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Toekomstplan
Aktiegroep
het Oude Westen
De Aktiegroep het Oude Westen bestaat volgend
jaar 50 jaar en heeft achter de schermen hard gewerkt aan een ambitieus Toekomstplan. Het Toekomstplan borduurt voort op de unieke aanpak
van de Aktiegroep én biedt kansen om bestaande
en toekomstige financiële partners te binden.
Vanuit het pand in de Gaffelstraat werkt de Aktiegroep het
Oude Westen aan een toekomstbestendige wijk voor iedereen.
Gebruikmakend van het brede
netwerk van bewoners ontwikkelt de Aktiegroep projecten van
onderop en betrekt daar ook
experts en partners bij. Terwijl
het hele land worstelt met de
vraag hoe je bewoners betrekt
bij de verduurzamingsopgave, is
de Aktiegroep het Oude Westen
daar met bewoners zelf mee aan
de slag gegaan. Als het aan de
Aktiegroep ligt, wordt het Oude
Westen een inspirerend voorbeeld van hoe je dat doet: ‘de
wijk verduurzamen van onderop
en werken aan sociale wijkverbetering, samen met bewoners.’
Programma Wijkplein
De begane grond van het pand
van de Aktiegroep noemen we
het Wijkplein. Het is de plek
waar bewoners samen komen
om de wijk te verbeteren. Het
Wijkplein en het netwerk van de
Aktiegroep vormen samen de
‘humuslaag’ waarop initiatieven
ontkiemen en tot bloei komen.
Op de achtergrond coachen
de vakkrachten de vrijwilligers
die het Wijkplein in zelfbeheer
runnen. Ook bewaken de vakkrachten de sfeer van de plek,
zodat iedereen zich welkom
voelt en uitgenodigd om mee
te doen. Het programma Wijkplein is gericht op behoud en
uitbouw van het netwerk van
de Aktiegroep en de functie van
de begane grond. Het is een
plek waar bewoners gemakkelijk
binnen lopen, buurtbewoners
elkaar helpen met allerhande

vragen, werkgroepen en initiatieven zoals de Huiswerkklas letterlijk ruimte krijgen. Ideeën van
bewoners kunnen, als het nodig
is met steun van vakkrachten of/
en experts, samen met relevante
partners tot projecten worden
uitgewerkt en uitgevoerd. De
bewonerswerkgroep ‘We laten
ons nog niet kisten’ komt bijvoorbeeld samen op het Wijkplein.
Deze werkgroep maakt zich sterk
voor goede ouderenhuisvesting
en organiseert onder meer twee
keer per jaar, samen met enkele
wijkpartners, een informatiebijeenkomst op het Wijkplein.
Programma’s groen, energie
en hergebruik
Het programma Groen bouwt
voort op de visie ‘Wij(k)vergroenen’ die met bewoners en
landschapsarchitecten is ontwikkeld en zet in op activiteiten om
de wijk samen met bewoners te
vergroenen en goed te onder-

houden. Het programma Energie
is gericht op bewustwording,
energiebesparing en het ontwikkelen van schone energie door
het plaatsen van collectieve
zonnepanelen. Uiteindelijk wil de
Aktiegroep samen met bewoners
en partners een routekaart naar
aardgasvrij ontwikkelen. Met het
programma Hergebruik gaat de
Aktiegroep samen met bewoners als eerste stap een wijkvisie
ontwikkelen, waarna uitvoeringsprojecten met bewoners zullen
volgen.

kopen van het pand staat op
de agenda voor over een paar
jaar. Eerst wil de Aktiegroep een
duurzaamheidswinkel in het
pand vestigen, waar bewoners
terecht kunnen voor advies over
verduurzaming van hun woning.
En de Aktiegroep wil samen met
de gemeente die de eigenaar
is, een duurzaam renovatieplan
maken dat gefaseerd, deels in
zelfwerkzaamheid, kan worden
uitgevoerd. Gesprekken om dit
voor elkaar te krijgen, vinden de
komende periode plaats.

Pand
Het Toekomstplan bevat natuurlijk
ook een plan voor het pand. De
Aktiegroep wil het pand blijven
huren en toestemming krijgen
om de verdiepingen onder te
verhuren aan bedrijven en sociale
organisaties die ondersteunend
zijn aan de programma’s. Het

Duurzaamheid
als algemeen motto
De titel van het Toekomstplan
is ‘Duurzame poort naar een
toekomstbestendige wijk voor
iedereen’. Ten eerste omdat het
pand als poort voor de bewoners
fungeert, waardoor duurzame so-

ciale relaties in de wijk ontstaan.
Ten tweede omdat, wanneer het
pand een duurzaamheidswinkel
krijgt en een duurzame renovatie
ondergaat, het pand de belichaming wordt van de duurzaamheidsambities van de Aktiegroep
voor de wijk. Actieve bewoners
bij de Aktiegroep reageerden
tijdens bijeenkomsten positief op
het Toekomstplan dat bestaat uit
een beschrijving van de unieke
aanpak van de Aktiegroep en
programma’s en projecten waar
de Aktiegroep de komende jaren
aan wil werken. Vanzelfsprekend
houdt de Aktiegroep ook ruimte
om in te spelen op nieuwe kansen en signalen om de wijk vanuit bewoners te ontwikkelen, met
speciale aandacht voor bewoners
die het iets moeilijker hebben.
Nieuwsgierig geworden?
Het gehele Toekomstplan is te
downloaden via de website van
de Aktiegroep en er is een aantal papieren (inkijk)exemplaren
beschikbaar bij de Aktiegroep
het Oude Westen. Heb je vragen
over het Toekomstplan, heb je
ideeën, wil je meedoen met activiteiten of programma’s, neem
dan gerust contact op met Petra
van den Berg of Natalie Dupon.
Dit kan door langs te lopen bij
de Aktiegroep aan de Gaffelstraat
1-3, te bellen of te mailen: petra@aktiegroepoudewesten.nl of
natalie@aktiegroepoudewesten.
nl 010 – 436 17 00. Natalie en
Petra zullen de vragen en reacties
vanzelfsprekend doorgeven aan
het bestuur van de Aktiegroep.
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Bertie
Kouwenhoven
Nu mijn magnolia zo mooi bloeit,
staan voorbijgangers even te kijken:
ook weer reden voor een praatje.
Ik woon in een rustige woonstraat
in het hartje van de stad met het
Oude Westen achter me. Dit heb ik
altijd al een van de leukste wijken
van Rotterdam gevonden. De gemengde samenstelling en de uiteenlopende komaf maakt deze buurt
bijzonder. Ik vergelijk het met al die
verschillende bomen die in bloesem
staan, amandelbloesem, kersenbloesem, perenbloesem... het is allemaal
bloesem. En zo zie ik ons ook, we
zijn allemaal mensen, maar we
nemen allemaal iets eigens en iets
moois mee. En het Oude Westen is
nog steeds in staat om zichzelf te
organiseren en hierbij op meerdere
fronten anderen te mobiliseren.’

De liefde voor de literatuur kreeg ze van haar vader
mee: ‘Van kleins af aan konden we uit de boekenkast pakken wat we maar wilden. Mijn vader zei
altijd: “Als ze het nog niet kunnen begrijpen, kan
het geen kwaad en als ze het wel begrijpen, is het
te laat”.’ Bertie Kouwenhoven, vrijwilligster bij de
Leeszaal en de Jeugdbieb vertelt:
‘Ik ben een geboren en getogen
Rotterdammer en bracht mijn hele
jeugd op Zuid door. Mijn vader had
er een bloemenzaak, hij werkte tot
zijn achtenzeventigste jaar door
en al die tijd hebben mijn zus en
ik hem rond Moederdag en Kerst
geholpen. Na de middelbare school
ging ik economie studeren aan de
Erasmusuniversiteit (toen nog NEH).
Eigenlijk wilde ik juffrouw worden,
dat kwam omdat ik op de basisschool drie weken les had gegeven
aan een klas met zevenenveertig
leerlingen. De juf was ziek geworden en het hoofd van de school had
gezegd: ‘Nou Bertie, dan ga jij daar
maar les geven.’ Ik was twaalf jaar
maar wel heel groot en het ging

prima. Maar het werd dus economie
wat ik uiteindelijk niet afmaakte.
Begin jaren zeventig ging ik werken

werken, ook dat was een ontzettend
leuke en gevarieerde baan. Bij beide
werkte ik met fijne collega`s. Ook in
onze vrije tijd trokken we met elkaar
op en bezochten musea en voorstellingen of gingen we het werkstof
wegspoelen.’
Een praatje over de magnolia
Na haar pensioen en dertig jaar
Den Haag wilde Bertie terug naar
Rotterdam. ‘Mijn ouders tennisten
vroeger voor de competitie, zo
kende ik de Breitnerstraat, ik wilde
daar graag wonen. Ik ben altijd

“De voortuinen zijn hier een sociaal gebeuren”
en werd al gauw wijkconsulent bij
de gemeente; een baan waardoor
ik veel verschillende wijken kwam
en Rotterdammers leerde kennen.
Ondertussen was ik in de avonduren
rechten gaan studeren. Die studie
heb ik met een beetje discipline
wel voltooid. Ik kreeg een baan
bij de Rijksplanologische dienst en
verhuisde naar Den Haag. Later
ging ik bij de Rijksgebouwendienst

De eerste foto is een fragment uit
een film die in 1970 gemaakt is
over het leven in het Kinderhuis
aan de Van Speijkstraat. Op
YouTube zijn filmpjes uit verschillende tijden te vinden. Ze doen
je beseffen dat heel wat kinderen
door deze statige voordeur in en
uit zijn gelopen. Op de sociale
media zoeken mensen die ooit in
het Kinderhuis hebben gewoond
nog steeds contact met elkaar en
worden herinneringen uitgewisseld. Het Kinderhuis is één van
de grote zorginstellingen die het
Oude Westen rijk was, gesticht
door de Nederlands Hervormde
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Bestendigheid
in het Oude Westen
Wat ik ook leuk vind is de diversiteit
van de mensen die er komen. Er
komen mensen die misschien even
geen huis hebben, een professor die
met pensioen is, er komen oude en
jonge mensen van allerlei komaf,
moeders met kinderen, bekenden
en onbekenden. Ze komen om boeken te halen of te brengen, om er te
werken of voor een werkafspraak en
’s ochtends is er zo goed als nooit
een probleem. Een enkele keer zit
iemand weleens hard te praten
aan de telefoon, maar als je dan
vriendelijk vraagt of dat buiten kan,
gebeurt dat. Wat ik heel bijzonder
vind: de Leeszaal als initiatief is geen
eendagsvlieg, maar bestaat nu zes
jaar en ook de Aktiegroep is er al
heel lang, die bestendigheid vind ik
heel mooi.’
Op vrijdagmiddag ben ik sinds kort
gastvrouw bij Jeugdbieb West: in de
Gaffelstraat op een bovenetage van
de Aktiegroep. Dat vind ik ook een
mooi initiatief, het laat zien wat je
kunt bereiken als allerlei mensen en
organisaties de handen ineen slaan.
Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen dichtbij huis terecht kunnen
om boeken te lezen. We hebben nu
al over de honderd leden en ik vertrouw erop dat die lijn zich voortzet.

Voordeuren (3)
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Gemeente in 1886.
Foto 2 is één van de eerste foto’s
van het pand met pas aangeplante boompjes. In 2005 is het
hele gebouw gesloopt en is de
voorgevel in originele staat teruggebouwd, erachter verscheen een
geheel nieuw Kinderhuis. Inmiddels
staat het leeg maar na een verbouwing dit jaar zal de grote voordeur
toegang gaan geven tot huur en
koopappartementen.
Op foto 3 staat de drink- en eetgelegenheid ‘de Koffiepot’ op de
Nieuwe Binnenweg in 1975. Het
is, zo staat op de gevel, onder
andere een Milkbar. Dat woord

combinatie opgepakt. De ouders
kwamen uit Bulgarije, China, Marokko, Nederland, Portugal, Somalië. Toen zij doorstroomden, ben ik
met een Chinese dame doorgegaan,
zij nam een vriendin mee en later
is er nog iemand bij gekomen. We
werken nog steeds elke dinsdagochtend met plezier in de Leeszaal.
Ik probeer over te brengen dat het
leuk is om met Nederlands bezig

lid gebleven van een sportclub op
Zuid en op weg daarheen fietste ik
door de Breitnerstraat totdat ik na
drie jaar mijn huidige woning vond.
De voortuinen zijn hier een sociaal
gebeuren. Ik denk dat het slim is
om geveltuintjes aan te leggen en
een plekje te creëren waar je buiten kunt zitten, want dan maak je
toch net iets meer contact met de
buren dan alleen gedag zeggen.

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (59)
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Met elkaar runnen
van de Leeszaal
Bertie wilde ook zelf iets betekenen voor de buurt. ‘Via een buurvrouw hoorde ik over Leeszaal
West. Ik zocht contact en Joke van
der Zwaard (met Maurice Specht
initiatiefnemer van Leeszaal West)
reageerde direct. Op dat moment (zomer 2014) zochten ze
gastvrouwen/-heren en iemand die
ouders van kinderen van de Babylonschool Nederlandse les wilde
geven via het LOV. Dat heb ik in

te zijn. Het fijne van de Leeszaal is,
dat we het met elkaar runnen. Het
systeem van halen en brengen, is in
bijna alles doorgevoerd. De meeste
spullen zijn niet gekocht en mensen
brengen hun kennis en kunde in, er
is goed nagedacht over alles. Naast
de boeken zijn er leuke activiteiten.
Ik geniet erg van de programma’s
Doorvertellen en Puntkomma
Muziek en ga 8 mei naar de laatste
voorronde en op 8 juni naar de
finale van de NK Poetry Slam Rotterdam.
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is in onbruik geraakt, maar stond
ooit internationaal voor ontmoetingsplek waar je melkgerelateerde
producten kon nuttigen zoals milkshakes, yoghurt en melksoepen.
Het is ook een Coffeeshop, gezien
de vrolijke koffiepot op de ruit nog
in de betekenis van Koffiehuis.
Op de foto zie je dat in de originele winkelpui de voordeur naar
achteren is geplaatst, zodat er een
droog entreegebiedje met zicht op
de etalages ontstond. Veel van dit
soort winkelpuien zijn verdwenen,
omdat mensen zich er soms ongewenst in ophouden en de uitbater
liever meer winkeloppervlak heeft.

De gevel ziet er nu (foto 4) hermetisch gesloten uit met een plantenbak als een soort vestingmuur
ervoor, op de voordeur hangt een
bordje ‘verboden voor honden’.
Op de website van Bonaparte
wordt enigszins duidelijk wat er
zich achter de voordeur bevindt:
‘De nachtelijke huiskamer voor de
LHBTQI+ gemeenschap’, ‘Achter
deze deur zul je het hart van
Rotterdam treffen’ en ‘Iedereen
met een beleefde vriendelijke glimlach is welkom!” .
De voordeur op foto 5 is van restaurant De Pijp, sinds augustus
1940 in de Gaffelstraat gevestigd.
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Er is nog een tweede voordeur,
een tochtdeur die er flink doorrookt uitziet. Hij ziet er uit zoals het
hele interieur, waar het vol hangt
met herinneringen aan de rijke
geschiedenis van dit etablissement.
Al die jaren is het een trefpunt van
maatschappelijk verkeer geweest,
politiek, zakelijk en artistiek. De
gerechten worden er door kelners
in witte jassen opgediend. Op de
foto zie je dat de vele bezoekers de
hardstenen onderdorpel diep hebben uitgesleten.
Bart Isings
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Al heel lang thuis in het Oude Westen
Een jaar lang interviewde de Buurtkrant oudere bewoners die moeite hebben of
hadden met het vinden van een geschikte woning. We sluiten deze reeks af met
een overzicht van de huidige stand van zaken van alle geïnterviewden. Zijn ze al
verhuisd of hebben ze andere plannen? Conclusie: wil je in de wijk blijven wonen,
schrijf je dan in ieder geval in bij Woonnet Rijnmond. Doe dat ook als je pas
rond de 60 bent. Het kost €10,- per jaar en je bouwt er woonduur mee op.
Dat helpt je te zijner tijd om sneller een geschikt huis te vinden.

Oplage: 4500,
verschijnt 10 keer per jaar.
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1, 3014 RA Rotterdam
010-436 1700
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
Redactie: Marianne Maaskant,
Rob van der Meulen, Marion van der Schaft,
Gina Thijsse en Joke van der Zwaard.
Medewerkers:
Petra van den Berg, Alma Brevé, Katinka
Broos, Paul Claessens, Mariëtte Groot, Bart
Isings, Serpil Karisli, Wilma Kruger, Corrie
Kreuk, Anne Raang en Octávio dos Santos
Productie: Jim van der Put
Fotografie: Marianne Maaskant en anderen.

Margot Bruinhart kan
voorlopig nog de trappen op. “Als ik ga verhuizen ga ik veel meer huur
betalen. De pensioenen
worden misschien gekort
en wat houd ik dan nog
over? Krijg ik dan wel
huurtoeslag? Daar heb ik
al die jaren niet zo hard
voor gewerkt.”

De Buurtkrant wordt mede mogelijk
gemaakt door Gebiedscommissie
Rotterdam Centrum.

Hellen COLUMN
van Boven
De buurttuintour
Wat een spijt heb ik dat ik niet met
mijn vriendin ben meegegaan met
de Buurttuintour. “Het was zó leuk
om al die verschillende “tuintjes” te
zien en alle bijbehorende verhalen
te horen van de bewoners die de
tuintjes onderhouden. We startten
bij de pas aangelegde voortuinen in
de Akeleistraat, waar ik normaal niet
zo snel langs loop en eindigde bij
Speelcentrum Weena. We kwamen
langs veel verschillende tuinen, de
één wat beter onderhouden dan
de ander. En smaken verschillen
hè. De één houdt van een strakke
tuin en van de ander mag het wel
wat wilder”. Het meest verrast was
mijn vriendin over het onverwachte
bezoek aan een verborgen tuin in de
Drievriendenstraat. Via de woning
van Piet kwamen ze in zijn achtertuin waarvan je kon zien dat deze
met veel liefde wordt onderhouden
en waar al zijn buurtjes gebruik van
mogen maken. “Zo leuk dat ze daar
regelmatig met elkaar een drankje
drinken.” En ze vertelde dat ik Jeroen
heb gemist. Dit is de wijktuinman
die sinds enkele weken in dienst is bij
de gemeente. Wat had ik hem graag
ontmoet om advies te vragen over
hoe ik mijn armetierige geveltuintje nieuw leven in kan blazen. Is
de grond niet goed, moet ik meer
water geven of zijn mijn planten niet
geschikt voor de volle zon? Gelukkig
zijn er in mei en juni wandelingen
gepland in andere buurten van het
Oude Westen. Ik ga snel mijn naam
doorgeven bij de Aktiegroep. In mijn
agenda staat op woensdagavond 15
mei met een rode stift geschreven:
BUURTTUINTOUR, NIET VERGETEN.
Met een goed advies van Jeroen en
wat liefde van mij gaat het vast goed
komen met mijn geveltuintje.

Mevrouw Truggelaar
woont met plezier in
het 55+complex in de
Gouvernestraat. Ze
doet mee met “bakkie
en beppen”, de maandelijkse koffieochtend.

Meneer Haddouch

Meneer Haddouch was toen we
hem interviewden samen met
zijn vrouw net verhuisd naar een
55+complex, hij stond al zeven jaar
ingeschreven.

Siela Sewmangal

Siela Sewmangal uit de Gouvernestraat wil zo lang mogelijk in
haar woning blijven, nu er door
Woonstad een tweede trapleuning
geplaatst is in het openbare trappenhuis.

Mevrouw Truggelaar

Milan Sagat uit
de Drievriendenstraat blijft
voorlopig, zo
lang hij de trap
nog op kan, het
liefst in zijn eigen
woning.
Milan Sagat
Eric Casius

Eric Casius woont in het complex
Odeon dat gesloopt gaat worden en
moet noodgedwongen verhuizen.
Hij wil het liefst in de Gouvernestraat
blijven wonen in bijvoorbeeld een
55+complex of een andere gemakkelijk te betreden woning.

Ayse Büyükyilmaz uit
de Bajonetstraat zoekt
nog steeds – vooral in
verband met de gezondheid van haar man
- een woning in een
55+complex.

Hoao Delgado

Joao Delgado wil nu wel verhuizen,
naar een 55+complex, het liefst in
de Korte Bajonetstraat. Hij is daar
al wezen kijken. Het is vlakbij de
winkels, hij loopt moeilijk.

Ayse Büyükyilmaz

Trudy Heuchemer

Trudy Heuchemer is kort na
het interview verhuisd van de
Gouvernestraat naar de Alexanderpolder. Ze stond al jaren
ingeschreven. Ze heeft een fijn
huis en raakt al aardig bekend
in de omgeving. Ze mist haar
oude huis niet, maar wel alle
bekende gezichten die ze al 50
jaar om haar heen zag en haar
groeten.

Maria Wagenaar
was op reis en
konden we niet
bereiken

Maria Wagenaar

Heeft u een vraag over uw Agpo Ferroli-ketel?
Televisieprogramma Kassa heeft

Hoe veilig zijn deze ketels?

In principe zijn deze ketels even veilig als andere ketels, mits ze regelmaketels van het merk Agpo Ferroli
tig worden onderhouden: minimaal
HR. Heeft u ook zo’n ketel in uw
1 x per twee jaar. Tijdens de onderwoning? De firma’s Mampaey en
houdsbeurt hebben deze ketels wel
Breman voeren voor ons het onder- extra aandacht nodig. Ze moeten
vaak grondiger worden schoongehoud uit. Deze ketels worden elke
maakt dan gebruikelijk en sommige
twee jaar volgens de richtlijnen
onderdelen zijn eerder aan vervanvan de leverancier onderhouden.
ging toe. De onderhoudskosten zijn
Vanwege de zorgen over de veiligdaardoor hoger dan gemiddeld. De
heid en de hoge onderhoudskosten uitvoering van het onderhoud wordt
bij Woonstad Rotterdam gedaan
gaat Woonstad Rotterdam deze
door twee erkende en gerenomketels in 2020 en 2021 versneld
meerde installatiebedrijven, Mamvervangen.
paey en Breman.
recent aandacht besteed aan cv-

Margot Bruinhart

(Ingezonden mededeling van Woonstad)

Vaak is de economische levensduur
het belangrijkste argument hoe
lang cv-installaties in een woning
staan. Gaat Woonstad ketels van
dit type vroegtijdig vervangen?

Ja, Woonstad heeft besloten in twee
jaar, 2020 en 2021, de 2.600 ketels
van dit type te laten vervangen. Dat
is eerder dan ze zijn afgeschreven.
De belangrijkste reden daarvoor is
veiligheid voor bewoners, gecombineerd met de hoge onderhoudskosten.

Wat kan ik doen als ik ongerust
ben over de veiligheid van mijn
ketel?

Check zelf wanneer de laatste onderhoudsbeurt was. Is dat langer dan
twee jaar geleden, of heeft u nog
andere vragen, neem dan contact op
met Woonstad.
Mijn ketel is korter dan twee jaar
geleden onderhouden. Toch ben ik
ongerust. Kan ik dan alsnog een
onderhoudsafspraak maken?

Elke twee jaar wordt het toestel
gecontroleerd. Binnen die tijd wordt
een nieuwe controleafspraak gemaakt door onze installatiebedrijven.
Maak daarvan gebruik en zorg dat

u thuis bent als de monteur langskomt. Als u nog vragen heeft, neemt
dan contact op met Woonstad.
Het komt voor dat bewoners niet
thuis zijn op het afgesproken moment, zodat de onderhoudsmonteur voor een dichte deur staat.
Hoe gaat Woonstad daar mee om?

Bij zogenoemde no-show zoeken wij
intensief contact om de bewoners
te bewegen de monteur toe te laten
tot de woning. Volgens de huurwet
is een huurder verplicht om Woonstad in de gelegenheid te stellen het
noodzakelijk onderhoud uit te laten
voeren.
Wij hopen dat bewoners inzien dat
het om hun eigen veiligheid gaat en
die van hun medebewoners.

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Cursus seksuele weerbaarheid
voor meiden. En ‘Train de trainer’
De cursus is bedoeld voor alle
meiden uit het centrum. In het
programma komen seksuele
weerbaarheid en de gevaren
van sociale media aan bod.
Meiden krijgen voorlichting
over deze thema’s en kunnen
informatie uitwisselen. Ook
kunnen zij een training volgen
om zelf meiden te informeren.
De trainers bespreken waar
hulp gekregen kan worden en
wat meiden kunnen doen om
weerbaarder te worden.

Zowel de cursus als de training
zijn onder leiding van professionals en stagiaires.
Waar: Huis van de wijk De Kip,
Kipstraat 37
Wanneer: elke maandag vanaf 17
uur
Wie: buurtcoach Hanan Maazouzi
(programmaleider van ‘Jij bepaalt’)
Mail/bel/app mij voor info:
Tel: 0621598752
E: h.maazouzi@wmoradar.nl

College van B&W
luistert naar bewoners
In de Doelen presenteerde zich het College als een beleidsgroep
met een luisterend oor. Een honderdtal bewoners konden aan tafel
in gesprek met de diverse wethouders. Zelf voelden we wethouder
Bas Curvers aan de tand. Hij is de wethouder bouwen en vervolgens
Barbara Kathmann wethouder wijken en participatie. De ochtend
werd ingeleid met de mooie woorden dat de Rotterdamse binnenstad op nummer 1 staat van Nederland. Nergens zijn er zoveel
samenwerkende ondernemers.
Bas de Bouwer
Bas Curvers wordt geflankeerd
door Jan van de Ree van Stadsontwikkeling. Op kritische vragen
van bewoners over de afbraak
van sociale woningbouw in de
binnenstad erkennen ze dat het
dure segment is doorgeschoten.
Ze willen de projectontwikkelaars
dwingen om gedurende 15 jaar
20% van hun woningen in de
prijsklasse €750 tot €1000 te
verhuren zonder stijging.
Leraren, politieagenten, geschoolde arbeiders kunnen in Rotterdam
niet aan een woning geraken
en zijn toch het cement van een
wijk. Van de woningbouwverenigingen wordt verwacht dat
zij een tegengestelde richting uit
varen. Middenklasse en duurdere
woningen bouwen in zwakkere
wijken, vooral op zuid. 69% van
het Rotterdamse woningbestand
is sociale woningbouw. Op Zuid
is dat 90%. Transformatie naar
midden huren moet wel gepaard
gaan met urgentieverklaring en
zorg voor de uitverhuizers. Bouwen heeft ook veel te maken met
verkeersafwikkeling en parkeerproblemen. Bewoners bepleiten
een integrale aanpak door de
diensten. Parkeergarages kunnen
dubbel gebruikt worden door de
werkers overdag en de bewoners
s ’avonds. Vooral in het Maritiem
District wordt dit belangrijk waar
op termijn een zestal woontorens
het licht zien (o.a. Casa Nova,
Bright en News). De parkeereis
wordt versoepeld. Je kan ook gebruik maken van Green Wheels.
De garage van de Coopvaert kent
40% leegstand. De inpandige
parkeerplekken kunnen beschikbaar gesteld worden voor derden
via een mobiliteitsovereenkomst.
Gesloten parkeergarages zijn er
ook voor de community. Bewoners hebben wel meer originele
ideeën, betoogde Sander Waterman. Curvers constateert dat de
nieuwe generatie stedeling minder gek is op de auto. Bewoners

Krachtige burgers
maken de wijk

pleiten ook voor groene daken o.a.
op de parkeergarage Kipstraat en
de Lijnbaan flats.
De samenvatting
Vervolgens vertellen de wethouders wat ze geleerd hebben.
Grauss, wethouder armoedebestrijding, vertelt hoe bewoners
bezorgd zijn over de jongeren in
Oude Westen. De schuldhulpverlening moet mensen perspectief
geven. Bewoners zijn heel positief
over het Jeugdcultuurfonds. Barbara Kathmann vindt communicatie
het toverwoord. Ze is blij met het
integraal kijken door wethouders
en diensten. Wethouder Bokhoven
ziet veel in het dubbel gebruik
van parkeerplekken. Wethouder
Sven de Lange voelt voor door
een bewoners gevraagd gezondheidscentrum in Cool en deelt de
bezorgdheid om dakloze jongeren.
Wethouder Curvers wil 15 jaar vaste huren voor de middeninkomens.
Wethouder Moti wijst op de laaggeletterdheid. Hij is gevoelig voor
de argumentatie van bewoner Fer
Rolé betreffende een compensatie
voor de wijk Cool in de sfeer van
groen en welzijnsvoorzieningen.
Burgemeester Aboutaleb komt aan
het woord. Hij wil aandacht voor
laaggeletterdheid (30% van de
Rotterdammers) en wil meer ambtenaren dienstverlenend de wijk in.
Er moet daarnaast een balans zijn
tussen rust en levendigheid. Feyenoord City en Hoek van Holland
kunnen op termijn zorgen voor
meer spreiding van uitgaan. Het
centrum is doorslaggevend voor
een stad, veel levendigheid maar
ook een plek voor een school en
voor groen. Wat betreft de veiligheid onderstreept de burgemeester
dat er in de nacht 50 agenten
actief zijn in het centrum.

Eén tegen eenzaam: tafelvoetbalcampagne
om meer aandacht te krijgen voor eenzaamheid onder jongeren
Je staat er helemaal alleen voor. Herken je dat gevoel? Dat is niet vreemd.
Wist je dat ongeveer de helft van alle jongeren zich wel eens eenzaam voelt?
WMO Radar start een nieuwe campagne: Eén tegen eenzaam. Vóór de zomer komen we naar
middelbare scholen met onze voetbaltafel en laten jongeren praten over eenzaamheid en wat er
aan te doen is. Voor meer informatie over de campagne kan contact worden opgenomen met:
dhorsting@wmoradar.nl

Woensdag 29 mei: Trompenburg Parkwandeling

Genieten van bloeiende rhododendrons
Hé mantelzorgers, kom effe lekker wandelen in Trompenburg
Tuinen & Arboretum!In mei staan de rhododendrons
in bloei in deze prachtige tuin.
Na afloop wordt er een gratis drankje aangeboden door
Wmo radar. Neem gerust uw partner/kind/ouder(s)/
vriend(in) mee naar deze ontspannen middag.

Woensdag 29 mei 14.00 – 15.30 uur.
Adres: Honingerdijk 86 (beneden).
Trompenburg Tuinen is uitsluitend te voet toegankelijk,
maar ook geschikt voor rolstoelen en scootmobiels.

Kosten: gratis met Rotterdampas of Museumjaarkaart, anders € 7,50 voor een dagkaart.
Meld u aan vóór 27 mei bij Merel van der Sar, mvdsar@wmoradar.nl of 06 – 54 96 72 91

Ontmoeten en
eten in Cool

MAANDAG 06 MEI 2019 18.00

Inloop 17.30
20.00 Film 'Inception' (2010) van Christopher Nolan, met
Leonardo diCaprio: stel dat anderen mee kunnen reizen in je
dromen, hoeveel van jezelf blijft dan nog geheim?
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20.00 Film 'Inception' (2010) van Christopher Nolan, met
Leonardo diCaprio: stel dat anderen mee kunnen reizen in je
dromen, hoeveel van jezelf blijft dan nog geheim?
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Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
Ouderenestafette
8 mei: een gezellige
middag met de IJssalon
Zaterdag 30 maart jl. heeft Zorgorganisatie Argos
het ‘stokje’ van de ouderenestafette doorgegeven
aan Humanitas de Leeuwenhoek. De Leeuwenhoek gaat samen met de IJssalon een gezellige
middag organiseren voor haar bewoners.
Dhr. Tawan Ntar (deelnemer kunstatelier) heeft
het “stokje” in een nieuw jasje gestoken.

De ouderenestafette is een initiatief van Bram
Ladage. Hij heeft ervoor gezorgd dat er meer dan
één keer per jaar met steun van horecaondernemingen en sponsoren een ouderendag mogelijk
is. Humanitas de Leeuwenhoek heeft zich hiervoor aangemeld en gaat dus haar ouderen in het
zonnetje zetten, samen met de IJssalon op de
West Kruiskade.
De gezellige middag vindt plaats op dinsdag
7 mei van 14.00 - 16.00 uur. Daarna zullen wij
weer het stokje overdragen aan... ?
Tja dat blijft even een verrassing!

In memoriam: Wil Brandel

De stok van Tawan Ntar

Mevrouw Wil Brandel woonde
sinds 2001 in Humanitas de
Leeuwenhoek. Van begin
af aan nam zij deel aan het
kunstatelier en was daarmee
één van de eerste cliënten/
kunstenaars. In al die jaren
heeft zij bepaald niet stilge-

mantelzorger: Barna Soullie. Barna
stond altijd voor Wil klaar en was
zeten. Vier dagen per week richtte haar steun en toeverlaat. Regelmazij zich helemaal op het maken
tig gingen zij samen even gezellig
van vaak bijzondere en mooie
de stad in. Bedankt Barna dat je
tekeningen. De opbrengst zijn
er al deze jaren voor Wil bent gehonderden tekeningen die op haar weest, en natuurlijk ook dank aan
naam staan. Het werk dat zij ach- alle verzorgenden van Humanitas
terlaat is te typeren als figuratief
de Leeuwenhoek. Op 4 april jl. is
met een enigszins naïef karakter.
Wil Brandel op de leeftijd van 90
De onderwerpen die zij uitkoos,
jaar in haar slaap overleden.
waren meestal vogels, vissen, wol- Roel Braams.
kenkrabbers en huizen. Eenmaal
een onderwerp gekozen, werd dit
systematisch gerangschikt in een
heldere stijl binnen een vast kader.
De kracht van haar werk zit in de
speelse lijnvoering, waarbij herhaling een belangrijke rol speelt.
Wil Brandel had geen familie meer,
maar gelukkig wel een geweldige

Valpreventie voor 65+
In juni starten we weer met een nieuwe cursus

Kom in beweging

De cursus is voor mensen van 65 jaar en ouder omdat die
een verhoogd risico hebben om te vallen.
Ongeveer één op de drie thuiswonende 65-plussers valt
minstens elk jaar. Meer dan de helft van de ongelukjes
vindt plaats in of om het huis. Met ‘kom in beweging’
proberen we het valrisico te verkleinen.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en bewegen
staat centraal. Daarnaast wordt besproken hoe een val
voorkomen kan worden.
Voorbeelden van deze gesprekken zijn medicijngebruik
en het veiliger maken van de woning.
Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het
beweeg- en sportaanbod in de wijk, zodat u na afloop
van de cursus in beweging kunt blijven.

Voor meer informatie of
voor inschrijving kunt u terecht bij:
Daniela Bongrazio
Fysiotherapie Mariastraat:
010-4362127
Margriet Mul, Wijkverpleegkundige:
0641642407
Cindy Vos, WMO Radar:
0653507350

Of kom langs
bij de fysiotherapie
in het
Gezondheidscentrum.
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Groene wijkgenda

10 mei:
Groene stadswandeling start 13.30 u in de Wijktuin
15 mei, 18.30 uur:
Buurtgroentoer, gebied midden
25 en 26 mei:
Verborgen Tuinen dagen. O.a. in Tuin de Bajonet.
Zie voor totaal overzicht van te bezoeken verborgen tuinen in
Rotterdam: https://www.verborgentuinen.nl/
29 mei:
Kinderactiviteit ‘Bijen’ in de Wijktuin, start 13.30 uur in de Jeugdbieb
31 mei:
Plantjesruilmarkt in het Ruilpunt
1 en 2 juni, 11-17 uur: Open Dagen in de Wijktuin

Woensdagavond 15 mei:
Buurttuintour door middengebied Oude Westen

Duurzaam surfen
Bij het woord ‘zoekmachine’
denken de meeste mensen meteen aan Google,
ondanks dat er vele
andere zoekmachines
zijn. Hoewel Google zich
sinds 2017 een CO2neutrale zoekmachine
mag noemen, is het voor
ieder met een groen hart
de moeite waard ook Ecosia
te overwegen. Ecosia is een
van oorsprong Duits, duurzame
zoekmachine dat in 2009 werd
opgericht door Christian Kroll. De
zoekmachine onderscheidt zich
van zijn concurrenten door een
groot deel van de winst (tot wel
80%) te investeren in het planten

van bomen. De bomen
worden geplant in landen
van Brazilië tot Indonesië
en van Ghana tot Spanje.
Ecosia plant de bomen
in samenwerking met
organisaties als TREE
AID en Green Ethiopia
en ondersteunen mens,
milieu en de lokale economie door bijvoorbeeld
fruitbomen aan te leggen.
Daarnaast draaien de servers
van de zoekmachine op zonneenergie, zodat zij CO2-neutraal
zijn. Tot slot: gebruik bij het surfen
op het web liever een laptop, want
die zijn 30% zuiniger dan een desktop. Meer info: ecosia.org

Vogels zingen midden in de stad...

in de Wijktuin

`
De vijver
Als je de Wijktuin binnenkomt via het hoofdhek zie je meteen rechts de
vijver. Het is een flinke vijver met aflopende randen en in het midden
behoorlijk diep. Dat is een van de redenen dat de hekken van de Wijktuin gesloten zijn als de vrijwilligers niet aanwezig zijn. We willen niet
dat er kinderen in de vijver vallen. Er groeien waterlelies in de vijver en
zuurstofplanten. Die zijn belangrijk voor een evenwichtig vijverklimaat.

Na de succesvolle buurttuintour
door de noordkant van het Oude
Westen wordt er op woensdagavond 15 mei een Buurttuintour
georganiseerd in het middengebied van het Oude Westen. We
lopen langs verschillende groene
initiatieven in zelfbeheer zoals de
Wijktuin, Tuin de Bajonet, binnenterreinen en Geveltuinen XXL.
We bekijken samen de initiatieven,
inventariseren wensen en behoeften
(bijvoorbeeld naar meer kennis) en
adviseren elkaar over noodzakelijk
onderhoud. Zo vergroten we de

kennis op het gebied van tuinieren
en verbeteren we de samenwerking
tussen de verschillende initiatieven
en bewoners(groepen). Ook kunnen
er afspraken gemaakt worden over
het uitwisselen en aankopen van
planten en gereedschap, plannen
we eventueel gezamenlijk werk en
werken we aan een onderhoudskalender.
Iedereen die mee wil lopen is welkom bij de Wijkgroenploeg. Naast
initiatiefnemers van groene projecten zijn bewoners die geïnteresseerd
zijn in groen ook van harte welkom.

Wolbert van Dijk (landschapsarchitect die verschillende initiatieven in
de wijk heeft ontworpen), iemand
van Verheij Integrale Groenzorg en
de Wijktuinman van de Gemeente
lopen ook mee.
Heb je vragen of opmerkingen
neem dan contact op met Petra
van den Berg bij de Aktiegroep,
petra@aktiegroepoudewesten.nl

Op 19 juni wordt er een Buurttuintour door het zuidelijk gedeelte van
de wijk georganiseerd.

Groenwandelingen in de stad

Rotterdam wordt steeds groener! Ga mee en ontdek de groene plekjes in de stad.
Wanneer:
Elke tweede vrijdag van de maand
tijd:
13.30 uur vertrek
waar: Wijktuin Oude Westen
(achter in het Wijkpark aan de WestKruiskade- ingang Gouvernestraat)
kosten: 1 euro
(ov-chipkaart meenemen voor heenen terugreis)
waarheen:
tuinen, parkjes en
anderen groene plekjes in Rotterdam

voorlopig programma:
12 april: Zuid-van Swietenhof
en Biotuin Charlois

11 oktober: West:
Groene Connectie

Er wordt ongeveer
twee uur
gewandeld.
14 juni: Oost: Wollenfoppenpark
Heen- en
12 juli: Zuid: Rotterdamse Munt terugreis gaat
soms per
9 augustus: Hoogvliet
Openbaar
13 september:
Vervoer.
Centrum: buurttuinen
10 mei: Noord:
Petrituin en Berg- en Broekpark

Informatie: wilma.kruger@gmail.com / Aktiegroep Het Oude Westen-Gaffelstraat 1- 010-4361700

Dieren in de vijver
Er zwemmen geen vissen in
de vijver. Vissen woelen de
bodem om en vervuilen het
water met hun uitwerpselen.
Wel woonden er schildpadden in de afgelopen jaren.
Dit voorjaar hebben we
ze nog niet gezien. Het is
elk jaar spannend of de
schildpadden er nog zijn.
De voornaamste vijverdieren
zijn de kleine waterdiertjes:
de muggenlarven, schaatsenrijdertjes, bootsmannetjes, watermijten, watervlooien, poelslakken,
slingerwormen en bloedzuigertjes. En in het voorjaar natuurlijk de
kikkervisjes.
Door het jaar heen verblijven er bovendien bruine kikkers op het droge
tussen het groen in de tuin. Daar leven ze van insecten, wormen en
slakken. Maar in het voorjaar, als
ze wakker geworden zijn uit hun
winterslaap, trekken alle kikkers
naar hun geboorteplek. In de
plas, sloot of vijver waar ze zelf
uit het kikkerdril gekomen zijn
als kikkervisje komen ze weer
terug om te paren. In de vijver
van de Wijktuin is het in maart/
april een ware orgie van parende
kikkers. Voor velen van hen loopt
dat niet goed af, want de reigers
hebben het meteen door, en
wekenlang staat er elke dag wel
een paraat om een paar kikkers
te verschalken. Gelukkig hebben
de kikkers dan al een kwak kikkerdril in het water gedeponeerd. Een
paar weken later krioelt het van de kikkervisjes.
Bamboe: mooi maar lastig
De hoge, wuivende bamboe achter en opzij van de vijver is een mooi
gezicht, maar ook een ergernis. Bamboe woekert nogal en is beresterk.
Het is een hele klus om de opdringende stengels steeds weer weg te
halen. Een voordeel: het levert bamboestokken op, die weer van pas
komen in de tuin. Als je zelf bamboe in je tuin wilt, kies je het beste een
niet-woekerende soort. Handschoenen zijn aan te raden, want bamboe
levert soms allergische reacties op.

Oproep
De werkgroep Wijktuin is op zoek naar hulp in de tuin.
Op dit moment zoeken we:
• een vrijwilliger voor het onderhoud van de vijver, met een
beetje verstand van zaken
• iemand die af en toe transport kan verzorgen, zoals zakken
grond, planten en materialen.
• gastheren en -vrouwen, die de tuin regelmatig enkele uren
open willen houden.
Belangstelling? Laat een berichtje achter in de BuurtwinkelGaffelstraat 1, of in de Wijktuin of Dierenhof.
De Wijktuin ligt achter in het Wijkpark. De tuin is open als de vrijwilligers
aanwezig zijn. Het hek staat dan open.
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Pareltje van de wijk

Nieuwe buren

Ik ben opgegroeid in Groningen en Drenthe. Buren zijn daar erg belangrijk. Wanneer
je gaat verhuizen is een van de eerste dingen die je doet: kennismaken met je buren.
Je hoeft geen beste vrienden te worden,
maar je buren passen op de kat als je met
vakantie bent, bij hen kun je suiker lenen, of
koffie of gereedschap, en ze maken een pannetje soep als je ziek bent. En wat zij voor
jou doen is niet bijzonder, want jij doet het
ook voor hen.
In het Oude Westen zijn je buren ook heel
belangrijk. Het valt me op dat de meesten
hier na een verhuizing niet kennis gaan ma-

ken. Maar je komt elkaar vanzelf tegen bij de
brievenbus of in het portiek. Je wilt graag weten of de nieuwe buurman helpt jullie portiek
schoon te maken, of er afspraken te maken
zijn over te harde muziek laat in de avond en
of je hem kunt vertrouwen bij het aannemen
van je postpakketjes.
Wij hebben een nieuwe buurman. Hij is niet
gelukkig en kan moeilijk zijn draai vinden.
Soms komt hij langs voor een kopje koffie en
een praatje. ‘Sorry’, zegt hij dan: ‘Ik neem wel
veel tijd van jullie, ik ben tot last.’ Maar hé,
daar ben je buren voor. Om elkaar een beetje
op te vangen als het moeilijk is.

Nu zie ik de laatste jaren steeds meer mensen
die hun draai niet kunnen vinden. Mensen
met verslavingsproblemen of psychische
klachten moeten het maar zien te redden.
Tien jaar geleden zouden ze opgevangen
worden in instellingen, maar nu moeten ze
het doen met korte opnames en ambulante
hulpverleners. En met buren.
Beter een goede buur dan een verre vriend.
Dat klopt ongetwijfeld. Maar het valt niet
mee om als buurvrouw om te zien naar zo’n
ongelukkige buurman. Eigenlijk is hij te ziek
om alleen te wonen, denk ik. En natuurlijk is
hij altijd welkom, maar soms…. En als ik hem
dan een paar dagen niet, zie ga ík me zorgen
maken. Mag ik dan een begeleider bellen, of

Nieuwe
street art in de
Gouvernestraat
Rotterdam is weer een nieuw stukje street art rijker.
Deze keer is er een nieuw werk op de gevel van het
Odeoncomplex in de Gouvernestraat verschenen,
naast de ingang van Enfant Terrible. Het werk is van
de Portugese kunstenaar CHS-stencil, die bekend
staat om de maatschappijkritische teksten die hij bij
zijn werken zet. Het werk is met stencils gemaakt,
dit zijn een soort malletjes waarmee vormen met
een spuitbus gespoten kunnen worden. Door het
gebruik van meerdere van deze stencils vormt zich
een afbeelding. Als u meer werk van CHS-stencil wil
zien, loop dan eens bij Enfant Terrible,
Gouvernestraat 56, binnen.

Noodkreet
Rotterdamse
woningcorporaties:
Plannen gemeente
Rotterdam leiden
tot tekort betaalbare
woningen
Eind 2016 stemde de meerderheid van de
Rotterdamse gemeenteraad in met Woonvisie
2030 en daarmee met het plan om het aantal
sociale huurwoningen in Rotterdam met 30.000
woningen te verminderen. In de aanpassingen
op de Woonvisie van het huidige College van
B&W verdwijnen nog steeds te veel betaalbare
woningen, schrijven de Rotterdamse woningcorporaties in een brandbrief aan de gemeente.
Als de gemeente deze plannen doorzet zal er in
2030 een tekort van 9.000 woningen zijn voor
mensen met een laag inkomen.
Alleen dure sociale nieuwbouw
De Rotterdamse woningcorporaties steunen
het streven van de gemeente om de sociale
woningbouw meer over de regio te verspreiden
en qua soorten woningen meer gevarieerde
wijken te maken binnen de stad. Maar de totaal
aantallen moeten wel kloppen met de samenstelling van de Rotterdamse bevolking en daar
gaat het ook in de huidige plannen mis. Niet
alleen zullen er te weinig sociale huurwoningen
zijn. Ook binnen de sociale huurwoningen sluit
de beoogde verhouding tussen ‘goedkoop’
(tot €651) en duur (€651 - €720) niet aan bij
de woningbehoeften in Rotterdam. Bij sociale
nieuwbouw koerst de gemeente eenzijdig op
het dure deel van de sociale woningbouw. Dat
betekent dat bewoners van sloopwoningen
met een laag inkomen per definitie niet terug

mogen keren op hun oude plek. Denk aan
de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk, maar
ook aan de te slopen woningen om en rond
Odeon. De woningcorporaties willen af van
deze rigide opstelling.
Verhullende rekensommen
De gemeente probeert de tekorten aan
betaalbare woningen weg te moffelen
door het goedkope deel van de particuliere
woningvoorraad (huur en koop) mee te
rekenen. De woningcorporaties wijzen erop
dat de huurprijzen in de particuliere sector
snel stijgen; en dat de gemeente een onrealistisch beeld heeft van wat mensen met
een modaal inkomen nog kunnen kopen.
Ze zijn ook kritisch op de eenzijdige focus
van de gemeente op ouderen, jongeren en
studenten. De woningvraag in Rotterdam
komt van alleenstaanden en stellen uit alle
leeftijdscategorieën. Tenslotte wijzen zij erop
dat de sociale woningnood in de praktijk
nog schrijnender is, omdat momenteel meer
dan 50% van de vrijkomende woningen naar
woningzoekenden gaat met een of andere
vorm van voorrang.
Thuis in Rotterdam?
Het College noemt de aangepaste Woonvisie
‘Thuis in Rotterdam’. Door de Rotterdamwet
is het nu al onmogelijk voor mensen met
een laag inkomen om een thuis in bepaalde
wijken te vinden. Het College legde de
kritiek van woningcorporaties en huurdersverenigingen geheel naast zich neer. Als de
gemeenteraad dit plan in ongewijzigde vorm
aanneemt, dan besluit ze feitelijk om deze
mensen in de hele stad geen thuis te bieden.

z’n moeder? En wil ik dat wel?
Gelukkig kan ik met een andere buurvrouw overleggen: wil jij vandaag met
hem praten? Zullen we dan toch bellen?
Maar soms wordt het ons samen te veel.
Ik zou liever
gewoon
een kopje
suiker willen lenen
bij een
nieuwe
buur.
Katinka
Broos

Bewoners over het Oude Westen:

“Leuk gemixt en sociaal,
steeds groener, maar veel troep
en te weinig professionele
bescherming”
Ruim veertig bewoners reageerden op de uitnodiging van de gemeente om te komen vertellen wat
beter zou kunnen in het Oude Westen. Een gemengd gezelschap van mensen die lang en kort in
de wijk wonen, spraken op 9 april in negen groepen
over de plussen en minnen van het Oude Westen.
Aan het eind bleek dat de aanwezige bewoners behoorlijk eensgezind zijn, zowel in hun waardering
van de wijk als in hun verbetervoorstellen.
Gemixt en sociaal
Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ bewoners vinden het Oude
Westen een succesvolle sociaal gemixte wijk. Er zijn veel
onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten op basis
van gemeenschappelijke belangen en idealen. Daardoor
wordt de wijk steeds groener en zijn er ondanks de bezuinigingen nog steeds plekken waar mensen elkaar tegen
kunnen komen. Plekken waar we zuinig op moeten zijn. De
informatievoorziening over de verschillende initiatieven in
de wijk zou wel beter kunnen. Een centrale wijkagenda zou
handig zijn. Er is ook sociale nood en armoede. We zouden
nog beter gebruik kunnen maken van de diversiteit van de
bewoners om elkaar te helpen: met taal, boodschappen,
spullen, maaltijden en informatievoorziening.
Troep
Zwerfvuil, overvolle afvalcontainers, ondernemers die hun
afval in de wijkcontainers dumpen, wildplassers, de rattenplaag, weesfietsen, hondenpoep. De vele troep en smerigheid in de wijk is een algemene ergernis. De gemeente kan
er wat aan doen door kleine vuilnisbakken terug te plaatsen,
de containers vaker te legen, weesfietsen weg te halen, de
rattenplaag serieus aan te pakken, vervuilers te bekeuren
en geregeld met de spuitwagen langs te komen. Bewoners
kunnen helpen door geregeld in hun eigen straat grote
schoonmaakacties te organiseren, waarbij gelijk grof vuil
wordt opgehaald.
Te weinig bescherming
Bewoners van het Oude Westen namen allerlei initiatieven op het gebied van veiligheid, zoals Drugs in Kleur,
straatapps, buurtouders en een buurtwacht. Dat is blijvend
nodig. Veel mensen signaleren een toename van drugshandel en alles wat daar aan vast zit. Politie, gemeente en
Woonstad laten het de laatste jaren te veel afweten. Ze
zijn te weinig op straat, reageren niet alert op signalen van
bewoners, lieten Drugs in Kleur in de steek, praten vooral
met elkaar en zijn slecht bereikbaar voor de vrijwilligers die
publieke plekken beheren. Het besluit van de gemeente
om de openingstijden van de horecagelegenheden op de
Nieuwe Binnenweg vrij te geven stuit op veel onbegrip.
Het Wijkplan
De uitkomsten van deze inventarisatie en uitwisseling worden gebruikt voor het maken van een Wijkplan. Dat moet
in juni af zijn. Stadsmarinier Arwin Sierman beloofde de
aanwezige bewoners om hen een proefversie van dit plan
op te sturen.
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8 mei: vierde voorronde
met Edwin de Voigt, Sabina
Lukovic, Miguel Santos,
Ko de Kok, Karim Ellouta,
Von Solo, Eelkje Christine
Bosch en Julius Spin.

Stemadvies van Natalie Dupon
en host is Anne van Winkelhof.

Toegang gratis

8 juni: de ﬁnale

met Jamila Guermat,
Remy Jogi, Cassedy dos
Santos, Daryl Rafaël,
Ramona Maramis,
Jeroen Sloof en de twee
winnaars van voorronde 4.
Toegang € 2,50 aan de deur

Extra: 1 Juni

De Herenplaats 3 mei tot 23 augustus 2019:

Tentoonstelling ‘Cityscapes’
Berichten uit de jeugdbieb
Zeven internationale outsider kunstenaars
geven een inkijk in hun verbeelding van
het stadslandschap van Madrid, Glasgow,
Den Haag, Londen en Rotterdam.
Geabstraheerd van hun origine en
opnieuw tot leven gewekt door de
verbeelding van de kunstenaar.

Spectaculaire slamshow met
bekende slammers + iftar-maaltĳd

Dit is onderdeel van het Spoken Word festival 010 Says
It All, dat in dit weekend de hele stad op z'n kop zet met
woordperformers uit binnen- en buitenland.

Aanvang: 20.30 uur (inloop 20.00 uur).
Toegang: 5 euro. Kaartjes zĳn te koop
via www.010saysitall.com.

Mei kunstenaars zijn Jorge
De deelnemende
Bermejo (SP), Andrés Fernándes (SP),
Ángel Sastre (SP), Robert Reddick (VK),
Maggie Maizels (VK), Gert van ‘t Riet (NL)
Feest
& Voorleeswedstrijd
en Laan Irodjojo
(NL).
De opening23
van
de van
tentoonstelling
is
mei
15:30 tot 17:00
op vrijdag Voor
3 mei alle
vanaf
17.00 uur.
ouders
en kinderen

De Jeugdbibies zorgen voor leuke
gedichten, muziek, limonade en ko
mee, dan kun je meteen gratis lid w
lenen.

Opgeven voor gratis iftar-maaltĳd van de
Wereldvrouwen via poetryslamrotterdam.nl

Leeszaal Rotterdam West, Rĳnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

uit de kunst

Podium Matrix

Ik kom vaak in Matrix, een
bijzondere plek met mooie
muziek en een fijne atmosfeer. Ik sprak met de Turkse
muzikant en programmeur
van Matrix: Yasar Saka.
Yasar arriveerde in 1971 in
Nederland in verband met de
gezinshereniging, zijn vader
woonde al hier. Tot 1979
reisde hij op en neer tussen
Turkije en Nederland waarna
hij zich hier permanent
vestigde. Rotterdam was niet
zijn keuze, maar hij heeft de
stad daarna niet meer verlaten. Hij heeft hier een huis en
een gezin.
Zijn vader, die schaapsherder
was geweest en fluit speelde,
schonk zijn zoon op zijn
zevende een accordeon. Toen
Yasar twaalf was kreeg hij als
beloning voor zijn toelatingsexamen voor de kostschool
een saz, een Turks snaarinstrument. Op deze school
kreeg hij enkel muziekles in
andere instrumenten, in de
slaapzaal leerde een oudere
medestudent hem zijn saz
te bespelen. Yasar verliet de
kostschool wegens politieke
onrust in Turkije en kwam

terug naar Nederland. Zijn
vader bracht hem naar de LTS
omdat het dichtbij huis was.
De directeur van de school
verwees hem na een toelatingsexamen naar het VWO.
Hij ging vervolgens studeren
aan de TU Delft. Omdat hij
veel met muziek bezig was,
stapte hij over op de studie
muziektechnologie aan de
HKU in Utrecht en ontwikkelde zich als musicus. In 1994
richtte hij de Turkse muziekafdeling van de SKVR op en
werkte daar als coördinator.
Later gaf hij muziekproductielessen op het conservatorium.
Sinds 2011 is hij programmeur
en beheerder van Matrix, een
vereniging voor wereldmuziek
die bestaat sinds 1966. Matrix
biedt een podium voor volksmuziek uit alle windstreken,
zoals India, China, Rusland,
het Midden Oosten en ZuidEuropa. Daarnaast is het een
plek voor ontmoeting, poëzie,
theater en stand up comedy.
Yasar speelt zelf de lawta (de
ud). Hij improviseert graag op
dit instrument. Voor hem is
muziek (maken) communicatie, een manier om je te uiten

en met anderen in dialoog
te gaan. Hij noemt muziek
ook een medicijn, de voeding voor je ziel. ‘Zonder
muziek zou het leven een
vergissing zijn,’ citeert hij
Nietsche. Om elkaar beter
te begrijpen is het belangrijk ook elkaars muziek te
leren kennen. Elke cultuur
heeft zijn keuken en zo
ook zijn eigen muziek
met een eigen verhaal
en culturele bagage, dat
iets te vertellen heeft en
in beroering brengt. Alle
volkeren hebben ongeveer dezelfde thema’s,
gebeurtenissen, vreugde
en verdriet die tot uiting
komen in de verschillende
tonen en instrumenten.
Voor mensen die de
cultuur van hun buren
willen ontdekken, is Matrix
de plek. In mei komt er
Samba, Turkse en Griekse
muziek en een Saxofoon
kwartet. In theatrale vorm
zal Esmeray, een transseksuele vrouw uit Turkije,
haar verhaal vertellen over
anders zijn en onderdrukking. Verdere programmering is te zien op Facebook
onder Matrix Rotterdam.
Alle concerten in Matrix
worden opgenomen en
zijn terug te zien op het
Matrixkanaal op youtube:
https://www.youtube.
com/channel/UCzi5gVdV_
iGjZC18pn3qFKg
Adres: Mauritsstraat 16,
3012CJ Rotterdam
Serpil Karisli

Berichten uit de Jeugdbieb
Jeugdbibies

mei 2019

Elke donderdagmiddag na schooltijd
Voor kinderen van groep 3 t/m groep 8
De Jeugdbibies komen samen om
gedichten te maken, te tekenen bij een
verhaal, boeken te kiezen en aan hun
voorleesvaardigheden te werken voor
de voorleeswedstrijd.
Ook Jeugdbibi worden? Kom erbij!
Deze maand: 9, 16 en 23 mei.

Feest &
Voorleeswedstrijd

23 mei van 15:30 tot 17:00
:
Nieuws
Voor alle ouders en kinderen
en
b
b
e
we h
De Jeugdbibies zorgen voor
!
3 leden
leuke verhalen, mooie gedichten, 13
muziek, limonade en koek. Neem
je ouders mee, dan kun je meteen
gratis lid worden en boeken lenen.
Oproep: we zoeken nog een paar vrijwilligers. Ben je
18+ en wil je wel 2 of 3 uurtjes per week vrij maken om
te helpen in de Jeugdbieb? Meld je aan bij Ilina
Fernandes: huiswerkklas@aktiegroepoudewesten.nl

Kiekeboefjes

Voor 0 tot 3 jaar
6 mei om 9 uur Voorlezen
en zingen voor de
aller-kleinsten (in samenwerking met WMO Radar)

“Over bijen in de
wijktuin: honing”

Op woensdagmiddag 29
mei gaan we op zoek naar
bijen en honing proeven in
de wijktuin. We beginnen in
de Jeugdbieb om 13.30 uur
en zijn daar om 16:00 uur
weer terug. Ga je mee?

Gaffelstraat 1-3, Rotterdam West

Openingstijden: Ma-Di-Do-Vrij 15-17 uur • Woe 13-16 • Za 12-15

