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30 november 2016:

Woonreferendum

Meer of minder sociale huurwoningen
Op 30 november gaan we stemmen. Dit keer over de Woonvisie van
gemeente Rotterdam. De vraag die
voorgelegd wordt aan de Rotterdammers is:
Bent u voor of tegen de Woonvisie?
Nu staat er in deze Woonvisie van
alles, waar je het mee eens of oneens
kunt zijn. De partijen D66, Leefbaar
Rotterdam, CDA en VVD willen het
lekker vaag houden en doen geen
recht aan de bijna 14.000 mensen
die dit referendum hebben aangevraagd!

uitnodiging

Wij weten waar het echt omgaat:
om meer of minder sociale huurwoningen. Daar hebben we onze
handtekening voor gezet om dit
referendum aan te vragen. In de
afgelopen jaren zijn er al 30.000
sociale huurwoningen verdwenen en
als de plannen van het college doorgaan, worden er nog eens 20.000
gesloopt of verkocht. Dit terwijl er
al lange wachtlijsten zijn, er in onze
wijk bijna geen betaalbare woning
meer te huur is, de huren de pan uit
rijzen en ouderen die de trap niet

meer op kunnen naar buiten de wijk
moeten verhuizen. Nog erger wordt
het in Rotterdam Zuid. Daar moeten
als deze Woonvisie doorgaat mensen
gedwongen de stad uit, waar zij al
jaren wonen, terwijl er in de omliggende gemeentes ook geen sociale
huurwoningen zijn.
Noteer daarom alvast in uw
agenda, uw hoofd of op de
kalender: 30 november
stemmen: NEE tegen de
Woonvisie!

Donderdag 29 september van 17.00 -20.30

inclusief maaltijd

Ouder worden
in het Oude Westen
Een aantal keren per jaar organiseren Woonstad Rotterdam
en een werkgroep van bewoners een Wijkdialoog.
Een avond waarin bewoners, Woonstad, Gemeente en
andere belangstellenden met elkaar een dialoog voeren
over ontwikkelingen in Het Oude Westen.
Uitnodiging Wijkdialoog:
Donderdag 29 september van 17.00-20.30 uur
in de Leeszaal Rotterdam West
Rijnhoutplein 3.
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In juni schreef wethouder Eertmans (Leefbaar Rotterdam) aan alle
bewonersorganisaties dat hij per 1 januari 2017 de subsidierelatie
beëindigt. Met die brief liep hij vooruit op de besluitvorming in
de gemeenteraad die voor september gepland staat, waarvoor hij
een ‘kadernotitie bewonersorganisaties’ zou leveren met zijn beleid
en visie op dit terrein. Die kadernotitie komt er echter niet, werd
ons onlangs door een ambtenaar meegedeeld. Zij gaat nu een
instructielijstje maken voor de behandeling van bewonersinitiatieven
door de Gebiedscommissies. Volgens de nieuwe financieringsregels
kunnen bewonersorganisaties alleen geld aanvragen voor bureaukosten en wat activiteiten, maar niet voor de plek en de professionele ondersteuning die deze activiteiten helpen ontstaan. Die
nieuwe regels worden per 1 januari 2017 ingevoerd. Intussen willen
ambtenaren hier al vooruitlopen. Zo vertellen zij de Aktiegroep dat
ze zich maar samen met de Huiswerkklas bij de Nieuwe Gaffel moet
melden met de mededeling dat ze komen inwonen. Iedereen weet
dat in dit - tot ‘Huis van de Wijk’ benoemde - buurthuis geen plek
is voor deze twee grote organisaties, maar dat doet er blijkbaar niet
toe. Een gesprek van gemeente en Aktiegroep met de welzijnsinstelling WmoRADAR, die verantwoordelijk is voor de invulling van dit
Huis van de Wijk, werd door de gemeente op het laatste moment
afgeblazen.

Ontmoeting, hulp, inspiratie, kennis

Lees
meer op
pagina
6+7

Leeszaal West • Rijnhoutplein 3 • Rotterdam

Een slimmer gebouw voor Lees
demeerAktiegroep
op pagina 6 en 7

Sinds 1985 zitten de Aktiegroep en de Huiswerkklas van
het Oude Westen in Gaffelstraat 1-3, een van de weinige
gebouwen in de wijk die op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Het is gebouwd in 1893 als huisvesting

Gemeente ondermijnt
organisatievermogen
van de wijk

voor de R.K. meisjesschool
St Franciscus. In de gevel is de
kapel nog te zien. Daarna zat
clubhuis Ons Huis er een tijd in.
In de stadsvernieuwing in de
jaren ’70/ ’80 van de vorige eeuw werd het verbouwd
voor huisvesting van de Aktiegroep en de Onderwijswinkel, en kreeg het een verbindingslokaal met het nieuwbouwdeel van de Augustinusschool. Op de benedenetage bevindt zich de buurtwinkel met ontvangstbalie,
keukentje, werk-, spreekuur-, verblijfs- en vergaderplekken en de verbindingszaal voor grotere evenementen.
De lokalen boven functioneren als cursusruimte, opslag
voor allerlei groepen en als vaste ruimte voor de huiswerkklas. Er maken allerlei groepen incidenteel en geregeld gebruik van het pand, maar het is vooral een plek
waar mensen met vragen en ideeën over het wonen, de
woonomgeving en de voorzieningen in de wijk naar toe
lees verder op pagina 2

Het beleid wat hier op ondemocratische wijze wordt ingevoerd,
reduceert bewonersorganisaties (en wijken) tot een losse verzameling mensen en activiteiten. Bewoners die een wijkfeestje willen
organiseren of een tuin aanleggen kunnen bij de Gebiedscommissie
een financiële bijdrage vragen en maar hopen dat hun bezigheden in de politieke smaak van de commissie valt. Terwijl voor de
financiering van losse activiteiten eigenlijk geen overheid nodig
is, daar zijn vaak wel fondsen voor te vinden. Een overheid zou
juist moeten zorgen voor het instandhouden en versterken van de
bestaande sociaal-fysieke infrastructuur (plekken en organisaties) die
deze activiteiten mogelijk maken. Dat is wat anders dan één plek tot
Huis van de Wijk bombarderen. Dat vraagt zorgvuldig kijken naar
welke plekken en organisaties in een bepaald gebied welke functie
hebben en of en hoe die ondersteund moeten/kunnen worden. De
belangrijke functie van de Aktiegroep als ontmoetingsplek, centrum
van onderlinge hulpverlening en broedplaats van collectieve initiatieven is onomstreden en is onlangs nog bevestigd door onderzoek
van de WmoWerkplaats (waaraan de gemeente deelneemt). De
Aktiegroep blijkt ook een belangrijke informatiebron over de wijk
te zijn voor alle stedelijke instellingen, zo blijkt uit de lange lijst van
informatieverzoeken die de afgelopen tijd afgehandeld zijn. Door
de Aktiegroep op te heffen, verdwijnt er veel kennis. Wat er nu
al dreigt te verdwijnen, is het enthousiasme van mensen om zich
belangeloos in te zetten voor de wijk. Participatie, veerkracht, wijsamenleving, sociaal kapitaal, zorgen voor elkaar, allemaal prachtige
woorden, ze staan leuk in nota’s en burgemeesterspraatjes, maar het
gemeentelijke beleid is keiharde ondermijning van de sociale kracht
en verbindingen, kennis en structuur die bewoners in vele jaren, en
nog steeds dagelijks, opbouwen.

Buurtkrant Oude Westen pag 2

Met baan meer kans op woning
Momenteel is Joke elke ochtend te
vinden in de Aktiegroep. ‘Ik help mensen
die op zoek zijn naar een woning: bij
het aanvragen van een woonpas en bij
het reageren op woningen. Het is heel
moeilijk om aan een betaalbare woning
te komen. Iemand die hier geboren en
getogen is en bijvoorbeeld bij de Aldi
werkt en een huis zoekt, kan zeker vijf
tot zeven jaar wachten. Als je tenminste
zolang al een woonpas hebt. Datzelfde
geldt als je woning te klein is geworden
door gezinsuitbreiding. Bovendien
gaat de huur van elke woning die hier
vrij komt gemiddeld honderd euro per
maand omhoog. Dus het wordt ook
minder betaalbaar. De nieuwe regels van
Woonnet Rijnmond zijn ook aange-

Geboren en getogen in Rotterdam, ruim tien jaar vrijwilliger bij Aktiegroep het Oude
Westen, vooral voor het ondersteunen van bewoners die
op zoek zijn naar een betaalbare woning.
Joke van der Pluym vertelt.
‘Ik ben een Rotterdammer in hart en
nieren. Ik ben in Delfshaven geboren
en woonde met mijn ouders en zus op
de Waaldijk; ik groeide op in een leuke
buurt. Mijn ouders waren katholiek. Ik
ben gevormd en ik deed de heilige communie, maar verder deden we er niet
zoveel aan. Natuurlijk ging ik wel naar
een katholieke school. Dat was op de
Mathenesserdijk, een vreselijke school.
We moesten vier keer per dag bidden en
als de hoofdjuffrouw jarig was dan werd
dat in de kerk gevierd.’
Na de lagere school ging Joke naar de
LHNO (‘de Spinazieacademie’) in de
Catharina Beersmansstraat. ‘Dat was
een leuke tijd. We hebben alleen maar
keet lopen schoppen. We leerden koken,
wassen en strijken. Ze vonden me niet
goed genoeg voor de Mavo op de lagere
school. Ik was niet intelligent genoeg,
zeiden ze. Maar ja ik heb mijn examen
slapend gedaan, ook voor Engels, Nederlands en Wiskunde haalde ik alleen maar
negens en achten.’
Modderschoenen
Met haar diploma op zak volgde Joke
een kantooropleiding en ging aan het
werk bij een aannemer. ‘Ik was aangenomen voor de koffie en administratief

Spreekuur op straat
Soms komen er mensen binnen op Joke’s
spreekuur die denken dat zij wel even
een woning kan regelen voor ze, maar
dat is niet zo. Ze kan hen helpen met
zoeken en soms is ze een luisterend oor.
‘Ik ken een meneer met een neurologische aandoening, hij is vergeetachtig,
hij begrijpt bepaalde dingen niet goed
en hij heeft soms een kort lontje. Via de
rechter heeft hij een urgentie gekregen,
omdat hij zijn kamer uit moest. Het is
alleen nog steeds niet geregeld en hij
zit nu op een hotelkamertje te wachten.
Volgens mij had die man al lang geholpen kunnen worden en zien ze niet in
hoe hij er aan toe is. Ik hoor hem inmiddels al anderhalf jaar aan. Tegenwoordig
worden alleen schrijnende gevallen

“Ze laten mensen net zolang
aanmodderen totdat de problemen
zich opgestapeld hebben.”

Joke van der Pluym
werk. Op een dag moest ik bij de directeur komen, of ik zijn schoenen die helemaal onder de modder zaten even wilde
poetsen. Dat weigerde ik en zei dat dit
niet in mijn taakomschrijving stond.
Toen ben ik op staande voet ontslagen.’
Joke ging naar het Arbeidsbureau. Daar
hebben ze contact opgenomen met het
bedrijf. Als Joke haar excuus zou aanbieden, zou ze weer aan de slag kunnen,
maar ook daar paste ze voor. Binnen
twee weken had ze een nieuwe baan bij
de afdeling Vastgoed RVS Verzekeringen.
In het begin deden we alles met de

hand, later kwam de automatisering en
leerde ik heel de administratie in te voeren op de computer.’ Ruim achttien jaar
zou ze bij RVS Verzekeringen werken,
met elk jaar een goede beoordeling en
een daarbij behorende stijging van haar
salaris. Toen het bedrijf over werd genomen door Nationale Nederlanden kreeg
ze haar ontslag. Zesendertig jaar en te
oud en te duur bevonden. ‘Ik kwam niet
meer aan de bak in die tijd. Ik raakte
zwanger van mijn zoon, werd alleenstaande moeder en ging vrijwilligerswerk
doen bij de Aktiegroep.’

scherpt. Je maakt tegenwoordig meer
kans op een woning als je een baan
hebt, omdat je met uitkering tot een bepaald huurbedrag mag reageren en die
woningen zijn er hier bijna niet meer.’
‘Bij de woningen die verloot worden, is
de kans dat je hem krijgt echt minimaal.
In de buitenwijken heb je iets meer kans
en hoef je minder lang te wachten, maar
ook daar wordt het steeds moeilijker. Er
zijn gewoon veel te weinig beschikbare
sociale woningen. Dus wat het ‘sociale’
nog is aan de woningcorporaties weet ik
niet. Wel zie ik dat er woningen worden
verkocht en dat de huren steeds verder
omhoog gaan, zodat ze vanzelf onbetaalbaar worden voor veel mensen die in
deze stad wonen.’

geholpen. Ze laten mensen net zolang
aanmodderen totdat de problemen zich
opgestapeld hebben.’
Veel mensen uit de buurt kennen Joke en
weten dat ze hen verder kan helpen, met
vragen voor de gemeente en instanties
en soms helpt ze bij het invullen van
papieren. ‘Ik kom de mensen op straat
tegen en dan vragen ze me: “Joh Joke,
dat en dat is er aan de hand” en dan zeg
ik: “Dan moet je daarheen bellen of dat
moet je zus of zo doen.” Dus buiten ben
ik ook nog bezig.’
Zelf woont Joke met veel plezier in een
woning die pas gerenoveerd is. ‘Mijn
huis blijft nog zeker vijftien jaar staan en
tegen die tijd laat ik me wel inschrijven
bij de Leeuwenhoek.’

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (32)

Omhoog kijken 6

De oudste huizen en bedrijfspanden in
het Oude Westen werden tussen 1860
en 1914 gebouwd. De meeste huizen uit
deze eerste periode zijn opgetrokken uit
rode baksteen en versierd met leuke, in
het oog springende gevelornamenten.
Een behoorlijk deel daarvan is tot nu toe
besproken. Tijdens de tweede bouwfase,
in 1924, verscheen in de Anna Paulow-

Vervolg van de voorpagina

Een slimmer
gebouw voor
de Aktiegroep
gaan. Een plek waar mensen elkaar
helpen, waar kennis wordt uitgewisseld en waar nieuwe plannen worden
gemaakt. Het was en is de broedplaats van het Wijkpark, de Wijktuin,
het Dierenhof, de Leeszaal, de Tussentuin, Tuin de Bajonet, Bloemkwekersstraat XXL, Gouvernestraat XXL

bovenaan, links en rechts, twee fantasieornamenten van metaal bevestigd. Als je aan
de overkant van de smalle straat gaat staan
en je hoofd flink in je nek gooit, kan je die
goed zien.

nastraat een bedrijfsruimte met woningen
in een nieuwe stijl (nrs.43 tot 45). Deze
bouwstijl is afgeleid van de ´Amsterdamse
School´ en wordt vanzelfsprekend bij ons
de ´Rotterdamse School´ genoemd. Een
typisch kenmerk hiervan is de toepassing
van expressief metselwerk, waarvan dit
pand een sprekend voorbeeld is. Behalve
siermetselwerk over de gehele gevel zijn er

en Doorbraak XXL, Drugs in Kleur, de
Buurtkrant, Singphony etc.etc. Een
plek die symbool staat voor 45 jaar
denk- en doekracht van de bewoners
van het Oude Westen.
Ontluchtingsambtenaar
Tegelijkertijd is het een plek, en nu
komt er een heel ander verhaal, waar
voor de ontluchting van de verwarmingsradiatoren naar een gemeentelijke dienst moet worden gebeld,
dan komt er een ambtenaar in een
dienstauto voorrijden, die heeft een
sleuteltje en doet dan voor een hoop
geld datgene wat iedere bewoner

Op de begane grond boven de deuren
zit een strook van keramische tegels met
de tekst: A.J.SCHOLTE. ADVOVAAT EN
BOERENJONGENSFABRIEK. A.J.SCHOLTE.
Aan de spijkergaten in de bruingeglazuurde
tegels is te zien dat deze bedrijfsnaamsaanduiding jarenlang achter een ander bord is
weggemoffeld. De advocaatgele belettering
is vrijwel ongeschonden. Het pand heeft
duidelijk recent nog een restauratiebeurt
gehad. Bij twee deuren hebben de bovenlichten nog een zeldzaam glas-in-lood
venster. Dit herinnert eraan dat het pand in
vroeger jaren nog veel fraaier geweest moet
zijn. De bedrijfsruimte van de fabriek werd
ruim 50 jaar geleden overgenomen door
de heer Schell, eigenaar van de befaamde
slagerij op de West-Kruiskade.
Alma Brevé
Bron: Evelien van Es, Cultuurhistorische Verkenning Oude Westen, Rotterdam 2010

in zijn/haar huis gewoon zelf doet.
Jarenlang stond de verwarming in
het hele pand 7 dagen per week 24
uur aan, omdat de enige thermostaatknop van het gebouw niet
bereikbaar was voor de gebruikers
van het pand. Na jaren ‘zeuren’ is
dat onlangs veranderd. Idem dito de
elektriciteit. De ramen van enkel glas
leiden echter nog steeds tot onnodig
hoge en milieu-onverantwoorde
energierekeningen. En voor de
gemeente voor hoge beheerkosten,
want zo’n ontluchtingsambtenaar
en alle andere ambtenaren die voor
kleine klusjes voorrijden, moeten wel

betaald worden natuurlijk.
Eigen beheer
Dat kan ook anders. De Aktiegroep wil haar huisvesting in eigen
beheer nemen en die zeggenschap
gebruiken om er een slimmer,
milieuvriendelijker en misschien
wel energieneutraal gebouw van te
maken. Een gebouw dat past bij wat
de gebruikers doen: namelijk zelf
nadenken en doen, samen slimme
oplossingen bedenken, verantwoordelijkheid nemen.
We hebben al een paar financieel- en
technisch-deskundige bewoners

gevonden die dit beheer- en verbouwingsidee willen uitwerken.
Maar alle hulp is nog welkom.
Dus lijkt het u leuk, interessant en
nuttig om een slim plan te maken
voor dit bijzondere, maar technisch
verouderde pand, en wilt u de
Aktiegroep en de Huiswerkklas aan
een passende huisvesting helpen,
meldt u aan bij Petra van den Berg
(petra@aktiegroepoudewesten.nl,
010-4361700).
Het plan is om in de tweede helft van
september een bezichtiging en eerste
gedachtenwisseling te organiseren.
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De Nieuwe Gaffel groeit en breidt uit
Extra aandacht voor versterken van netwerk,
zelfredzaamheid en leefplezier ouderen.

Ouderen

www.aktiegroepoudewesten.nl

Hellen COLUMN
van Boven
Lekker Appen
Zo, ben ik even blij dat de vakantie voorbij is. Ik vond het zo
stil in de wijk. Dat is in het begin
van de vakantieperiode wel even
lekker, maar daarna werd het
toch wel saai, en je gaat mensen
echt missen. Mensen die je
normaal dagelijks op straat
tegenkomt en waar je een kort
praatje mee maakt. Maar ook
mensen die je voor iets nodig
hebt, zijn de wijk uit. Zoals
mijn buurvrouw. Door de vele
plensbuien was bij ons voor de
deur een flink gat in de bestrating ontstaan. Normaal appt de
buurvrouw dit soort zaken even
door naar de gemeente, maar
nu moest ik zelf bellen. Er kwam
iemand om een plank over het
gat te leggen en vervolgens
duurde het twee weken voordat
de boel hersteld was. Bij de
eerstvolgende bui was het gat
alweer terug. Wat nu? Opnieuw
bellen? Eerst maar even naar de
Buurtwinkel. Een vriendelijke
dame aan de balie vertelde
me dat gaten langs de gevel
meestal worden veroorzaakt
door een kapotte huisaansluiting
naar het riool. Deze reparatie
moet volgens haar worden gedaan door de eigenaar van het
pand. In dit geval Woonstad.
En laat Woonstad nu ook een
app hebben waar je reparatie
kunt melden. Zij had deze app
op haar telefoon zitten en heeft
de klacht direct doorgegeven.
Dat ging wel heel erg makkelijk.
Inmiddels heeft de buurvrouw
me geholpen om de app’s op
mijn nieuwe smartphone te zetten. En nu maar flink oefenen.
De komende weken ga ik alle
kapotte lantarenpalen, verzakkingen, overvolle containers,
verkeerd aangeboden grofvuil...
noem maar op, melden via
de BuitenBeter app. En ook
ga ik die regelmatig terugkerende lekkage in mijn berging
via de Woonstad reparatieapp
doorgeven. Het scheelt me veel
ergernis omdat ik niet uren aan
de telefoon zit te wachten. En
het gat naast de gevel was binnen 24 uur gemaakt. Daar word
ik net zo vrolijk van als van het
najaarszonnetje.
Die app om die virtuele beesten
van Pokémon te vangen, laat ik
maar even aan me voorbijgaan,
want daar heb ik nu geen tijd
voor.

je je eigen problemen, de verschillen en emoties op de achtergrond
plaatst en kijkt waarin je elkaar wèl
in kunt vinden. Dat is niet altijd
makkelijk, maar wel heel karaktervormend. En geweldig als het lukt.
Daar ga ik voor, dit seizoen.”
Het weekprogramma is nog niet
helemaal compleet en zal ook
voortdurend veranderen, maar we
geven alvast een overzicht van de
activiteiten die bekend zijn.

De Groene Gaffel De bloemenzaken Stek, Bloemetje op Tafel, ’s Zomers, de Boeketterie en Waar hebben ruimhartig geschonken om De Nieuwe Gaffel een groene start te geven. Heeft u nog een plant die het huis uit groeit of een
paar leuke bloempotten? Ze zijn van harte welkom en elke nieuwe huisgenoot zal met liefde worden verzorgd.
Een rustige zomervakantie in De
Nieuwe Gaffel? Dat leek maar zo,
want achter de schermen werden
heel wat plannen gesmeed voor het
komend seizoen; met een levendige
agenda als uitkomst. ‘De Groene
Loper’, waar kinderen uit de wijk
regelmatig mee de natuur in gaan,
kan door blijven gaan. In het najaar
start ‘Een rugzak vol talent’. In
dit programma kunnen kinderen
muziek, dans en beeldende kunst
leren beoefenen. De vrouwen gaan
hun emancipatiewerk een boost
geven onder de noemer “Nieuwe
Vrouwen’. Ook het programma de
‘Ruwe Diamant’, waarin talentvolle
kinderen hun musische talenten
kunnen scherpen, staat opnieuw op
de agenda. Er komt een cursus over
opvoeding en radicalisering van
jongeren. De gezellige aanschuifmaaltijden die een steeds groter
aantal deelnemers trekt, zijn dankzij
het enthousiasme van vele kooklustige vrijwilligers, niet meer uit het
buurthuis weg te denken.
De ouderen krijgen dit seizoen extra
aandacht. Via allerlei activiteiten
wil De Nieuwe Gaffel het netwerk
van ouderen versterken en hen
stimuleren zo zelfredzaam mogelijk
te blijven. Daarbij wordt samenwerking gezocht met instanties
zoals Humanitas en Laurens. En bij
projecten zoals ‘Langer Thuis’. Op

14 september start ‘Hollandse Pot’:
gezellig samen een lekkere Hollandse pot koken en eten. In ‘Verhalen jong en oud’, dat half oktober
van start gaat’, vertellen ouderen
aan kinderen over hun Rotterdamse
wortels. De mooiste verhalen worden opgetekend en geïllustreerd. Er
zijn plannen om ‘De Groene Loper’
ook voor ouderen te gaan organiseren. Momenteel wordt gewerkt aan
een oprit bij de voordeur, waardoor
het buurthuis toegankelijk wordt
voor ouderen met een rollator of
rolstoel.
Geluidsdichte studio Media
Xpress.
Er is ook heel wat af geklust in de
zomervakantie. De berging van de
keuken is opgeknapt. Er kwamen
nieuwe computers, niet om spelletjes op te doen, maar voor serieuze
computerlessen waar jong en oud
aan kunnen deelnemen. Creatievelingen hebben van bestaande tafels
een prachtige receptie gemaakt
voor de ontvangst van bezoekers.
De vrijwilligers van Media Xpress
bouwden het werkhok om tot een
geluidsdichte studio waar tv- en
radio-uitzendingen worden geproduceerd. De Media Academie gaat
zich sterk maken voor het opleiden
van leerlingen die de mediawereld
in willen.

Samenwerking met
opleidingen.
Langzamerhand krijgen ook
de contacten met Rotterdamse
opleidingen vastere vorm. Na het
experiment met de buitenluchtbioscoopavond gaat een nieuwe
groep leerlingen van Hogeschool
Rotterdam een evenement voor de
wijk organiseren. Een klas vmboleerlingen van het Albeda College
gaat een jaar lang meedraaien in
het beheer van De Nieuwe Gaffel,
met een echt certificaat dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt als
einddoel.
Coach Mieke Sandifort:
“Ik ga voor versterking van
de gemeenschapszin”.
Mieke Sandifort, de coach van De
Nieuwe Gaffel, wil zich dit seizoen
sterk maken voor het verder verstevigen van de netwerken rond het
buurthuis, onder het motto ‘bloeien
en uitbreiden’. “De grootste
uitdaging is, dat we met elkaar de
gemeenschapszin vooropstellen.
Van iedereen die hier iets organiseert, vraagt dit dat je boven je
eigen groepje kunt uitstijgen en
samenwerking zoekt en naar elkaar
omziet. Dat is een hele uitdaging in
een wijk met zoveel verschillende
culturen. Een goede verstandhouding met elkaar vraagt soms dat

Huiskamerbingo, elke woensdag.
Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur
voor een praatje, een kop koffie of
thee en een broodje rond lunchtijd.
Slecht ter been? Afhalen en thuis
brengen is mogelijk.
Troefcall met lekkere hapjes,
elke zondag van 13.00-19.00 uur,
afsluiting met Bingo.
Yoga, iedere dinsdag en donderdag om 18.00 uur. Aansluitend
spelletjes, kaarten, geheugentraining.
Reizen naar het buitenland.
Dit jaar naar Spanje van 14-23
oktober (bijna vol). Ook voor
avontuurlijke ouderen die slecht ter
been zijn.
Eendaagse excursies om regelmatig nieuwe indrukken op te
doen.

Vrouwen

Conversatieles Nieuwe Vrouwen. Iedere maandagochtend met
elkaar praten over opvoeding en
emancipatie.
Nederlandse taalles. Voor wie
het echt goed wil leren. Op maandag en woensdag van 10 - 12 uur
en op donderdag en vrijdag van
9.30 – 12.30 uur.
Chinese gym Tai Chi. Met Anna
Hu. Op dinsdag van 9 – 13.00 en
op donderdag van 13.00 – 16.00
uur.
Gymnastiek. Met Elina.
Op dinsdag en vrijdag van 9.30 –
11.00 uur.

Schoolkinderen

Huiswerkklas basisonderwijs.
Woensdag van14.00 – 15.30 uur
en vrijdag van 14.45 – 18.00 uur.
Aansluitend talentontwikkeling.

Jongeren

Jay’s Plan. Een initiatief van Jay om
bergingen bij particulieren gratis
leeg te ruimen en spullen die nog
bruikbaar zijn op te knappen en te
verkopen.
Wilt u meedoen aan de activiteiten of heeft u zelf leuke plannen?
Aarzel niet en loop even binnen bij
De Nieuwe Gaffel. Er is altijd verse
kofﬁe en thee.

Rechtstreex Twee nieuwe afhaalpunten van
producten van boeren en tuinders uit de buurt
Vorig jaar werd in deze Buurtkrant
melding gemaakt van een afhaalpunt
van Rechtstreex in Odeon in de Gouvernestraat. Je kon daar groente, fruit,
zuivel en veel andere producten afhalen,
afkomstig van boeren uit de omgeving
van Rotterdam. Helaas is dit afhaalpunt
opgeheven. Toch kunnen Oude-Westenaren gebruik blijven maken van dit sympathieke project. Er zijn namelijk twee
afhaalpunten dicht in de buurt:
het Wijkpaleis en Uit je eigen Stad CS.

Wijkchef Sanne beheert haar afhaalpunt nu in
het Wijkpaleis, 1e Middellandstraat 103, tel.
06-47080847. Op woensdag- en donderdagavond kan je daar vanaf 18.30 uur je boodschappen afhalen. In de nieuwe vestiging van
Uit je Eigen Stad, aan de achterkant van het
Centraal Station, kan je de hele dag producten
kopen en consumeren van de stadsboerderij
nabij het Marconiplein. Er staat een kast met
meeneemboeken van de Leeszaal. En op vrijdag
is dit café/restaurant/winkel afhaalpunt voor
Rechtstreex.

Je kunt je (gratis) inschrijven via de website van
Rechtstreex. Je doet je bestelling in het weekend via Internet aan de hand van de e-mailnieuwsbrief, die je elke week ontvangt. Dan
kan je later die week je boodschappen afhalen.
Betalen doe je per pin bij het afhalen.
Rechtstreex heeft projecten in verschillende steden. In Rotterdam zijn er momenteel 20 afhaalpunten. De producten komen van ongeveer 70
leveranciers: boeren, tuinders en bakkers uit
(de directe omgeving van) Rotterdam.
Contact: rotterdam@rechtstreex.nl

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Krachtige burgers maken de wijk
‘Samen opvoeden
van kinderen’

De Week
van de
Opvoeding

Niet Aangeboren Hersenletsel
Wat als je op een dag wakker wordt en niets is meer hetzelfde,
omdat de bedrading in je hoofd niet naar behoren functioneert?’’
Op 15 september is er een bijeenkomst over NAH (niet aangeboren
hersenletsel). Het doel is om erkenning en herkenning van NAH te
vergroten. Dat doen we door middel van het vertonen van een film
en door informatie uit te wisselen. Ook gaan we het hebben over de
impact voor de getroffenen met NAH en de mantelzorger/omgeving.

1 tot en met 7
oktober 2016

Voor wie is deze
bijeenkomst?
- Ervaringsdeskundigen
- Professionals
- Mantelzorgers

Wmo Radar & Centrum
Jeugd & Gezin organiseren
samen tijdens de week van
de opvoeding bijeenkomsten
voor moeders, oma’s, vaders
en opa’s.

Wanneer?
Donderdag 15 september
14.00-16.00 uur
Kipstraat 37

Dit jaar is gekozen voor het
thema ‘contact’. Het gaat
over het contact tussen
ouder en kind en en hoe
je kunt meegroeien met je
kinderen en blijven leren als
opvoeder. Hoe toon je interesse als ouder, maar ook als
opa of oma, zodra kinderen
zich anders ontwikkelen
en andere dingen doen en
willen dan toen je zelf jong
was?
Programma
Thema:
‘Samen opvoeden van
kinderen’
Maandagavond 3 okt.
Thaiboksschool voor vaders & opa’s
Dinsdagmiddag 4 okt.
Kipstraat - moeders & oma’s
Vrijdagochtend 7 okt.
Nieuwe Gaffel moeders & oma’s
Moeder, neem je moeder
mee….
Vader, neem je vader mee
….

Wij maken er een
mooie dag van!
Voor meer informatie kunt
u eind september meer
informatie vinden op de
volgende websites:
www.wmoradar.nl,
www.cjgrijnmond.nl
Of bel naar Huis van de
Wijk Kipstraat: 485 58 98 en
vraag naar Chia Faria.

3011 RS Rotterdam
Toegang: Gratis

Graag aanmelden bij:
Veronique Vaarten:
0646272409
v.vaarten@wmoradar.nl

@wmoradar.nl

Meer informatie:
hersenletselcentrum.com

Mattis van den Bogaard:
0654967291
m.vandenbogaard

Kom Erbij

(en nodig ook een ander uit om mee te komen!)
“Kom Erbij en nodig ook een ander uit om mee te komen”, dat is het
motto van de landelijke Kom Erbij week. De week opent ieder jaar
met een nationaal congres dat dit jaar plaats vindt in Rotterdam op
donderdag 22 september. Tijdens dit congres wordt de nationale
eenzaamheidsprijs uitgereikt. Daarna vinden er tot en met zaterdag
1 oktober in het hele land allerlei grote en kleine activiteiten plaats.
Rotterdam telt dit jaar meer dan 70 Kom Erbij activiteiten.
Kom Erbij, bij de mooie verhalen.
Een workshop voor senioren waarin we het 360 verhalen spel spelen.
Hierbij kan ook getekend worden (met pastelkrijt).We vertellen verhalen
aan de hand van thema’s en levensfases, bijvoorbeeld over vakantie in de
jaren ‘60. Zo ontdekken we mooie, gemeenschappelijke verhalen.
Creatief Welzijn Senioren, Martine Romer, 06-3074 9894.
Vrijdagmiddag 23 september, 14.00u – 16.00u in het Atrium, Karel Doormanstraat 343

IK NODIG JE UIT... voor een zomerse picknick
In juli, augustus en september is er in
Rotterdam-Centrum een zeer uitgebreid zomerprogramma voor ouderen. De bedoeling van dit programma
is om ook ouderen die niet weggaan
een leuke zomer in vakantiesfeer te
bieden. Er waren al uitstapjes naar
Den Bosch en Scheveningen, wandelingen in en om de stad, een high-tea,
muzikale middagen, een barbecue,
een tuinentocht en een filmmiddag.
Ook de picknick in de Kipstraat was
onderdeel van het zomerprogramma.
Gelukkig viel de picknick op één van de
weinige zomerse dagen die deze zomer
telde. Op 26 juli genoten ruim 25 ouderen van een gezellige middag in de tuin
van de Kipstraat. Om in vakantiestemming te komen mocht iedereen een foto
laten maken in onze buitenstudio. Net
zoals aan het strand van Copacabana
overal fitness-toestellen staan, zo is er
in de speeltuin aan de Kipstraat ook
een fitness-hoekje voor volwassenen.

Kunt u even helpen?
Halverwege de trap naar beneden
passeert u een oudere buurvrouw
die in uw portiek woont. Ze heeft
haar tassen met boodschappen
even neergezet. Straks gaat ze
weer verder naar boven. U heeft
een beetje haast, maar kan gelukkig nog wel net langs haar. “Dag
buurvrouw”, zegt u en misschien
denkt u ook nog: Knap hoor, ze
doet het toch nog maar mooi helemaal zelf, die komt wel boven.

groeten vriendelijk of ze kijken u niet aan.
En als u niet zo’n haast heeft, maakt u
misschien ook wel eens een praatje of u
zwaait naar ze. Het zijn uw buurtgenoten.
De oudere buurvrouw denkt ondertussen:
Oh jee, nog één trap te gaan, dan ben ik in
mijn huisje en kan ik gaan zitten. Te moe,
te veel pijn om direct de boodschappen
op te ruimen of een kopje thee te zetten.

De tijd dat ouderen in bejaardenhuizen
wonen is voorbij. Iedereen blijft zo lang
mogelijk thuis wonen. Dat is ook wat de
meeste mensen het liefste willen: blijven
wonen in het huis met de eigen spulletjes
om zich heen en in de vertrouwde buurt.
En velen redden het ook prima. De professionals van de zorg komen elke dag kijken
Ze wonen in uw buurt, in uw straat, uw
of ze hun medicijnen wel innemen of om
portiek, op dezelfde galerij. U komt ze te- te helpen de steunkousen of de kleding
gen of u ziet ze voor het raam zitten. Soms aan en uit te trekken. En vaak zijn er kinkent u zelfs hun naam. Ze zijn op leeftijd
deren of kennissen die regelmatig langs
of ze hebben een lichamelijk gebrek, ze
komen en bij allerlei dagelijkse dingen

Meestal spelen er kinderen op maar
deze middag kwamen alle deelnemers
van de picknick sportief in actie. Daarna
was het natuurlijk tijd voor de maaltijd.
Vanwege het warme weer startten we
met een heerlijke alcoholvrije cocktail.
De vrijwilligers die al vanaf 12.00u in
touw waren, hadden ondertussen het
picknickbuﬀet klaargezet: ‘sandwiches,
pastasalade, fruitsalade, cake, Turks
brood met kruidenboter en natuurlijk
lekkere drankjes en een ijsje toe’. Op
deze middag was de sfeer net als het
eten geweldig, we hebben er allemaal
van genoten.
Het Zomerprogramma in Rotterdam Centrum
is mogelijk gemaakt door samenwerking van:
Anders Ouder Worden Stadsdriehoek, Atrium,
Belfleur, Creatief Welzijn Senioren, DJ Gerard
Molenaar, Hersenletselcentrum Rotterdam, de
Leeuwenhoek, Rotterdampassieclub, Schotse
Kerk, Spirit 55+, Wijkpastoraat Oude Westen,
WMORadar, de Zonnebloem en heel veel
buurtbewoners die vrijwillig de handen uit de
mouwen staken.

een helpende hand bieden.
Maar weet u wel zeker of die buurvrouw
wel van die helpende handen van anderen heeft? Heeft u wel eens gevraagd
of u misschien even kunt helpen om de
boodschappen boven te brengen, de
rollator over de drempel te tillen? Bedenkt
u in de winter wel eens dat de buurman,
daar voor het raam beneden, misschien
wel helemaal niet naar buiten kan? Niet
voor een wandelingetje, maar ook niet om
zijn vuilniszak weg te gooien? En kunt u
zich voorstellen dat het moeilijk is om te
vragen of iemand even kan helpen als je
altijd alles zelf hebt gedaan?
BelFleur is de organisatie in het centrum
van waaruit vrijwilligers zich inzetten om
andere bewoners zo’n helpende hand te
bieden bij dingen die zij niet meer helemaal zelfstandig voor elkaar krijgen. Zij
doen de wekelijkse boodschappen en ruimen die zo nodig ook nog op, koken een

Hallo, ik ben Alice.
Filmmiddag met de interessante en soms ontroerende film over Alice,
de sociale robot. Aansluitend praten we met elkaar over de robot als
gezelschapsdame.
Belfleur, Elske Geleedst, 06-3190 0566
Maandagmiddag 26 september, 14.00u – 17.00u, Kipstraat 37,
Gezellige middag voor ouderen.
Een bijzondere middag voor ouderen met lekkere hapjes en drankjes,
muziek en aandacht voor iedereen. De Zonnebloem, Margriet van Gestel
06-2188 7984
Woensdagmiddag 28 september, in het Atrium, Karel Doormanstraat 343
Kom Erbij en maak ons blij.
Een gezellige middag met Hollandse pot, spelletjes, verhalen en liedjes
voor ouderen uit het Oude Westen. De Nieuwe Gaﬀel, Mieke Sandifort,
06-5235 8096
Woensdagmiddag 28 september 15.00u – 18.00u, Gaffelstraat 63-A.
Muziek verbindt.
Muziek verbindt niet alleen mensen met elkaar maar muziek verbindt ook
onze linker- en rechterhersenhelft. Een actieve en informatieve middag,
voor en door ouderen met film, muziek en zang. Spirit 55+ en Anders
Ouder Worden, Elly Dunk 010-412 7409
Donderdagmiddag 29 september, 14.00u – 17.00u, Kipstraat 37
De organisatie van al deze activiteiten
is mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de Rotterdamse Coalitie Erbij.

potje eten als iemand ziek is, begeleiden
bewoners naar een ziekenhuis of gewoon
bij een wandeling door de buurt of naar
een leuk terrasje, ze doen kleine klusjes
in huis en stellen de tv-zenders weer eens
goed in, lezen de krant voor of helpen de
gordijnen af te halen. En als iemand zich
eenzaam voelt komen ze ook nog voor
de gezelligheid langs. Een helpende hand
met een warm hart… dat doen we al ruim
3 jaar en meer dan 300 bewoners hebben
er gebruik van gemaakt.

biedt aan een of meerdere buurtbewoners
met uw verhalen en vragen bij BelFleur
terecht.

Toch is alleen die georganiseerde inzet
van vrijwilligers niet genoeg. Steeds meer
bewoners raken in de knel. Krijgen hun
dagelijkse kleine dingen niet meer voor elkaar, raken gevangen of worden eenzaam
in hun eigen huis in hun eigen buurt. Loop
die buurvrouw niet zomaar voorbij, maar
biedt uw helpende hand. Bel eens aan bij
de buurman. Misschien kunt u wel iets
voor hem doen. Ook kunt u als u al hulp

Voor informatie of vragen: mail of bel naar
BelFleur: belfleur@belfleur010.nl
of 010-4855898 / 06-31900566 –
Elske Geleedst, projectleider BelFleur.

Heeft u geen idee of en hoe u iets voor
iemand zou kunnen betekenen, maar wilt
u dat wel? Bij BelFleur kennen we vele
vragen van buurtbewoners waarvoor we
graag nieuwe vrijwilligers willen kunnen
inzetten. BelFleur biedt u een luisterend
oor en ondersteuning en scholing bij het
vrijwilligerswerk.

Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
Nieuws uit het kunstatelier van
Humanitas De Leeuwenhoek

Activiteiten
in september
Elke woensdag is er
verkoop van diverse
artikelen. Kom vooral
gezellig binnenlopen!
Wanneer u 55+ bent, kunt u
op woensdag vanaf 14.00 uur
komen genieten van de muziek
van o.a. DJ John.

In de binnentuin hangen meer dan 100 geschilderde vlinders, reigers en papagaaien
en zijn er 16 panelen en tegels beschilderd.
Na dit tuinkunstproject is nu de voorkant
van De Leeuwenhoek aan de beurt.
Bewoners van de Leeuwenhoek die deelnemen aan het kunstatelier en een aantal

mensen uit de wijk hebben schitterende panelen geschilderd voor de grote
bloembakken aan de West kruiskade.
De kunstenaars zijn trots op hun gezamenlijke werk, waar nu iedereen van
kan genieten.

Heeft u een feestje of gewoon zin in lekkere appeltaart thuis?
Dit is uw kans! De heerlijke appeltaart van ’t Koffiehoekie is nu
ook te bestellen voor thuis! 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.

Vergeet onze borrelbingo niet
op de vrijdagmiddag om 14.00
uur. De kosten zijn €1.50 per
plankje, inclusief een hapje en
een drankje.
Zondag 18 september
14.00 – 15.45 uur komt de zanger/entertainer Paul Clilfton
in ons bruin café.
Zondag 25 september 14.00 –
15.45 komt er een koor.
Tot ziens in de Leeuwenhoek,
West Kruiskade 54 Rotterdam
Activiteitenbegeleiders
Nelly, Rini en Asha.

Nieuws

Kant-en-klare maaltijden
Heeft u geen tijd of zin
om te koken? Stichting
Humanitas de Leeuwenhoek helpt u uit de brand!
In onze winkel verkopen
wij van maandag t/m
vrijdag van 09.00 – 13.00
uur kant-en-klare ambachtelijke maaltijden vanaf
€4! Meer weten? Kom
langs om de folder op te
halen of bel 010-4361488
en vraag naar Michel van
der Wal.
Winkeltje
Vindt u het ook altijd zo

zonde dat u steeds beleg
moet weggooien omdat al
die grootverpakkingen eigenlijk teveel voor u zijn?
Dan biedt het winkeltje
van Humanitas de Leeuwenhoek u uitkomst. Bij
ons kunt u verschillende
worst- en kaassoorten in
éénpersoonsverpakking
kopen. Ook hebben wij
dagelijks een vers assortiment fruit. Het winkeltje
is geopend van maandag
tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 13.00 uur.
Kom gerust eens binnen.
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Kleindochter
Ik ken haar al een groot deel van
haar leven, al sinds haar oma bij
het Wijkpastoraat komt. Oma
kwam bij de inloop en werd een
trouw vrijwilliger bij de eetclub.
Toen ze klein was, kwam ze soms
met oma mee. Later haalde ze
haar op na de eetclub. Oma ontfermde zich over haar toen haar
jonge leventje op de kop kwam
te staan. Oma schilde een aardappel extra als ze plotseling voor
de deur stond en er was altijd
een bed voor haar opgemaakt.
En via de verhalen van oma
volgde ik het opgroeien van de
kleindochter. De grootmoederlijke zorgen, de trots, de liefde.
Ze speelde jaren mee in het Sinterklaasfeest als Zwarte Piet en
deelde dan geduldig kadootjes
uit en luisterde naar de soms
wonderlijke gedichten. Toen ze
uren nodig had voor haar maatschappelijke stage, kwam haar
oma erachter dat het wijkpastoraat haar een beetje matste, en

Nog 4 keer een
groene stadswandeling op
vrijdagmiddag
Ook na de zomervakantie kan
er meegewandeld worden langs
bekende en onbekende groene
plekjes in Rotterdam: buurttuinen, binnentuinen, moestuintjes
op pleinen, geveltuinen, parkjes,
ze zijn er wel, ook midden in de
stad, maar je moet ze weten te
vinden.
Op vrijdag 26 augustus is de
eindbestemming de Dakakker op
het dak van het Schieblock. We
wandelen daarheen via een aantal
groene binnentuinen en via de
Luchtsingel.
Op vrijdag 9 september blijven
we in de buurt van het Oude
Westen en wandelen langs de verschillende centrum-buurttuinen in
Oude Westen en Cool.
Op vrijdag 23 september blijven
we ook in het centrum en is het
einddoel een oudere groene oase:
tuin Schoonoord.
Op vrijdag 7 oktober is de laatste
wandeling en die is een stuk
langer. We wandelen naar de Esch
in Kralingen.
Alle wandelingen starten in de
Wijktuin, achter in het Wijkpark.
Verzamelen om 13.00 uur; vertrek
om 13.30 uur. Meewandelen
is gratis voor vrijwilligers; van
anderen wordt een bijdrage van
2 euro op prijs gesteld. Voor de
wandeling van 7 oktober is een
OV.-chipkaart voor de terugreis
nodig. Informatie:
wilma.kruger@gmail.com

kregen kleindochter en ik beiden
van oma op onze kop.
In paniek kwam ze dit voorjaar de
Union binnenrennen: oma voelde
zich niet lekker tijdens het eten en
wij hedden de familie gebeld. Een
traject van dokters, ziekenhuis en
Antonius volgde. En altijd was er
weer haar kleindochter die boodschappen deed, oma dagelijks
bezocht, ons op de hoogte hield,
altijd.
Totdat oma overleed, nog niet zo
lang geleden, en wij tegen een
leeg raam aankijken als we door
de straat lopen. Een raam waaruit
oma de reservesleutel van de
Union gooide als ik die weer eens
vergeten was; een huis dat geen
veilige baken meer is voor haar
kleindochter.
Maar die kleindochter is allang
geen klein meisje meer. Met
behulp van die veilige baken is
ze uitgegroeid tot een volwassen
vrouw. Zoals zij vroeger bij haar
oma terecht kon, zo zorgde ze de
laatste maanden voor haar, met
zorg en liefde.
We spraken over haar oma én
over haar toekomst. Haar leven
gaat door, met alles wat ze de
laatste maanden geleerd heeft.
Het komt goed.
Ze is gestopt met roken. Dat
heeft ze haar ‘bomma’ beloofd.
Katinka Broos

Uitverhuizen (hoe)zo?
1 september: bijeenkomst
bewoners Bajonetstraat
De bewonersgroep Bajonet organiseert een bewonersbijeenkomst over onderhoud en uitverhuizing. De Bewonersgroep
Bajonet is een groep verontruste en actieve bewoners van
de Bajonetstraat. Wij willen
dat Woonstad onze woningen
renoveert of op dezelfde plek
sociale (en betaalbare) huurwoningen bouwt. Wij vinden
dat huidige bewoners in de
Bajonetstraat moeten kunnen blijven wonen, als zij dat
willen. Maar dan wel in goede
woningen. En we willen meepraten over de toekomst van
onze straat
Er is nogal wat aan de hand in onze
straat: achterstallig onderhoud,
gasleidingen die scheuren, grote
gaten in de straat, noodzakelijke reparaties die niet worden uitgevoerd.
De klachten zijn niet meer te tellen.
Reparaties en onderhoud worden
jarenlang niet uitgevoerd in woningen die gewoon worden bewoond
en waarvoor gewoon huur wordt
betaald.
Woonstad zet mensen keihard
onder druk om zo snel mogelijk te
verhuizen. Maar niemand is daartoe
verplicht. Bewoners zijn nog niet
eens persoonlijk en officieel op
de hoogte gesteld van definitieve
plannen van Woonstad of van een

(eventuele) huurstop. Voorlopig
gebeurt er niets, omdat Woonstad
eerder gemaakte plannen niet meer
kan of mag uitvoeren. Er liggen nog
geen nieuwe plannen en daarom
schuiven de data dat bewoners
zouden ‘moeten’ verhuizen steeds
verder vooruit.
De Bewonersgroep Bajonet heeft
handtekeningen opgehaald voor de
volgende eisen:
Wij willen goede sociale huurwoningen in de Bajonetstraat!
Wij eisen dat Woonstad direct reparaties en achterstallig onderhoud
uitvoert!
Wij willen meepraten over de
toekomst van de woningen in de
Bajonetstraat!
Op de bijeenkomst willen we met
de bewoners van de Bajonetstraat
overleggen over de stand van zaken
betreffende sloop, renovatie en
nieuwbouw in onze straat en over te
nemen acties.
Donderdag 1 september
om 19.00 uur
Marokkaanse Moskee,
Kogelvangerstraat 96
Meer informatie:
Cees Jonkman: 06-36464316,
cjonkma@tele2.nl
www.facebook.com/
Bajonetstraat

Klus&Werk, een begrip in het Oude Westen
De vakantie is voor velen achter de rug en we hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad.
Modeshow In samenwerking met de LMC school Schietbaanstraat organiseren we in
september een modeshow. Iedereen is van harte welkom. De exacte datum volgt nog.
U kunt hierover ook naar Klus&Werk bellen. Eind augustus of begin september starten
leerlingen van de LMC school bij klus&Werk met hun stage.
Recyclingbak elektrische apparaten Zoals u misschien al weet of gezien hebt, hebben we sinds kort een recyclingbak waar elektrische apparaten in gedeponeerd kunnen
worden. Voor wie er nog niet van op de hoogte was: deze bak staat pal voor deur van
Klus&Werk Cool-Oude Westen, van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
Naailessen Er worden nog steeds naailessen gegeven op dinsdag en donderdag van
10.00-15.00 uur. Kosten zijn € 1,50 per keer. Mis deze kans niet als u het leuk vindt om
zelf kleding te leren maken.

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9.00-16.00 uur
9.00-16.00 uur
9.00-16.00 uur
9.00-16.00 uur
9.00-15.00 uur

Koffie-inloop Van maandag t/m vrijdag is er koffie-inloop bij ons. Als u voor 10.00
uur komt krijgt u gratis koffie. Na 10.00 uur vragen wij hiervoor de kleine bijdrage van
€ 0,40. U kunt tevens gebruik maken van onze computers om iets op te zoeken op
internet of om iets uit te printen. Het is er altijd gezellig. Kom gerust elke dag langs.
We zien u met plezier tegemoet.
Lunch Daarnaast verzorgt Klus en Werk maandag t/m vrijdag lunches, ook in Tuin de
Bajonet. Svp vóór 10.30 uur aanmelden. De kosten zijn €1,50. Dit is een initiatief van
Klus&Werk en Tuin de Bajonet.
Voor foto’s verwijzen wij u naar onze Facebooksite: Pameijer Klus&Werk Cool –
Oude Westen
Graag tot ziens bij Klus&Werk – Cool – Oude Westen

www.pameijer.nl

Team Klus en Werk
Cool-Oude Westen
Schietbaanstraat 33/35
3014 ZW Rotterdam
010-4367042 /06-10883452

20 september in de Leeszaal:

Zilveren randje van de regenboog
Levensverhalen van roze ouderen

Rainbow City Rotterdam en Pluspunt organiseren tijdens de Rotterdam Pride een bijeenkomst voor
senioren met levensverhalen van ‘roze ouderen. Naast een verhalenverteller staan levensgrote
portretten van roze ouderen tentoongesteld. Bij de portretten horen indrukwekkende verhalen die u
meenemen naar het verleden en vaak verborgen leven van de roze ouderen.
Daarna is er tijd om met elkaar te praten.

Datum: dinsdag 20 september Tijd: Inloop 13.30, aanvang 14.00
Locatie: Leeszaal West, Rijnhoutplein 3 te Rotterdam
Aanmelden bij: Pascalle van Kralingen via p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl of 010-467 17 11

Donderdag
29 september
in de Leeszaal:

Wijkdialoog
over Ouder
worden in
het Oude
Westen
Veel bewoners wonen met
plezier in het Oude Westen
en zouden er graag op een
goede manier oud worden.
Het is de wijk waar zij vaak
lang gewoond hebben,
waar vrienden, familie en
goeie buren wonen en
waar zij zich thuis voelen. In het Oude Westen
hebben veel bewoners
onderlinge banden die
bij het ouder worden ook
steeds meer nodig zijn. De
wijk heeft 19 ‘huiskamers’,
waar vrijwilligers zorgen
voor sfeervolle ontmoetingsplekken.
In het beleid van de gemeente om het mogelijk
te maken dat bewoners bij
het ouder worden gewoon thuis kunnen blijven
wonen, speelt die structuur
van onderlinge banden
een belangrijke rol.
Maar niet iedereen heeft
een verzorgend netwerk
om zich heen en het Oude
Westen kent ook eenzame
ouderen. En zijn er wel
voldoende aangepaste en
betaalbare woningen om
in de buurt van het sociale
neterk te blijven wonen?
Wat is er nodig om bij
het ouder worden ‘langer
thuis’ te kunnen wonen,
hoe ontwikkelen we het
‘zorgen voor elkaar’ verder
in het Oude Westen en hoe
vergroten we het aantal
beschikbare geschikte woningen voor ouderen?
Daarover gaat de volgende
Wijkdialoog op donderdag
29 september in de Leeszaal aan het Rijnhoutplein.
Deze keer beginnen we om
17.00 met een informatiemarkt en een hapje eten.
De Wijkdialoog is dan van
18.30-20.30. Iedereen is
welkom.

pag 7 Buurtkrant Oude Westen

Wijkdialoog over Ouder worden in het Oude Westen
Joke: “Ik kan niet stil zitten”
Joke (zus) Langendam (91)
woont haar hele leven in de
Sint-Mariastraat. Eerst met vader/
weduwnaar en vier broers, en
daarna alleen, achter de winkel
op nummer 26 (nu 126). Ze
verkocht snoep, zeep en olie voor
de kachel, ze kon verf mengen en
glas snijden, maar mensen kwamen ook met allerlei problemen
bij haar. Eind 1983, ze is dan 58,
stopt ze met de winkel. Ze heeft
drie overvallen meegemaakt en
het sjouwen met de kratten wordt
te zwaar. Niet lang daarna verhuist
ze naar het 55+complex op de
hoek van de West-Kruiskade. Op
de bovenste verdieping, eindelijk
geen bovenburen meer. In 1993,
na een borstkankeroperatie, krijgt
ze vier uur huishoudelijke hulp.
In 2016 komt diezelfde mevrouw
nog 1 uur en drie kwartier, ondanks de hartproblemen en de
twee herseninfarcten.
Ze doet het ermee. ‘Ik ben het
gewend: als ik ’t niet doe, wordt
’t niet gedaan. Bovendien kan ik

niet stil zitten. Ze noemen mij hier
wel “de mevrouw die altijd buiten
loopt”. Ik moet van de dokter
minstens een half uur lopen, dat
doe ik liever met een doel. De
aardappelen haal ik op de markt,
dan zie ik wat ik koop; de rest van
de boodschappen bij Albert
Heijn. Mijn hulp mag dat niet
meer doen, dan krijgt ze uitbranders van haar baas.’ Neef Henk,
die als kind boven haar heeft gewoond, brengt de zware spullen
als hij op woensdag komt eten.
Tot drie jaar geleden zat ze op
Engelse les. Daar is ze mee begonnen om te kunnen communiceren
met de kinderen en kleinkinderen
van de broer die naar Australie
is geëmigreerd. ‘Het is gestopt
vanwege intrekken van subsidie.
Jammer, want ik vond de lessen
en het contact met de groep
leuk. We gingen elk jaar naar een
Engelstalig land, dan sliepen we
bij een familie. Laatst ontmoette ik
een groepslid op de markt. Ze is

met me mee naar huis gegaan. Ze
is 77 en fietst nog. Ze heeft aangeboden om voor mij boodschappen te doen als dat nodig is.’
Op zondag gaat ze naar de
katholieke kerk op ’t Hang en op
donderdag naar een naaiclub aan
de Noordsingel.
‘Ik liep daar een
keer langs. Er
stond een bord
met ‘Kom binnen, u kunt hier
hulp krijgen bij
kleding maken.’
Ik heb alleen
AOW, daar kan ik
van rondkomen,
want je weet
wat je hebt,
maar het helpt
wel als je voor
3 euro stof en 2
euro voering zelf
een giletje kan
maken. Ik ben
daar de enige
Nederlandse.
De vrouwen
mogen hun
kinderen

Henk: “Ik heb altijd gezorgd voor een

potje achter de hand”

Henk Zwarts (bijna 87) heeft geen leuke jeugd gehad. Hij zegt het na al die jaren nog steeds uit de
grond van zijn hart. Nadat zijn moeder overleed,
werden alle 5 kinderen in een ander ‘gesticht’
ondergebracht. Toen hij zestien was, de oorlog
was net een jaar voorbij, moest hij verder zelf maar
zorgen voor inkomen en onderdak. Het werd een
kamertje in Cool en werk als loopjongen bij een
banketbakkerij. Parkhotel, een van de klanten,
vroeg of hij als kok wilde beginnen en dat werd
zijn vak. Hij kreeg een opleiding en werkte later onder andere bij Old Dutch, de Holland Amerika Lijn
(‘Je mocht niet eens praten met de passagiers’) en
Du Nord aan de Bergweg. Toen het hem financieel
beter ging, kon hij een etage op de ’s Gravendijkwal huren. ‘Dat was toen chiq, daar moest je echt
voor solliciteren.’ Hij heeft er 35 jaar gewoond.
Twintig jaar geleden verhuisde Henk, vanwege de
slechte gezondheid van zijn huisgenoot, naar de
55+flat op de Sint-Mariastraat.
Zijn huisgenoot is inmiddels overleden en zelf leeft
hij ook ‘bij de dag’. ‘Oud worden is geen lolletje,
maar ik realiseer me wel dat ik het beter heb dan
mijn vader vroeger had. Ik ben een overlever, ik
heb altijd gezorgd voor een potje achter de hand.
Als ik 1 euro had, dan maakte
ik 80 cent op.’ Tot zijn grote tevredenheid weet
Cindy van de Leliegroep nog wat meer potjes te

vinden. ‘Sinds een
paar jaar kijkt zij
naar mijn administratie, dat was
een rommeltje, en
zij vraagt voor mij
toeslagen aan waar
ik geen weet van
had.’ Daarnaast
heeft Henk twee
uur per week
huishoudelijke
hulp. Een praatje
maken hoort daar
niet bij, ‘maar ik
loop de hele tijd
achter haar aan en
dat vindt ze niet
erg.’ Boodschappen doet-ie zelf,
met de rollator, en
koken natuurlijk
ook. Toen hij vier
jaar geleden in
Leiden van een
trap af ‘donderde’,
kwam hij daar met
een gebroken heup in een ziekenhuis en revalidatiecentrum. ‘Dat wordt dan voor je beslist.’
Eenmaal thuis kwam er geregeld iemand van
de Leeuwenhoek langs. Niet om iets te doen,
zo bleek toen Henk vroeg of ze zijn bed wat
wilde opschudden, maar om te kijken of hij
nog leefde. Hij had veel pijn, maar heeft nu
goede pijnstillers.
Vier maanden geleden overleed zijn zus, ze
woonde in Beverwijk, ‘maar we waren close.
Ik mis haar. Ik heb nu niemand meer.’ Dan
is er nog een goede vriend die onlangs van
Amsterdam naar Uithoorn verhuisde omdat hij
daar wel een woning met lift kon krijgen. In de
flat heeft hij niet veel contact. ‘Buitenlanders
laten je voor de deur staan’, zegt hij; al is er
wel een aardige Kaapverdische buurvrouw
die hem af en toe iets lekkers brengt. ‘Ik was
vroeger een uitgaander, maar ik kom nergens
meer, ik drink ook niks meer.’ Hij gaat wel
eens op een bankje voor de Leeuwenhoek
zitten. Daar wonen, daar moet hij voorlopig
niet aan denken. Zolang zijn hoofd nog goed
werkt, kijkt hij liever op zijn eentje tv. Vooral
praatprogramma’s. Ik heb een abonnement op
de AD en ik lees alles wat ze in de bus gooien,
ik houd het allemaal bij.’

meenemen. Er is ook speelgoed.’
Joke gaat altijd naar de tweewekelijkse koffie-ochtend in de ontmoetingsruimte in haar flat. Al twijfelt
ze daar de laatste tijd wel over.
‘Ik hoor slecht, ik heb al drie keer
een hoorapparaat geprobeerd

maar het werkt niet. Zo met één
persoon gaat het wel, maar in een
groep kan ik het niet volgen. Van
de andere kant, als je allemaal nee
zegt, dan gebeurt er nooit wat. En
dit is wel mijn huis. Tot het einde,
wat mij betreft.’

Gera “een druk leven”
Gera Pols (87) woont zelfstandig in een appartement op de
3e verdieping. Gera heeft een
druk leven. Ze is vrijwilliger in de
Wijktuin en houdt elke maandag,
weer of geen weer, de tuin open
voor bezoekers. Ze geeft planten
water die dat nodig hebben, trekt
wat onkruid uit, veegt duivenpoep
weg of zit gewoon een paar uurtjes te breien.
Op andere dagen bezoekt ze
een handwerk- en tuinclub in
Delfshaven, waar de andere deelnemende vrouwen vele tientallen
jaren jonger zijn, en deels ook van
allochtone afkomst. Die hebben
volgens Gera vaak heel interessante verhalen over hun achtergrond.
’s Zondags draait Gera mee met
de koffie-schenkdiensten in de
kerk, wekelijks gaat ze met een
vriendin ontbijten bij de Hema en
ze heeft haar vaste bezoekjes aan
het Ruilpunt.
Thuis op haar balkon en in huis
heeft Gera ook vele plantjes die
ze verzorgt en vaak met veel
geduld van half dood weer tot
leven brengt. Belangrijk is volgens
haar om bezig te blijven met de
dagelijkse dingen. Gera kan ook
tobben over de kleine problemen
die je voortdurend tegenkomt,

maar net als met het breien moet
je blijven zoeken naar oplossingen,
dat houdt je geest levendig.
Haar gezondheid geeft wel wat
zorgen. Het gehoor gaat steeds
verder achteruit, ‘maar mensen
mompelen vaak ook zo.’ De ogen
worden slechter, maar daar heb je
een bril voor. Meer zorgen maakt
ze zich over de aanvallen van
“slapheid” die haar soms overkomen. Ze probeert er op te letten
regelmatig te eten.
Gera heeft 1x per week huishoudelijke hulp bij ramen zemen,
bovenkastjes schoonmaken en dat
soort klussen. Ergens bij klimmen
kun je beter niet meer doen. Als
ze de trappen niet meer op zou
kunnen, zou ze een benedenwoning of een aanleunwoning met
lift nodig hebben. Tot nu toe heeft
ze daar nog niet over gedacht.
Of nog niet over durven denken
eigenlijk, want ze weet niet of ze
er voor in aanmerking zou komen,
omdat ze een eigen huis heeft.
Gelukkig heeft ze aardige buren,
waar ze zo nodig bij terecht zou
kunnen voor hulp, maar hulp
vragen doet ze toch eigenlijk niet
snel.
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En wat er verder nog te doen is...
NO.2

De Leeszaal houdt van boeken. Daarom laten we ze circuleren, maar organiseren we
ook regelmatig evenementen rond boeken. Die gaan eigenlijk altijd over de inhoud.
In de serie ‘Alles behalve de inhoud’ gaat het over de materiële kanten
van het boek. De 2e aflevering gaat over binden en drukken.
Aan de hand van voorbeelden, verhalen, film en objecten nemen we
het publiek mee naar de geschiedenis en de toekomst van dit vak.
Met deskundige en bevlogen vakmannen als Willem Giezeman
en Meneer Roest van de gelijknamige Boekbinderij Roest
in het Baankwartier.

4 OKTOBER, 20.00 UUR

Een VVV van en
voor het Chinese Rotterdam
In het hart van het Rotterdamse Chinatown is vanaf 15 september
een bijzondere plek te vinden. Aan de Diergaardesingel opent hier
Space101, een ontmoetingsplaats waar je terecht kan voor verhalen,
exposities, rondleidingen en workshops over de Chinese cultuur in
Rotterdam.
bijzonder, maar je mag het wel horen.’
Zo is in Space101 een aparte ruimte
ingericht met een tentoonstelling over
de oma van Hu. Ze vertelt gretig over
de sterke connectie die ze heeft met
haar grootmoeder en geboortedorp en
schroomt niet om uit te leggen dat de
band met haar moeder nooit zo sterk
was. Fenmei vindt het zonde dat veel
Chinezen ook niet meer van zichzelf
laten zien. ‘Zo blijven er namelijk veel
stereotyperingen over Chinezen
bestaan. Terwijl de Chinese cultuur
juist zo interessant is. ‘

Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam

16-18 september: Happy Streets
Tijdens dit weekend komen initiatieven samen die laten zien hoe de stad verandert als de publieke ruimte anders wordt gebruikt. Straten komen tot leven
wanneer ze worden teruggegeven aan alle Rotterdammers. Ruimte om elkaar te
ontmoeten, te spelen en gezond te bewegen.
Op vrijdag is het Park(ing) Day: een jaarlijks evenement op de derde vrijdag in september
waarbij bewoners, artiesten en ondernemers parkeerplekken transformeren tot kleine stadsparkjes: tijdelijke publieke ruimte. Het idee is gestart in San Francisco en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging in 160 steden waaronder Sydney, Miami, Barcelona én
Rotterdam. In het Oude Westen doen o.a. de Hobokenstraat, het Rijnhoutplein, Fabricati en
Natuurwinkel Stek op de Nieuwe Binnenweg, Vers Beton in de Gouvernestraat, Galerie Frank
Taal in de Van Speykstraat, Toko 51 West-Kruiskade mee.
Op zaterdag kan je tijdens Walk’in Rotterdam mooie wandeltours door de stad maken. Onder
begeleiding van een gids word je uitgenodigd jouw verhalen en anekdotes te delen met
andere echte Rotterdammers. Deze routes voeren langs ‘de achterkant van de stad’. Zoals de
voor Rotterdam zo bekende expeditiestraten die gebruikt worden om winkels te bevoorraden.
Deze vaak vergeten plekken krijgen deze dag nieuw leven door de verhalen van toen.
Op zondag vindt de eerste Open Streets Rotterdam (en van Nederland) plaats. Dit is een
internationaal initiatief om een aantal straten
tijdelijk open te stellen voor mensen, door ze te
sluiten voor auto’s. In Rotterdam veranderen de
Goudsesingel, Mariniersweg, Oostplein en Burgemeester van Walsumweg in één rijrichting
in voetgangersgebieden. Iedereen kan op deze
dag de straat tussen 9.00 en 14.00 uur gebruiken zoals hij of zij dat wil. Er worden onder
meer yoga-lessen, Barefoot Meditation Walks
en hoelahoop workshops georganiseerd.

Niet te missen in September
6 september – Film: Mit Brennender Geduld – Goethe Instituut Vanaf 19.30 uur
is de film Mit Brennender Geduld te zien van Antonio Skármeta. De regisseur baseerde
zijn ideeën en ervaringen op zijn ballingschap in Berlijn. De film vertelt het verhaal van de
beroemde Chileense dichter en politicus Pablo Neruda en zijn postbode.
10 september – Wederopbouw Aleppo/Rotterdam – Het Nieuwe Instituut
Tussen 13.30 en 21.00 uur vinden gratis lezingen plaats over de wederopbouw van Syrië
en de wederopbouw van vluchtelingen in Nederland.
Daarnaast worden foto’s en materiaal uit het Rijksarchief voor architectuur getoond. In de middag wordt
er een Syrische maaltijd gepresenteerd.
10 september – Nacht van de dictatuur –
Arminius Een nacht vol lezingen, debatten, dans en
poëzie, allemaal in het teken van de dictatuur. Onder
andere Arend Jan Boekestijn, Ancilla van de Leest en
Boris Veldhuijzen van Zanten buigen zich over vragen
als: zullen dictaturen altijd blijven bestaan? Hoe zit
het met de dictatuur op het internet? En werkt martelen eigenlijk? Van 20.00 tot 01.00 uur. De entree
bedraagt 10 euro.
10 en 11 september – Open Monumentendag
– Oude Westen In heel Rotterdam wordt in het weekend van 10 en 11 september de
Open Monumentendag gevierd. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen iconische gebouwen
en monumenten in de stad worden bezocht. In het Oude Westen zijn een drietal monumenten te bezoeken: De Paradijskerk, Arminius en het Chabot Museum. Dit keer is het
thema Iconen en symbolen.

Als je de kleine ruimte van Space101
binnenstapt, krijg je direct een warm
welkom. Beeldend kunstenaar Fenmei
Hu, die samen met fotografe Yiyu Zhao
en in samenwerking met Verhalenhuis
Belvédère de bijzondere ontmoetingsplek heeft opgericht , verwelkomt je
hartelijk met een Chinese theeceremonie. Theedrinken is volgens haar dan ook
een wezenlijk onderdeel van de Chinese
cultuur.
Terwijl ze jasmijnthee schenkt, vertelt Hu
over de theetraditie van haar geboorteland. De herkomst van de theeplant,
de speciale manier van theezetten en
schenken en het drinken van de thee, in
flinke slokken uit kleine kopjes: het zijn
allemaal belangrijke aspecten van de
ceremonie. ‘Thee werd in het vroegere
China alleen door de elite gedronken’,
legt Hu uit. ‘Het was namelijk erg duur
om te verkrijgen. De “gewone” Chinezen dronken alleen heet water, zonder
thee. Dat doen nog steeds veel Chinezen. Ook omdat heet water drinken een
stuk gezonder is dan koud water.’
Openheid
Het is een van de vele verhalen over
de Chinese cultuur die Hu met veel
enthousiasme deelt. Ze zegt zelf opvallend ‘open’ te zijn voor iemand met een
Chinese achtergrond. ‘Veel Chinezen zijn
niet zo. Ze zijn bang voor gezichtsverlies
als ze te veel bloot geven. Ook zijn Chinezen erg bescheiden. Ze vertellen hun
verhaal niet omdat ze denken dat het
niet bijzonder is. Ik ben zelf heel anders,
als kunstenaar moet ik mijzelf juist openstellen. Mijn verhaal is misschien niet

Chinese restaurants
Als voorbeeld van de vele stereotyperingen kaart Hu het idee van het
Chinees restaurant aan dat bij veel
Nederlanders nog speelt. ‘Veel mensen
associëren Chinees eten altijd met de
Babi Pangang en Foe Young Hai van
de Chinees-Indische restaurants. Maar
die gerechten hebben niks met China
te maken. Sterker nog, het is een voor
Nederlanders verzonnen concept. Het
echte Chinese eten vind je in de Dim
Sum en Sichuan-restaurants in het centrum van Rotterdam. De Chinese keuken
is zo immens rijk, ik zou graag zien dat
meer Nederlanders hiermee in aanraking
komen.’
Hu wil dan ook tours geven door het
Rotterdamse Chinatown waarbij ze
eindigt met een Dimsum maaltijd. Het is
een van de vele ideeën die Hu en Zhao
met Space101 hebben. ‘We willen uiteindelijk een toegangspoort zijn voor de
Chinese gemeenschap. Rotterdammer,
Chinezen, toeristen, iedereen is welkom
om een kopje thee te komen drinken, te
praten en een verhaal te delen. Eigenlijk
zijn we een soort VVV van en voor de
Chinese gemeenschap.’
Space101 is vanaf 15 september op donderdag, vrijdag, zaterdag open. Tussen
17.00 en 19.00 is er tijdens de opening
een ‘klein’ feestje.

Op 17 september wordt in Space101
het Maanfeest gevierd. Een feestdag
die al duizenden jaren in China wordt
gehouden. Op deze dag komen familie en vrienden bij elkaar om samen
de volle maan te bewonderen. Er
wordt thee gedronken en men eet
maankoeken. In Space101 zijn er
tussen 13.00 en 16.00 gratis
kinderactiviteiten.

23 tot 25 september - Djeema El Fna – Museumpark Een festival geïnspireerd
op het gelijknamige plein in Marrakech. Het Museumplein wordt omgetoverd tot een
plek vol muziekoptredens, theater, culinaire talkshows, voordrachten, en kinderactiviteiten. Maar bovenal is het straks een plek met tal van kraampjes waar heerlijk eten
wordt geserveerd. Het motto van het festival is dan ook: ‘proef eens van een andere
cultuur’.

