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In de afgelopen maanden is er hard
gewerkt aan de nieuwe inrichting
van het Voorhof Wijkpark Het Oude
Westen. Naast de vier nieuwe
fonteinen op het gedeelte bij de
West-Kruiskade, is er groen bijgekomen en zijn er nieuwe bankjes en
prullenbakken geplaatst. Ook is er
nieuwe bestrating aangelegd.

Uitnodiging Heropening Voorhof
Het Oude Westen op woensdag 16 oktober
Park in de wijk

Op woensdag 16 oktober zal het
park om 13.00 uur feestelijk worden
heropend door wethouder Bert
Wijbenga, waarna er van alles valt
te leren, te proeven en te beleven.
Tussen 13.30 en 15.00 uur zijn er
leuke activiteiten voor jong en oud,
verzorgd door lokale organisaties.
Samen willen we laten zien hoe het
park gebruikt kan worden als een
groene ontmoetingsplek voor de
hele wijk. Wij nodigen u graag uit
om daarbij te zijn!

Dit is vast dure grond
vlak bij ‘t Centraal Station
Concertgebouw de Doelen
en Manhattan aan de Maas
in t Oude Westen, bastion
vanouds voor ‘arbeider de baas’.
De oudbouw werd gesloopt
wie had er toen gehoopt
dat de grond werd opgeheven
en bewoners mogen beleven
dat er groene longen voor

Hartelijke groeten en
graag tot ziens op 16 oktober!

hen zijn
waar ‘t zwarte schaap loopt

Stichting Aktiegroep Het Oude Westen, BIZ West-Kruiskade, Gemeente
Rotterdam

De Vrienden van de
Aktiegroep organiseren

naast ‘t zwijn.
Lotus van Almelo

Even voorstellen: wijkagent John Wetsteijn

Een duurzame
indoor pop-up
recycle market
of gewoon een
rommelmarkt
Op dinsdag
22 oktober
van 10-16 uur
(herfstvakantie)
bij Aktiegroep
het Oude Westen
Gaffelstraat 1
Te koop o.a. naai-en
lockmachines, kamerscherm,
strijkplank/ijzer kortom
spulletjes van de naailes
die stopt.
Heeft u zelf spullen?
(geen eten):
Tafels te huur voor 5 euro
Aanmelding voor dinsdag 8
oktober op 010- 436.17.00
of mail uw gegevens naar
hiero@
aktiegroepoudewesten.
Er zijn aanmeldformulieren
bij de Aktiegroep om in te
schrijven.

U vroeg het zich misschien al even
af: wie is toch die nieuwe, boomlange wijkagent met de versierde
armen? En wat gaat deze man
betekenen voor onze buurt? Voor
Rotterdamse voetbalsupporters is
John Wetsteijn (51) wellicht geen
onbekende. John is al jarenlang onderdeel van de vaste politiebegeleiding bij de (uit-)wedstrijden van vier
regionale eredivisieclubs. Sinds 3
jaar is hij werkzaam in het Centrum,
eerst rond het veiligheidsgevoelige
Centraal Station en nu sinds kort
dus als een van de vier wijkagenten
in het Oude Westen.

Onze wijk kent John al heel lang.
“Heerlijk zo’n wijk! Het is een hele
leuke volksbuurt. Ik kom er al vanaf
de jaren ’70, en in de jaren ’80 ging
ik hier naar de middelbare school.
Het is een tijd heel slecht geweest,
maar de buurt maakt nu een hele
goeie indruk.” John is ook blij met
de betrokkenheid in de bewoners.
“Je hebt natuurlijk de Aktiegroep
waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, maar ik heb ook al kennis gemaakt met Khalid Chennouf en zijn
thaiboxschool. Het is echt mooi om
te zien wat hij doet voor de jeugd
die bij hem komt sporten, hij is ook
een soort opvoeder. Zo gebeurt er

veel hier in de wijk en dat is heel
mooi!”
Maar wat doet een wijkagent nu
eigenlijk, en nog veel belangrijker:
wat doet John? “Vroeger was de
wijkagent altijd op straat, en deed
hij alles van parkeerboetes tot bankovervallen. Tegenwoordig werkt de
politie veel probleemgerichter. De
wijkagent zoekt bijvoorbeeld naar
sporen van witwassing en of woningen niet worden gebruikt voor
criminele zaakjes. Of hij helpt horeca en winkeliers samen te werken
bij het bestrijden van winkeldieven.
Voor dit soort problemen hebben
we altijd andere mensen nodig,
buren die het opvalt dat er vaak
andere mensen naast hen lijken te
wonen bijvoorbeeld. En voor de
parkeerboetes zijn er inmiddels in
blauw gehesen handhavers.” Vanuit
zijn functie mogen mensen John
altijd bellen als ze verdacht gedrag
zien, zich ergens vaak onveilig voelen of overlast hebben in hun buurt.
Maar! John is ook “van de oude
stempel”. “Ik ben het liefst gewoon
op straat. Zo zorg ik dat ik zichtbaar
ben, en dat mensen me beter weten
te vinden. Als je goed samenwerkt
en zaken vroeg signaleert kun je
problemen namelijk vóór zijn, en
dat wil ik bereiken.”
Ergens in de buurt klinkt een knal,
alsof iemand hard een deur dichtslaat. John zucht: “vuurwerk. En ik
denk dat ik ook al weet waar ze het
aan het afsteken zijn ook”. Hij heeft

zich duidelijk al een beetje thuis
gemaakt in zijn nieuwe domein.
“Eigenlijk ben ik altijd wijkagent
geweest”, zegt John, “ik praat tegen
iedereen, alle partijen”. En dat is belangrijk, want die persoonlijke relatie
en die neutraliteit heb je nodig als
agent. Alsof Johns baan al niet leuk
genoeg leek, klinken zijn ambities
als die van een beginnende popster. “Ik wil het komende jaar vooral
gebruiken om bekend te worden.
En hoop dan ook dat mensen me
gewoon durven bellen als dat nodig
is.” John, veel succes!

Van De Redactie
Mijn naam is Annemieke Jansen
en ik woon nu 6 jaar in Rotterdam
Centrum. Ik doe samen met Julia
de eindredactie.
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Oplage: 4500,
verschijnt 10 keer per jaar.
Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1, 3014 RA Rotterdam
010-436 1700
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl

Bereidwilliger
‘Ik noem mezelf trouwens ‘bereidwilliger’, in plaats van vrijwilliger.
Het woord vrijwilliger heeft bij mij
een zure smaak gekregen. Met
name door de participatiewet,
waardoor mensen met een uitkering worden gedwongen om iets
te gaan doen. Dat noemen ze dan
“vrijwilligerswerk”. Soms past het
werk helemaal niet bij deze mensen, maar zij worden gekort op
hun uitkering wanneer ze dit werk
niet doen. Mensen met een uitkering krijgen heel wat te verduren
en krijgen bedreigingen op zich
af, daar heb ik grote moeite mee.
Al weet ik wel dat die ambtenaar
ook maar moet doen wat haar of
hem is opgedragen. Ik zou tegen
de gemeente willen zeggen: “wees
tolerant, wees aardiger en ga niet
altijd van het negatieve uit”. Sinds
de participatiewet noem ik mezelf
geen vrijwilliger, ik ben bereidwilliger. Ik vind dat iedereen in staat zou
moeten worden gesteld om dingen
te doen die bij hem past en die hij
of zij aankan.’

Roxanna
Schotsborg
‘Toen ik nog in Capelle woonde,
gaf ik Nederlandse les aan vrouwen
die bij de Krachtvrouwen aan het
Josephplein kwamen. Daar leerde
ik Amina kennen. Het is een prachtige vrouw en ik heb veel van haar
geleerd, ook al denken we soms
heel verschillend over dingen. Via
haar ontmoette ik vrouwen die met
bepaalde vragen zaten, bijvoorbeeld
over de sociale dienst. Ik wilde hen
steunen en ging op zoek naar mensen die kennis van zaken hadden.
Hierdoor kwam ik in contact met de
lokale politiek. Ik hou van politiek
en werd gevraagd of ik mee wilde
doen met de verkiezingen. Ik kwam
op de lijst voor de wijkraad, omdat
ik dacht dat ik dan nog meer voor
mensen zou kunnen betekenen.
Jammer genoeg ben ik het net niet
geworden, maar hierdoor kwam ik
wel in het Oude Westen terecht.’
Samen dingen doen
‘Het Oude Westen is een hele ervaring. Ik maak er van alles mee. Het is
een bijzonder gebied, het is rumoerig, er is actie en interactie, het is
hier heerlijk. Er is heel veel vriendelijkheid in de buurt, we kennen
elkaar en we ondernemen samen
dingen. We hebben allemaal de visie
dat we de buurt beter willen maken,
ook al zijn we allemaal heel verschillend, in de buurt zijn we er voor elkaar. Het is mooi om dingen samen
te doen, dat creëert saamhorigheid.
De Aktiegroep speelt hier een grote

rol in, want dat is het centrale punt.
Zij betekenen veel voor mensen,
maar ook voor mezelf. Als ik iets niet
weet, kan ik er altijd terecht. Ik doe
mee met projecten of activiteiten
of ik kom gewoon voor een bakkie
koffie even langs. Ik hou van de bedrijvigheid in het Oude Westen. Het
geeft me veel energie en de ruimte
om creatief te kunnen zijn bij het
ondersteunen van mensen. Dat doe
ik heel graag.’
Uitzonderlijk werk
‘Momenteel ben ik betrokken bij
Basisberaad Zorgbelang aan de
Provenierssingel 67. Het is een

over of ze beheersen het Nederlands
niet goed, waardoor zij geïsoleerd
kunnen raken. Ernstige problemen
worden serieus behandeld. Er
komen mensen met psychiatrische
problemen, jongeren die dakloos
zijn geworden, bankslapers... het
maakt niet uit wat voor probleem je
hebt, je kunt altijd bij ons langskomen. Wij helpen mensen op weg,
we vertellen bij wie ze moeten zijn
en met wie ze het beste kunnen
praten.’
Bureaucratie en bankslapers
‘Laatst kwam een man bij me
terecht die vastgelopen was in de
bureaucratie. Hij beheerste de taal
niet zo goed en had geen kennis van zaken. Hij dacht dat alle
instanties samenwerkten, maar
dat is natuurlijk niet het geval; ze
werken eerder langs elkaar heen. Ik
kwam erachter dat hij overal al was
geweest en dat hij nergens verder
was geholpen. Hij was thuisloos en
een bankslaper. Wat ik betreurens-

Eigen werkritme
‘Jammer genoeg laat mijn lichaam
me soms in de steek. Ik leef met
chronische pijnen doordat ik verkeerde medicatie voorgeschreven
heb gekregen. Ik kreeg verlammingsverschijnselen, ik begon te
vallen en had geen controle meer, ik
kreeg een soort artrose en nu leef ik
dagelijks met pijn. Uiteindelijk kreeg
ik een jaar geleden een hartinfarct.
Ik heb moeten leren om naar mijn
lichaam te luisteren, anders gaat
het niet goed. Ik moet mijn rustmomenten nemen en daarom is het zo
fijn om als bereidwilliger te werken.
Hierdoor kan ik mijn eigen werkritme bepalen en toch van betekenis
zijn voor mensen. Ik leef onder de
genade van God. Hierdoor voel ik
mij gesterkt en kan ik mensen ondersteunen. Ik weet zelf wat fysiek
lijden betekent, maar verder heb ik
een goed leven hoor: ik heb twee
mooie kinderen en kleinkinderen,
de mensen in de buurt maken me
gelukkig en ik hun ook een beetje,
hoop ik.’
Pleinplannen
‘We zijn met de gemeente bezig om
budget te krijgen om op de pleinen
in het Oude Westen activiteiten te
gaan organiseren. Ik zie dat kinderen bijvoorbeeld niet van het een
naar het andere pleintje durven te
gaan, omdat de ene groep zegt: dit
is ons plein en de andere groep: dit
is mijn plein. Dan denk ik: ‘hallo,
de pleinen zijn van ons allemaal’.

Sinds twee jaar woont Roxanna in het Oude Westen:

“Ik vind het hier geweldig”
mooie stichting die steun verleent
aan mensen in moeilijkheden. Ze
doen uitzonderlijke dingen, het is
er laagdrempelig en iedereen is er
welkom. Op dinsdagmiddag kan je
een babbeltje komen maken, thee
drinken en gezellig kletsen. Er hoeft
niet specifiek over problemen te
worden gepraat. Ik heb gemerkt
dat best veel mensen het in hun
eentje moeten zien te rooien en in
armoede leven. Daar is schaamte

waardig vind in Rotterdam, is dat
hij maar twee nachten op hetzelfde
adres mocht slapen, omdat degene
bij wie hij sliep anders in de problemen kon komen. Hun uitkering
kon worden gekort, de huursubsidie
en de zorgtoeslag konden worden
ingetrokken. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen elkaar zodoende
niet kunnen helpen. Ze zijn niet aan
het frauderen, ze willen alleen maar
helpen.’

Dus ik hoop dat we dat kunnen
doorbreken. Ik ben met zwart en wit
opgegroeid, maar sommige mensen
hebben vertekende beelden van
elkaar. Ik ben een bruggenbouwer
en kan mensen bij elkaar brengen.
Ik vind het belangrijk dat mensen
elkaar beter gaan begrijpen en dat
ze met elkaar in gesprek gaan. Daar
is dit idee uit ontstaan. Ik hoop dat
we 12 oktober kunnen gaan beginnen.’
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De Buurtkrant wordt mede mogelijk
gemaakt door Gebiedscommissie
Rotterdam Centrum.

Hellen COLUMN
van Boven
Park
Wat een feest in de nazomer
van 1987. Het Wijkpark werd
door Anneke Meijerhold geopend. Samen met heel veel
ballonnen van kinderen uit het
Oude Westen, ging Anneke in
het mandje van een heteluchtballon de lucht in. Wow, wat
een spektakel. Wat waren we
trots op ons mooie park. Het
enige dat we misten, was een
fontein. Een pissende leeuw of
zo. Helaas was daar geen geld
meer voor. Nu meer dan 30
jaar later, gaat het dan toch
gebeuren: het Wijkpark krijgt
haar fonteinen. Ik kan haast
niet wachten op de opening.
Wel schrok ik van het bericht
in de vorige Buurtkrant, dat
de parkwachters vertrekken uit het park. Vrijwilligers
moeten nu ook op doordeweekse dagen de dierenhof
gaan runnen. Dat moet gaan
lukken, want een Wijkpark
zonder Dierenhof kan ik me
niet voorstellen. Het is zo leuk
voor de kinderen. Er zijn de
laatste tijd alleen niet veel
kinderen meer in het park.
Het lijkt wel of ze zich hebben
laten verdrijven door mannen
die in het park hun halve liters
bier zitten te drinken, terwijl je
helemaal niet mag drinken in
het park. Het alcoholverbod is
weer ingesteld, ook ’s zomers,
maar dit verbod is nog niet
bij iedereen doorgedrongen.
Ik was ook heel erg verbaasd
toen ik hoorde dat er deze zomer wél een vergunning was
afgegeven voor bierfestival
HOP, maar niet voor het huttendorp. Dit is echt de wereld
op zijn kop. In een Wíjkpark
wel een vergunning afgeven
voor een stédelijk bier feest
en geen vergunning afgeven
voor het huttendorp voor de
buurtkinderen... Gelukkig is er
half oktober een openingsfeest
waar iedereen welkom is. Kom
allemaal lekker naar het Wijkpark, neem je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen mee
en geniet van al het moois.
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1. Westersingel

4. West-Kruiskade
De West-Kruiskade is de straat
die altijd leeft en daarom
ook een hele interessante plek
om te chillen. Er zijn kapot veel
cafés en restaurants aan de WestKruiskade waar je lekker en vaak ook
goedkoop kan zitten. Als je even
skeer bent, is deze straat echter niet
zo geschikt, omdat de gratis bankjes
die er staan vaak al bezet zijn. Door
dit minpuntje komt deze plek op
nummer 4.

‘Chillen’, door volwassenen
wordt het ook wel ‘hangjongerengedrag’ genoemd,
maar chillen is een onmisbaar deel van de Rotterdamse jongerencultuur. Het
is het perfecte tijdverdrijf,
omdat je alleen een paar
matties en een goede spot
nodig hebt. Maar waar
chill je in West het best?
Zie hier deze top 7 van de
beste chillspots van het
Oude Westen.

7. ‘De hoek van de straat’
De hoek van de straat schijnt een
echte favoriet te zijn van de jonge
Oude Westenaren. Vaak zie je boys
op de hoek rustig wat drinken en
met elkaar praten. Het is een snelle
optie als je snel even wil bijpraten
met je vrienden. Je hebt het er ook
nooit koud, want het is er standaard
90 graden. De hoek van de straat
mist alleen vaak een goed bankje,
waar je op kan zitten. Daarom komt
die op nummer 7.
6. Nieuwe Binnenweg
Aan de Nieuwe Binnenweg zitten
tantoe veel cafés en restaurants,
waar je met je vrienden en vriendinnen wat kan chappen of drinken.

Als je een beetje skeer bent en niet
naar een café of restaurant wil is de
Nieuwe Binnenweg niet de beste
optie, omdat er nauwelijks bankjes
zijn waar je gratis kan chillen. Door
dit minpunt komt de Binnenweg op
de 6e plaats
5. Rochussenstraat
Tegenover het Nieuwe Instituut aan
de Rochussenstraat ligt een klein
plein met een voetbalkooi. Het plein
heeft slechts één bankje, maar wel
een grote voetbalkooi voor ballie.
Aan de andere kant van de straat
kan je hem onder het Nieuwe
Instituut chillen, waar je beschermt
bent tegen regen. Hiervoor moet
je echter wel de drukke Rochussenstraat oversteken, dus komt de
straat op plek 5.

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (83)
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Het Oude Westen kent een aantal
culturele gebouwen met een rijke geschiedenis waarbij de gebruiksfunctie
in de loop der tijd veranderde, het
interieur moest worden aangepast en
ook de gevel een drastische verandering onderging.
Op de eerste foto uit 1966 zie je Odeon in
de Gouvernestraat. Naast de toegang tot
de grote zaal zie je een aankondiging voor
een bokswedstrijd hangen, één van de vele
activiteiten die er plaatsvonden. Het multifunctionele gebouw Odeon werd in 1924
ontworpen door architect A.F. Aalbers. In
het complex bevond zich een bioscoop,
een feestzaal, een schouwburgzaal en een
theater dat ook als balzaal dienst deed. Het
interieur was rijk gedecoreerd met Art Deco
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elementen en de feestzaal had een plafond
met honderden kleine lichtjes als een sterrenhemel. Er zou een rijk geïllustreerd boek
gemaakt kunnen worden met alle verhalen
over wat zich in Odeon in de loop der jaren
heeft afgespeeld.
In 1974 werd het zalencomplex gesloopt
om plaats te maken voor het nieuwe wijkcentrum met o.a. een sportzaal, crèche en
vergaderruimte. Het was één van de eerste
stadsvernieuwingsprojecten in het Oude
Westen. In 1976 werd het door Architect
Pietro Hammel ontworpen nieuwe Odeon
geopend (foto 2). De architect bedacht
een ornamentiek voor het interieur en een
nieuwe entree met bogen en hoeken van
45 graden en de kleuren paars en oranje.
Op foto drie staat de bioscoop Arena op

3. Wijkpark
Het wijkpark is de groene oase
van het stenen Oude Westen,
waar je even weg bent van
de uitlaatgassen van
wagis en scoobies.
Het is daarom ook
een hele populaire
plek om chillenderwijs te verblijven. Je
kan er ballie op het
gras en je veroorzaakt
weinig overlast, omdat
het park best groot is. Helaas kent het Wijkpark ook
nadelen. Ten eerste moet je
een kwartier voor zonsondergang
weg uit het park zijn, daarnaast is
de West-Kruiskade zijde van het park
in verbouwing, wat het moeilijker
bereikbaar maakt. Desondanks komt
het Wijkpark door de rust en het
groen op een steady nummer 3.

Aan de Oostrand van het Oude
Westen ligt de Westersingel. Je kan
er rustig aan het water chillen op
één van de vele bankjes. Als je hem
in het ‘benedengedeelte’ van de
singel chillt ben je goed beschut en
veroorzaak je weinig overlast. De
singel is ook dichtbij het centrum,
dus een chille spot voor wanneer je
net bent gaan stappen. De Westersingel heeft als enige in dit lijstje
geen minpunten en dat brengt het
op een welverdiende eerste plaats.
Nu weet je waar je het best kan
chillen in het Oude Westen. Vergeet echter niet de andere opties
in het lijstje, want anders wordt
het op de Westersingel tantoe
druk en is het helemaal geen
fijne plek meer.

2. Josephstraat
De Josephstraat is een nog redelijk
onbekende parel van het Oude Westen als het om chillspots gaat. De
straat heeft een plein met kapot veel
bankjes; je zou er een chilling voor
50 man kunnen gooien. Daarbij
komt nog dat er een voetbalkooi
aan het plein is, waar je ballie kan.
Het plein is wel omringd door
huizen, dus je moet er geen fissa
gooien. Door dit minpuntje komt de
straat op een mooie 2e plaats.

Voordeuren (5)
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de Kruiskade in 1950, een modernistisch
gebouw met een ruime lichte entree. Er
draait op dat moment de speelfilm ‘de dijk
is dicht’ van regisseur Anton Koolhaas, een
gedramatiseerd verhaal tegen de achtergrond van de wederopbouw van het door
de oorlog geteisterde Zeeland. De bioscoop werd vanaf 1988 het legendarische
toonaangevende Nighttown en in 2008
club WATT waarvan het duurzame interieur
werd ontworpen door architectenbureau
Kossmann.dejong. De gevel en entree
transformeerden bij elke verandering
ingrijpend.
In 2013 werd het ‘Amazing Oriental’. Als je
door deze aziatische supermarkt loopt kun
je je bijna niet meer voorstellen dat op die
plek in Nighttown talloze wereldberoemde
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bands gespeeld hebben en hoe spannend
het interieur van WATT was.
Op foto vier zie je het ‘Maastricht’s bierhuis’ aan de Nieuwe Binnenweg, in 1905
gebouwd in opdracht van bierbrouwerij
De Zwarte Ruiter. De gevel is op de begane grond in de loop van de tijd drastisch
veranderd. Vanaf 1987 zijn er het poppodium, café en restaurant Rotown gevestigd.
Op foto vijf staat Albert voor de deur van
Rotown om de bezoekers voor het concert
naar binnen te laten, een vertrouwd beeld
en een succesvolle uitgaansgelegenheid die
hopelijk nog lang zal bestaan.
Bart Isings

Nieuws van de instellingen in Het Oude Westen

Krachtige burgers
maken de wijk

Vooraankondiging

Dag van de
Mantelzorg
Reserveer alvast in je
agenda: woensdag
6 november 2019
vieren we de Dag van de
Mantelzorg in Rotterdam
Centrum, tussen 14.00
en16.30 uur. Vorig jaar
hebben mantelzorgers
een rondrit met de snerttram door Rotterdam
aangeboden gekregen.
Dit jaar belooft het weer
een gezellige feestje te
worden. Het vrolijke trio
Pauwergirls treedt op in
de Schotse kerk en er zal
een hapje en drankje zijn.
Zin in? Laat het even
weten aan Buurtcoach
Mantelzorg
Merel van der Sar,
mvdsar@wmoradar.nl of
06 - 54 96 72 91.
Toegangsticket verplicht!

Taal maakt ook gezonder
Voel je goed! combineert

eet- en beweegadviezen van
Diëtistenpraktijk HRC met
de hulp van vrijwilligers van
Wmo Radar. Dit programma
helpt Rotterdammers met
een taalachterstand bij het
ontwikkelen van een gezondere leefstijl. ‘Waarom wist
ik dit niet eerder?’
In het najaar van 2018 vond de
evaluatie bij initiator Stichting
Lezen & Schrijven plaats. Mahender Autar van Wmo Radar
spreekt van een succes. In 2017
en 2018 zag hij hoe taalvrijwilligers zo’n 120 Rotterdammers
met een migratieachtergrond
hielpen met eet- en beweegadviezen van de diëtisten. ‘De
vrijwilligers zijn verbindingspersonen,’ zegt hij. ‘Een niet goed
begrepen advies wordt half of
niet opgevolgd. Onze taalvrijwilligers leggen uit en stimuleren.’
Gezondheid centraal
Mahender Autar is programmaleider bij ‘Taal aan de Maas’.
‘Gezondheid is ons kostbaarste
bezit. Daar moet ook aandacht
aan besteed worden als iemand
de taal leert. Wie Nederlands
beter beheerst, kan beter de
regie over zijn leven en gezondheid voeren.’
Mahender heeft gezondheid
opgenomen in alle taalprogramma’s van Wmo Radar. Het
programma Voel je goed! is
in 2019 uitgebreid. ‘Er wordt
samengewerkt met Voorlichters Gezondheid om informatie
te geven over ons zorgstelsel,
therapietrouw en de symptonen
van een ziekte. Zorgbelang en
Erasmus MC zorgen voor uitleg
over het gebruik van de medi-

Aangeboden:
een luisterend oor
Soms heb je de behoefte om
je verhaal bij iemand kwijt
te kunnen of je zorgen te
delen. Of je bent op zoek
naar iemand die echt tijd en
aandacht voor je heeft. Waar
vind je zo’n gesprekspartner?
Bij ‘Het Goede Gesprek’ ben
je aan het juiste adres! Gemotiveerde vrijwilligers luisteren naar je verhaal zodat je
wat adem krijgt. Zij komen
regelmatig langs zodat je een
vast en vertrouwd gespreksmaatje hebt.
Ben je 55 jaar of ouder en
heb je behoefte aan een luisterend oor? Aarzel niet langer en neem contact op met

Irene van Binsbergen – geestelijk
verzorger en projectleider bij
Wmo radar: tel. 06–82143044 /
e-mail:
ivbinsbergen@wmoradar.nl

cijnen. Diëtistenpraktijk HRC
organiseert een supermarkt-tour
om deelnemers te laten zien
welke alternatieven er zijn en
om ze bewust te maken van
wat een product (on)gezonder
maakt’
Vrouwen zijn de sleutel
Voel je goed! is vooral praktijk.
‘Hoe lees je een etiket? Welke
olie moet je gebruiken? Welke
ingrediënten zijn wel of níet
goed voor je? Zoiets leer je
misschien uit een boekje, maar
de praktijk is beter. We gaan
boodschappen doen.
We richten ons daarbij vooral op
vrouwen, omdat we denken dat
zij meestal koken. Voor gezinnen hebben zij dus de sleutel
naar een gezondere leefstijl in
handen. Hun reacties zijn veelal
positief: ‘Jammer dat ik dit niet
eerder wist!’’

Doelgroepen
Voel je goed! bereikt vooral
vrouwen van Turkse en Marokkaanse origine. ‘Culturen waarin
zo veel mogelijk eten op tafel
als gastvrij wordt gezien, om te
laten zien dat je je geliefden iets
gunt. Vroeger kon dit ook, omdat mensen zwaar werk deden
op het land. Die fysieke arbeid
zie je nu een stuk minder. Veel
eten, maar minder verbranden is
een garantie voor overgewicht.

Dat bewustzijn moet leiden tot
andere eet- en leefgewoontes.’
Leefstijl in plaats van ziekte
Dit inzicht wordt in Voel je
goed! gedeeld. ‘Een ander
punt is dat een diëtist vaak
wordt gekoppeld aan ziek zijn,’
zegt Mahender. ‘Ik ben niet
ziek’, denkt deze groep. En dus
wordt een bezoek vermeden.
Met Voel je goed! proberen
we uit te leggen dat een diëtist
er is voor de ontwikkeling van
een gezondere leefstijl en de
voordelen hiervan.’

Nieuws

Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek

Koffie en kunst

Tawan Ntar is al meer
dan 10 jaar bewoner van
Humanitas de Leeuwenhoek en heeft het er goed
naar zijn zin. Hij schildert
elke dag met veel plezier
en gedrevenheid. Zelfs in
het weekend is hij in het
kunstatelier te vinden. Het
aantal schilderijen, tekeningen, schalen, maskers en
vazen die hij gemaakt heeft
zijn dan ook niet meer te
tellen. Ook het borstbeeld
in de recreatiezaal is van zijn
hand. Tawan is momenteel
bezig om de plantenbakken
uit de kruiskadezaal te beschilderen en van een mooie
afbeeldingen te voorzien.
De van oorsprong zwarte
bakken krijgen hierdoor
een nieuwe en eigentijdse
uitstraling.

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.

Zwemmen!
Zwemmen is een goede oefening voor bijna alle spieren in het
lichaam. Met zwemmen is de kans
op overbelasting minimaal doordat
het water het gewicht en de belasting van de gewrichten vermindert.
Dus je kunt zwemmen tot op hoge
leeftijd zonder blessures.

oefening. Bij nekklachten moet je
misschien niet te lang de schoolslag doen. De meeste mensen
doen dit namelijk met de hele tijd
het hoofd boven water. Een tip is
om het gezicht in het water te leggen als je uitademt en de armen
naar voren uitstrekt.

Er zijn vele zwemmogelijkheden in
Rotterdam. De baden in de buurt
zijn: Oostervant, Zwembad West,
Oostelijk zwembad en Zwembad
Noord. Hier kun je baantjes trekken, conditiezwemmen, zwemles
nemen, aquarobicles volgen, trimmen, duiken en recreatief zwemmen. De gemiddelde toegangsprijs is € 4,50.

De meeste kinderen in Rotterdam
krijgen via school zwemles. Op
oudere leeftijd (beter) leren zwemmen kan natuurlijk ook. Raadpleeg
daarvoor de zwembadsites.

Zwemmen is goed
voor iedereen!

Kijk op
www.ncs-cwz.nl/downloads/Zwemcoopertest.pdf om na te gaan hoe
Er zijn ook verschillende vereniginje conditie is.
gen actief die een divers aanbod
hebben aan zwemactiviteiten.
Wij als fysiotherapeuten raden
zwemmen ook aan voor diverse
klachten. Met name rugklachten
worden hierdoor verlicht. Ook voor
de wat zwaardere Rotterdammer
is zwemmen een laag belastende
bezigheid: je gewrichten hebben
minder te verduren door de
opwaartse druk van het water en
de spieren worden sterker door de
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Deelnemers met een kleine beurs
gezocht voor deelname aan de
Postcoderoos Coöperatie Batavierenstraat!
Het project vordert langzaam maar
gestaag. We weten inmiddels dat we
138 zonnepanelen kunnen leggen
op het dak van de Batavierenstraat
15, met een verwachte opbrengst
van zo’n 38.000 kWh per jaar. De
helft van de aandelen is beschikbaar
voor “gewone verkoop”, waarvan
het grootste deel al is gereserveerd
door belangstellenden. De andere
helft is bestemd voor mensen met
een kleine beurs. Zij hoeven aan het
begin geen geld in te leggen, maar
betalen hun panelen in de loop
van het project af uit de energieopbrengst van de panelen. Dit is wat
ingewikkelder te regelen en duurt
wat langer dan we hadden gehoopt.
Maar er zijn de laatste tijd wel veel
stappen gezet in de goede richting
en we zijn bijna zeker dat het gaat
lukken. Ondertussen kunnen belangstellenden met een kleine beurs zich
alvast bij ons melden. Je komt dan
op de inschrijflijst en krijgt voorrang
bij de definitieve aanmelding.
Wat moet je weten als je je wilt
inschrijven als “deelnemer met
een kleine beurs”?
Je komt in aanmerking als je huurtoeslag krijgt of een vergelijkbaar

inkomen per jaar (minder dan bruto
€ 22.700,- voor alleenstaanden,
€ 30.825,-voor samenwonenden)
Je hoeft geen geld te betalen om
mee te doen.
Je moet Greenchoice als energieleverancier hebben. Dit is nodig omdat
zij met de coöperatie samenwerken om deze regeling mogelijk te
maken. Daarnaast zijn zij een van
de groenste stroomleveranciers van
Nederland, en garanderen ze dat al
je stroom 100% duurzaam is en in
Nederland geproduceerd wordt.
De opbrengst van jouw zonnepaneeldelen wordt door Greenchoice
uitbetaald aan de postcoderooscoöperatie. De coöperatie trekt de
afbetaling voor de paneeldelen en
de kosten voor de coöperatie van de
opbrengst af. De rest maken we over
naar de deelnemers. Dit gebeurt 1x
per jaar. Het project duurt 15 jaar.
De precieze opbrengst hangt af van
hoeveel de zon schijnt en hoe bijv.
de energiekosten zich ontwikkelen.
Als deelnemer met een kleine beurs
zal je in het slechtste geval geen geld
overhouden (maar dit verwachten
we niet!). Je zal dus geen rekening
krijgen wanneer de opbrengst lager

is dan de kosten. Als je tussentijds
verhuist naar een huis buiten het
Oude Westen, moet je je lidmaatschap opzeggen.
De paneeldelen kunnen dan naar
iemand anders gaan voor de resterende jaren. Met je deelname draag
je bij aan minder CO2 uitstoot en
een schonere wereld! Alle deelnemers van de coöperatie kunnen gebruik maken van een energiecoach.
Die kijkt samen met jou hoe je thuis
energie kunt besparen. Daarmee kun
je vaak nog veel meer geld en CO2
besparen.
Je kunt je inschrijven als geïnteresseerde tijdens het duurzame
inloopuur op dinsdag tussen 18:00
en 19:30 uur. Je kunt dan ook terecht
met je vragen, bijvoorbeeld over het
wisselen van energieleverancier.
Heb je een grotere beurs en ben je
geïnteresseerd om paneeldelen te
kopen? Je kunt je nog steeds aanmelden, hoewel we niet zeker weten
of er nog plek is. Je komt dus op een
wachtlijst.
Kun je niet op dinsdagavond? Neem
dan contact op met Petra,
petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Wees welkom
in het Oude Westen
De vrijwilligers van het Welkomproject van de Aktiegroep Oude Westen organiseren regelmatig huisbezoeken en bijeenkomsten met een wandeling door
de wijk voor nieuwe bewoners van het Oude Westen.
Op zaterdag 19 oktober van 11 tot 1 uur zijn alle nieuwe
Oude Westenaren van harte welkom bij de Aktiegroep,
Gaffelstraat 1, om meer te horen over en te zien van de
wijk. U wordt ontvangen met koffie en thee en een kort
verhaal over de wijk. Daarna ziet u tijdens een wandeling
door de wijk verschillende plekken waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, zoals het Wijkpark met Wijktuin en
Dierenhof, de Leeszaal, de Jeugdbibliotheek, locatie van
de Krachtvrouwen, het Gezondheidscentrum, de Nieuwe
Gaffel en Tuin de Bajonet. Ook kunt u vragen stellen over
dingen die u wilt weten, zoals: “waar kan ik mijn vuil
kwijt? Hoe kan ik actief worden in mijn buurtje? Waar kan
ik vrijwilligerswerk doen? Welke voorzieningen zijn er
voor kinderen? Waar zijn de parkeergarages voor bewoners?”.
Bent u nieuw in het Oude Westen en vindt u het leuk
om meer over de wijk te horen en te zien? Geef uw
naam dan door aan Petra van den Berg bij de Aktiegroep, Gaffelstraat 1, 010 4361700, petra@aktiegroepoudewesten.
Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Centrum

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

Groene daken

`

`

In de Bajonetstraat zijn huizen duurzaam gerenoveerd door Woonstad. De eerste schuurtjes zijn al voorzien van groen.

9 oktober: Workshop Composteren
Een tuin bijhouden en alles laten
groeien en bloeien is een hele klus.
Of het nu om een grote tuin achter je huis gaat, een geveltuintje of
een gemeenschappelijke tuin.
Veel geveltuintjes hebben arme
grond, waardoor heel veel planten
niet goed groeien.
Om deze grond te verrijken kun je
compost kopen, maar goedkoper
en beter is het om je eigen tuin,
groente en fruit afval te bewaren
en te composteren. Maar hoe doe
je dat? Voor mensen die hierin
geïnteresseerd zijn wordt er op
woensdagavond 9 oktober om
half 8 een workshop composteren
georganiseerd bij de Aktiegroep.
Je leert dan wat composteren is,

waarom het belangrijk is, hoe je het
aanpakt en welk groenafval je wel en
niet kunt composteren.
Heb je interesse geef je naam dan

door aan Wilma of Petra,
Gaffelstraat 1, tel 010 4361700,
petra@aktiegroepoudewesten.nl

In september staat de tuin
nog helemaal vol met bloeiende en (bijna) uitgebloeide
planten. Je kunt je moeilijk
voorstellen dat over enkele maanden, in het vroege
voorjaar, grote delen van de
tuin kaal zullen zijn omdat de
vaste planten onder de grond
verdwijnen en de eenjarige
helemaal verdwenen zullen
zijn. Het is fijn als dan overal
voorjaarsbollen bloeien, als
aankondiging van het nieuwe
groeiseizoen en als voedselbron voor de eerste bijen en
hommels.
Vooruit denken
Nieuwe bollen, die bloemen zullen
geven in maart-april-mei, moeten
in het najaar, tussen september
en november in de grond gestopt
worden. Dat vraagt dus vooruit
kijken en plannen. Het is ook best
lastig nu te bedenken waar de
bolletjes geplant moeten worden:
voor, tussen en achter de vaste
planten, die binnenkort onder de
grond zullen verdwijnen.
Voorbereiden
De plek waar je bollen gaat planten
kun je voorbereiden door de grond
goed los te maken en wat compost
toe te voegen in het plantgat.
Oktober is een goede plantmaand
voor de meeste bollen. Alliums
(sieruien) plant je wat later, in
november. Tulpen kunnen ook
heel laat in het jaar nog geplant

worden. Maar niet als het vriest
natuurlijk. Sommige bolletjes moet
je juist heel vroeg planten, in september al, zoals winterakonieten.
En ook sneeuwklokjes moet je niet
laten uitdrogen. Die kan je het best
“in het groen” planten. Je kunt de
plantjes direct na de bloei in februari delen en weer uitplanten.
Schaduw
De meeste bollen houden van wat
zon. In het voorjaar, als de bomen
nog geen blad hebben is er meer
zon in de tuin, wat goed uitkomt.
In wat meer schaduw kan je
Camassia’s planten, met blauwe of
witte bloemen. Narcissen kan ook,
maar ze zullen in de schaduw het
tweede jaar slechter bloeien.
De meeste bollen houden niet van
grond waar water blijft staan, met
als uitzondering het Zomerklokje,
Leucojum aestivum, die kan goed
tegen vochtige grond.
In de Wijktuin planten we elk jaar
weer nieuwe bollen, en komt een
deel ook steeds weer terug. Kom
eens kijken als ze bloeien, straks in
maart!
De Wijktuin
ligt in het
Wijkpark.
De tuin is
open als de
vrijwilligers
aanwezig zijn.
Het hek staat
dan open.

pag 7 Buurtkrant Oude Westen

Pareltje van de wijk

De verteller

Ik zit op een bankje op een plein. Een oudere
man komt naast me zitten. Hij begint te
vertellen over de tijd dat hij in het Oude
Westen woonde. Hij was er geboren en
na zijn trouwen een paar straten verderop
gaan wonen. Hij vertelt mooie verhalen over
jongensstreken, kroeglopen, hard werken
en de geboorte van zijn kinderen. Ik vraag
een paar keer waar hij nu woont, maar daar
geeft hij geen antwoord op. Als ik vraag hoe
lang hij al weg is uit de wijk, kijkt hij mij wat
verward aan: “Dat weet ik niet precies….”
zegt hij aarzelend. Hij valt even stil, maar
vertelt daarna een prachtig verhaal, over dat
hij vroeger wilde varen en van huis wegliep.
Zijn oom had hem van een schip geplukt.

“Anders was ik vast naar de andere kant van
de wereld gevaren, en zie dan maar weer eens
thuis te komen.”
Op mijn vraag wat hij dan voor werk is gaan
doen, blijft het stil. Wel vertelt hij graag over
het spelen op straat en dat er bijna geen
auto’s waren. Het mooiste was het spelen op
de puinhopen van het bombardement. “Dat
is natuurlijk heel erg geweest, maar voor ons
als kwajongens was het een mooie tijd. We
verzamelden van alles, bouwden hutten van
puin en probeerden op plekken te komen
waar we niet mochten zijn.”
Er komt een man aanfietsen, hij roept iets.

“Kent u die man?” vraag ik aan mijn verteller.
“Hij komt me bekend voor, maar ik ben hier al
jaren weg”, antwoordt hij. “Gelukkig pa, hoe
kom je hier? We waren zo bezorgd”, zegt de
fietser, terwijl hij zijn fiets op slot doet en bij
ons komt zitten. “Sorry mevrouw, mijn vader
heeft Alzheimer, en vanmorgen is hij weggelopen uit zijn tehuis. We konden hem nergens
vinden. Maar opeens moest ik denken aan de
verhalen die hij het laatste jaar vertelt over het
Oude Westen. Gelukkig heb ik hem gevonden.” Hij pakt zijn telefoon en spreekt met
iemand af dat hij of zij met een auto komt om
zijn vader te halen.

te zien.” De zoon en ik kijken elkaar aan.
Ik schud de hand van de verteller nog een
keer en zeg: “Ik ben ook blij dat ik u nog
een keer zie en over vroeger kon praten.”
Wanneer ik het pleintje afloop zie ik dat er
een auto aan komt rijden; ik heb geen idee
waar hij naartoe gebracht wordt, waar hij
nu woont. Ik weet niet hoe hij heet. Maar
ik ben blij dat ik op het bankje zat en de
verhalen van deze
verteller mocht
horen.
Katinka Broos

Ik bedank de meneer voor zijn mooie verhalen. Hij geeft mij een hand en zegt tegen
zijn zoon: “Wat fijn dat je me hier gebracht
hebt om mijn buurmeisje Riet nog een keer

Een nieuwe school
In de vorige buurtkrant stond al een foto: Ineens na de zomervakantie was er verhuisbeweging van de Babylon de openbare basisschool in de van Speijkstraat naar de Van Asch van Wijckschool, de
Protestants Christelijke basisschool aan het Toni Koopmanplein.
Tijd voor een interview met de nieuwe directeur van de Van Asch
van Wijckschool (meester) Maarten Neomagus. Voorheen heeft hij
in Zevenkamp gewerkt en is gevraagd om op deze functie te solliciteren omdat Dennis Hoek de vorige directeur een nieuwe baan
gevonden heeft. Hij woont in Terbregge en komt op de fiets naar
school. Ooit is hij leerkracht geweest in Spangen Bospolder en deze
kant van de stad trekt hem wel, zo zegt hij zelf.
Helemaal uit de lucht komen vallen
is de verhuizing niet. Er waren al
geruime tijd besprekingen tussen de
besturen en de directie van beide
scholen. Er zitten in het Oude Westen drie scholen op een klein gebied;
de derde is de Augustinusschool. Het
leerlingaantal daalt, een samengaan
(fusie) lag dus voor de hand. Inmiddels is de afdeling Onderwijs van de
Gemeente Rotterdam, en zo ook de
medezeggenschapsraad van beide
scholen akkoord. Afgelopen april is er
een informatiebijeenkomst geweest
voor de ouders.
Daarna was de vraag, ‘waar komt de
nieuwe school?’. Gekozen is voor het
gebouw van de Babylon, omdat daar
ook Dikkertje Dap, de 0 tot 4 jaar
opvang en de voor-en naschoolse
opvang zit. Overigens zitten deze
samen met groep 1 en 2 nog in de
Babylon. Alleen de groepen 3 t/m 8
zijn verhuisd, omdat er maar 8 loka-

len zijn in de Van Asch van Wijck. De
Babylon wordt dit schooljaar volledig
verbouwd en per augustus 2020
zullen alle leerlingen verhuizen naar
de nog nieuw te benoemen school.
Wat er met het gebouw van de Van
Asch van Wijckschool gaat gebeuren
is nog onzeker.
Dit is technisch gezien het verhaal,
maar... Een samengaan van scholen
gaat niet alleen over de keuze van
een gebouw, er komt veel meer bij
kijken. Wat in ieder geval zeker is, is
dat de nieuwe school gaat vallen onder de Protestants Christelijke organisatie Stichting Kind en Onderwijs, de
koepel van scholen aan de noordkant
van Rotterdam.
Wat belangrijk wordt is de nieuwe
visie van de school, zo zegt Maarten.
Wat is de plek van de school in een
veranderende wijk. In het Oude Westen is er een grote verscheidenheid
aan cultuur en religie.

De nieuwe directeur van de Van Asch van Wijckschool, Maarten Neomagus
‘We moeten kijken naar wat ons
bindt en niet wat ons scheidt.’
“Welke soort onderwijs gaan we
bieden? De kinderen en hun ouders
moeten kunnen meepraten over
de nieuwe visie. Wat zouden jullie
terug willen zien op school? Moet
de aandacht komen te liggen op
taalonderwijs, en wat bied je dan aan
voor de kinderen die geen taalach-

terstand hebben? Onderdeel van de
dagelijkse praktijk is een kindcentrum
met aandacht voor de wijk waarin
de kinderen wonen. We worden
een nieuwe school met een nieuwe
naam en een nieuw team. Het doel
moet zijn dat je kind in de buurt kan
blijven voor goed onderwijs”, aldus
Maarten.
“De leerkrachten moeten ook wennen aan het samengaan. Daarom

Coen Ringeling
maakte bij Atelier
Herenplaats dit
prachtige schilderij.
Titel:
The Cosmospheres.
Meer werk zien van
Coen of andere
kunstenaars?
Kom gerust langs in
de Schietbaanstraat

Hoe wil jij straks herinnerd worden?

festival Dia de los Muertos
in het Oude Westen
“Hoe wil jij straks herinnerd worden?” is het thema van dit jaar
voor het festival Dia de los Muertos
(dag van de doden). Voordat je
het weet is het voorbij. En voordat
het zover is wil je nog verschillende
dingen doen. Of gaat het je vooral
om de waardevolle momenten die
je doorbrengt met andere mensen
of dieren?

Wil je meedoen aan het festival?
Maak een kort verhaal of gedicht van
maximaal 250 woorden over hoe jij
graag herinnerd zou willen worden
na je dood. Stuur deze tekst uiterlijk
14 oktober naar: Kruzz001@hotmail.
com De ontvangen bijdragen van
bewoners van het Oude Westen
worden verwerkt in een gezamenlijk
kunstwerk dat tijdens het festival

onthuld wordt.
Ontwerper Sergio Ramirez en beeldend kunstenaar Ron Blom brengen
dit jaar de herinneringen aan onze
doden terug in het leven. Samen
met buurtbewoners en buurtorganisaties, ondernemers, kunstenaars en
muzikanten, dansers en acteurs organiseren zij een festival om het leven
te vieren en de doden te eren.
Verspreid door de wijk zijn op vrijdag
1, zaterdag 2 en zondag 3 november
op verschillende locaties in het Oude
Westen evenementen over het leven
en de dood te bezoeken. Kunstwerken, installaties, gedichten, perfor-

is het goed dat we nu met elkaar in
één gebouw zitten. Er ontstaat een
teamproces: leren met en van elkaar.
Overigens heeft het samengaan nu
nog geen gevolgen voor de personele bezetting.”
De nieuwe visie en de nieuwe naam
moeten rond de herfstvakantie bekend zijn. De redactie komt hier dan
zeker op terug.

Galerie Atelier Herenplaats,
Schietbaanstraat 1, Rotterdam,
010-214 11 08, atelier@herenplaats.nl

mances en nieuwe rituelen vormen
de aanleiding voor een persoonlijke
beleving of een mooie ontmoeting
met de ander.

Wanneer: 1 tot 3 november 2019
Waar: Oude Westen Rotterdam. Centraal punt tijdens dit
evenement is LA COSTUMERIA,
Gouvernestraat 232, Rotterdam
De overige locaties worden
later bij het programma bekend
gemaakt.
Voor meer informatie zie: www.
facebook.com/pg/allerzielenrotterdam

Buurtkrant Oude Westen pag 8

Berichten uit de Jeugdbieb
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VRIJDAG
25 OKTOBER
20.00 UUR
www.leeszaalrotterdamwest.nl

Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam

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

woensdag 2 oktober: Boekjes maken
Kinderen van 5-10 jaar; 14.00 – 15.30 uur
donderdag 3 oktober Knutselen
Kinderen van 4 – 12 jaar; 15.30 - 16.30 uur
zaterdag 5 oktober De Jeugdbieb op locatie:
The Big Draw Kom tekenen met stoepkrijt op het
Rijnhoutplein van12.00 - 17.00 uur
Zondag 6 oktober De Jeugdbieb op locatie:
Voorleesochtend in het museum
Kinderen van 3 -10 jaar
Locatie: Museum Rotterdam, Rodezand 22
Entree: Normale toegangsprijs (t/m 17 jaar gratis
toegankelijk) Tijdstip: 11.00-12.00 uur
We hebben altijd de
leukste, nieuwste en
mooiste boeken voor
kinderen van 0 tm 14 jaar
en lid worden blijft
gratis, dus kom gewoon
een keer langs!

Dinsdag 8 oktober Recensie schrijven
Kinderen van 9 – 14 jaar 15.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 9 oktober Op reis met de Jeugdbieb
14.30 uur, voor kinderen van 4-8 jaar ‘De grote rode Bus’
15.30 uur, voor kinderen van 8 tm 12 jaar ‘Reis rond de
wereld’

Gaffelstraat 1-3, Rotterdam West

Voertuigen staan centraal tijdens de
Kinderboekenweek.
‘Toet toet, heng heng’, houd onze
Facebook in de gaten voor alle
activiteiten!

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

uit de kunst De Wereld van Sophie (1991)
Deze maand bespreek ik het boek ‘De
wereld van Sofie’ (1991) van de Noorse
schrijver Jostein Gaarder. In het huidige
politieke klimaat, waarin alles beheerst
wordt door doelgericht winstbejag, waarin
gekort wordt op onderwijs en vooral op niet
exacte wetenschappen, wil ik pleiten voor
filosofie. Sommigen vinden filosofie slechts
moeilijk gezever, maar ik ben van mening
dat ieder van ons filosofeert. Ieder van ons denkt
na over goed en fout, over
het gevoel en de rede, over
onze rol in de maatschappij
en onze houding tegenover
de ander. In het boek krijgt
Sofie een fles met een rode
en een fles met een blauwe
drank. Afhankelijk van de fles
waaruit ze drinkt, beziet ze
de wereld met andere ogen.
Ik denk dat het voor ons ook
belangrijk is om soms uit een
andere fles te drinken en zo
na te denken op welke wijze
we de wereld nog meer kunnen bezien. De schrijver laat
ons middels het verhaal van Sofie nadenken
over de mens, zijn hoedanigheid en hoe wij
als mensen kennis kunnen verkrijgen.

Schoolgroepen zijn ook welkom,
stuur een mail naar Jeugdbiebwest@gmail.com

Later in het boek wordt duidelijk dat Sofie’s
verhaal opgeschreven is door de vader van
Hilde. Dit boek is zijn verjaardagscadeau
aan zijn dochter. Maar waarom? Terwijl
we het spannende verhaal van Sofie en
Hilde volgen, volgen wij ook de ontwikkeling van de filosofen en hun gedachtegoed
door de eeuwen heen. En zo komen wij
langs belangrijke vragen over ons bestaan.
Hoe is het leven ontstaan?
Hoe ervaren of onderzoeken we de wereld? Kunnen
we bewijzen dat God niet
bestaat? Of hebben we
een God nodig voor onze
moraal? Hilde leest het boek
van haar vader en wordt
door de personages Sofie
en Alberto aangespoord om
samen met hen in verzet
te komen tegen de creatie
van haar vader. Want is de
schrijver van het verhaal
ook niet een soort God?

De gedachten van een filosoof zijn gebonden aan het
tijdperk waarin hij/zij leeft. We zien in deze
tijd dat het individualisme zegeviert. Wij
worden ons steeds meer bewust dat informatie subjectief is, afhankelijk van degene
Sofie, wiens naam ‘wijsheid’ betekent in het die ernaar kijkt. Dit individualisme vraagt
Grieks, is 14 jaar en woont bij haar wermisschien om een tegengeluid. Zijn er nog
kende ouders. Haar vader is vaak weg voor
universele waarden te vinden? Ik stel voor
zijn werk. Op een dag worden er brieven
om het boek ‘De wereld van Sofie’ cadeau
bezorgd over de geschiedenis van de filoso- te geven aan onze naasten. Want alleen als
fie. En ze begint deze te lezen. De schrijver
we ons verleden kennen, kunnen we het
van de brieven, Alberto, wijdt haar hiermee heden begrijpen en onze toekomst verder
in de filosofie en komt steeds nader in haar
ontwikkelen. En wat vooral belangrijk is, is
leven. Eerst houdt Sofie dit geheim voor
om vragen te blijven stellen en op zoek te
haar moeder, maar uiteindelijk komt Alberto gaan naar antwoorden.
ook in hun leven. Alberto blijkt een reden te
wwSerpil Karisli
hebben om Sofie te onderwijzen.

