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Parkwachters weg uit Wijkpark
Met ingang van oktober verdwijnen de parkwachters uit
het Wijkpark Oude Westen.
Na ruim 30 jaar komt er een
einde aan hun dagelijkse
aanwezigheid in het park.
Unieke constructie
Voor het beheer van het Wijkpark
werd bij de aanleg in 1987 een
unieke constructie bedacht. Twee
parkwachters, afkomstig uit de
sociale werkvoorziening en gedetacheerd bij gemeentewerken, vervulden meerdere taken in het park.
Zij hielden 30 jaar lang het park
schoon door dagelijks een rondje
papier prikken en het legen van de
prullenbakken. In de eerste jaren
leverden zij ook een bijdrage aan
het groenonderhoud door onkruid
schoffelen en snoeien. Zij vonden
een onderkomen in het gebouwtje
van de Dierenhof, en in ruil voor
gebruik van keuken, wc en opslag
zorgden zij door de week voor de
dieren daar.
Afbouw sociale
werkvoorziening
De huidige parkwachters hebben
een voorkeur voor een toezichthoudende functie, bijvoorbeeld bij een

fietsenstalling of in de nachtbewaking boven de veelzijdigheid van
het beheer van het park, die een
actievere inzet vraagt. Omdat de
sociale werkvoorziening afgebouwd
wordt en sterk gekrompen is zijn
er geen vervangende medewerkers
beschikbaar.
Daarnaast is bij Stadsbeheer onvoldoende capaciteit voor begeleiding
en aansturing van de parkwachters.
Met als gevolg dat dit najaar zowel
het park als de Dierenhof het zonder
hen moet stellen.
Vrijwilligers
Het onderhoud, de schoonmaak en
het beheer van het park zal door de
respectievelijke diensten (Roteb en
Stadsbeheer) ingevuld moeten worden. Er zal de komende tijd blijken
of dat een verslechtering of verbetering van de staat van onderhoud zal
betekenen.
De Dierenhof is een bewonersproject, waar onder de paraplu
van Aktiegroep Het Oude Westen
vrijwilligers in de weekenden en
op feestdagen de dieren verzorgen
en bezoekers ontvangen. Voor de
Dierenhof betekent het wegvallen
van de parkwachters dat de Dierenhof nu 7 dagen per week door
vrijwilligers bemand moet worden.

Er zijn dus dringend nieuwe mensen
nodig.
Sociaal beheer
In de Dierenhof worden geiten,
schapen, kippen, konijnen en cavia’s
verzorgd, zodat de kinderen uit de
wijk met hun aanwezigheid kennis
kunnen maken.
Maar de Dierenhof vervult ook een
functie in het sociaal beheer van
het Wijkpark. De vrijwilligers leveren
ogen en oren in het park, die signalen op kunnen vangen en doorgeven en oefenen op een positieve
manier sociale controle uit.
Het behoud van de Dierenhof is van
groot belang voor een goede sfeer
en veilige omgeving in het Wijkpark.
Noot van de redactie
De redactie heeft navraag gedaan bij
Stadsbeheer. Hier heeft men ons laten
weten dat er een aanvraag is uitgezet voor het vervangen van de twee
parkwachters per 1 oktober.
Nu het wijkpark verrijkt is met mooie
fonteinen en dus aantrekkelijker om
er te verblijven, kunnen wij ons niet
voorstellen dat de gemeente het
vervolgens laat verloederen door het
broodnodige permanente beheer weg
te halen. Wij houden u op de hoogte.

Julia Stoevela

Dringende oproep
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Marion van der Schaft

Ik ben Serpil Karisli. Ik schrijf
recensies over film, theater, literatuur en beeldende kunst. Voor mij
is kunst een spiegel en een venster naar de wereld om ons heen
en onze innerlijke wereld.

k ben Rob van der Meulen en ik
probeer bij te houden waar de
plannen van de gemeente van
invloed kunnen zijn op de wijk.
En andersom natuurlijk.

Ik ben Alma Brevé en schrijf sinds
2016 de stukjes “Omhoog kijken”
over de toepassing van ornamenten aan de gevels van de huizen
in het Oude Westen.

Wij gaan ervoor!

Ik ben Gina Thijsse en ben sinds
jaar en dag geïnteresseerd in
het wonen in het Oude Westen.
Daarom schrijf ik in de buurtkrant
over wonen/ouderenhuisvesting.
Ook schrijf ik af en toe over “De
vrienden van de Aktiegroep”.

Mijn naam is Julia Stoevelaar en
ik woon sinds 2 jaar in het Oude
Westen. Ik lees met plezier de
buurtkrant en ga helpen met de
eindredactie.

kijk verder op pagina 3

Ik ben Haroen Reiniers. Ik schrijf
in de buurtkrant en ik doe de
stukjes voor jongeren.
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Bart Isings
den. Dus is het heel bijzonder dat
het Oude Westen zijn wijkstructuur
heeft behouden. Alhoewel de wijk
misschien niet uitblinkt in architectonische schoonheid, is er wel heel
goed nagedacht over de kwaliteit
van de woningen en is er heel goed
gekeken naar de geschiedenis en
sociale samenstelling van de buurt.
In andere wijken is dat veel minder
gebeurd, in nieuw Crooswijk zie
je bijvoorbeeld dat er goedkope
huurwoningen zijn verdwenen en
dat er dure nieuwbouw voor in de
plaats is gekomen, de mensen met
weinig geld zijn daarmee de wijk
uitgejaagd.’

‘Mijn band met het Oude Westen is in de jaren
zeventig begonnen, ik hou van deze wijk.’
Bart Isings, kunstenaar en architect vertelt:
De wijk in verval
‘In 1974 ging ik aan de Academie
van Beeldende Kunsten in Rotterdam studeren. Veel van mijn
medestudenten vonden een kamer
in het Oude Westen. Kleine ‘huisjes
onder de huurwaarde’ ergens tweeof driehoog achter, als je geluk had
was er een douche op het balkon
getimmerd. Het was de tijd voor de
stadsvernieuwing en de wijk had
nog zijn oude structuur, ik zie die
hele smalle lange straten nog voor
me lopend van de Nieuwe Binnenweg tot aan de Kruiskade, aan de
achterzijde stonden de woningen
soms zo dicht bij elkaar dat je je
overburen bij wijze van spreken een
hand kon geven. Als ik foto’s uit die
tijd bekijk valt op dat er nergens een
boom te bekennen is.
Door de besluiteloosheid van de gemeente in die tijd over de toekomst
van de wijk investeerde niemand
meer in de woningen en verpauperde de wijk snel.’

De tijd van aktie
‘In die tijd lag de krant van de
Aktiegroep in LantarenVenster, ik
nam die mee om de geweldige
tekeningen van Gerard Goosen, die
maakte met zijn cartoons duidelijk
waar de misstanden lagen. In de
krant van de Aktiegroep kon je later
de plannen en de voortgang van de
stadsvernieuwing volgen, uitgelegd
in heldere tekeningen.
In 1979 studeerde ik af als schilder en tekenaar. Met een aantal
andere kunstenaars begon ik het
Rotterdams Kunstenaars Collectief. Wij waren bezig met politieke
straatkunst. In 1980 bestond de
Aktiegroep 10 jaar, wij hebben toen
op de voorgevel van het toen al
10 jaar leegstaande verzorgingstehuis Simeon en Anna aan de
West Kruiskade (nu wijkpark), een
enorme schildering bevestigd met
de belangrijkste wapenfeiten van de
Aktiegroep erop geschilderd zoals
de acties voor betaalbare woningen

en tegen verkrotting en speculatie.
Als ik nu kijk naar de verworvenheden zoals het wijkpark, de goede
en betaalbare woningen, de groene
binnenterreinen, de doorbraken tussen de lange parallelle straten, is er
een geweldige buurt ontstaan waar
hard voor gestreden is, ik heb daar
veel waardering voor.’

“Bezig met het project Geheugenstad”
Behoud van de wijk
‘De gemeente wilde voor de oorlog
al van het Oude Westen af, maar
door de oorlog verdubbelde het
aantal bewoners, omdat mensen
dakloos waren geworden door
het bombardement. Zij moesten
vaak in keldertjes of op zolders
gaan wonen. Na de oorlog waren
er nog steeds plannen om de wijk
te slopen en er de Economische
Hogeschool voor in de plaats zetten. De gemeente was totaal niet
geïnteresseerd in de historie van
de wijk en de mensen die er woon-

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (82)

We volgen de ornamenten langs de tunneltraverse (de westgrens van de wijk) en
beginnen bij de hoek met de Mathenesserlaan. De panden van Beeld en Vorm
(nr.104) en Hotel Light (nr.102-100)
vormen een geheel en hebben opvallende details aan de gevel. Op de hoek
een torentje met zuilen, een klok en een
windwijzer, en onder de daklijst een strook

Zelf doen
‘Ik hou van het Oude Westen. Het is
een levendige buurt waar ik steeds
opnieuw bijzondere dingen ontdek,
ik schrijf in de rubriek ‘ de geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000
voorwerpen’ de laatste afleveringen
over voordeuren, alleen al met dit
onderwerp kan ik van alles te weten
komen over de geschiedenis van de
wijk. Ik vind de buurtkrant zo waardevol omdat er gewone mensen aan
het woord zijn die zich voor iets of
iemand inzetten in de wijk. Ze leggen allemaal hun eigen accent op
bepaalde onderwerpen en geven aan
dat het Oude Westen nog steeds kan
verbeteren .Ik vind dat de kwaliteit
Kunstenaar en architect
buitenruimte nog sterk verbeterd kan
‘In 1988 ging ik aan de Acadeen moet worden.
mie van Bouwkunst studeren en
Als wijkbewoners kunnen we ook zelf
verhuisde uit het Liskwartier naar
iets doen, al is het maar iets kleins.
het Oude Westen, ik ging in het
Zo ben ik bezig geweest om het voor
Blauwe Blokje aan de Josephstraat
elkaar te krijgen om de kolommen
wonen dat toen net gereed was en die onder het Blauwe Blokje staan
een sluitstuk vormde van een lange op te laten knappen. Er waren veel
periode van stadsvernieuwing, de
tegeltjes uit gevallen wat een armoearchitect was Pieter Weeda, niet veel dige indruk maakte. Twee jaar zijn
later ben ik voor zijn architectenbu- we als bewoners op zoek geweest
reau gaan werken. Daarna werkte ik naar het juiste tegeltje, toen bleek
bij verschillende architectenbureaus dat ze niet meer verkrijgbaar waren
en ben op een gegeven moment
moesten we overwegen alle tegeltjes
voor mezelf begonnen. Als architect op alle kolommen te laten vervangen,
hou ik van alle soorten van ontwerp- een heel dure oplossing. Ik heb toen

siermetselwerk die tot aan de hoek met de
Schietbaanstraat doorloopt. Deze voormalige woonhuizen werden ontworpen door
Jac. Van Gils i.s.m. de gebroeders A. en F.
van Beers. Het complex werd ‘voor eigen
rekening gebouwd’ en in 1906 opgeleverd.
De ronde hoek naar de Schietbaanstraat
wordt benadrukt door een wit gestuukte
‘vaasvorm’, gedragen door een maskerachtige tronie. Aan de gelaatsuitdrukking te
zien bezwijkt hij bijna onder het gewicht
van die eigenaardig vorm. Aan de overkant
van de straat toont het glas-in-lood aan
dat ook deze huizen (nrs.98 t/m 92) een
geheel vormen. Omdat de vensters aan de
binnenkant gedeeltelijk zijn afgedekt is het
kleurrijke glas-in-lood in bloemmotieven
(Jugendstil) goed zichtbaar. Dit complex is

werk, zo ben ik nu bezig met het
ontwerp van het interieur van een
schip, mijn broer die timmerman
is en een scheepsinterieurbedrijf
heeft voert het uit. Als beeldend
kunstenaar ben ik bezig met het
project “Geheugenstad” waarbij ik
de stad van mijn herinneringen aan
het reconstrueren ben (zie www.
geheugenstad.nl). Verder werk ik als
locatiescout voor speelfilms. Ik zoek
locaties zoals straten, gebouwen en
interieurs en regel dat er opnames
gemaakt kunnen worden voor de
film’

een vriendin gevraagd de tegeltjes
na te maken in haar keramiek oven.
Hiermee heb ik de gaten opgevuld.
Met de tegeltjes die over waren heb
ik ook de kolommen van de leeszaal
gerestaureerd .Ik kwam wat tegeltjes
te kort en heb toen met specie de
overige gaten dicht gemaakt, het
voegje er in gekrast en het tegeltje
erop geschilderd. Kortom we hebben
een hele tijd gewacht tot er iets zou
gebeuren maar uiteindelijk besloten
om het zelf te doen, sneller en ook
leuk om te doen. Binnenkort zijn
de kolommen op de hoeken van de
leeszaal aan de beurt’

Omhoog kijken (19)

door architect B.J. Bos ontworpen en werd
in 1904 opgeleverd. De voordeuren hebben een fronton (driehoekige bekroning)
en mini-zuilen, details die aan de Griekse
oudheid zijn ontleend. Tegen de schoorsteen van nr.94 & 92 is een opvallend
reliëf van een jonge vrouw aangebracht.
Het is goed zichtbaar als je op de groenstrook langs de tunneltraverse gaat staan.
Tegenwoordig is dit woonhuis in tweeën
gedeeld, waarvan de rechter helft van de
gevel is gereinigd en de linker niet. Het
gevolg: de linker helft van haar gezicht is

zwart (van de fijnstof) en de rechter helft
stralend wit. Ook de volgende woonhuizen
(nrs.90 t/m 84) hebben een verrassing op
het dak: tegen de schoorsteen een reliëf van
de muze van de bouwkunst (Architectura),
en een portret in ‘Egyptische stijl’. Van deze
panden is de informatie over de architect en
de maker van de kunstwerken niet te achterhalen. Tenslotte flankeren twee fabeldieren
met zichtbaar plezier de schuine daklijsten
van nr.74. Al met al heeft dit gedeelte van
de westgrens ons een rijke (ornamenten)
oogst bezorgd.
Alma Brevé

ke
ankt!

pag 3 Buurtkrant Oude Westen
COLOFON

Een nieuw bestuur voor de Aktiegroep
opdrachten en projecten binnen
halen, kunnen overtuigen dat we
kwaliteit leveren. En opdrachten en
projecten komen niet vanzelf binnenwandelen.
Opdrachtgevers willen weten waar
verantwoordelijkheden liggen en
dat lukt niet met een louter formeel
bestuur.

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, Felix Quartero, Marion van der
Schaft, Julia Stoevelaar en Gina Thijsse.
Medewerkers:
Petra van den Berg, Alma Brevé, Katinka
Broos, Paul Claessens, Mariëtte Groot, Bart
Isings, Serpil Karisli, Wilma Kruger, Corrie
Kreuk, Anne Raang, Octávio Santos, Marieke
Stein en Joke van der Zwaard
Productie: Jim van der Put
Fotografie: Marianne Maaskant en anderen.

De Buurtkrant wordt mede mogelijk
gemaakt door Gebiedscommissie
Rotterdam Centrum.

Hellen COLUMN
van Boven
Bankzitten

Er wordt hard gewerkt aan de
toekomst van de Aktiegroep. We
krijgen geen subsidie meer. Dat
maakt ons alleen maar strijdvaardiger. We hebben een plan waarin
we voor de wijk maar ook voor
partners veel kunnen betekenen.
Het hebben van een plan is één
ding. Het realiseren daarvan iets
heel anders. We hebben samenwerkingspartners nodig. Partners
die wij wat kunnen bieden en die
ons op hun beurt ondersteunen

of iets van ons kopen zoals in een
winkel of bij een bedrijf.
Anderen zullen niet zomaar in ons
geïnteresseerd zijn. Daar moet je
iets voor doen. Je moet duidelijk
maken dat je iets waardevols te
bieden hebt. Dat betekent dat de
Aktiegroep moet veranderen. We
waren een stichting waarvan het
bestuur alleen een paar formele
zaken hoefde te regelen. Vooral
aanvragen en verantwoorden van
subsidie. Nu moet het bestuur

uitnodiging

24 september: Informatietafel
Rotterdams Woongenootschap

Wie zitten er dan in het bestuur?
Ze moeten in staat zijn de hierboven omschreven taken uit te
voeren. Maar bovenal zullen ze
nooit uit het oog verliezen dat deze
organisatie er in de eerste plaats is
voor de bewoners en de wijk.
Als er een project binnengehaald
wordt zal dat aan moeten sluiten
bij waar we mee bezig zijn en dat is
best ingewikkeld. Het ene uiterste
is geld verdienen en geen tijd meer
hebben voor de wijk. Het andere
uiterste is alle tijd voor inwoners en
de wijk maar wel de deur moeten
sluiten omdat er na verloop van tijd
geen geld meer is.
Gelukkig is de werkelijkheid niet zo
zwart/wit. Er zijn genoeg activiteiten die zowel voor de wijk als voor
samenwerkingspartners waarde
hebben.

Twee voorbeelden:
De energietransitie
Iedereen moet van gas overstappen op elektriciteit. Met name
gemeente en provincie hebben
hier een opdracht. Dat kunnen zij
niet alleen. In het Oude Westen gebeurt al veel en door de Aktiegroep
te ondersteunen kunnen zij hun
doelen sneller bereiken.
De ervaring van de Aktiegroep
De Aktiegroep kan door bekendheid met de wijk en bewoners en
instellingen snel allerlei initiatieven
starten zonder dat daar ontzettend
veel tijd en moeite aan vooraf gaat.
Voor een aantal partijen is dat
gewoon geld waard.
Zoals gezegd, wordt er hard
gewerkt aan de toekomst.
Er worden gesprekken gevoerd
met potentiêle bestuursleden.
De Aktiegroep hoopt dan ook op
korte termijn een bestuur te
kunnen presenteren dat van
aanpakken weet én het vertrouwen van de achterban heeft.

vragen stellen.
Nieuwsgierig? Lees verder op
www.rotterdamswoongenootschap.
nl. Kunt u a.u.b. laten weten
of u wilt komen? Dat kan via
petra@aktiegroepoudewesten.nl
of 010 436 17 00

Deze zomer heb ik weinig op
het plein gezeten. We hebben
De Aktiegroep het Oude
Tijdens de avond kunt u al uw
wel hele mooie warme dagen
Westen organiseert samen met
vragen stellen over de werkwijze
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Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Krachtige burgers
maken de wijk

Even terugblikken op de vele mooie zomeractiviteiten

voor kinderen, jongeren, senioren en mantelzorgers...
Mantelzorgers ontdekken Schiedam

Naar Kijkduin

In de hitte tijdens de vakantie hebben wij ons
prima vermaakt met waterbadjes op het plein.
En druk dat het werd! Wat een plezier!
Excursie naar Middelburg

Naar de Maasvlakte 2

Goochelaar in de Jacobustuin

Orientalis en kerken ontdekken in Kevelaar

Barbecue in de Kipstraat

Gebruikersvriendelijke tablet ‘MemoryLane’
voor ouderen in Rotterdam Centrum en Overschie
MemoryLane biedt de
mogelijkheid om met
anderen in verbinding te
blijven. Zeker wanneer u
zelf wat minder mobiel
wordt en familie en vrienden verder weg wonen is
deze tablet ideaal. Met een
beeldscherm dat eenvoudig te bedienen is kunt u
in contact blijven. Door de
eenvoud is de tablet ook
geschikt voor ouderen met
geheugenproblemen.

Binnenkort kunnen 25
thuiswonende ouderen (en
hun mantelzorgers) uit Rotterdam dit systeem een half
jaar gratis uitproberen. De
tablets worden beschikbaar
gesteld door Home Instead.
De oudere en zijn mantelzorger krijgt na ontvangst
hulp van een vrijwilliger bij
het in gebruik. Op de tablet
staan films, series en muziek
uit de jaren ’30 tot en met
’50, op basis van persoonlijke voorkeur. Er is een
beeldbelfunctie waarmee de

gebruikers elkaar kunnen
zien. Met de agendafunctie
kunnen afspraken ingepland worden. Ook is er een
fotoalbum waarmee zelfs
ansichtkaarten verstuurd en
ontvangen kunnen worden.
Na een half jaar wordt geevalueerd of de tablet een
goede ondersteuning is voor
contacten met vrienden,
familie en hulpinstanties.
Bent u senior en bent u
nieuwsgierig naar de ta-

blet voor uzelf en/of
uw partner? Woont u
in Rotterdam Centrum
of Overschie? Wilt u
uitproberen of de tablet
u bij uw zorgtaken
ontlast? Meldt u dan
nu aan voor een gratis
proefperiode. Na
een half jaar wordt
met u geëvalueerd
hoe Memory Lane
bevalt.
Neem voor meer informatie contact op met WMO radar:
Mieke Melis, Buurtcoach senioren
06 – 11 38 41 40 mmelis@wmoradar.nl

Nieuws

Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
Swingen in Humanitas de Leeuwenhoek
Buurtconcerten op
uiteenlopende locaties
zijn onderdeel van North
Sea Round Town, dat
plaatsvindt voorafgaand
aan North Sea Jazz. Op
zondag 7 juli traden Jules
Deelder & de Boris van
der Lek band op in Humanitas de Leeuwenhoek.
Naast bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers
woonden veel buurtbewoners het optreden
bij en velen zongen en
dansten naar hartenlust
mee. De muziek van
de band was tot ver op
de West-Kruiskade te
horen! Geweldige popup dansers (rock-’n-roll,

shuffle en stijldansen)
zorgden voor extra
sfeer en bewoners
werden uitgenodigd
mee te dansen. Na een
uur geweldig vermaak
ontvingen de band en
de dansers een daverend applaus van het
publiek. Als dank voor
het spetterende optreden ontvingen Jules en
de band een door een
bewoner beschilderd
bord, gemaakt in het
kunstatelier van de
Leeuwenhoek.
Jules, Boris en overige
bandleden en dansers:
superbedankt voor het
geweldige optreden!

Heerlijk
Indonesisch
tafelen in
Humanitas de
Leeuwenhoek

Op donderdag 27 juni 2019
heeft Stichting Lach in
samenwerking met Indonesisch restaurant Dewi Sri een
geweldig buffet geregeld.
‘Op vele gezichten een lach’
is waar vrijwilligersorganisatie Stichting Lach voor
staat en dat is goed gelukt!
Bewoners en vrijwilligers van

Koffie en kunst

Humanitas de Leeuwenhoek
werden verrast door een
complete Indonesische rijsttafel. Wat rook en smaakte
die verrukkelijk! Bewoners
hebben ruimschoots opgeschept. Het was een verrassing die de mensen van de
Leeuwenhoek niet snel zullen vergeten. Stichting Lach

en Dewi Sri: heel erg bedankt
voor jullie inzet!

In de Leeuwenhoek hebben
we een gezellige kofﬁehoek.
In deze kofﬁehoek kunt u
niet alleen kofﬁe drinken,
maar ook kennismaken met
de zelfgemaakte producten
van het kunstatelier van de
Leeuwenhoek. Er zijn verschillende kunststukken te
koop; ook sommige schilderijen zijn te koop.
Van de verkoop worden
nieuwe materialen aangeschaft voor het kunstatelier.
Heeft u interesse, dan kunt
u zich wenden tot
Roel Braams




Feest
Gezondheidscentrum Mariastraat
bestaat 35 jaar!
Op Vrijdag 20 september 2019 van
15:00 – 17:00 bent u van harte
uitgenodigd om dit feestelijk met
ons mee te vieren.

Er zijn diverse activiteiten voor jong
en oud. Tevens kunt u genieten van
een hapje en een drankje.
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Eerste collectieve zonnepanelendak
in het Oude Westen komt eraan!
Veel mensen zijn bezig met de
energietransitie. Dat is nodig
omdat we uiteindelijk wel helemaal zullen moeten overstappen op duurzame energie. Het
gastijdperk loop ten einde. Voor
de verwarming van de huizen
zal, zoals het nu naar uitziet,
waarschijnlijk een warmtenet
komen. We kennen dat al onder
de naam ‘stadsverwarming’.
Voor de rest zal alles elektrisch
moeten, ook het koken. Steeds meer
mensen schakelen nu al over naar
een elektrische kookplaat. Een veel
toegepaste vorm daarvan is een
inductieplaat. Als je gewend bent op
gas te koken, is dat nogal een
verandering, maar elektrisch koken
heeft ook allerlei voordelen: de plaat
is makkelijker schoon te maken en
het koken gaat meestal sneller. Die
elektriciteit moet natuurlijk ergens
vandaan komen. Als die uit een
gasgestookte gascentrale komt,
schiet het niet op. Daarom worden er onder andere steeds meer
zonnepanelen geplaatst: energie
van (zon)licht voor elektriciteit. Al
eerder hebben we bericht over de
‘Postcoderoos’. Een postcoderoos
maakt het mogelijk om een energiecoöperatie op te zetten voor alle
mensen in het postcodegebied én

Ook in september en oktober kunt u meewandelen door groen Rotterdam
Op vrijdag 13 september gaat de wandeling langs verschillende tuinen in
het centrum van de stad.
Op 11 oktober wandelen we langs de Groene Corridor in Rotterdam West.
We vertrekken om 13.30 uur vanuit Wijktuin Oude Westen. Meewandelen
kost 1 euro. Neem op 11 oktober een OV chipkaart mee voor de terugreis.

Kinderactiviteit

Op woensdag 25 september kunnen kinderen van 6-12 jaar meedoen
aan een groene activiteit. We gaan kijken hoe groenten en fruit groeien.
Deze keer doen we dat in Tuin de Bajonet (ingang naast Bajonetstraat 161)
De activiteit is gratis, begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Informatie: wilma.kruger@gmail.com

de aangrenzende postcode. Dit is
een initiatief van het rijk. Woon je
in dat gebied, dan kun een aandeel
kopen. De energieopbrengst kan
dan verrekend worden met je eigen
verbruik, net alsof de zonnepanelen
op je eigen dak liggen. Het eerste
dak met collectieve zonnepanelen
komt op een kantoorgebouw in de
Batavierenstraat. Eigenlijk hadden de
panelen er al moeten liggen, maar er
moet zoveel geregeld worden, dat ze
pas in het najaar komen. Wat deze
postcoderoos zo bijzonder maakt, is
dat iedereen mee zou kunnen
doen. Een werkgroep van bewoners
is al een tijdje bezig om dat voor
elkaar te krijgen. Als je een smalle
beurs hebt en geen geld hebt om
te investeren, kun je een renteloze

lening krijgen. Er is een fonds gevonden dat bereid is om hieraan mee
te werken. De terugbetaling wordt
uit de energieopbrengst betaald,
waardoor je geen financieel risico
loopt. Het kan alleen maar voordeel
opleveren!
Op dit moment worden er nog een
aantal juridische hobbels genomen
om alles goed te regelen. Heb je
interesse? In de Gaffelstraat 1 is
iedere dinsdagavond (dus niet meer
donderdagavond) van 18.00 – 19.30
uur een spreekuur waar je terecht
kunt met vragen en waar je je op
kan geven als deelnemer. Wacht niet
te lang want: vol is vol! Vragen en
opmerkingen kun je ook mailen naar
petra@aktiegroepoudewesten.nl

Het duurzaamheid-inloopuur is verplaatst van donderdagavond naar dinsdagavond 18.00
-19.30 uur, Gaffelstraat 1.
Op
inloopuur kunt u alisuw
vragenvan
stellen
of ideeën naar
kwijtdinsdagavond
over zaken18.00
die met
duurHetdit
duurzaamheid-inloopuur
verplaatst
donderdagavond
-19.30
uur,
zaamheid
hebben:kunt
postcoderoos,
vergroenen
van kwijt
de wijk,
Gaffelstraatte
1. maken
Op dit inloopuur
u al uw vragen
stellen of ideeën
over energie
zaken die coaches,
met duur-…..

Duurzaamheids-inloopspreekuur is verplaatst
zaamheid te maken hebben: postcoderoos, vergroenen van de wijk, energie coaches, …..

• Hoe kun jij geld besparen op je energierekening?
• Thema: Eindejaarrekening en gasverbruik
• Gezellig samen lunchen en praten
• Kom met je vragen en ideeën
Meld je aan vóór 18 september via email:
energie.agow@gmail.com

24 SEPTEMBER 11:00

ENERGIELUNCH!
Jij wilt toch ook je energierekening omlaag?
Kom naar de Aktiegroep Oude Westen op dinsdag 24
september om 11:00 uur voor een leuk gesprek en denk
mee hoe jij eenvoudig kan besparen in je eigen huis.
We gaan het dit keer over de
eindejaarrekening en
gasverbruik hebben.
Denk met ons mee!
Tot dinsdag 24 september!

STICHTING
AKTIEGROEP
HET OUDE WESTEN
Gaffelstraat 1-3
3014 RA Rotterdam
www.aktiegroepoudewesten.nl

dinsdag 24 september
inloop vanaf 11.00
Programma tot 13.00

Regentonnen de eerste 10 ‘Kilians’ worden aangeschaft
Er komt gelukkig steeds meer groen
in de wijk. Er zijn de laatste jaren
vooral veel geveltuinen (XXL) in de
wijk bijgekomen. De bewoners die
de tuintjes onderhouden, hebben
er de laatste zomers veel werk aan
gehad om de planten nat te houden.
Sommige mensen moeten twee of
drie trappen lopen om hun gieter te
vullen. Daarom is het idee ontstaan
om met regentonnen te gaan werken. Veel van de regenpijpen in de
wijk zijn in het bezit van Woonstad.
Gelukkig wil Woonstad dit idee
steunen en stelt haar regenpijpen ter
beschikking om de regentonnen op
aan te sluiten. De tonnen moeten
flink hoog zijn zodat de ton niet
hoeft te worden aangesloten op de
stalen stevige vandalismebestendige
beschermmantel aan onderkant van

Groenwandelingen

de regenpijp. Ook de Gemeente
heeft haar toestemming gegeven
om in de openbare ruimte tonnen
langs de gevel te plaatsen. Er is een
mooie regenzuil gevonden die plat
tegen de muur kan staan en hoog
genoeg is voor de aansluiting op de
regenpijp. De subsidieaanvraag bij
Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard is gehonoreerd, waardoor er 10 regenzuilen
Kilian aangeschaft kunnen worden.
De eerste twee zuilen, die beide 400
liter water kunnen opvangen, zullen
binnenkort in de Anna Paulownastraat worden geplaatst. Te laat voor
de droge zomer, maar wel een heel
fijn vooruitzicht voor de bewoners
die nu niet meer drie hoog hun
gieter hoeven te vullen.

De Deelauto
Een auto bezitten wordt lastiger
sinds parkeerplaatsen in de straat
afnemen en strengere milieuzones
voertuigen weren. Een deelauto
kan een goede en milieuvriendelijkere oplossing zijn. De
kleine autootjes van het Italiaanse merk Share’nGo zijn
niet alleen elektrisch, maar
ook lekker klein, wendbaar en
van alle gemakken voorzien:
twee zitplaatsen, parkeersensoren, navigatiesysteem
en een airco. Ze rijden maximaal
85 km/u en zijn daarmee perfect
voor de stad! Bovendien hebben de
autootjes- in tegenstelling tot deelscooters - een dak, zodat je droog
blijft tijdens regenbuien. Je parkeert
hiermee gratis in het centrum van
Rotterdam, op openbare parkeerplaatsen langs openbare wegen (dus

niet in parkeergarages). De auto’s vind
je alleen in het werkgebied en daar
parkeert elke gebruiker hem weer na
een rit. Voor die rit betaal je € 0,28
per minuut. Het bedrijf biedt ook bundels aan waarmee je iets goedkoper
uit bent. Inschrijven gaat via de
site (inclusief € 10,- inschrijfkosten) en je krijgt meteen 30
minuten cadeau. Eenmaal ingeschreven, reserveer je een
auto via de app. Natuurlijk
is Share’nGo niet de enige
speler op de deelautomarkt.
Zo staan er al voertuigen
van Greenwheels en Lev
verspreid over de stad. Betalen
gaat bij Lev (voorlopig) alleen
met de creditcard. Via platformen als
autodelen.info deel je zelfs je eigen
auto. Altijd beter voor het milieu (en
goedkoper voor jezelf)! Ook vergelijk
je andere aanbieders van deelauto’s
op: ritjeweg.nl.
Voor meer info: site.sharengo.nl
rotterdam.nl/nieuws/sharengo-deelauto

Vogels zingen midden in de stad...
in de Wijktuin Bessenstruiken

`
Rechts achter in de Wijktuin ligt,
tussen moestuin en kruidentuin,
onze “bessentuin”.Net als bij de
moestuin en kruidentuin gaat het
hier niet om een grote oogst aan
zacht fruit. We willen vooral laten
zien hoe alles groeit en we willen
een fijne plek maken voor dieren
in de tuin, zoals de vogels en de
bijen.

Heel veel soorten
In dat kleine stukje tuin konden
we heel veel verschillende soorten
kwijt: rode, witte en blauwe
bessen, bramen en frambozen,
kruisbessen, morellen en ook
aardbeien.Bramen en frambozen
zijn klimmers en moeten een beetje
gesteund worden door hekwerk of
draden. Dat kan in de Wijktuin nog
verbeterd worden, want het is nu
best een warboel.
We hebben ook witte frambozen,
die je heerlijk zo van de plant af
kunt eten.Sommige soorten bessen
(zoals blauwe bessen) zijn meer
geschikt om te verwerken. Die
blauwe bessen (Vaccinium myrtillus
bijvoorbeeld) stellen nogal wat
eisen. Ze willen zure, vochtige
grond, die het best afgedekt kan
worden met een laagje mulch.
Dennentakken zijn daar geschikt
voor. Geen mest en kalk geven.Een
tip: de Jostabes (Ribes nidigrolaria)
is sterk, heeft geen stekels en is
goed vers te eten.
Aardbeien
Als je verschillende rassen aardbeien plant kan je een veel langere
periode oogsten. Er zijn twee soorten aardbeien. De doordragende
soorten, zoals de Ostara, plant je in
maart/april. De eenmaal dragende

soorten kun je tot in september
planten in stevige, beetje zure,
maar goed gedraineerde grond.
Om een goede afwatering te
krijgen kan je aardbeien op “ruggetjes” planten. Goed onkruidvrij houden. Als de aardbeien
verschenen zijn, kan je wat stro om
de plant leggen om de vruchten
schoon te houden.
Snoeien
Wat veel mensen ingewikkeld
vinden bij het verzorgen van
de bessen is het snoeien. Bij de
hoofdsnoei in maart gaat het er
vooral om om lucht en licht in de
struik te krijgen. Er kan veel weg:
oude, dode takken, kruisende
takken, te lage takken, zielige
scheutjes.
Bij de bramen en frambozen kan je
na de oogst de takken waar vruchten aan gezeten hebben helemaal
weghalen. In het voorjaar bind je
de nieuwe takken aan met steeds
ongeveer 10 cm tussenruimte
ertussen.
Wild plukken
Je hoeft je tuin niet vol met prikplanten te zetten om in augustusseptember een paar potten bramenjam te kunnen maken. Op veel
plekken in Rotterdam vind je wilde
bramen, in parken of gewoon
langs de weg. Maak bijvoorbeeld
eens een uitstapje naar het Eiland
van Brienenoord en vergeet niet
een emmertje mee te nemen!
De Wijktuin ligt 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

Matties

Verslagen zitten ze in de huiskamer van de
moeder van hun overleden vriend. Samen
waren ze opgegroeid, samen hadden ze
kattenkwaad uitgehaald. Dertigers zijn ze
nu, sommigen zijn elkaar wat uit het oog
verloren door werk en relaties, maar nu zitten
ze er.
De moeder heeft onnoembaar verdriet en
luistert gretig naar de herinneringen van de
vrienden: over voetballen tegen de muur,
de speelgoedpistooltjes die te veel op de
dienstpistolen van de politie leken, het willen
bevrijden van een in beslaggenomen pitbull;

er volgen nog veel meer verhalen waar de
liefde voor en het verdriet om hun vriend en
haar zoon van af spat.
Ze beloven de moeder haar overal naartoe
te rijden, haar te helpen bij het leeghalen en
verkopen van het huis, met alles wat geregeld
moet worden. Ze troosten haar en elkaar.
Ze zijn boos op de man die hun vriend heeft
aangereden, ze willen wraak en laten machteloos hun schouders hangen. Ze veren op en
informeren naar elkaars moeder en broers en
zussen. Ze sporen de moeder aan om iets te
eten of te drinken of even te gaan liggen, en

bieden haar een sigaret aan.
De één valt stil en kijkt verdrietig voor zich uit,
de ander moet naar huis want de kinderen
komen bij hem, en de volgende komt alweer
binnen: “Buurvrouw, wat erg, ik kan het niet
geloven. Kan ik iets voor u doen?”
Ik zit tussen hen in en denk aan de gemeenschapszin in mijn kleine dorp van herkomst.
Hier in het Oude Westen is het niet anders,
het is een klein dorp in de stad waar jongens
samen opgroeien, waar moeders blijven wonen en de jongens als mannen elkaar blijven
treffen, waar je weet hebt van elkaar, waar je
elkaar omhelst wanneer er iets onbegrijpelijks
gebeurt.

Of de wieg van je ouders nu in Turkije,
Suriname, Marokko, Cabo Verde, Groningen of Rotterdam heeft gestaan…..
verdriet is verdriet en dan ben je er voor
elkaar. En dat ervaar ik hier in deze huiskamer. En ondanks de
geladen sfeer voel
ik mij op de een of
andere manier trots
dat ik daar, in ieder
geval nu even, deel
van mag uitmaken.
Ik voel mij getroost.
Katinka Broos

Programma

Donderdag
26 september 2019
Inloop 19.15 uur, start programma 19.30 uur

• Stand van zaken Aktiegroep
• Ontwikkeling rondom
WELKOM!
Buurtkrant Oude Westen
• Buurtconciërge
Oude Westen
• Team jeugd van
Wmo Radar
in de Gaffel
• Talent uit de wijk
• Ondernemer uit
de wijk
• En nog veel meer!• West-Kruiskade cultureel

Thuis bij de Aktiegroep

Aktiegroep Oude Westen,
Gaffelstraat 1 Rotterdam

Thuis bij de Aktiegroep is een avond waarop talenten uit de wijk een podium krijgen, je op de hoogte wordt
gebracht van de laatste ontwikkelingen in de wijk en je elkaar ontmoet onder het genot van een drankje.

Even was het heel druk in de
buurt van de Babylonschool.
Grote verhuiswagens werden
volgepakt om de spullen
daarna naar de Asch van
Wijkschool te brengen.
In de oktober-krant schrijven
we daar meer over.

Naastplaatsers
opgepast!
Als ik het pand van de Aktiegroep
binnenloop voor mijn afspraak met
Nathalie Burgmans is zij al druk in
gesprek met een buurtbewoner
die melding komt maken van een
‘naastplaatsing’ (plaatsing van afval
naast de bak, red.) en een onveilige
verkeerssituatie als gevolg van een
geparkeerde vrachtwagen. Nathalie
is per 1 augustus begonnen in
haar functie als wijkconciërge; een
nieuwe rol vanuit de gemeente die

toeziet op ‘Schoon, Heel en Veilig’.
Ten opzichte van haar eerdere werk
als voorvrouw bij de gemeentereiniging is het een heel ander soort
baan. “Je maakt iedere dag wel
wat anders mee, je bent onder de
mensen en je komt met heel veel
verschillende instanties in contact.
Dat vind ik allemaal heel erg leuk”.
Bekend in het Oude Westen is ze
nog niet zo goed, maar ziet daar
ook de voordelen van: “ik kom als

Interview met wijkconciërge Nathalie Burgmans
buitenstaander volledig neutraal de
wijk in”. De eerste kennismaking
met de buurt is wel heel prettig,
zegt Nathalie. “Er zijn veel activiteiten hier in de wijk, er is een hoop te
doen. Ik vind het ook erg gezellig,
ik krijg heel veel uitnodigingen voor
koffie en mensen groeten elkaar op
straat. Dat is echt een hele andere
wijk dan waar je weleens over hoort,
over schietpartijen en zo”.

waarmee ik de juiste mensen binnen de gemeente aan het werk kan
zetten, of de wijkagent”. Nathalie
wil graag de bestaande contacten
in de wijk versterken: bij eenzame
mensen op de koffie, hangjongeren
motiveren om eens op een activiteit
van Thuis op Straat (TOS) te gaan
kijken en bij zowel jonge als oude
buurtbewoners te bespreken wat er
beter kan in de wijk.

Nathalie is heel blij met de meneer
die net zijn meldingen heeft gedaan, want ze is graag van zoveel
mogelijk op de hoogte. “Mensen
kunnen bij mij melden dat ze bijvoorbeeld overlast hebben van rotzooi in de wijk, als iets op straat stuk
is of als ze een evenement organiseren. Want daar komen mensen
op af en dan hoor ik weer dingen

Om ook mijn steentje bij te dragen
aan ‘Schoon, Heel en Veilig’ geef ik
aan dat de papierbak op het Toni
Koopmanplein bij mij om de hoek
praktisch altijd vol is, en dat ik me
dan ook maar schuldig maak aan
‘naastplaatsen’. Nathalie lacht:
“daar moet je mee uitkijken hoor,
als Stadstoezicht dat ziet kun je zo
een boete krijgen van €120,-! Maar

ik zal er naar kijken, misschien dat
de winkeliers van de Nieuwe Binnenweg die container te makkelijk
gebruiken voor hun bedrijfsafval…”
Nathalie heeft een kantoor op de
Jozefstraat 4, maar is voor meldingen en uitnodigingen bereikbaar
via haar mail en telefoonnummer.
Ze maakt heel graag kennis, ook in
het weekend. “Van negen tot vijf
werken bestaat niet meer tegenwoordig. En ik kom heel graag eens
bij een evenement of vergadering,
ook in het weekend dus, langs. Mijn
doel is om de buurt zo schoon en
gezellig mogelijk te maken voor
iedereen, wie je ook bent en waar
je ook vandaan komt”. Nathalie is
te bereiken via telefoonnummer
06-83647564, en per email op
nh.burgmans@rotterdam.nl
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15 september: Seizoensopening
kunstgalerieën Oude Westen
Tien kunstgalerieën in en vlakbij het
Oude Westen openen op zondag 15
september van 14.00 en 18.00 uur gelijktijdig hun deuren, als teken dat het
nieuwe seizoen begonnen is. Dus als je
nieuwsgierig bent naar deze oude en
nieuwe buren, maak dan een rondje langs
Contour Galerie en Joey Ramone in de
Josephstraat, Atelier Herenplaats en OMI
in de Schietbaanstraat, Galerie Taal in de
Van Speijckstraat, Raw Streetphoto op
de Coolsestraat, Cinnamon in de Gouvernestraat, Cokkie Snoei op de Mauritsweg
en Christian Ouwens en Phoebus op de

Eendrachtsweg.
Kijk als voorproefje op www.artcentralrotterdam.nl.
Om 12.00 houdt Birgit Donker, directeur
van het Nederlandse Fotomuseum het
openingspraatje in Art Bar Habibi op het
Rijnhoutplein.
(Egyptisch restaurant Habibi van Randa Eltery
& Ali Mourad is deze zomer verhuisd naar
’s Gravendijkwal 142b – zelfde lekkere eten/
mooiere ruimte)

Een Tien voor Rini
Geef met je hart
Geef om Rini
De geldinzamelingsactie voor een herdenkingsmonument voor Rini de Otter loopt
voorspoedig. Het gaat nu nog om de laatste
lootjes. Elke bijdrage is welkom, groot of
klein. Wowtjes inleveren kan ook, bij de
Aktiegroep.
In de herfst van 2017 stierf geheel onverwachts Rini de Otter, tot groot verdriet van
het Oude Westen. Uw hulp is hard nodig.
Een Tien voor Rini. Zo noemen we de geldinzamelingsactie voor een monument voor

Rini. Tien euro voor Rini om een welverdiend
eerbetoon te realiseren en een straat naar
hem te vernoemen. Tien euro voor de man
die zo veel betekend heeft voor heel veel bewoners van het Oude Westen. Tien euro voor
een vriend die het Oude Westen een stukje
mooier heeft achtergelaten dan het was.
Tien euro om hem te bedanken voor zijn
tomeloze inzet. Een hele dikke tien voor Rini.
U kunt vanaf nu uw bijdrage voor het monument storten op rekeningnummer
NL53 INGB 000 6793043 Ten name van
Stichting Cretopia Rotterdam ovv
TIEN VOOR RINI.
Bij de Aktiegroep Oude Westen kunt u ook
de WOW-tjes inleveren ter attentie van TIEN
VOOR RINI.
Namens alle betrokkenen

Oproep voor foto’s en verhalen
Tentoonstelling Stadsvernieuwing in het Oude Westen

Straattekenevent op het Rijnhoutplein
Op zaterdag 5 oktober een straattekenevenement op het Rijnhoutplein. Georganiseerd
door omliggende bedrijven en organisaties. Het is de bedoeling dat (groepen) mensen
tekeningen maken op het plein, en daarmee het hele plein voltekenen.
Deelnemers zijn al Pameijer-Herenplaats, Leeszaal/Jeugdbieb, kindergroep Fatima Zhar.
Geholpen en aangevuld door professionele striptekenaars. Oktober is internationaal de
BIG DRAW maand. Dit is het begin van geregelde activiteiten op het plein.

uit de kunst Taste of Cherry (1997)
Het thema van de ﬁlm Taste of Cherry is
universeel: het gaat om de keuze tussen
leven en dood. Het is daardoor ook een
moeilijk en kwetsbaar onderwerp. De
Iraanse regisseur Abbas Kiarostami (Teheran 22 juni-Parijs 2016) behoort tot een
van de beste regisseurs van zijn tijd. Ook
met de huidige discussie rondom euthanasie is dit onderwerp actueel. Betekenis
vinden aan het leven, zingeving en doelen
stellen zijn niet alleen psychologische,
maar ook ﬁlosoﬁsche thema’s. Waar leef
ik voor? Ik denk dat iedereen daar op een
eigen manier een antwoord voor vindt.
Meneer Badi is een man van middelbare
leeftijd. In zijn auto rijdt hij door een zanderige omgeving, en vraagt hij velen om hulp.
Hij heeft een graf gegraven en zoek iemand
die na zijn zelfmoord het graf dichtgooit.
Hij belooft veel geld, want hij meent dat het
vele lijden hem het recht geef om over zijn
leven te beslissen. Hij neemt een Koerdische
jongen mee die wel wat geld kan gebruiken.
Hij vraagt de Koerdische jongen zijn graf
dicht te gooien, maar deze vertelt hem dat
het niet een kwestie van geld is – en vlucht.
Meneer Badi rijdt door. We zien lange shots
van de man in zijn auto, mensen op straat
en wegwerkzaamheden met cement. Opvallend is dat de mensen die hij ontmoet, heel
vriendelijk en behulpzaam zijn. De ander, de
vreemde, is niet het gevaar, maar de medemens met compassie.

Hij ontmoet zo ook een Afghaanse imam,
gevlucht na de oorlog daar. De imam zelf is
verdrietig en is daardoor voor een paar dagen naar een vriend gevlucht. Meneer Badi
vertelt hem over de last van zijn lijden en
vraagt hem van zijn leven te bevrijden. Ook
de imam weigert. De imam vertelt hem dat
zelfmoord verboden is in zijn geloof en dat
zelfmoord ook een vorm van moord is op
de creatie van God. De mensen die hij om
hulp vraagt, verkiezen zijn leven boven het
geld dat ze kunnen krijgen.
Uiteindelijk komt meneer Badi een man
tegen die ingaat op zijn verzoek. De man
heeft geld nodig voor zijn ernstig zieke
kind. Hij probeert meneer Badi ervan te
overtuigen om zijn reden voor zelfmoord
te vertellen, omdat hij vindt dat men geen
oplossing kan vinden zonder zijn problemen te delen. De man vertelt over zijn
zelfmoordpoging in zijn jonge jaren, toen
hij zich na een ruzie met zijn vrouw probeerde te verhangen aan een boom. Het
lukte hem niet goed om de touw om het
tak te gooien. Noodgedwongen klom hij in
de boom, waar hij bossen moerbeien ziet.
Hij eet ervan en die moerbessen veranderen
hem en zijn kijk op zijn problemen en het
leven. Meneer Badi blijft zwijgen over zijn
problemen. Midden in de nacht gaat hij in
zijn graf liggen. Zal meneer Badi begraven
worden? Ik denk dat de gedachten over
leven en dood zinvol kunnen zijn en hoop
dat we iedere keer voor het leven kiezen.
Serpil Karisli

Dit jaar wordt door een groep architecten
een boek over de Stadsvernieuwing in Rotterdam uitgebracht. De stadsvernieuwing
is een periode in Rotterdam waarin door,
voor en met bewoners stadswijken werden
verbeterd. De Aktiegroep het Oude Westen
was de aanjager en ontwikkelaar van deze
verbetering van en met bewoners.
Bureau OMI (gevestigd in het Oude Westen)
gaat bij de lancering van het boek een tentoonstelling en lezingen organiseren.
De Aktiegroep doet daar graag aan mee.
We (de werkgroep ‘tentoonstelling Stadsvernieuwing’) willen aandacht geven aan
de verhalen en foto’s van bewoners. Alleen
dankzij grote inzet van bewoners kwam deze
wijkverbetering tot stand. En daarbij was het

echt een wijkverbetering voor de bewoners
die toen in de wijk woonden.
De foto’s en verhalen krijgen een plek in de
tentoonstelling. Heeft u thuis foto’s van die
tijd? Van vergaderingen, het bouwen, acties,
de inrichting van de woning? We willen heel
graag met u in contact komen, uw foto’s zien
en horen graag de verhalen erbij.
U kunt voor een afspraak bellen met
Els Desmet 06/13093490 of mailen met
els.desmet@xs4all.nl
U kunt ook aan Petra van den Berg laten
weten dat u foto’s heeft. Petra werkt op
dinsdag, woensdag en donderdag bij de
Aktiegroep (Gaffelstraat 1-3).
Telefoonnummer Aktiegroep
Het Oude Westen: 010-436 17 00

29 september: Over boeken
Leeszaal Rotterdam, West nodigt je uit voor de
presentatie van twee boeken geschreven door
twee beeldend kunstenaars:
Liggen van Toine Horvers
en Steeg van Arnold Schalks
Zondagmiddag 29 september 2019.
Inloop vanaf 16.45 uur, start programma
17.00 uur. De toegang is gratis

En vier dagen later begint een nieuwe serie Literaire Maaltijden.

LITERAIRE MAALTIJDEN NAJAAR
DO 3 OKT Schrijvers en dierenliefde
DO 17 OKT Typografie en handschriften in prentenboeken
DO 24 OKT Open ogen op ‘high-sensitive persons’
en sektedwang
DO 31 OKT Transitie en vrouwelijkheid
DO 7 NOV Voor gebruik geschudde
poëzie voor neven en nichten
Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam

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

