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Fatima helpt je aan de perfecte woning
De noodzaak van een betrokken en dienstbare huisbaas
van mensen dat noodzakelijke hulp
biedt, ze zijn betrokken bij allerlei
zaken in de buurt. Ze raken een
hoop kwijt als ze naar een andere
wijk moeten verhuizen, en de wijk
raakt betekenisvolle mensen kwijt.

Met de pilot Doorstroming
heeft Woonstad de afgelopen
twee jaar getracht huurders in
het Oude Westen aan een geschikter huis binnen hun wijk
te helpen. Gezinnen die te krap
wonen, ouderen die te ruim
wonen en mensen die de trap
(bijna) niet meer op of af kunnen. De vraag bleek veel groter
dan het aanbod. Hoe moet ‘t
nu verder?
De minimale wachttijd voor een
ruime gezinswoning binnen de

sociale huurgrens is in Rotterdam
4½ jaar en dat kan in onze wijk
nog wel verder oplopen. Want het
Oude Westen is een populaire wijk
en het aantal huurwoningen daalt
door sloop en verkoop. Het gebrek
aan aanbod is vooral problematisch
voor gezinnen die te krap wonen
en voor mensen die slecht ter
been zijn en op een bovenetage
zonder lift wonen, zo bleek uit het
‘woonwensenonderzoek’ dat op
initiatief van bewoners is uitgevoerd.
Hun kinderen gaan in de wijk naar
school, ze hebben hier een netwerk

Naar aanleiding van deze onderzoeksbevindingen besloot Woonstad
om met een pilot van twee jaar uit
te proberen of met extra inspanning
en een persoonlijke benadering het
verhuisprobleem binnen deze twee
groepen verminderd kan worden.
Om het aanbod van 4/5kamerwoningen te vergroten werden te
ruim wonende ouderen uitgenodigd om zich te melden voor een
gesprek over verhuizing naar een
geschiktere, kleinere woning. Van
die laatste groep zijn er na twee jaar
acht verhuisd. Daarnaast vonden
zeven huishoudens een grotere en
toegankelijke woning. Alles bij elkaar
iets meer dan 20% van de mensen
die zich het eerste jaar aanmeldden.
Wat moeten we hier nou uit concluderen? We vragen het aan Arnold
Reijndorp en Els Desmet, beiden
zelfstandig onderzoeker en lid van
de commissie die moest beoordelen
of mensen in aanmerking kwamen
voor deze speciale bemiddeling.
Reijndorp: ‘Deze pilot moet niet
alleen beoordeeld worden op het
verhuisresultaat. Er is ook ervaring

Meneer Haddouch, aangenaam

opgedaan met een persoonlijke
benadering van woningzoekende
huurders. Dat is arbeidsintensief,
maar geeft Woonstad inzicht in
de woonwensen van haar klanten
en hoe zij daarbij kunnen helpen;
bijvoorbeeld door alternatieven te
ontwikkelen voor het standaard
woningtoewijzingssysteem. Zoals
de ‘wachtwoning’: de mogelijkheid
om je op te geven voor een bepaald
complex of straat. Als daar dan iets
vrij komt, sta je vooraan in de lijst.’
Desmet: ‘De pilot heeft bovendien
gezorgd voor erkenning van dit

Om dit woonprobleem echt op
te lossen, zijn volgens Desmet en
Reijndorp drie dingen nodig:
lees verder op pagina 3 >

Referendum over sloop
sociale woningbouw
In de Woonvisie van wethouder
Schneider staat dat er tot 2030
20.000 betaalbare huurwoningen gesloopt of verkocht moeten worden. Een meerderheid
van de gemeenteraad heeft
dit plan goedgekeurd. Via een
referendum kunnen bewoners
alsnog hun mening kenbaar
maken. Daarvoor zijn 10.000
handtekeningen nodig.

Vrijdag 1 april werd in de Kunstuitleen aan de Nieuwe Binnenweg een expositie geopend met schilderijen
van Mohamed Haddouch, bewoner van het Oude Westen. Op zaterdag 30 april & 14 mei is hij van 14.00
tot 15.00 uur weer aanwezig om te vertellen over zijn achtergrond en zijn werk. Educatie-medewerker Connie Gerritsen zal vertellen hoe de kinderen uit de wijk reageren op zijn schilderingen en gaat in gesprek over
het belang van dit soort tentoonstellingen en (amateur)kunstinitiatieven in Rotterdam West.
Interesse? Stuur een mail naar info@kunstuitleenrotterdam.nu en geef u op. De toegang is gratis.

woon/verhuisprobleem. Er komen
hier gewoon te weinig grote en
makkelijk toegankelijke huurwoningen vrij. Er moesten in dezelfde
periode huizen gereserveerd worden
voor bewoners van het Bajonetblok
die door sloop hun huis kwijtraakten, dat maakte het extra moeilijk,
maar het is vooral een systeemprobleem.’

Eerste 1200 handtekeningen
Op woensdag 23 maart heeft de
Initiatiefgroep Referendum tegen de
Woonvisie ruim 1200 handtekeningen aangeboden aan de Commissie
Bouwen, Wonen en Buitenruimte
van de Gemeente Rotterdam. Deze
handtekeningen zijn in twee weken
opgehaald in heel Rotterdam.
Het initiatiefvoorstel tot een referendum is nu een feit. De gezamenlijke
huurdersverenigingen, ondersteund
door de SP, hebben nu ook steun
gekregen van de PvdA, Groen Links
en het NIDA.

Oude Westen
In het Oude Westen zijn ongeveer
180 handtekeningen opgehaald.
Een aantal ondertekenaars heeft
toegezegd om mee te helpen nog
meer handtekeningen op te halen.
Zo doen het Ruilpunt, de Leeszaal,
de Aktiegroep, het Wijkpastoraat,
de Turkse Vereniging Oude Westen
en de Marokkaanse Ettaouhid en
nog een aantal kleinere organisaties
mee. Binnenkort is de aftrap van de
tweede ronde. In twee maanden tijd
moeten het 10.000 handtekeningen
worden. Daarna is de Gemeente
Rotterdam verplicht om het referendum te houden en kunnen we
naar de stembus, waarschijnlijk ook
digitaal.
Heeft u nog niet getekend dan kunt
u dat vanaf heden doen in de Buurtwinkel en de andere genoemde
organisaties. Ook komen er mensen
langs de deur om uw handtekening
te vragen. We rekenen op een massaal NEE vanuit het Oude Westen
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Druk met het eigen bedrijf
Acht jaar geleden begonnen Suzan
en haar man een nieuw avontuur.
Samen met haar zus en zwager
kochten ze horecaruimte aan het
Marconiplein en begonnen er een
snackbar. ‘Het was keihard werken
van de vroege ochtend tot de late
avond. Met vallen en opstaan hebben we ons bedrijf opgebouwd.
Dat is goed gelukt. Tegenwoordig
hebben we weer wat meer vrije tijd,’
vertelt Suzan trots. Zij is de administratieve duizendpoot van de zaak.
De kinderen werden groter en
ze groeiden uit hun woning aan
de Singelstraat, maar een nieuwe
woning zat er niet in. Toen Suzan de
moed bijna had opgegeven, werd
hen uiteindelijk een mooie vijfkamerwoning aangeboden in de Bajonetstraat. ‘Mijn man twijfelde geen
moment en zag het direct helemaal
zitten. Ik ben heel blij met mijn huis,
maar ik moet nog wel wennen in
deze buurt. Mijn leven heeft zich
altijd afgespeeld aan de andere kant
van de Kruiskade. Daar ken ik veel
meer mensen. Maar ik klaag niet, ik
ben heel blij met de ruimte die er

Suzan Koçak
Suzan Koçak is geboren en getogen in het Oude Westen. Ze voelt
zich Turks en Rotterdams. Het Oude Westen is haar thuis, want
‘hier ben ik geboren!’
In het begin van de jaren zestig vertrok Suzan’s vader van Turkije naar
een oom in België en ging daar aan
het werk. Daarna verhuisde hij voor
werk naar Apeldoorn en in 1966
vertrok hij om diezelfde reden naar
Rotterdam. ‘Mijn vader ging er in
een pension wonen, maar toen hij
een tijdje in Rotterdam werkte, vond
hij een huis in het Oude Westen.
Daar had hij gelijk het gevoel dat hij
op zijn plek terecht was gekomen.
Mijn broer en zus zijn acht en tien
jaar ouder dan ik. Zij zijn in Turkije
geboren. Mijn moeder is met de
twee oudsten overgekomen toen
mijn vader ons huis in de Drievriendenstraat had gevonden. Ik ben in
die straat geboren en mijn jongste
zus vijf jaar later. Mijn ouders hebben hun leven met ons in Rotterdam
opgebouwd. Mijn vader heeft 30
jaar bij de RDM gewerkt als lasser.’
Vakanties in Turkije
De ouders van Suzan komen beiden
uit Posof, een dorpje in Noord
Oost Turkije. Ze stammen af van de
Ahıska Turken uit de streek Kaukasië,
het tegenwoordige Georgië. Dat

heeft een zwager van Suzan helemaal uitgezocht. ‘Elke zomer gingen
we er voor vijf of zes weken naar
toe. Vijf dagen rijden met de auto.
Vakantie was heel bijzonder in die
tijd. Mijn vader was de oudste zoon
en het was heel wat dat hij naar Europa was gegaan. In het dorp kende
iedereen elkaar. We waren hele
dagen buiten met onze neefjes en
nichtjes. Wij zaten achter de dieren

een woning in Yalova. Dat ligt ten
zuiden van Istanbul, vlak bij het
strand en leuke cafeetjes. ‘Dat werd
mijn tweede thuis. Een paar jaar
geleden hebben we er zelf ook een
huis gekocht. Het is een gezellige
buurt, iedereen kent elkaar. Eigenlijk
net zoals het Oude Westen.’
Suzan kent haar man al heel lang.
Hij komt uit hetzelfde dorp als haar
ouders en is een neef van haar.
‘Als kinderen waren we een soort
van Tom en Jerry. We konden niet
echt met elkaar opschieten. Pas in
1996 toen ik hem weer eens zag,
was het ineens anders. We voerden
heel andere gesprekken. In 2000
kwam mijn man naar Nederland.

“Mijn ouders hebben hun leven met
ons in Rotterdam opgebouwd.”
aan en verzamelden met kruiwagens
stapels koeienmest voor de winter.
Dat was heel leuk. `s Avonds keken
we met z’n allen naar de televisie.
Er was één tv bij mijn opa thuis en
daar zat iedereen.’
Het ging goed in Nederland en
de ouders van Suzan konden een
tweede huis in Turkije kopen. Ze
kregen via buren een tip en kochten

We trouwden en hadden een groot
feest in Odeon. Odeon was dé plek
waar wij onze bruiloften en andere
feesten vierden. We hadden niet
gelijk een huis en gingen eerst inwonen bij mijn ouders. Na anderhalf
jaar sparen en werken kregen we
een woning aan de Singelstraat.
Daar zijn onze drie kinderen geboren: Umut (10), Irem (8) en Ugurcan
(7).’

nu is voor mijn kinderen. Ze hebben
nu allemaal een eigen slaapkamer
waar ze zich kunnen terugtrekken
om te spelen of om hun huiswerk te
maken.’
En veel vrijwilligerswerk
Suzan is een actieve buurtgenoot.
Ze is acht jaar actief geweest bij de
Aktiegroep en bij het project: Samen
door een deur. Ze was mede-initiatiefnemer van het Woonwensenonderzoek en zit in de werkgroep
die de pilot Doorstroming volgt.
In dat project wordt gekeken of er
matches gemaakt kunnen worden
tussen mensen die kleiner willen
wonen en mensen die meer woonruimte nodig hebben. Maar dat is
niet het enige vrijwilligerswerk dat
ze doet. ‘Ik ben een soort manusje
van alles voor mijn ouders. Ik zit in
het bestuur van de Moskee en ik zit
in de Medezeggenschapsraad van
de Augustinusschool. De school
organiseert allerlei activiteiten waar
ik bij help. En elke week lees ik met
een groep kinderen. Hartstikke leuk
om te doen allemaal. Nee, ik hoef
me niet te vervelen.’

Tennispark Het Centrum:

voor volwassenen en kinderen

Tennispark Het Centrum ligt achter Mathenesserlaan 131, vlak bij
de Rochussenstraat. Tennisvereniging LTV Dosh organiseert daar op
19 april, 17 mei en 14 juni (om 19.00 uur) Open Clinics die voor
iedereen toegankelijk zijn. LTV Dosh is een kleine tennisvereniging
die met acht senior teams en zes jeugdteams
competitie spelen. Lessen worden
verzorgd door Sportswise
(Tony Khan), de beheerder
van het park.
LTV Dosh participeert in de
Schoolsportvereniging Het
Oude Westen, een samenwerking tussen Rotterdam
SportSupport en de drie basisscholen in de wijk. Kinderen
uit het Oude Westen kunnen zo
sporten tegen een gereduceerd
tarief.
Zie ook www.dosh.nl

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (28)

Het uithangbord van de Onderwijswinkel
Toen we laatst aan het opruimen waren in de
Buurtwinkel kwamen we een groot uithangbord tegen met “Onderwijswinkel” erop. Het
bord heeft jarenlang aan de gevel van Gaffelstraat 1 gehangen om aan te geven dat daar,
boven de Buurtwinkel van Aktiegroep Oude
Westen, de Onderwijswinkel gehuisvest was.
De Onderwijswinkel is een verzamelnaam voor
een aantal werkgroepen van de Aktiegroep,
die sinds hun oprichting in 1974 (een paar jaar
na het ontstaan van de Aktiegroep) een pand
hadden in de Gaffeldwarsstraat 34-B. Dat was
het hoekpandje waar nu het Ruilpunt zit.
De oprichters, enkele -veelal jonge- leden van
de Aktiegroep, vonden dat er in het Oude
Westen niet alleen betere huizen moesten
komen, maar dat ook de voorzieningen
verbeterd moesten worden om de kinderen
in de wijk een betere toekomst te bieden. Dat
wilden ze doen in samenwerking met en door
ondersteuning van de scholen in de wijk.
Er werden verschillende projecten opgezet:
een onderwijsspreekuur voor ouders, overblijfhulp voor de scholen, een internationale
kinderbibliotheek, taalles voor buitenlandse
buurtbewoners, een taaldrukwerkplaats,
internationale ontmoetingsmiddagen, een

huiswerkklas, voorlichting over schoolkeuze,
een speelotheek.
Sommige projecten werden na een tijdje
overgenomen door andere instellingen. Zo
werden de taallessen opgenomen in de Basiseducatie (bestaat inmiddels niet meer), ging
de kinderbibliotheek op in de wijkbibliotheek
(bestaat inmiddels niet meer), verhuisde de
speelotheek naar speeltuin Weena (bestaat
inmiddels niet meer), werd de taaldrukwerkplaats onderdeel van de SKVR (bestaat inmiddels niet meer).
De huiswerkklas verhuisde mee naar Gaffelstraat 1, bleef al die jaren daar gevestigd
op de eerste verdieping en functioneert nog
steeds. Twee parttime coördinatoren bieden
samen met een groot aantal vrijwilligers een
plek aan de jongeren van het Oude Westen
en helpen hen met hun huiswerk. Dit jaar bestaat de huiswerkklas 40 jaar. Het bord aan de
gevel is inmiddels vervangen door een bord
“huiswerkklas”, met een verjongde aktieleeuw
er op.

Op woensdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag is er een belastingspreekuur in de buurtwinkel. Met name ouderen kunnen
soms geld terugkrijgen, omdat
ze extra zorgkosten maken als
niet alles door de ziektenkostenverzekeraar wordt terugbetaald. Dit kan tot vijf jaar
teruggevraagd worden. Het
kan gaan om dieetkosten, reiskosten in verband met ziekte,
gehoorapparaat, steunzolen
enz. enz.
Wilt u gebruik maken van dit
spreekuur, bij de balie van de
buurtwinkel ligt een afsprakenlijst.
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Hellen COLUMN
van Boven
Huurders werk
aan je conditie!
De laatste tijd denk ik wel eens:
stel dat ik later moeite krijg met
trappen lopen, dan zal ik toch
echt moeten verhuizen. Maar
ja, een benedenwoning in Het
Oude Westen. Zijn die straks
nog beschikbaar voor mensen
met mijn inkomen? Het verhaal
van mijn vriendin stemde me
niet gerust. Zij had al zeven jaar
een Woonpas en werd nu pas
uitgenodigd voor een woonbezichtiging. Voor de woning
die beschikbaar was, moest ze
concurreren met tien anderen.
Dat werd dus niks. De tweede
poging, maanden later, was
gelukkig wel raak. Al moest mijn
vriendin in haar woonwensen
wel wat water bij de wijn doen.
Toen ik dit verhaal hoorde,
heb ik maar snel een Woonpas
aangevraagd. Afgelopen week
stond er eindelijk een woning in
Het Oude Westen op de website
van Woonnet, waar ik voor in
aanmerking zou kunnen komen.
Ik dacht: meteen reageren! Ook
al is het niet mijn droomhuis. Ja
hoor, er waren al weer meer dan
honderd gegadigden voor mij.
Denk niet dat je in Middelland
terecht kunt, want ook daar
weinig woningen met recht
op woontoeslag. Nu gaat de
gemeente ook nog eens flink
snoeien in het aantal huurwoningen in Rotterdam. Waar zit
hun verstand? Het enige wat
erop zit, is de komende jaren
mijn conditie opschroeven. Dat
kan trouwens toch geen kwaad,
want eerlijk gezegd doe ik daar
te weinig aan. Ik weet nu al wat
ik mijn nichtje voor haar 18e
verjaardag cadeau ga doen: een
Woonpas. Dan kan ze voor haar
30e misschien eens het huis uit.
Straks gaan we nog terug naar
de tijd, dat getrouwde stellen de
eerste jaren van hun huwelijk bij
hun ouders moesten inwonen.

Meer inzicht in het aanbod, een
visie op de toekomst van de huurders in de wijk en een voorzetting
van de betrokken en dienstbare
benadering die in de pilot
vooropstond.
1 Inzicht in het aanbod
Huurders die een benedenwoning
zoeken, zien ze voor hun neus
verdwijnen. In de Zijdewindestraat
werden er onlangs vier achter elkaar
te koop gezet. De indruk van woningzoekenden is dat juist de grote
en toegankelijke woningen een
verkooplabel hebben. Reijndorp:
‘Dat hebben we ook wel ter discussie gesteld. Om dat bijvoorbeeld
niet te doen bij benedenwoningen,
omdat er in het Oude Westen ook
al weinig woningen met een lift
zijn. Het is een enkele keer gelukt
om een voorgenomen verkoop om
te zetten in een verhuring. Maar
daar zou natuurlijk veel structureler
naar gekeken moeten worden. Om
met elkaar te kunnen praten over
wat nodig is, zou Woonstad uit
moeten rekenen hoeveel huizen van
verschillende types er - als ze vrij
komen - volgens de huidige plannen
verkocht of verhuurd worden en
tegen welke prijs.

die woningen. Uiteraard in samenspraak met de betreffende mensen.

Daarnaast zou Woonstad een
toekomstvisie voor de wijk moeten
ontwikkelen die uitgaat van hun
klanten, de aanwezige huurders. De
groep ouderen zal groter worden,
hoe zorgen we dat daar geschikt
aanbod voor komt? Het aantal
kinderen in de wijk daalt al een
aantal jaren. Laten we dat gewoon
gebeuren of zorgen we ervoor
dat gezinnen/huurders in de wijk
kunnen blijven wonen? Mensen
hebben steeds minder vaak een
vaste baan en vast inkomen. Zijn
er huur- of kooparrangementen te
verzinnen die rekening houden met
wisselende inkomens? En willen we
een economische tweedeling in
Rotterdam bevorderen door in het
centrum huren boven de minimuminkomensgrens te realiseren en op
zuid de lagere huren? Simpelweg
omdat je in de Gouvernestraat wel
een eenkamerwoning voor 609
euro kwijtraakt en op zuid niet. De
woningcorporaties hebben kanttekeningen gezet bij het voornemen
van wethouder Schneider (Leefbaar)
om in Rotterdam 20.000 woningen
te slopen, het zijn tenslotte ook hun
woningen. Dan is het des te belangrijker dat ze zelf een toekomstvisie
ontwikkelen over de huurders van

3 Een betrokken en
dienstbare huisbaas
De kerntaak van woningcorporaties
is om mensen met een inkomen
van minimaal tot modaal aan goede
huisvesting te helpen. Dus huurders
zouden minimaal dezelfde behandeling moeten krijgen als mensen die
hun eigen droomwoning willen
bouwen of een bedrijfsruimte zoeken. Op de ramen van leegstaande
bedrijfspanden hangen affiches met
een foto van Woonstadmedewerker
Marion en de belofte dat zij u aan
de perfecte bedrijfsruimte helpt in
West. Die inzet zou Woonstad ook
bij hun huurders en hun woningen
kunnen tonen. Wil je in West of het
Centrum blijven wonen en zoek je
een geschiktere sociale huurwoning,
kom bij ons langs. Dan informeren
we je graag verder:
Fatima helpt je aan
een perfecte
sociale huurwoning.

Volksverhuizing in regio Rotterdam
In maart kwam wethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) met een tweede versie van zijn Woonvisie
voor Rotterdam. Daarin staat nog steeds dat voor een gezonde samenstelling van de woningvoorraad
in de stad er 20.000 betaalbare huurwoningen gesloopt dan wel verkocht moeten worden. Dit gebeurt
vooral op Zuid. Waren er in 2000 nog 194.700 sociale huurwoningen, in 2014 was dit aantal verminderd
met 27.000 tot 167.600. In 2030 moeten dat er 148.000 zijn.
Waar moeten de mensen heen
die in die 20.000 huizen wonen?
De eerste woonvisie was daar nog
duidelijk over. Daarin vraagt Rotterdam aan buurgemeenten zoals
Capelle en Krimpen aan de IJssel,
Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht om 20.000 sociale huurwoningen beschikbaar te houden voor
de mensen die Rotterdam kwijt wil.
In de nieuwe woonvisie kan je niet
meer lezen waar onze bewoners
heen moeten. Wel lezen we op
pag.28 dat de Gemeente Rotterdam
een beroep doet op de buurgemeenten om nog beter te letten op
de voorraad sociale huurwoningen
voor haar eigen bewoners om de
toestroom van deze mensen naar
Rotterdam te voorkomen. In tegenstelling tot Rotterdam, moeten onze
buurgemeentes dus wel zuinig op
de sociale woningbouw zijn.
Als je dit leest, denk je toch eerder
aan een wethouder van volksverhuizing dan aan eentje van volkshuisvesting.

Verder met het
Huis van de Wijk
Het Huis van de Wijk in het Oude
Westen bestaat uit zo’n twintig
lokaties, zoals het Oude Westen
Pastoraat, De Leeszaal, Speeltuin
Weena, de Bajonettuin, buurthuis
De Nieuwe Gaffel en de buurt-

Onbegrijpelijk geboortefeestje
De overleggen van de bewoners van het tweede sloopdeel
Bajonetstraat met Woonstad over
de uitverhuizing verlopen in een
goede sfeer. Op de verhuizing zat
niemand te wachten, maar de
bewoners zijn tevreden over de
zorgvuldige afhandeling. Op het

2 Een toekomstvisie over de
huurders in de wijk

overleg in maart hadden de medewerkers van Woonstad gezorgd
voor iets lekkers: beschuit met
muisjes, blauwe en roze. ‘Wie kan
ik feliciteren met de baby?’ vraagt
een blij verraste bewoner. Maar er
was helemaal geen nieuwe baby.
Woonstad vierde de geboorte

De balans
van het
Oude
Westen
Heeft u het al gehoord? Rotterdam
is uit balans, en het Oude Westen
ook. En daar bedoelen politici van
Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en
CDA mee dat er te veel mensen
met een laag inkomen wonen en
te weinig met een hoog inkomen.
Daarom wil men 20.000 woningen met een lage huur slopen of
verkopen. Gek eigenlijk om het
probleem van kansarmoede en
baanloosheid op te lossen door
mensen geen huisvesting meer te
bieden. Zorg dat ze een opleiding
krijgen of werk! Goed betaald werk
dan natuurlijk, want ook mensen met een baan en zelfstandig
werkende mensen kunnen een
minimuminkomen hebben.
Verhuizen naar het
Scheepvaartkwartier
En hoe zit het dan met de woningbalans hier? In het Oude
Westen staan relatief veel sociale
huurwoningen in verhouding tot
dure huur- en koopwoningen. In
de meeste andere centrumwijken
slaat de balans naar de andere kant
door. De afgelopen tien jaar zijn
er duizenden woningen bijgebouwd en dat was bepaald niet in
de sociale sector. Als de balans zo
belangrijk is, dan zou het logisch
zijn om bijvoorbeeld in het Scheepvaartkwartier sociale woningen
te bouwen. Daar willen sommige
Oudewestenaren vast wel wonen,
maar daar horen we niemand over.
Is een concentratie van rijke mensen dan geen probleem? Dan heb
je toch niet goed opgelet. Kijk naar
Parijs waar al jaren geleden de lage
inkomens verdreven zijn naar de
banlieues (buitenwijken), waar nu
de grote problemen zijn. Of naar
Londen waar het centrum vol staat
met leegstaande dure appartementengebouwen, en het grote geld
nu weggedrukt wordt door het
nog grotere geld van oliesjeiks en
de Russische maffia. Kijk naar Amsterdam waar de hoge inkomens
de stad hebben overgenomen;
en waar laatst sprake was van een
opkoopactie van grachtenpanden
om te voorkomen dat Chinese en
Russische beleggers de hele zaak
opkopen. Een wijk als het Oude
Westen in het centrum van Rotterdam zou je juist moeten koesteren,
die houdt de boel in balans.

winkel van de Aktiegroep. Allemaal
publieke plekken die voornamelijk
door vrijwilligers gerund worden.
In een wijkdialoog vorig jaar zijn we
begonnen met een inventarisatie
van de verschillende functies van
deze plekken. Daar gaan we momenteel mee verder door tweegesprekken tussen al deze huizen van
de wijk.

van de ‘plus-woning’. Ofwel het
besluit van minister Blok om voortaan sociale woningen boven een
bepaalde huurprijs (€586,78 of
€628,76, dat is afhankelijk van de
huishouden-grootte) niet meer
te verhuren aan mensen met een
laag inkomen.
Dat beschuitje zag er gelijk niet
meer lekker uit.
Voor woningzoekende huurders

Dat doen we voor onszelf, om beter
te kunnen afstemmen, maar ook om
naar buiten toe te kunnen laten zien
wat de waarde van deze diversiteit
is. De gemeente wil bijvoorbeeld
wel voor de Nieuwe Gaffel betalen,
omdat zij die tot enige echte Huis
van de Wijk heeft bestempeld,
maar niet voor de huisvesting van
de Aktiegroep. We zullen met zijn

maakt zo’n maatregel het alleen
maar moeilijker om aan de gewenste woning te komen. Hadden
de Woonstadmedewerkers zich dat
nou echt niet gerealiseerd? En wat
valt er voor een woningcorporatie
eigenlijk te vieren aan dit opgelegde ‘moetje’? Wie het weet, mag
het zeggen. Mail naar buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl

allen duidelijk moeten maken dat
je niet zomaar één plek met een
eigen specifieke funtie ertussen uit
kunt halen. We zoeken naar een
oplossing waarbij al het waardevolle dat deze huizen vertegenwoordigen bewaard kan blijven.
Volgende keer meer!

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

‘Wij bieden mensen weer perspectief’
Taalcursus en taalcoach
bieden hulp bij taalachterstand

Selkam Travel, ondernemer op de West-Kruiskade de heer Gayadien

Starten met stages via
de Stage Alliantie
Het is voor veel jongeren uit de
grote stad lastig om een juiste
stageplek te vinden die echt
aansluit bij hun wensen, kennis en
vaardigheden. Een juiste stageplek
is niet alleen een opstap naar de
toekomst maar ook een manier
om zichzelf beter te leren kennen.
De Stage Alliantie is een unieke
samenwerking tussen ondernemers, welzijn (Wmo Radar) en het
onderwijs die jongeren helpt een
stage te vinden en er daarmee voor
zorgt dat jongeren hun opleiding
kunnen afronden.
De Stage Alliantie doet meer dan
alleen het werven van stageplaatsen en het aantrekken van de juiste
stagiaires. Dankzij ondersteuning,
begeleiding, het opbouwen van
een warm netwerk en coaching
op maat, doen de stagiaires de
juiste kennis en ervaring op waar
ze hun leven lang nog plezier van
zullen hebben. De Stage Alliantie
heeft vacatures in diverse branches
en ondernemingen, waardoor er
ideale matches gemaakt kunnen
worden tussen de stagiaires en
stageplaatsen.
Ook voortijdige schoolverlaters
Voor de voortijdige schoolverlaters
(VSV) heeft de Stage Alliantie een
zogenaamde ‘wasstraat’ ontwikkeld, waarbij deze jongeren met

een klein duwtje in de rug en
de nodige kennis weer de juiste
richting op worden gestuurd. Deze
jongeren ontvangen een ‘training
on the job’ van de ondernemers en
‘masterclasses’ van deskundige professionals zodat ze letterlijk worden
klaargestoomd voor het echte
werk. Onze ervaring is dat veel
jongeren na afloop van hun stage
een baan aangeboden krijgen.
Ondernemers bedankt!
De ondernemers zijn een zeer
belangrijke partij binnen de Stage
Alliantie. Zonder ondernemers zijn
er immers geen leerwerkplaatsen,
waar de stagiaires hun kennis en
ervaring op kunnen doen. Om de
ondernemers te bedanken voor
hun inzet van het afgelopen jaar
binnen het project Werk aan de
Kade (de voorloper van de Stage
Alliantie) en als een bedankje voor
de toekomstige samenwerking
heeft de Stage Alliantie taarten laten bezorgen. Ze waren blij verrast
met deze ludieke actie.
Ben jij een jongere en op zoek naar
een passende stage of bent u een
ondernemer met vacatures voor
toekomstige stagiaires? Neem dan
contact met ons op via ikzoekeenstage@stagealliantie.nl (jongere)
of via contact@stagealliantie.nl.

Als je in Nederland komt wonen, is
het beheersen van de Nederlandse
taal heel belangrijk. Want taal is de
sleutel om mee te kunnen doen.
Daarom zijn er taalcursussen, waar
migranten kennismaken met de
taal en leren hoe we in Nederland
leven en wonen. Maar een taal leer
je natuurlijk vooral door veel te
oefenen in de praktijk.

lezen en schrijven. We verzorgen cursussen in alle buurten van Rotterdam
Centrum. En u kunt hulp krijgen van
een persoonlijke taalcoach.

Moeite met de Nederlandse taal kan
verschillende redenen hebben. De
één komt uit een ander land en moet
daarom nog Nederlands leren. De
ander is hier wel geboren, maar heeft
moeite met lezen en schrijven. Bij
Radar Wmo diensten kunt u terecht
als u Nederlands wilt leren en als u
meer van het leven in Nederland wilt
weten. Maar ook als u beter wilt leren

Informatie en aanmelden
Meer informatie over het taalproject
‘Samen aan de Maas’ vindt u op
www.wmorader.nl
U kunt ook bellen naar Wmo Radar
diensten en vragen naar Mahender
Autar of u kunt een mail sturen.

Gezocht: taaldocenten/vrijwilligers voor NT2 onderwijs
WMO Radar verzorgt sinds 2013
het taalprogramma “Taal aan de
Maas “ op verschillende lokaties
in het Centrum van Rotterdam.
Wij bereiken meer dan 500 Rotterdammers die beter willen
worden in het schrijven, lezen en
spreken van de Nederlandse taal.
Om ervoor te zorgen dat deze
burgers actiever gaan deelnemen

in de samenleving is de inzet van
gemotiveerde taalvrijwilligers
(docenten) nodig.
Vereisten
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal • Plezier in het werken met
mensen met een taalachterstand
Beschikbaar zijn voor minimaal drie
uur per week • Bereid zijn om minimaal een jaar aan te slag te gaan met
een groep van 15 cursisten.

Aanmelden
Via samenaandemaas@wmoradar.nl
Informatie
Voor meer informatie over het project
Taal aan de Maas kunt u kijken op www.
wmoradar.nl of contact opnemen met:
Mahender Autar, programmaleider,
m.autar@wmoradar.nl
telefoon: 010 485 58 98

Actieve middag op 9 mei in Huis van de Wijk ‘De Kip’

Ouder worden en Vitaal blijven
Ouder worden en toch vitaal blijven, gaat niet vanzelf, maar met
een beetje inspanning is al veel te
winnen. Het voorjaar komt er aan,
dus de tijd om weer in beweging
te komen, letterlijk en figuurlijk.
Daarom organiseren wij op 9 mei
voor u een gezellige en actieve
middag, als steuntje in de rug.

Het centrale thema van deze
middag is Bewegen. Bewegen is
niet alleen goed om in conditie
te blijven maar ook om het brein
fit te houden. Hoe dat werkt, daar
staan we deze middag uitgebreid bij stil. In workshops kunt u
vervolgens kennismaken met verschillende manier van bewegen.
Er is voor ieder wat wils: actief
bewegen voor de meest fitten,
wandelen in groepsverband maar
ook aandacht voor het bewegen

Computerhulp voor Senioren

en de juiste houding achter uw
rollator.
Wekelijks kunt u in de Kipstraat
terecht voor diverse activiteiten die
u in beweging houden. Op deze
middag kunt u met al deze activiteiten kennismaken en we hopen
natuurlijk dat u zo enthousiast
wordt dat het niet bij deze ene middag blijft.
Ouder Worden en Vitaal Blijven
Maandagmiddag 9 mei, 14.00 u –
17.00 uur. Toegang gratis
Huis van de Wijk de Kip
Kipstraat 37
Ouder worden en Vitaal blijven is een
aanbod van Werkgroep Anders Ouder
Worden, Stadsdriehoek, Spirit 55+ en
WmoRadar

Heeft u een laptop, iPad of een andere tablet of een smartphone en wilt u weten wat u hier allemaal mee kunt, meldt
u dan aan voor de bijeenkomst ‘Computerhulp voor senioren’
U krijgt een persoonlijke coach die u helpt bij het werken op
uw eigen mobiele apparaat.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Veronique Vaarten,
mail: v.vaarten@wmoradar.nl, mobiel: 06- 4627.2409

Wanneer: dinsdagmiddag 3 mei
Waar: wijkgebouw aan de Kipstraat 37.

Deelname is gratis, u moet zich wel vooraf aanmelden en u
brengt uw eigen laptop, tablet of smartphone mee.
U kunt zich aanmelden bij Veronique Vaarten (Buurtcoach):
Via 06 - 46272409 of v.vaarten@wmoradar.nl

Buurtbemiddeling
BURENOVERLAST
Gaat de benedenbuurman barbecueën als u net de was te drogen hebt
gehangen op het balkon? Maken de
bovenburen `nachts na twaalven nog
bonkende geluiden? Struikelt u regelmatig over de rommel die de benedenburen in het trappenhuis zetten?
Maaien de buren het gras steevast

zondagochtend om een uur of vijf?
Ga geen ruzie maken of schelden,
maar bel met buurtbemiddeling en
vraag hun hulp bij de aanpak van
deze burenproblemen. Het kost u
niets en kan helpen erger te voorkomen.
Buurtbemiddeling Rotterdam
M. Blok, projectleider
West Kruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06-18500316 (ma t/m wo)
centrum@buurtbemiddeling.org

Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
18 april: Bijeenkomst Mantelzorgers Humanitas
Op maandag 18 april 2016 is er weer een bijeenkomst voor alle mantelzorgers en
geïnteresseerden die betrokken zijn bij Humanitas /Centrum en Delfshaven.

Nieuws

Nieuws uit het kunstatelier

Inloop: vanaf 18:45 Duur bijeenkomst: van 19:00 tot 20:30 uur Onderwerp: dementie
Wij stellen het op prijs als u even laat weten dat u komt via: sramsaransing@stichtinghumanitas.nl of bvantongeren@stichtinghumanitas.nl 0f via het telefoonnummer van de
Leeuwenhoek: 010 4351488 casemanager Sharmila Ramsaransing

Nu ook te bestellen voor thuis:

de heerlijke appeltaart
van ’t Koffiehoekie
Heeft u een feestje of gewoon zin in lekkere
appeltaart thuis? Dit is uw kans! Voor maar 7
euro heeft u een heerlijke verse appeltaart.
U dient de appeltaart wel minimaal 2 dagen
van te voren te bestellen en wij zorgen dat er
een verse appeltaart voor u klaarstaat.
Bel voor meer informatie naar 010-4361488
en vraag naar Michel van der Wal.

De deelnemers van kunstatelier Humanitas De Leeuwenhoek zijn hard aan het
werk om de bloembakken aan de WestKruiskade op te vrolijken. De panelen
worden beschilderd door bewoners
van De Leeuwenhoek en mensen uit de

Activiteitenkalender
Activiteiten voor mensen van 55+ in de
Leeuwenhoek .
Dinsdag 12 april, 10 tot 15 uur: PIEKFIJN verkoopt
gebruikte kleding en accessoires in goede staat voor
een klein prijsje.

Zwemmen!!
Zwemmen is een hele goede beweging voor het gehele lichaam. Met zwemmen beweeg je alles en de kans op overbelasting is minimaal. Ook kan je zwemmen tot op hoge leeftijd!
Dat komt ook omdat de belasting van de gewrichten erg laag
is dus een minimale kans op blessures.
Er zijn vele mogelijkheden in Rotterdam om te zwemmen. De
zwembaden hier in de buurt zijn: Oostervant, Zwembad West,
Oostelijk zwembad en Zwembad Noord. In deze zwembaden
kan je banenzwemmen, conditiezwemmen, leszwemmen,
aquarobicen, trimzwemmen, duiken en recreatief zwemmen.
De gemiddelde toegangsprijs is rond de 4,50 euro. Er zijn ook
verschillende verenigingen actief in de zwembaden die uiteraard een divers aanbod hebben aan zwemactiviteiten.
Wij als fysiotherapeuten raden zwemmen aan voor diverse
klachten. Met name rugklachten hebben baat bij zwemmen.
Ook voor de wat dikkere Rotterdammer is zwemmen een
laag belastbare bezigheid, je gewrichten hebben niet te lijden
van je gewicht in het water. Bij nekklachten moet u oppassen
met te lang achter elkaar de schoolslag zwemmen, want de
meeste mensen doen dat door de hele tijd het hoofd boven
water te houden. Liever legt u het gezicht in het water terwijl u
uitademt en de armen naar voren in het water uitstrekt.
De meeste kinderen in Rotterdam komen via het schoolzwemmen in aanraking met de zwemsport. Op oudere leeftijd leren
zwemmen kan ook, raadpleeg daarvoor de zwembadsites.
Zwemmen is voor iedereen!!!
Kijk op:
www.ncs-cwz.nl/downloads/
Zwemcoopertest.pdf
om na te gaan hoe
je conditie is.

wijk. Iedere deelnemer maakt zijn eigen
kunstwerk. Het is de bedoeling dat de
panelen nog voor de zomer worden
geplaatst, zodat alle mensen uit de wijk
ervan kunnen genieten.

Zondag 24 april, 11.00 uur:
Buurtkerkdienst vanaf 11 uur. Katinka Broos gaat voor.
14.00 uur: Klarinettist Ben Vrauwdeunt met pianobegeleider Leo Mulder met populaire muziek.
De vaste activiteiten kunt u vanaf elke maandag lezen
in ons weekoverzicht, te verkrijgen bij de balie.
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Hebben onze kinderen de toekomst?
Dit is het tweede deel van ‘Hebben onze kinderen de toekomst?’, een serie over de basisscholen in het Oude Westen.
Waarin verschillen zij van elkaar? Wat merken de kinderen ervan om juist op deze of die school te zitten? En hoe is
het voor een school om in Het Oude Westen gevestigd te zijn? Deze keer staat de Babylon Taalschool in de schijnwerpers. Randa Eltery, een ouder, pleitte er in het januarinummer van de Buurtkrant voor dat schoolkinderen de wijk in
gaan om kennis en ervaring op te doen. Met de projectweek “Het Oude Westen’ zijn woorden in daden omgezet.
bij de missie van de Taalschool betrokken. Een actieve inzet van vaders
bij het lezen is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat een vader die een
kwartier per dag met zijn kind leest
voor een woordenschattoename
van 1000 woorden per jaar zorgt.
Het gaat om oefenen, oefenen en
nog eens oefenen. Meters maken.
Gewoon heel veel lezen”.

‘Veel vragen rond
kinderen kunnen bij
het onderwijs neergelegd worden’

kaders”. Waarom zijn die kaders
zo belangrijk? “Om maar iets te
noemen: ouders komen met een
initiatief om huiswerkbegeleiding
voor leerlingen van groep acht op te
zetten. We vragen hen dan eerst om
uit te zoeken wat deze leerlingen
precies nodig hebben in de eerste
klas van het vervolgonderwijs. Dat
gaat niet alleen over kennis, maar
ook over vaardigheden als het gebruik van de agenda, hoe leer je je
huiswerk, hoe maak je een werkstuk
op de computer en hoe schrijf je
het op? Door zo met ouders samen
te werken, wordt het voor hen veel
interessanter om mee te doen in de
school. De ouders leren ervan en
wij weer van hen. Belangrijk is ook
om te kijken wat er al voorhanden

TAALSCHOOL BABYLON
Niet apart, maar samen
Taalschool, dat houdt een belofte
in. In iedere basisschool is taal toch
belangrijk? Wat onderscheidt deze
school dan van andere scholen?
Hans Dullaert, sinds 1 februari de
nieuwe directeur van de Openbare
Basis School ‘Babylon’ aan de Van
Speykstraat: “Taalschool verwijst
naar een uitgesproken aandacht
voor taal in ons onderwijs. Dat is
niet alleen onze opdracht, maar
ook een keuze. In alle vakken die
op onze school worden gegeven,
besteden we veel aandacht aan
het mondelinge taalgebruik: met
elkaar praten en overleggen, goed

van de leerkrachten, het speellokaal
en de kamer van de directeur, waar
de deur bijna altijd open staat. De
‘straat’ met de klaslokalen, twee verdiepingen hoog, ligt dwars op het
plein. Aan de entree van het plein
heeft de conciërge haar domicilie
gevestigd. Als een vriendelijke spin
in het web is ‘juf Sarita’ voor alles en
iedereen aanspreekbaar. Ook niet te
beroerd om leermateriaal in elkaar
te knutselen. Meer een schaap met
vijf poten dus. De kleurige tekeningen die op de muur hangen, springen meteen in het oog. Ze vormen
het begin van een project over het
Oude Westen dat in volle gang is.
In de loop van de week moeten teksten en foto’s het geheel compleet
maken tot een echte muurkrant.
Hans Dullaert: “In dit project komen
alle vakken in hun onderlinge
samenhang aan bod. De oudere
leerlingen gaan op speurtocht naar
de beroepen die in de wijk te vinden
zijn en verdiepen zich in de geschiedenis en de cultuur van de wijk. De
middengroepen gaan op zoek naar
de winkels in de wijk. Groep 1 en 2
brengen het verkeer in beeld en de
kleuters gaan ervaring opdoen in
oversteken. Ook hierbij werken de
kinderen weer intensief samen, zodat ze van elkaar kunnen leren, met
inbreng van ieders talenten”.

kloppende en mooie zinnen leren
maken, ervaringen opdoen en er
een samenhangend verhaal over
kunnen vertellen. De leerlingen worden gestimuleerd om zich op hun
eigen manier uit te drukken en hun
talenten daarbij te gebruiken. Maar
het gaat ook over logisch nadenken
over hoe je met elkaar problemen
aanpakt en waarom je het zo doet.
Afspreken wat het resultaat moet
zijn. En hoe je kunt controleren of
het de juiste oplossing is voor dat
probleem. Door met elkaar te filosoferen leren kinderen waaromvragen
te stellen. Het thuisfront wordt ook
Verantwoordelijk binnen
duidelijke kaders.
De oude stad Babylon - gelegen in
wat nu Irak heet - stond bekend om
de vele talen die er werden gesproken. Het was het een smeltkroes van
culturen. Hans Dullaert verwoordt
met enthousiasme de verwijzing
naar deze stad in de naamgeving
van de school: “Ons motto is
NIET APART MAAR SAMEN.
Daarmee drukken we uit dat we
een vreedzame school willen zijn.
In onze school zijn alle levensovertuigingen welkom, ongeacht hun
culturele achtergrond. Dat is het
kenmerk van een openbare school.
We zijn met elkaar verantwoordelijk;
de leerkrachten, de kinderen en de
ouders. Maar wèl binnen duidelijke

is. Heel veel initiatieven leiden tot
versnippering. Door krachten te
bundelen kun je veel meer bereiken.
Onderwijs speelt een belangrijke rol
in de ontwikkeling van kinderen.
60% van wat kinderen leren, halen
ze bij hun leerkracht. Dat geeft aan
dat leerkrachten een belangrijke rol
spelen in het leren van de kinderen.
Veel vragen rond kinderen kunnen
dus bij het onderwijs neergelegd
worden”.
Project Oude Westen.
Dat de naam van de school naar
een stad verwijst, zie je ook aan de
manier waarop hij gebouwd is. In
het hart van het gebouw ligt een
groot plein, met daar omheen, de
‘openbare ruimtes’: de teamkamer

Glimlach
Voor de komende jaren heeft Hans
Dullaert een ambitieus verlanglijstje.
“Wij willen een school zijn, waar
kinderen ‘s morgens met een glimlach binnen komen en er ‘s middags
wijzer uit komen. Het opvoedkundig
leefklimaat speelt daarin een zeer
belangrijke rol. Voelen kinderen
zich fijn en veilig in de school. De
regels die we met het team hebben opgesteld zijn dat we elkaar
serieus nemen en aardig zijn voor en
tegen elkaar, naar álle juffrouws en
meesters luisteren en zuinig zijn op
onze spullen. Een afspraak die ertoe
bijdraagt dat iedereen elkaar respecteert is: noem de ander bij zijn eigen
naam. Dat lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het niet altijd. Let maar
eens op. Zo zetten we met z’n allen
onze schouders eronder om onze
school elke dag beter te maken.”

Denk dan eens aan zo’n handig keetje,
want ook dit jaar rijden ze weer. Je kunt
kiezen uit een terraskeet, een kluskeet,
een straatdinerkeet, een speelkeet of een
waterkeet vol met waterspelletjes. Een
keetje reserveren kan door naar Opzoomer Mee te bellen: 010 – 213 10 55.

Opzoomeren:
activiteiten met je buren
Als je tussen 1 april en 1 oktober met je
buren een activiteit wilt ondernemen om
samen de straat mooier, gezelliger of schoner te maken. Bijvoorbeeld een groendag,
een kinderspeelmiddag, een ontmoetingsmaaltijd of een straatveegdag. Dan kan je bij
Opzoomer Mee een bijdrage aanvragen van
maximaal 175 euro. Kijk op www.opzoomermee.nl voor de aanmeldkaart.

Een fruitmandje of bloemetje voor
de buurvrouw/man
Wat doet je als een buur in het ziekenhuis gelegen heeft en weer thuis komt?
Ga je langs met een fruitmandje of
bloemetje? Opzoomer Mee geeft straten
Lief en Leedpotje, zodat zij in dit soort
gevallen niet met lege handen staan. Als
je een Lief en Leedpotje wilt voor je straat
neem dan contact met ons op.

Voorleesfeest
Help mee aan de taalontwikkeling van de
kinderen uit je straat of buurt en organiseer
tussen 25 mei en 8 juni een leuke voorleesactiviteit, maak er een feestje van! Opzoomer
Mee ondersteunt dit met onder andere een
mooi voorleesboek.
De Opzoomerkeetjes
Veel spullen nodig voor je straatactiviteit?
De dagen worden langer, het mooie weer komt eraan.

Het Opzoomeren gaat weer beginnen!
Rotterdams
Opzoomeren -vernoemd naar de Opzoomerstraat in
Rotterdam West- is typisch Rotterdams. Bewoners zorgen
zelf voor prettige burencontacten en een leefbare straat.
En hoe doet u dat?
Organiseer ook straatactiviteiten! Dan kunt u elkaar als

aanbiedingen
Geld voor uw straatactiviteit

Wij bieden u een bijdrage van maximaal 175 euro voor
een zelfgekozen straatactiviteit. Burendag, schoonmaakactie,
kindermiddag, plantjesdag... alles is mogelijk. Vul onderstaand
aanmeldformulier in, stuur het op naar Opzoomer Mee en
u krijgt snel antwoord
Lees de spelregels op de aanmeldstrook

Contact
Woont u in het Centrum en wilt u meer
weten over het Opzoomeren? Neem dan
contact op met de projectleider van het
Centrumgebied via 010 – 213 10 55 of
fouad.akka@opzoomermee.nl
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Broeinest
Het Oude Westen zien wij graag als
een ‘broeinest’ voor vernieuwende
maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, maar om niet in slaap te
sukkelen moet daar dan wel voortdurend aan gewerkt worden. Dat
werken aan de organisatie gaat niet
‘zoetjesaan’; men ontkomt soms niet
aan radicale maatregelen.
Deze gedachte bracht bij mij herinneringen op aan de hortensia’s van

Tante Aaltje. Op het dorp waar ik
geboren en getogen ben, woonde
schuin tegenover de kerk een oude
vrouw die door iedereen Tante Aaltje
werd genoemd en door gezamenlijke
voorvaderen nog familie van mij was.
Het was een onopvallende vrouw van
wie later werd verteld dat zij tijdens
de oorlog nog een onderduiker in
huis moet hebben gehad. Naast haar
huis had zij een rij hortensia’s die

beroemd waren door de pracht die
zij ieder jaar in de zomer, tot ver in
de herfst, ten toon spreidden. Zij wist
die goed te verzorgen en snoeide ze
elk jaar eigenhandig. Tot ontzetting
van velen snoeide zij ze eens in de
zoveel jaar radicaal tot de bodem
af. Het gevolg was dat er één jaar
geen bloemen aan zaten, maar de
daaropvolgende weer rijkelijk in bloei
stonden.
De werkgroepen van de bewonersorganisatie in het Oude Westen dienen
voor een gezonde ontwikkeling ook
bij tijd en wijle gesnoeid te worden

Eten uit je tuin

Passiebloem
Ik leerde haar kennen toen
ze een moeilijke periode in
haar leven had; verdriet, rouw
en een diagnose van kanker
zorgde dat ze in haar schulp
kroop. Vanuit het wijkpastoraat
probeerden we haar te ondersteunen en weer onder de
mensen te laten komen. Dat is
haar gelukt. Familieverbanden
werden beter, ze was vaste
gast bij het Aktiegroepcafé én
ze kwam naar de eetclub. Ze
genoot elke woensdagavond
van het eten, van de mensen,
van de verhalen.
Eten met zo’n 24 mensen is
niet altijd gemakkelijk. Volgens
haar zeggen leerde ze veel in
de eetclub, onder andere “dat
je niet te snel moet zijn met je
oordeel, maar eerst goed moet
luisteren en kijken naar een
ander. Als je dat doet, leer je
de ander een beetje begrijpen
en waarderen. Je hoeft het niet
eens te zijn met elkaar, maar je
hoeft elkaar dan ook niet meer
te veroordelen”.

De meeste mensen in het Oude
Westen hebben maar een kleine
tuin, of alleen een balkon. Die
willen ze het liefst opfleuren
met planten en bloemen waar
je naar kunt kijken, die lekker
ruiken. Je kunt dan wel eens
jaloers worden op mensen met
een moestuin. Je hoort veel over
“eten uit je eigen tuin” tegenwoordig. Maar om nou allemaal
groentebedden te maken in dat
kleine tuintje? Nee, dat is niet
nodig. Er zijn ook mooie tuinplanten, waarvan je de bladeren
en bloemen(!) kunt eten. Denk
eens aan:
Snijbiet (of Beta vulgaris). Het
is een ouderwetse bladgroente,
maar met bladeren met zulke
mooie gele en rode nerven, dat
ie een sieraad voor je tuin is.

3 kilometer dominostenen

En wij leerden van haar, door
haar verhalen over vroeger en
haar kijk op het leven. Mens,
wat kon die vrouw filosoferen!
Maar we waren vooral onder
de indruk van haar doorzettingsvermogen. Lang in de
keuken staan om te koken of af
te wassen lukte haar niet meer,
maar elke woensdagavond
nam ze de was mee naar huis
en donderdagochtend bij het
Open Huis kwam ze de was - al
weer strakgestreken - terugbrengen.
Ze hield van mensen én van
tuinieren. Ze was vaak in haar
tuintje te vinden en de passiebloem naast haar balkon
fleurde de hele Gouvernestraat
op. In januari overleed ze. Het
huis werd leeggeruimd, we
hingen haar portret in onze
‘galerij’, haalden herinneringen
op en we verheugden ons erop
dat de passiebloem in juli zou
gaan bloeien. Dan zouden
we langs haar huis lopen en
zeggen: “Dat is haar groet
aan ons, haar erfenis.” En dan
zouden we verhalen aan elkaar
vertellen.
Laatst liep ik langs haar huis….
de passiebloem was tot op de
grond weggeknipt. Toen pas
voelde ik de leegte.
Katinka Broos

en zeker in de huidige periode van
digitale ontwikkelingen en volksverhuizingen. Die volksverhuizingen zullen ook de bevolkingsopbouw van de
wijk ingrijpend wijzigen in de richting
van een nog verdere multi-cultisamenleving met al zijn spanningen,
kansen en mogelijkheden. Snoeien
dus, ook in de organisatie! Als schrijver
in de buurtkrant heb ik al geruime
tijd geleden de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt en nu de redactie met
enkele nieuwe krachten is uitgebreid,
wordt het voor mij tijd om te snoeien
en plaats te maken voor jonge,
nieuwe krachten. Daarmee wordt de

Hartelijk dank voor uw aandacht en
reacties.
Piet

Oost-indische Kers (of Tropaealum majus), een heel mooie
eenjarige sierplant, met gele,
oranje en rode bloemen, ook als
klimplant. Hij kan goed tegen
arme grond. Je kunt hiervan
zowel de bladeren, de bloemen
als de zaden eten.
Komkommerkruid (of Borage
officinalis). Het blad smaakt
dus naar komkommer. Je kunt
de bloemen (blauwe of witte)
eten, maar ze zien er ook heel
mooi uit.
En dacht je dat dit uitzonderingen zijn? Ook van deze planten
kan je de bloemen eten: driekleurig viooltje, goudsbloem,
roos, vrouwenmantel, bergamot, afrikaantje, anjer, daglelie,
fuchsia, jasmijn, korenbloem,
longkruid, lievevrouwenbedstro,
pioenroos.
Dat staat heel mooi: een salade
versierd met bloemetjes uit je
eigen tuin!

Groenwandelingen in de stad
Rotterdam heeft het imago van een drukke grote stad met verkeerslawaai en mensenmassa’s. In de afgelopen jaren heeft echter
een ware groene revolutie plaatsgevonden. Op allerlei plekken
zijn wijktuinen, buurtmoestuinen, stadslandbouwprojecten,
postzegelparkjes, natuurtuinen etc. aangelegd. Sommige hebben al behoorlijke bekendheid gekregen, maar andere zijn voor
veel mensen nog “verborgen geheimen”. Nieuwsgierig daarnaar?
Vanaf april kan je op vrijdagmiddag meewandelen met groenwandelingen naar deze pareltjes.
Meer bewegen
“Meer bewegen is goed voor je”
krijgen we vaak te horen en dat
weten we ook wel. Maar sporten,
fitness of joggen is niet ieders ding.
Wandelend de stad om je heen
beter leren kennen is een andere
optie, zonder lidmaatschap van een
sportvereniging, zonder je in het
zweet te hoeven werken, en competitie komt er ook niet aan te pas. De
groene wandelingen zijn een goede
start van “meer bewegen”.
wanneer: vrijdagmiddagen 15 en
29 april, 20 mei, 3 en 17 juni, 1 juli,
26 augustus, 9 en 23 september en
7 oktober
tijd: 13.00 uur verzamelen

Als start van het festival ‘Rotterdam viert de stad’ (ter gelegenheid van 75
jaar wederopbouw) vielen op zondagmiddag 20 maart 8000 XL dominostenen na elkaar neer. De drie kilometer lange dominoroute liep in het Oude
Westen onder andere via de Gouvernestraat Odeon in, waar een spectaculair bouwwerkje stond. Na een klein extra zetje ging hij verder in het
wijkpark en de wijktuin, om te verdwijnen in een huis aan de Westersingel.

gemiddelde leeftijd van die redactie,
zoals eenvoudigweg noodzakelijk,
aanzienlijk verlaagd. Het was voor mij
een voorrecht dat ik mijn geestelijke
eieren in het mandje van de Buurtkrant mocht leggen en ik hoop van
harte dat die eieren bij tijd en wijle
voor een glimlach konden zorgen en
ook nog enigszins konden bijdragen
aan de onderlinge verbondenheid van
de wijkbewoners.

13.30 uur vertrek, aankomst
15.00/15.30 uur. Terugreis met
openbaar vervoer
waar: Wijktuin Oude Westen (achter
in het Wijkpark aan de West-Kruiskade)
kosten: 2 euro inclusief koffie/thee
bij vertrek. ( ov-chipkaart meenemen voor de terugreis)
Bestemmingen: Rotterdamse Munt,
Schat van Schoonderloo, Dakpark en Voedseltuin, Luchtsingel
en Dakakker, Vroesenpark, Park
Pompenburg en Avonturentuin Meidoorn, Willemstuin en Schoonoord,
Centrumbuurttuinen (Tuin de Bajonet, Jacobustuin en Eendrachtstuin),
Ghandituin, Pluktuin Essenburgsingel en Speeldernis.

Buurtkrant Oude Westen pag 8

En wat er verder nog te doen is...
15 april: Feestelijke opening van
Herenplaats aan de Schietbaanstraat

WE

puntkomma muziek

Het Oude Westen ontwikkelt zich meer en meer tot een ‘pop-up-area’. Dat wil zeggen dat er voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving huisvesting wordt gevonden in leegstaande panden. Ontwikkelingen die een aanzuigende werking hebben
op andere nieuwe initiatieven en zo opeens met elkaar een voortrekkersrol gaan
vervullen. KINO, Odeon-Meesteren en de Leeszaal zijn voorbeelden en sinds kort heeft
Galerie Herenplaats zich in de wijk gevestigd. Niet dat Herenplaats zo’n nieuw initiatief is, want dat is 25 jaar geleden al genomen. Maar het werk is nog wel uniek en
springlevend. Tot voor kort was Herenplaats gevestigd op de Schiedamse Vest, maar
mede om financiële redenen is besloten te verhuizen naar Schietbaanstraat 1 t/m 5,
onder de rook van de Leeszaal.

ROBOTS

zorgbehoevend en nutteloos gezien. Gelukkig
verandert dat beeld en de praktijk wijst uit
dat zij zich bij een goede begeleiding en hulp
kunnen ontwikkelen tot succesvolle tekenaars,
schilders, beeldhouwers. Het succes daarvan
wordt bij Herenplaats overduidelijk zichtbaar
gemaakt door een overvloedige hoeveelheid
artistieke producten van hoge kwaliteit. Veel
van de kunstenaars komen tot uitzonderlijke
prestaties en hun werk is te zien in de bij
Herenplaats behorende galerie en andere
galeries in de wijk en in Rotterdam. Veel werk
van hen wordt ook verkocht, vaak tot ver over
onze landsgrenzen.

C:\RUN Program . . .
Robotdans:\ Kinderen Leeszaal
Literaire verbeelding:\ Robert Tau
Robeatbot:\ Martin de Reuver
Bezweringsformules:\ Martijntje Smits (techniekfilosoof)
Legendarische filmfragmenten:\
Opstand der Machines:\ verhaal (Romain Rolland),
houtsnedes (Frans Masereel), electronica (Roel Pothoven),
bassax en fluit (Klaas Hekman)
Sounddesign WALL . E: \ Angelo Faassen

Het Oude Westen heeft er een galerie bij, die
een bezoek meer dan waard is. Een bezoek
aan de ateliers is ook mogelijk, maar slechts na
overleg met de leiding. Dit om de rust in de
afdeling ateliers te waarborgen.

Seksbot:\ Marcel Möring

Hans Hartman

VRIJDAG
8 APRIL, 20.00 UUR
TOEGANG: € 10
Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam

Aangepaste kunstvakopleiding
Herenplaats is destijds gestart onder de juridische hoed en financiële verantwoordelijkheid
van Pameijer als atelier en kunstacademie voor
mensen met beeldend talent en een verstandelijke beperking/psychiatrische achtergrond.
Mensen die niet of nauwelijks toegelaten
worden aan de reguliere kunstacademie.
Herenplaats heeft voor hen een aangepaste
kunstvakopleiding ontwikkeld. Degenen die
zich voor een plek in Herenplaats aanmelden
worden beoordeeld op hun artistieke talent
en indien zij daar blijk van geven, kunnen
zij in het programma worden opgenomen.
Begonnen wordt met een speurtocht naar
hun belangrijkste kwaliteiten en vervolgens
worden zij geholpen bij het kiezen van een
richting, het ontwikkelen van de nodige technieken en begeleid bij hun verdere ontwikkeling. Zodoende genieten zij tevens van een
voor hen plezierige dagopvang. De lessen
worden gegeven door beeldend kunstenaars
en docenten beeldende vorming. De duur
en het tempo van de opleiding is persoonsafhankelijk. Als de opleiding met goed gevolg
is afgesloten dan stroomt men door naar het
Herenplaats-kunstenaarscollectief. Op deze
manier heeft Herenplaats reeds 40 kunstenaars onderdak geboden, maar ook begeleid
naar een artistieke carrière.

Rotterdam Pas € 5

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

Van alles te doen in Speelcentrum Weena
Peuterochtend: woensdag 9.30-12.00, spelletjes, dansen, knutselen, voorlezen. Voor ouders en kinderen. Kosten: 1,- per ochtend, inclusief koffie/thee en
een hapje/drankje voor de peuter.
Knutselen: woensdag 14.00, met wisselende materialen, zoals klei,
papier-maché en gips.

03
8
10
15
17
24
27
Zondag

Breakdance: lessen van Paolo. zondag 9.00: 4-6 jaar,
10.00: kinderen vanaf 6 jaar, 11.00: volwassenen.

Vrijdag

April
April Cretopia
West-Kruiskade 51

April
April
festes theater presenteert:

West-Kruiskade 51

14.00

presenteert:

Zondag

16.00-18.00

Denise Marie & The Swinging Demons
Bleus & Jazz

Cretopia

16.00-18.00

Het event voor en door jong creatief talent! 18.00-22.00

Denise Marie & The Swinging Demons
Bleus & Jazz
Vrijdag

Het event voor en door jong creatief talent! 18.00-22.00

13.00-19.00

Jazz

Het Cal Massey Songbook project

Zondag

19.00-21.00

13.00-19.00

Kinderdisco: iedere laatste vrijdag van de maand, 17.30 tot 19.30. Alleen
Vrijdag
voor kinderen van de basisschool. Ranja 0,30, snoep vanaf 0,10.
14.00

Heeft u interesse in een van de activiteiten, kom dan geheel vrijblijvend een
keer kijken. Diergaardesingel 50. www.speelcentrumweena.nlZondag

Woensdag

Cretopia

14.00

Kinder moestuintjes: zaadjes planten, tuin verzorgen, eigen
groentes
Zondag
opeten. Woensdagmiddag 13.30, kinderen vanaf 6 jaar

Zondag

Cretopia

Marco Barbier

03 Niemandsland Live Muziek
festes theater
Live Muziek
8 Introducing Kids of the industry
Niemandsland
Introducing Kids of the industry 10 The Gentlemen's Club
Jazz
15 The Seed.
Muziek en spoken word.
West-Kruiskade
51
The Gentlemen's Club
Live Muziek
14.00
17 Niemandsland
STACKHOUSE
festes theater presenteert:
Live
Muziek 16.00-18.00
Denise Marie & The Swinging Demons
The Seed. Muziek en spoken word.
Bleus & Jazz
Niemandsland
Zondag
24 DoodrijpWest-Kruiskade
festes theater
Live Muziek
51
STACKHOUSE
Niemandsland Het 14.00
event voor en door
jong
18.00-22.00
27
Heelcreatief
de dagtalent!
Koningsfeest
festes
theater
presenteert:
festes theater
Muziek 16.00-18.00
Live industry
Introducing
Kids
of
the
Doodrijp
Vrijdag
Niemandsland
01 I love the '80
Zondag

Voorleesuurtje: woensdag 16.00, door oma Annelies en haar jonge
assistentes
Schildercursus voor volwassenen: donderdag 9.30 tot 11.30.
Kosten 2,50 per keer inclusief koffie/thee.

Internationale verkoop
In het verleden werden mensen met een
verstandelijke beperking overwegend als

Op 15 april opent de Rotterdamse wethouder
Hugo de Jonge om 17.00 uur officieel de deuren van Herenplaats aan de Schietbaanstraat.
Dan wordt tegelijkertijd het 25 jarig bestaan
van dit prachtige initiatief gevierd. Iedereen is
van harte welkom.

14.00

Vrijdag

03
803

19.00-21.00

presenteert:

presenteert:

Het Cal Massey Songbook project

14.00

festes theater presenteert:

16.00-19.00

Zondag

14.00

festes theater presenteert:

16.00-19.00
Zondag

Woensdag

Zondag

Denise Marie & The Swinging Demons
Bleus &15.30-20.00
Jazz

Jazz
Heel de dag Koningsfeest
13.00-19.00
Het event voor en door jong
creatief talent!

18.00-22.00

