9 december hebben we tijdens het STADSGESPREK in wijkgebouw Kipstraat met vertegenwoordigers van scholen, gemeente en zwemorganisaties
gesproken over (school-)zwemmen en zwemles
voor kinderen. Is er genoeg water in Rotterdam
Centrum voor zwemles? Hoe houd je zwemles
betaalbaar? Hoe betrek je ouders bij zwemprojecten? Wat is de rol van de gemeente en de rol van de
samenwerkingspartners?
Tijdens het Stadsgesprek werd ook het boekje In Het
Diepe: Elk kind een zwemdiploma uitgereikt.
Hierin staat beschreven hoe en waarom in project Z
betaalbare zwemlessen werden aangeboden; met
verhalen van ouders en kinderen, en de betrokken
professionals.
Safae Albraymi (8 jaar) overhandigde het boekje aan de
directeur van Sportsupport.
Er werden ideeën uitgewisseld over de continuering
van project Z. Betrokken ouders in de wijk zullen een
grote rol gaan spelen om betaalbaar zwemles voor
kinderen in het zwembad Oostervant te behouden.
Onder andere zullen zes ouders een zwemopleiding
volgen om in de toekomst zelf zwemlessen te geven

in het bad. WmoRadar zal haar taak overdragen aan
de oudercommissie van het Oostervant die Project-Z
verder zal oppakken.
Meer informatie over het zwemproject is te vinden
op: www.wmoradar.nl (elk kind een zwemdiploma) of
neem contact op met Hanan Maazouzi, buurtcoach
WmoRadar, h.maazouzi@wmoradar.nl

‘Ouders
in actie’ op
zoek naar
POWERvaders
“Ouders in actie” is een programma waarin ouders met elkaar
spreken over de opvoeding van
de kinderen. Gesprekken tussen
ouders onderling vormen de
meest basale vorm van opvoedingsondersteuning. De praktijk
leert ons dat deze vormen van
informele gespreksvoering een
positieve opvoedingsbeleving bij
ouders creëert. Ouders worden
bewuster van hun eigen rol en
verantwoordelijkheid en krijgen
inzicht in wat ze kennen en kunnen.

Momenteel zijn er 14 moeders
als “Ouder in actie” actief in de
wijk. Zij dragen er zorg voor
dat moeders elkaar in de wijk
ontmoeten en organiseren
diverse opvoedthema’s waarover
moeders met elkaar in gesprek
gaan. Maar vaders spelen natuurlijk ook een grote rol in de
opvoeding. Daarom wil “Ouders
in actie” extra aandacht vestigen
op de vaderrol en zijn we op zoek
naar vaders die middels opvoedbijeenkomsten een bewustwordingsproces op gang willen
zetten bij vaders.
Ben jij zo’n POWER-vader die zich
wil inzetten als “Ouder in actie”
en hiermee een bijdrage wil leveren aan het opvoedklimaat van
het Oude westen? Meld je dan
aan bij Salima Dchar, te bereiken op 06 2155 0600 of via mail
s.dchar@wmoradar.nl.
Natuurlijk kunnen ook moeders
zich aanmelden.

Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek

Nieuws

Groot activiteitenaanbod
Heeft u als 55 plusser
moeite met koken
of er soms gewoon
geen zin in?
Dan kunt u bij ons de
VERSE MAALTIJDEN
bestellen va.€4.05
(Surinaams op
donderdagen). Deze
kunt u zelf ophalen of
Geen maandelijkse activiteitenkalender ontvangen in uw brievenbus ze worden bij u thuisgebracht.
maar bent u er toch benieuwd naar? Info: Michel v/d Wal
Of een andere vraag over de deelna- tel: 010-436 14 88
me aan activiteiten in ons Ontmoetingscentrum in De Leeuwenhoek of Iedere woensdag komen Surinaamse dames bij elkaar voor gezamenin De Müllerpier - Delfshaven?
lijke thema activiteiten.
Bel of mail naar Wicky: 010-436 14
U bent van harte welkom in deze
88 (di. t/m vr.) e-mail:
Surinaamse (55+) club, op woensvfilipovska@stichtinghumanitas.nl
dagen van 11.00 tot 15.00uur.
Heeft u vragen over dementie:
U kunt bellen Sharmila Manorma Voor meer informatie kunt u bellen
naar: Morena Fonseca – begeleider
– case manager- op maandagen
Surinaamse groep.
tel: 010-436 14 88
In het Ontmoetingscentrum in De
Leeuwenhoek is er een groot aanbod aan verschillende activiteiten
waar u aan mee kunt doen, maar
u kunt ook zomaar binnenlopen
en een kopje koffie/thee (€1.10)
drinken, de krant lezen, een praatje
maken, hapje eten e.d.

Agenda februari+maart 2016
Iedere woensdag 10.00 tot 15.30 is er verkoop.
Bezoekers van 55 plus mogen komen genieten op de
woensdagmiddag vanaf 14.00 uur van de muziek van o.a.
DJ John.
Vergeet onze borrelbingo niet!
Op de vrijdagmiddag om 14.00: €1.50 per plankje, met hapje
en een drankje
.

Zaterdag 6 februari van14.00 tot 15.30 wordt er
Chinees nieuwjaar gevierd.
Woensdag 24 februari is er de gehele dag Vlooienmarkt,
zie de posters.
Zondag 21 februari van 14.00 tot ca. 15.30 uur is er
Bruin Café met Michel Coenen.
Zondag 28 februari van 14.00 tot 15.30 uur is er Bruin Café
met de Tiny Little Big-band.

Ruimte huren?

U kunt op zaterdag en zondag
(eventueel maandag t/m vrrijdag) in
de avonduren) een ruimte huren voor
verschillende bijeenkomsten, thema
avonden e.d. Meer info:
Morena Fonceca 010 4361488.

Zondag 6 maart van 14.00 tot 15.30 is er Bruin Café met Elly
Lockhorst. Bezoekers van 55 plus zijn van harte welkom voor
het luisteren (en meezingen en dansen, samen met onze
bewoners.)
Iedere dinsdagmiddag vanaf 13.00 staan we klaar om met u de
boodschappen te halen met de bus van de Leeuwenhoek tegen
een betaling van €3.50. Meer info: de Leeuwenhoek
010 4361488

Tot ziens in de Leeuwenhoek!
Activiteitenbegeleiders Nelly, Rini en Asha
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Rotterdammers mogen kiezen:

‘Meer of minder’ betaalbare huurwoningen
Let op bij het gebruiken van
je smartphone dat je alleen op
het internet gaat als je gebruik
kunt maken van gratis wifi.
Anders ben je afhankelijk van
de interbundel die je hebt. Ga
hier niet over heen! Regelmatig
komt het voor dat mensen hier
geen erg in hebben. Je kunt
dan voor hoge internetkosten
komen te staan. Bij het bekijken van filmpjes of het spelen
van spelletjes op Facebook komen vooral kinderen en jongeren in de problemen, maar ook
volwassenen gebruiken nog
wel eens de verkeerde toets.
Nog even het spelletje afmaken
en dan een rekening krijgen
van € 300,- Voor kinderen en
jongeren waar je zelf de kosten
voor betaalt is het sowieso
beter om een prepaid abonnement af te sluiten.

In de afgelopen vijftien jaar zijn
er 30.000 betaalbare woningen
verdwenen in onze stad en ook de
huren zijn in rap tempo gestegen.
Terwijl veel huurders de eindjes
aan elkaar moeten knopen, wil
het stadsbestuur nog eens 20.000
woningen slopen of in de verkoop
doen. Voor veel Rotterdammers
wordt wonen in hun stad onbetaalbaar. En onhaalbaar, want de
wachtlijsten voor een nieuwe of ge-

schikte woning stijgen van vier naar
acht, naar zelfs tien jaar! Genoeg is
genoeg vinden de huurdersverenigingen en de Socialistische Partij.
Om Rotterdammers de mogelijkheid
te geven om zelf te kiezen of
Rotterdam ‘meer of minder’
betaalbare woningen nodig heeft,
hebben ze een stedelijk referendum
aangevraagd. Een stedelijk referendum wordt alleen georganiseerd bij

Wilt u meer weten, kom dan
naar het Aktiegroepcafé op
18 februari.
Vanaf half februari kunt u in de
Buurtwinkel uw handtekening
zetten om de referendumaanvraag
te ondersteunen.

Wie zondagmiddag
20 december door
de Gouvernestraat
liep, werd warm
onthaald op allerlei
lekkers. Tegenover
het nieuwe KINO
hadden bewoners een tafel met
bara’s, oliebollen,
salades, fris en koffie
neergezet. Op die
manier wilden ze
kennis maken met
de buren. Ook de
toevallige passanten
konden mee-eten.

STADSGELUIDEN
STRAAT(BLOEM)LEZING

ROBERT TAU

URIEL
MATAHELUMUAL film

GELUIDEN VAN ISTANBUL

ELIF SHAFAK
gelezen door SERDAL
SERTDEMIR

SERHAT AYDOGAN
baglama & zang

ROUTE PÉRÉFÉRIQUE

STEPHAN KEPPEL
& NEELTJE
TEN WESTENEND

HARRY DE WIT &
GUUSJE INGEN HOUSZ
compositie

ZOENEN IN DE STAD

ARNOLD
REIJNDORP

Verzameld door
Atelier Herenplaats — Jaco Kranendonk

De eerste handtekeningenactie start
begin februari, op het moment dat
het college met zijn nieuwe Woonvisie-document komt. Alle hulp van
ons, Oude Westenaren, is nodig om

dit voor elkaar te krijgen.

Smullen met de buren

puntkomma muziek

TRIO
YES DARLING

TALENKAKOFONIE
Regie

KIRA BAHNERTH

ROEL POTHOVEN
electronica

INGEKADERDE HECTIEK

GESCHILDERDE
STADSIMPRESSIES
Aansluitend: BEZOEK

MEGHRIG GARABEDIAN
qanûn

BARBARA VARASSI piano

ATELIER HERENPLAATS

ZONDAG
14 FEBRUARI, 14 — 17 UUR
TOEGANG € 5
Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam

voldoende steun uit de bevolking.
Bij de eerste aanvraag moeten 1000
kiesgerechtigde Rotterdammers de
aanvraag ondersteunen. Bij de vervolgaanvraag zijn 10.000 handtekeningen nodig.

www.leeszaalrotterdamwest.nl
www.twitter.com/leeszaalwest
www.facebook.com/leeszaalrotterdamwest

Rechtstreekx van de
boer in Odeon
Sinds januari kunnen in Odeon
boodschappen worden opgehaald.
Niet zomaar boodschappen, maar
etenswaren die door boeren en kwekerijen uit Rotterdam en omgeving
worden geleverd. Fruit, groentes,
vlees, vis, melkproducten, brood,
sappen, koffie/thee, kruiden. Dat
werkt zo: je meldt je aan bij www.
rechtstreex.nl. Je gaat op die site
naar afhaalpunt Odeon, Gouvernestraat, en je kiest de producten die
je wilt hebben. Bijvoorbeeld Elstar
appels van fruithandel van Os in Papendrecht. Die zijn op het moment
dat ik dit stukje maak 95 cent per
kilo. En Bintje-aardappels van de
familie Klompe in Mijnsherenland,
Verveine-thee van Rotterdamse Munt
in Feijenoord, en boerenkaas van
Kaasboerderij Booij in Streefkerk.
Er is veel keus in verschillende prijsklassen, maar je moet wel vooruit
plannen. Op vrijdag 18 uur komt de
nieuwe weekfolder uit en bestellingen moeten dan voor maandagochtend 10 uur geplaatst zijn. Op donderdag van 10.30 – 15.30 en vrijdag
van 8.00 tot 15.30 uur kan je dan je
boodschappen ophalen en betalen.
Die afhaaltijden zijn misschien ook
niet voor iedereen handig, maar dat
zijn de schooltijden van de leerlingen
die deze afhaalwinkel runnen; onder
begeleiding van Esther van Loenen.
En ze kunnen ook bezorgen.
De leerlingen
Op de foto staan Jan en Zineb van
VSO-school de Hoge Brug, een
school voor zeer moeilijk lerende
leerlingen. Ze hebben net een klant
geholpen. De bestellingen bij elkaar
gezocht, in een
doos gedaan,
en afgerekend.

Zineb liet mij binnen, Ian vroeg of ik
wat wil drinken en bracht koffie. Een
gratis kopje koffie of thee hoort bij
de standaard-service van het huis.
Ian kan ook precies uitleggen
waarom ik voortaan mijn boodschappen via Rechtstreex zou
moeten kopen. Normaal gaat je
groente bijvoorbeeld langs twee
verschillende plekken voordat het
in de winkel ligt, vertelt hij. Omdat
de spullen er veel langer over doen,
worden er soms allerlei dingen aan
toegevoegd om te zorgen dat ze
goed blijven. Dat heb je allemaal
niet als ze rechtstreeks van de boer
komen. Die tussenhandel pikt ook
een flink stuk van de verdiensten in.
Dus voor de boer is verkopen via
Rechtstreex ook gunstiger, denk ik
daar nog bij. Tegelijkertijd is het wel
gek om op deze manier boodschappen te doen in een wijk waar zo’n
grote variëteit aan winkels is, en de
markt op loopafstand. De leerlingen
gun ik echter wel een stel klanten en
daarmee wat levendigheid erbij. De
grote zaal staat vol met springapparatuur voor de free runners, er is
een karategroep, paaldanseressen
en er wordt crossfit gegeven, maar
die mensen komen meestal pas als
de winkel dicht is en de leerlingen
al weer naar huis zijn. Afhaalpunt
Odeon zit in de testfase. Dus als je
wel wat ziet in de Rechtstreex-filosofie en deze leerlingen een leuke en
zinvolle werkervaringsplaats gunt,
ga het snel eens uitproberen.

pag 7 Buurtkrant Oude Westen

Burgemeester
Ene Frénk van der Linden heeft een
programma gemaakt over burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en
dat is afgelopen december uitgezonden. In dat programma heeft Frank
(want laten wij die man maar bij zijn
gewone naam noemen) trachten
duidelijk te maken dat Aboutaleb

‘twee gezichten’ zou hebben. Dat
heeft blijkbaar nogal wat commotie
veroorzaakt, zoals onder andere
blijkt uit een pagina daarover die
op Internet Explorer van de site is
gehaald. Opvallend is dat je over dit
vreemde verhaal niets meer hoort.
De eerste commotie acht ik zeer be-

Café NL breidt uit
In Café NL, op elke dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur in de Leeszaal,
praten nieuwkomers met ervaren Nederlandstaligen om te oefenen in het spreken van Nederlands en gelijk hun kennis van Nederland te vergroten. Vanwege toenemende belangstelling start Café
NL vanaf 6 februari met een zaterdageditie van 14 tot 16 uur. Een
gesprek met Elise den Os, de drijvende kracht van Café NL.

Anderhalf jaar geleden klopte Rianne
Polak, vrijwilliger/taaldocente bij
Vluchtelingenwerk, bij de Leeszaal
aan. Ze zocht een plek waar haar
cursisten hun Nederlandse spreekvaardigheid kunnen verbeteren door
‘gewone gesprekken’ te voeren met
ervaren Nederlandstaligen. Samen
met een groepje vrijwilligers van de
Leeszaal bedacht ze Café NL: een
plek (de Leeszaal), een tijd (dinsdag
van 17 tot 19 uur) en een formule
(ongeorganiseerde gesprekken). De
eerste bezoekers waren cursisten
van Rianne en wat vrijwilligers uit
haar netwerk. In januari vorig jaar
organiseerden zij – geholpen door
de programmagroep Doorvertellen
van de Leeszaal - een bijzondere
Syrië-middag. Momenteel komen er
wekelijks op dinsdag tussen 25 en
50 mensen en ontstaan van daaruit
weer nieuwe initiatieven.
Elise den Os (31) is sinds maart vorig jaar de drijvende kracht van Café
NL. Ze woont bij de Leeszaal om
de hoek en was al taalcoach. Haar
beroepsmatige kwaliteiten, ze is
fotografe en communicatie-adviseur,
hebben zeker bijgedragen aan de
groei van Café NL. Ze onderhoudt
bijvoorbeeld een – veelbezochte
– facebookpagina. Maar de basis
is haar enthousiasme en gedrevenheid. Wat drijft deze drijvende
kracht en wat zijn haar toekomstplannen voor Café NL?
Communicatie–taalontwikkeling
‘Ik ben opgegroeid in Hellevoetsluis, in een gezin waar geregeld
pleegkinderen werden opgevangen.
Mijn moeder had in kinderhuizen
gewerkt en stelde toen ze zelf
kinderen had haar eigen huis open
als crisisopvang. Na het VWO ben
ik aan de Vrije Universiteit Brussel
gaan studeren. Ik wilde heel graag
naar het buitenland, maar vanwege
de slechte gezondheid van mijn
moeder niet te ver weg. Ik ben daar
begonnen met communicatiewetenschappen, daarna overgestapt
naar sociologie, en die studie heb
ik afgemaakt aan de Erasmus Universiteit. Ik woon hier sinds 2010.
Een baan vinden als sociologe is
niet makkelijk. Ik heb allerlei soorten
werk gedaan om geld te verdienen:

fotografie-opdrachten, horeca, websites bouwen, folders ontwerpen,
backstage-medewerker bij festivals.
Ik doe nog steeds veel verschillende
dingen, ik ben echt een duizendpoot, maar er zit nu meer lijn in:
fotografie en communicatiewerk. En
daarnaast taalondersteuning. Een
taal leren is voor mij verbonden met

grijpelijk, want het gehele programma was in feite opgehangen (en nog
verkeerd ook) aan de befaamde ‘rot
toch op’-uitspraak van Aboutaleb. Je
kunt van mening verschillen over de
vraag of dit een gelukkige uitspraak
was, maar om daaruit de conclusie
te trekken dat iemand twee gezichten heeft, lijkt wat ver gezocht. En
wat dan nog, als iemand meerdere
gezichten zou hebben voor meerdere
functies in de samenleving? Zo lang
het een niet conflicteert met het

Bibliotheek Delfshaven.’
‘Café NL is in de eerste plaats een
ontmoetingsplek, waar bezoekers
zich veilig, welkom en op hun
gemak voelen. Waar nieuwe medelanders uit hun sociaal isolement
kunnen komen, zichzelf kunnen
laten zien en zich kunnen ontwikkelen richting een nieuw bestaan
in Nederland. Ze kunnen er de
Nederlandse taal oefenen. We
hebben momenteel acht vaste en
vier losse vrijwilligers. Voor mensen
die net met taalles zijn begonnen,
zijn er woorspelletjes en praatmateriaal. Soms maken we uitstapjes,
bijvoorbeeld naar de film, en dat
laten we dan zoveel mogelijk de
nieuwkomers organiseren. Nebras,
een jonge Syrische architect, heeft
onze tweede ‘stadstoer’ georganiseerd. Een excursie langs gebouwen
en plekken in Delfshaven die hij interessant vindt, zoals het Justus van
Effenblok, het Dakpark, Historisch
Delfshaven en Le Medi.’

ander is het mijn business niet
Voor mij heeft onze burgemeester
één, duidelijk en prima gezicht; dat
van bestuurder van de stad en ik vind
dat onze stad in zijn algemeenheid
uitstekend bestuurd wordt. Voorbeelden? Het openbaar vervoer functioneert uitstekend. Op Nieuwjaarsdag
liepen de mannen van de ROTEB onze
straat al weer schoon te maken. Het
imago van Rotterdam is internationaal gezien bijzonder positief, vooral
voor zijn vooruitstrevende, moderne

De geitjes
hebben een naam!
De nieuwe geitjes in de dierenhof
hoeven niet meer naamloos door
het leven. De jury heeft een keuze
gemaakt uit de vele ingezonden
namen. De winnende namen zijn
Rosie (voor het zwarte geitje) en
Daisy (voor het blonde geitje) en
ze zijn bedacht door de tienjarige
Stacey uit de Gouvernestraat.
Met dank aan iedereen die heeft
meegedacht over de namen voor
de geitjes!

DREAM-LOOK-WORK
Een kunstwerk tussen
atelier en stad, tussen
droom en werk

Bijvoorbeeld in Beverwaard
De laatste maanden groeit Café NL
hard, door de promotie-activiteiten
van Elise en doordat bezoekers weer
andere mensen meenemen. Café
NL is een voorbeeld geworden voor
mensen die elders in Rotterdam zo’n
ontmoetingsplek willen realiseren.
‘We kunnen met onze kennis en
ervaring helpen, bijvoorbeeld bij het
inrichten van een ontmoetingsplek

Ontwerpbureau Foresti maakte
voor het ateliergebouw in de
Drievriendenstraat een gevelbeeld,
bestaande uit negen lichtboxen,

Bloemen
in februari

Elise den Os
communicatie en met jezelf ontwikkelen. Ik had in Brussel al bijlessen
Nederlands gegeven; dat heb ik hier
weer opgepakt. Ik heb geen officiële
bevoegdheid. Daarvoor moet je een
lerarenopleiding hebben gevolgd,
plus een gespecialiseerde opleiding
voor lesgeven in Nederlands als
tweede taal. Ik haal mijn methodische en didactische kennis van websites en uit boeken. Ik ben erg van
zelfstudie en zelf ontdekken. Behalve
bij Café NL ben ik als coördinator en
taalcoach betrokken bij de taalcafé’s
van de Centrale Bibliotheek en de

in Beverwaard, maar je kunt Café
NL niet zomaar kopiëren. Het succes
hier hangt samen met de Leeszaal.
Bezoekers vinden het een fijne
plek, door de warme en informele
inrichting, de ontvangst door de
gastvrouwen en gastheren, maar
ook door de boeken. Ze nemen
steeds vaker boeken mee. Daarom
gaan we om te beginnen Café NL
hier uitbreiden.
Vanaf 6 februari zijn we ook op
zaterdag van 14 tot 16 uur ‘open’.
Vrijwilligers die mee willen helpen, zijn van harte welkom.’

architectuur. En sociaal gezien is Rotterdam, met zoveel mensen van totaal
verschillende komaf, bijzonder rustig.
Dat hebben wij mede te danken aan
onze burgemeester en ik zou die man
met geen andere burgemeester van
een grote stad in Nederland willen
ruilen en al helemaal niet met die van
Den Haag. Om het op zijn Rotterdams
te zeggen; ‘Frank, pleurt toch op met
jouw twee gezichten’!

In de tuin is het nog “wintertijd”. Niet echt een tijd voor
bloemen. De eenjarige bloemen
van vorige zomer zijn volledig
verdwenen, de vaste planten
slapen onder de grond, de
bloembollen laten nog even op
zich wachten. Bomen en struiken hebben op een paar na al
hun bladeren verloren: een kale,
dorre boel in de tuin. Of toch
niet helemaal? Er zijn bloemen
die de winter trotseren en zich
in januari en februari op hun
mooist laten zien.
Enkele soorten bloembollen zijn
er vroeg bij en steken al vroeg
hun kopjes boven de grond.
Sneeuwklokjes (Galia) bijvoorbeeld doen hun naam eer aan
en bloeien zelfs in de sneeuw.
Je kunt sneeuwklokjes ook beter

met twee zijden, dag en nacht.
Gezien vanaf de West Kruiskade
een afbeelding met als referentie de
beeldende kunsten; het werkterrein
van de hier in het pand werkende
kunstenaars. Te zien zijn o.a. passie
en overgave, de Mona Lisa die ons
aan blijft kijken en het perfecte
evenwicht tussen ratio en emotie
in de Laocoön sculptuur. Verder
de ziggurat als toren van Babel,
symbool van het zoeken naar het
hogere en tegelijkertijd valkuil van
de hoogmoed.
Aan de tegenkant een oplichtend
venster, gebaseerd op de nachtelijke inkijk in musea en ateliers. Zo
is onder andere Museum Boijmans
te zien, met het werk van Joseph
Beuys, een blik op nachtelijk Tate
Modern en het atelier in Dessau
waar Wassily Kandinsky ooit werkte.
De verticale tekst verdeeld over de
twee verdiepingen geeft informatie
over de functie van het pand, en
geeft het een naam: SKAR PAND
DRIEVRIENDEN.

bloeiend of direct na de bloei
planten, want de bolletjes drogen heel snel uit. Winterakonieten (Eranthis hyemalis) zijn ook
al in januari/februari van de
partij met vrolijke gele bloemetjes. Ze zijn niet erg groot, maar
breiden zich soms erg goed uit,
kunnen tegen de schaduw en
houden van vocht. Je plant de
bolletjes in september: onthouden voor volgend jaar!
De meeste struiken zijn kaal
geworden in de herfst, maar
de Toverhazelaar (Hamamelis
mollis) verrast je met volop gele
bloemen op zijn kale takken. En
naast geel zijn er ook toverhazelaars met oranje en rode
bloemen. Een andere struik die
goed tegen de winter kan en
bloeit van december tot februari is de Viburnum bodnantense.
Maar ook de balkonbakken
hoeven niet kaal op het voorjaar
te wachten. Misschien heb je
er winterviolen in geplant, die
bloeien de hele winter door.
En anders zijn er nu, in de loop
van februari alweer sleutelbloemen te krijgen, die met hun
zuurstokkleurtjes je bloembakken kunnen opvrolijken. Plant
er snel wat bakken mee vol en
geniet van een voorproefje van
het voorjaar!
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Koﬃe Voor Geluk verspreidt geluksmomentjes en maakt daarmee de wereld een beetje mooier.
Voor deze artikelenreeks is Koﬃe Voor Geluk elke keer op een andere plek in het Oude Westen
te vinden. Dit keer zijn we in Wijkpark het Oude Westen. Het is de laatste keer dat Koﬃe Voor
Geluk haar verhalen deelt in deze buurtkrant…

Vuur en choco
Voordat het donker wordt, willen we alles
neergezet hebben. Willem, een vrijwilliger van
het wijkpark, helpt ons bij het maken van de
thee en koﬃe. Het Dierenhof is onze uitvalsbasis. Willem helpt ook bij het aanmaken van
het vuur. Onze vuurkorf geeft meteen een
extra ﬁjne sfeer en gezelligheid. Ellen is druk
met het verwarmen van de chocomel op een
campinggasstelletje. Haar moeder Yvonne, die
ook Koﬃe Voor Geluk organiseert, helpt mee.
Wilma, de supervrijwilliger van het Wijkpark
komt aanﬁetsen. ‘Gaat alles goed hier? Ik kom
zo weer terug hoor. Maar ik ga eerst even een
kerstboom kopen.’
Voorlezen
De kerstlampjes zijn opgehangen, het vuurtje
brandt bijna. Het is een prachtig gezicht als je
aan komt lopen. De schemer zet al in. Sarah,
de dochter van het echtpaar van eethuis Habibi komt aan met een vriendinnetje en twee

Marshmallows
Sarah heeft twee verhalen meegenomen. Ze
wil eerst wachten op wat meer bezoekers. De
aanwezige kinderen vermaken zich intussen
met Marshmallows die boven het vuur worden
gesmolten en vervolgens worden opgegeten.
Een oudere Surinaamse dame die met een
boodschappenkar langsloopt, nodigen we uit.
Ook de man die op een bankje even verderop
zit, sluit aan. Hij herhaalt dezelfde vraag een
paar keer: ‘Mag ik hier nu gaan zitten?’ Hij
gaat naast de Surinaamse dame zitten. Verder
zegt hij niet veel, maar hij lijkt erg te genieten.
De twee luisteren aandachtig naar de verhalen
van Sarah. Ook de andere bezoekers zijn al
snel muisstil.
Er schuiven vandaag weer veel mensen aan.
Een stel drinkt een kopje choco mee en twee
jonge mannen uit Kroatië gaan enthousiast
aan de slag met de marshmallows die in de
chocomelk gedoopt worden. Maurice, een
bekende van Madelon, komt langs. ‘Ik kom
net van mijn werk en ben op weg naar huis. Ik
zag ineens het bord. Wat toevallig, leuk om er
een keer bij te zijn!’ Wilma, die inmiddels haar
kerstboom thuis heeft gebracht en is teruggekomen zegt: ‘Ik volg de verhalen altijd in de
krant. Het lukte tot nu toe niet om
te komen. Dus ik ben blij dat ik het
nog een keertje mee kan meemaken.’
Een spel
Het begint al aardig donker te worden. Het beeld van de Reus van Rotterdam geeft een prachtige schaduw
tegen het gebouw ernaast, de Chinese supermarkt. Een groep studenten
van de Willem de Kooning Academie
arriveert. Voor een opdracht hebben

zij een spel
ontwikkeld om
mensen aan te
moedigen samen
evenementen te
organiseren. Zij
hadden over Koﬃe
voor Geluk gelezen
en wilden het spel
tijdens de koﬃe uitproberen. Ze stellen zich voor aan de
bezoekers en leggen uit wat de bedoeling
is met de bouwstenen en de kaart. Intussen
leest Sarah haar verhalen nog een keer voor.
Allerlaatste keer
Het is de laatste keer dat we Koﬃe Voor
Geluk voor Buurtkrant het Oude Westen
hebben georganiseerd. We hebben in ander-

half jaar tijd een prachtige reis langs allerlei
plekken door het Oude Westen gemaakt en
we hebben onze verhalen mogen delen. Wat
was dit een warme en sfeervolle afsluiting!
Echt een feestje, midden in Wijkpark! We
willen hierbij iedereen hartelijk bedanken
voor de bijdragen aan de verhalen voor deze
Buurtkrant.
Doe jij ook Koﬃe Voor Geluk?
Wees gerust, in het Oude Westen gaan we
wel gewoon door met Koﬃe Voor Geluk
hoor. In de lente kun je ons, net als altijd,
tegenkomen op straat. We schrijven er alleen geen artikelen meer over. En natuurlijk
kun je zelf ook Koﬃe Voor Geluk organiseren
‘Doe jij ook Koﬃe Voor Geluk’ gaat volgend
jaar namelijk het hele Oude Westen veroveren! Heel eenvoudig kun je zelf een keer
Koﬃe Voor Geluk organiseren. Wil je dit een
keer doen? Mail naar Ellen: ikdoekoﬃevoorgeluk@xs4all.nl

Koﬃe Voor Geluk op reis
Samen met Stroop Rotterdam gaan we
op reis met Koﬃe Voor Geluk in Delfshaven. We bezoeken plekken in de wijk
Bospolder-Tussendijken. Wil je een bijdrage leveren om daar het koﬃegeluk
te verspreiden? Koekjes bakken of een
handig uitklapstoeltje knutselen. Of heb
je een idee voor een plek om te bezoeken?
Stuur dan even een berichtje. Elk idee en
initiatief is welkom!

Mail: Info@madelonstoele.nl Facebook: MadelonStoele/KoﬃeVoorGeluk

De dagen zijn weer koud en donker. Daarom
organiseren we een speciale wintereditie met
een lekker vuurtje, warme chocolademelk,
marshmallows en daarbij ook nog eens winterse verhalen van kinderen uit de buurt. We
sluiten deze verhalenreeks af met een speciale
editie van Koﬃe Voor Geluk in Wijkpark het
Oude Westen. Vorig jaar waren we op deze
zelfde plek, we creëren nogmaals een mooie,
grote plek bij de bankjes aan de Kruiskadekant. En dit keer pakken we dus extra uit.
Ellen is er met de bewonerskar, Madelon met
de bakﬁets.

dames. ‘Waarom hebben jullie vuur?’ vraagt
een van de kinderen. ‘Ik
vind het stinken’. Even
later zijn ze de schroom
voorbij en warmen zich
aan datzelfde vuur. Een
van de begeleidende
dames vertelt: ‘Ik heb
goede herinneringen aan
vuur. Toen ik opgroeide,
dat was niet in Nederland hoor, maakten we
heel vaak vuur buiten.
Ik vind het heerlijk. Veel
kinderen in Rotterdam
zijn dat helemaal niet
gewend.’ Sarah komt
vandaag voorlezen. Een
paar bezoekers zijn benieuwd hoe Sarah daarmee begonnen is. ‘Ik heb een tijdje gezocht wat
ik als hobby leuk zou vinden, dansen of knutselen. Eigenlijk heb ik veel geprobeerd, maar
voorlezen beviel eigenlijk wel goed. Ik kan het
ook goed en ik word best wel vaak gevraagd
om voor te lezen.’

