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• Wmo Radar
• Woonstad Rotterdam
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 St. Mariastraat2

Ja
ar

ga
ng

 5
1 

nr
. 

07

Mink Quispel

CORONA

Ja
ar

ga
ng

 5
1 

nr
. 

07

Van de straat geplukt:

NIEUWS van de Aktiegroep

NIEUWS van de 
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Na een betrekkelijk rustige zomer is 
in de maand augustus het corona-
virus weer in sterkere mate terug 
en vooral in Rotterdam en 
Amsterdam.
 
Het centrumgebied waar het Oude 
Westen onder valt, staat op plaats 

2 van de wijken in Rotterdam waar 
de meeste besmettingen voorko-
men. Daarom besteden we er in 
deze buurtkrant weer extra aan-
dacht aan. 

We roepen hierbij iedereen op 
vooral heel voorzichtig te zijn, met 
name met het thuis bezoeken van 
mensen. Niet voor niets mag men 
niet meer dan zes personen als 

Hieronder nogmaals de regels 
die voor iedereen in Nederland 
gelden:

• In het wijkpark was er bezoek van 
wethouder Wijbenga (zie pagina 7)

• De WOW-campagne is gewoon 
doorgegaan. Er zijn meer initiatieven 
aangemeld dan vorig jaar. 

• Er zijn op diverse plaatsen water-
tonnen geplaatst die aangesloten 
werden op de regenafvoer zodat er 
altijd water is om de nieuwe gevel-
tuinen te besproeien.
 
• Het eerste zonnedak in de wijk is 
door wethouder Bonte geopend (zie 
pagina 6)

• Alhoewel moeilijk in deze tijden is 
er toch een begin gemaakt met het 
opstarten van een werkgroep “Wo-
nen en huren”. 

• Zo ook met een Doe Het Zelf-
project waarbij je zelf in je eigen huis 
aan de slag kan gaan om energie te 
besparen. 

• Omdat de buurtwinkel gesloten 
was heeft Annika een mobiel spreek-
uur in het wijkpark gehouden. 

• Binnen kon het niet, daarom is er 
een “Thuis bij de Aktiegroep” in het 
wijkpark gehouden. Onverwacht 
leuk.

Intussen werken het bestuur van de 
Aktiegroep en haar adviseurs hard 
om ook de komende jaren de begro-
ting sluitend te maken zodat we als 
bewonersorganisatie kunnen blijven 
doen waar we voor zijn: met elkaar 
aan een beter Oude Westen werken 
met veel aandacht voor de zwakkere 
bewoners in de wijk.

Het bestuur moet daarvoor wel 
constant op zoek naar nieuwe fi nan-
cieringsbronnen. Voor de basiswerk-
zaamheden van een bewonersorga-
nisatie zijn geen of moeilijk fi nanciers 
te vinden. Wat wel gefi nancierd 
wordt zijn op dit moment vooral 
projecten die te maken hebben 
met duurzaamheid. Soms kan dat 
spanning opleveren tussen wat de 
Aktiegroep zou willen doen en waar 
ze een opdracht of subsidie voor kan 
krijgen. Dit najaar wil het bestuur 
met de actieve achterban in gesprek 
over de dilemma’s die dit oplevert. 

Het coronavirus is voorlopig nog niet 
weg. Ook niet in het Oude Westen, 
dat is zeker. Maar wat ook zeker is, 
is dat het coronavirus de actieve 
bewoner er niet onder krijgt. Die is 
creatief en zal altijd wegen blijven 
vinden om zijn of haar bijdrage te 
blijven leveren.

Aktiegroep weer open
De Aktiegroep is sinds 31 augustus 
weer dagelijks open van 09.00 – 
17.00 uur. Natuurlijk coronaproof! 
Dit betekent dat je alleen op af-
spraak langs kunt komen. 
Heb je een vraag, een idee voor een 
initiatief of iets waar je hulp bij nodig 
hebt, maak dan een afspraak. Dat 
kan telefonisch of via de mail. 

De uitbetalingen en verschillende 
spreekuren gebeuren nog niet in 
het gebouw, maar blijven voorlopig 
op afstand via mail of telefonisch. 
De komende tijd zullen we kijken 
of deze over een aantal weken ook 
weer fysiek in het gebouw kunnen 
plaatsvinden. 

Natuurlijk geldt nog steeds dat als je 
gezondheidsklachten hebt die lijken 
op een corona-besmetting, je het 
gebouw niet in kunt. Ook als je hier-
over twijfelt, vragen we je om toch 
telefonisch contact op te nemen 
en niet langs te komen. Eenmaal 
in het gebouw gelden de bekende 
regels van afstand houden, handen 
ontsmetten en niezen en hoesten in 
je elleboog. Omdat we niet weten 
hoe de situatie zal veranderen, is 

het handig om onze website in de 
gaten te houden voor de nieuwste 
informatie over openingstijden en 
maatregelen. 

Ook voor de Aktiegroep is de zo-
merperiode niet helemaal zonder 
corona-kleerscheuren verlopen, 
waardoor we de opknapbeurt nog 
niet konden afronden. Dit betekent 
dat er de komende tijd af en toe nog 
geklust zal worden terwijl we al open 
zijn, maar dat houdt ons niet tegen 
om weer fris aan de slag te gaan. 
We zien iedereen graag weer in het 
nieuwe seizoen, bij de Aktiegroep of 
in de wijk!

Contactgegevens voor het 
maken van een afspraak: 

Tel. 010-4361700 
petra@aktiegroepoudewesten.nl  
natalie@aktiegroepoudewesten.nl  
annika@aktiegroepoudewesten.nl 

bezoek ontvangen en dan moet er 
wel genoeg plaats zijn om 1,5 m 
afstand van elkaar te houden. 

Bezorgers 
Buurtkrant 
gezocht

Dat de Buurtkrant elke 
maand toch steeds op de 
mat ligt, is niet vanzelfspre-
kend. Hij wordt maandelijks 
huis-aan-huis verspreid 
door een groep vrijwilligers.

We hebben gemerkt hoe 
belangrijk de Buurtkrant 
is voor veel wijkbewoners, 
juist ook in tijden van crisis. 

De krant helpt om op de 
hoogte te blijven, mensen 
te verbinden en vooral ook 
om positief te blijven door 
alle mooie berichten die je 
er in leest.

We kunnen nog extra men-
sen gebruiken die de krant 
willen bezorgen. 
Dat kan als vaste bezorger 
of als invaller, als iemand 
een keer niet kan.

We zoeken nog bezorgers 
voor de Rochussenstraat en 
de Mathenesserlaan, maar 
ook voor andere straten of 
als invalkracht ben je van 
harte welkom. 

Wil je je aanmelden of meer 
informatie? Neem dan 
contact op met Annika, tel. 
06 – 49 51 47 25 
of via annika@
aktiegroepoudewesten.nl.  

De Aktiegroep in Coronatijden
De coronacrisis heeft ook de Aktiegroep niet onberoerd gelaten. De buurtwinkel moest dicht. 
Het hart van de organisatie waar we elkaar tegenkomen en waar in het verleden zoveel initia-
tieven zijn ontstaan. Dat is niet makkelijk, maar Oude Westenaren laten zich niet zo makkelijk 
tegenhouden. Ondanks alles is er het afgelopen half jaar toch heel veel gebeurd. Iedereen in de 
wijk, bewoners en instellingen, hebben samengewerkt om de kwetsbaren te helpen waar nodig 
en mogelijk. De Aktiegroep zelf heeft een heel actieve tijd achter de rug. Een greep uit de 
afgelopen periode (ook te lezen in de krant): 

  Coronaproof

Neem uw verantwoordelijkheid en 
houdt u aan de regels om uzelf en 
uw naasten, buren en vrienden te 
beschermen. 

Op pagina 5 kunt u lezen hoe het 
gezondheidscentrum nu werkt. 

Blijf gezond en voor de zieken: 
beterschap gewenst.

• blijf bij klachten thuis en laat u testen;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
• werk zoveel mogelijk thuis;
• vermijd drukte: ga weg als het te druk is (op bijvoorbeeld  
 de markt, in de stad) en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
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ons afvragen of ze wel zo leuk zijn. 
We laten overeind wat we er mooi 
aan vinden en voor de rest ma-
ken we er een nieuwe bewerking 
van. Het is zo leuk om samen te 
werken. We zingen driestemmig, 
zijn vriendinnen én vakgenoten en 
hebben allen een eigen muziekstijl. 

In 2021 gaan we het theater in met 
een programma over Dusty Spring-
fi eld.”

“Naast het conservatorium heb 
ik sociologie van kunst en cultuur 
gestudeerd aan de Erasmus Uni-
versiteit. Mijn afstudeeronderzoek 
ging over de confl icten tussen de 
artistieke- en professionele logica 
van de hedendaagse geschoolde 
popmusicus. Ik begreep niet veel 
van de muziekwereld, waarom de 
dingen gaan zoals ze gaan en over 
roem en succes. Door deze studie 

uiteindelijk kreeg ik mijn huidige 
woning in het Oude Westen aange-
boden. Ik kreeg contact met mijn 
buren en de lokale ondernemers en 
ik ging trainen op de sportschool 
bij Khalid Chennouf. Het is echt 
een buurtje en ik voel me er heel 
erg thuis.”

“Mijn muziek heb ik altijd zelf ge-
componeerd op een tweedehands 
elektrische piano, die ik op mijn 
achttiende gekocht heb. Daarnaast 
heb ik een paar kleine keyboards 
en doe ik veel digitaal. Acht jaar 
geleden bracht ik met een vriend 
mijn debuutplaat uit en volgend 
jaar breng ik een nieuwe plaat uit 
onder de naam Audrey Bell. Met 
het bandje Yes Darling maak ik met 
twee vriendinnen ‘kroegtheater’ 
waarmee we optreden in theaters, 
kroegen en op straat. We bewerken 
bekende, maar vergeten liedjes, 
zoals Ticket to the Tropics van 
Gerard Joling, of liedjes waarbij we 

Mink Quispel
“Het Oude Westen is de eerste 
plek in Rotterdam waar ik me 
ook onderdeel van de buurt 
voel.” Mink Quispel vertelt:

“Toen ik ging studeren kwam ik 
vanuit Eindhoven na wat omzwer-
vingen in Rotterdam terecht. Ik was 
negentien en aangenomen op het 
conservatorium. Op het moment 
dat ik het station uitliep om naar 
de open dag te gaan, voelde ik ge-
lijk de ruimte die Rotterdam biedt. 
Een plek vlakbij zee waar van alles 
mogelijk was en gebeurde. Vrij snel 
ging ik antikraak wonen in Kra-
lingen, Crooswijk en in een oude 
fabriek aan de Kleiweg. We hadden 
er een eigen vorkheftruck waarmee 
we ons hele pand konden door-
rijden. Het was een leuke tijd, maar 
op een gegeven moment werd er 
ingebroken en voelde ik me niet 
meer zo veilig op dat industrie-
terrein. Jarenlang stond ik op de 
wachtlijst voor een huurwoning en 

kon ik dat van buitenaf onderzoe-
ken en kijken wat mijn plek daarin 
zou kunnen zijn. Ik  geloofde toen 
nog dat je alles zelf in de hand zou 
hebben, maar ik kwam er achter 
dat er veel dingen gebeuren waar 
je geen invloed op hebt. Dat je plek 
en ruimte beperkt zijn, maar dat je 
daarbinnen naar eer en geweten 
iets kan maken of ergens iets mee 
kan doen. Het was voor mij een 
hele fi jne aanvulling in mijn denken 
over hoe ik mijn leven vorm wil 
geven, wat ik kan verwachten, wat 
ik belangrijk vind in de muziek en 
op welke manier ik iets kan bijdra-
gen. Ik sta nog steeds stil bij die 
vragen.”

“Na mijn studies ging ik op de 
Hogeschool voor de Kunsten Rot-
terdam werken. Drie jaar geleden 
ben ik daarmee gestopt en heb 
ik het roer omgegooid. Mijn 
schoonzus zou een longtransplan-
tatie krijgen en ik wilde ruimte vrij 
maken voor haar gezin. Ik vind het 
belangrijk om ieder deel van mijn 
leven aandacht te geven. Ik wilde 
daarom fl exibeler werken, maar 
dat was lastig doordat ik betrok-
ken was bij onderzoeksprojecten 
en het afstuderen van studenten, 
waar ik me verantwoordelijk voor 
voelde. Tegelijkertijd wilde ik meer 
tijd aan mijn muziek besteden en 
door te stoppen met mijn baan bij 
de Hogeschool kon dat. Het viel 
allemaal mooi samen en met mijn 
schoonzus is het gelukkig helemaal 
goed gekomen.”

“Ik vind het ook leuk om te schrij-
ven. Momenteel ben ik bezig met 
een verhalenreeks over het nacht-
leven van het Oude Westen. Ik pro-

beer hierin de manier hoe ik naar 
het leven kijk vorm te geven met 
abstracte concepten zoals liefde, 
hoop en verdriet. Bijvoorbeeld het 
verhaal Afscheid op de Van Speyk-
straat, waarin de hoofdpersoon 
een tinderdate heeft met Afscheid. 
Deze verhalen zijn heel persoonlijk 
en spelen zich allemaal af in mijn 
thuis: het Oude Westen. 

Ik hou heel erg van het nachtleven 
in mijn buurt en ga graag uit op 
de Binnenweg. Op dit moment 
werk ik bij Rotown. Dat is voor mij 

”Ik hou erg veel van het 
nachtleven in mijn buurt”

Hellen 
van Boven

COLUMN

“Meid, wat zie jij er goed uit, 
zo lekker vol in je gezicht.” Dat 
zei mijn oude buurvrouwtje, de 
schat, toen ik haar na een lange 
tijd weer mocht bezoeken. Kon 
ik ook maar van haar zeggen dat 
ze er goed uitzag. Ik vond dat ze 
een klein gezichtje had gekre-
gen. Ze was niet ziek geweest, 
maar je kon aan haar zien dat 
ze zich heel veel zorgen had 
gemaakt. Waarschijnlijk over de 
gezondheid van de mensen 
in het huis waar ze nu woont. 
Ze wilde van mij weten hoe het 
ging met de mensen uit haar 
oude buurtje. Ik kon haar het 
leuke nieuws vertellen van Sara 
die was getrouwd met een leuke 
man met een goede baan in 
Amersfoort. Daar gaan ze nu ook 
wonen. Het grote trouwfeest 
hebben ze uitgesteld. Helaas 
moest ik haar ook vertellen dat 
enkele mensen waren overleden, 
zoals die vriendelijk slanke man 
met die lange benen, die graag 
een praatje met je maakte maar 
zo moeilijk was te verstaan. En 
de oude kranige dame die ooit 
een winkeltje in de Sint Ma-
riastraat had en de Fransman 
die je met zijn scootmobiel op 
de meest uiteenlopende plek-
ken in de stad tegenkwam. Om 
het gesprek weer wat luchtiger 
te maken vertelde ik haar ook 
dat ik de laatste tijd regelmatig 
met Monique op stap ben. Zij 
weet veel over de wijk en wat 
er allemaal te doen is, ook in 
deze periode waarin veel stil ligt. 
Vanaf volgende week hebben 
we afgesproken om mee te gaan 
wandelen met het wandeluurtje 
dat elke vrijdagochtend vanuit 
de Wijktuin achterin het Wijkpark 
van start gaat. 
Nou ik kijk ernaar uit, want een 
vol gezicht staat me misschien 
wel goed, maar die kilo ‘s op 
mijn heupen zitten me wel fl ink 
in de weg. 

een hele goeie plek, omdat daar 
alles qua muziek, community en 
het nachtleven samenkomt. Het 
nachtleven heeft een eigen sfeer, je 
begeeft je in een ander universum. 
Het raakt aan fi ctie; het nacht-
leven staat een beetje buiten de 
maatschappij. Het is ook de ano-
nimiteit waarin je open en eerlijk 
de meest intieme verhalen deelt 
die me aantrekt, terwijl je iemands 
achternaam niet eens weet en ook 
niet hoe zijn of haar dagleven eruit 
ziet.” 

Mijn toekomst ligt open: geen idee 
hoe het er over vijf jaar voor zal 
staan. Het is niet mijn ambitie om 
beroemd te worden. Toen ik twin-
tig was, heb ik door Azië getoerd, 
met gillende meisjes en alles wat 
je er bij voor kunt stellen. Het was 
interessant om zo jong te kunnen 
ervaren dat dit niet mijn ding bleek 
te zijn en dat ik van roem alleen 
niet gelukkig word. Wel heb ik 
zeker ambities en wil ik dat  mijn 
muziek een centrale rol blijft spelen 
in mijn leven. En natuurlijk hoop ik 
dat de zalen vol zitten als we straks 
met ons theaterprogramma klaar 
zijn en dat mijn muziek er voor 
iedereen kan zijn.” 

< Dit beeld is belangrijk voor 
Mink, ze staat er bijna iedere 
dag even bij stil.

Hee hallo! Lees je graag de Buurtkrant Oude Westen en/of heb je een idee om die 
nog leuker en interessanter te maken? De pijlers van onze krant zijn duurzaamheid, 
ouderen, wonen en de energietransitie, maar zou je daarbuiten bijvoorbeeld graag 

schrijven over muziek en muzikanten in de wijk? Of over mode, kinderen, samenleven, 
hobby’s, cultuur, persoonlijke ervaringen... Als redactie zijn we altijd op zoek naar 
mogelijkheden om de krant te verbeteren en naar mensen die het leuk vinden om een vast 
artikel te schrijven! Als het je leuk lijkt om (maandelijks) een stukje te schrijven, of als je wilt 
overleggen of het wat voor je is, stuur dan een mailtje naar buurtkrantow1@gmail.com! 

Wij staan te popelen om van je te horen.

Oproep  stukjesschrijvers
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Aan de Westersingel op nr. 15 
bevindt zich het Chinese restau-
rant Hong Kong. Het is gevestigd 
in één van de vele voorname 
herenhuizen die tussen 1870 
en 1900 zijn gebouwd. Op de 
bouwtekening uit 1880 staat 
de naam van het Rotterdamse 
architectenbureau Gebr. Margry 
& Snickers (1880-1908). Op deze 
tekening staat ook een balkon, 
dat is in 1916 vervangen door 
een erker. De huidige eigenaar, 
de heer L. Chon, vertelde dat zijn 
vader in de zomer van 1963 op 
de bel-etage het Chinese restau-
rant heeft gevestigd. Destijds za-
ten op de 1e etage de Jezuïeten, 
en op de 2e en 3e maakte prof. 
A. Querido zijn bestuurlijk kwar-

tier ter voorbereiding en oprich-
ting van de medische faculteit 
(nu Erasmus MC). Dit pand heeft 
niet alleen een gedenkwaardige 
geschiedenis, maar ook een 
fraaie gevel, gedecoreerd met 
ornamenten en geaccentueerd 
met speklagen* . Ter hoogte van 
het dak zijn twee cartouches** 
aangebracht, één met het woord 
Anno, op het andere staat het 
jaartal 1881. Onder het kleine 

ronde ven-
ster (ook 
wel oculus 
= oog) zien 
we één van 
de in totaal acht gevelkopjes. 
De andere zeven bevinden zich 
boven de rode luifels op de bel-
etage en op de eerste en tweede 
etage, telkens in het midden van 
de vensterboog als bekroning 
van het venster. Deze gevelkopjes 
hebben allemaal een andere, ex-
pressieve gelaatsuitdrukking. Bo-
ven de linker luifel bij de ingang 
bevindt zich nog een kleine car-
touche met de letter A. Maar het 
meest in het oog springend is de 
decoratie van de twee consoles 
die de erker ondersteunen. Deze 

consoles stellen atypische, 
mythologische wezens 
voor, met het hoofd van 
een mens en het lijf van 
een (roof)dier: een leeuw. 
Door hun uiterlijk - een stel 
woeste mannen met wilde 
haren en een snor - ma-
ken zij een bloeddorstige 
indruk alsof ze ongewenste 
bezoekers ter plekke willen 
verslinden. 
Maar als je er recht voor 
staat is de indruk totaal 
anders: onder die angst-
aanjagende tronies zie je 
vier ‘hangende pootjes’. 

Dit geeft aan het geheel een 
vertederende twist en 
stemt 
vrolijk. 

Alma Brevé 

NB: 
Met dank 
aan de heer 
L. Chon.  

HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Alarm (politie,brandweer, 
ambulance)  112
Alarm teksttelefoon  0800-8112
Belastingtelefoon  0800-0543
Buurtbemiddeling   088 8555009
Buurtwinkel Aktiegroep OW  4361700
Dierenambulance  0900-0245
Dierenbescherming   4374211
Eneco Storingsdienst  4674000
Gebiedscommissie Centrum 14010
Gemeente Rotterdam  14010
Gemeentelijke Ombudsman  4111600
Jongerenloket   2671300
Juridisch Loket  0900-8020
Huiswerkklas, Ilina Fernandes 06-11835620 
Kinderbescherming   4431100
Kinderdagverblijf de Wereld  4366447
Kinderopvang Plus D. Dap   4115043  
Laurens Ant. Binnenweg 412900 
Nieuwe Gaffel    2916689
Ouderenwerker Cindy Vos  06-53507350
Pameijer Klus & Werk  2710000
Politie geen spoed   0900-8844
Ruilpunt  010 2250844
Tennisclub Centrum   4366165
Tennisclub Tiendstraat   4113942
Slachtofferhulp   0900-0101
Speelcentrum Weena   4144890
Stadsmarinier A.Siermans   06-14890436
Vraagwijzer  14010
Youz-jeugdzorg   088-3581660
Wijkconciërge 
Natalie Burgmans 06-83677564
Wijkpastoraat  010-4367070 
(Katinka Broos 06  44098889)
Woonstad Rotterdam   4408800
Zorgcentrum 
de Leeuwenhoek  2713800

Opinie

Waarom de GGD als enige de corona-
testen “mag” uitvoeren, is mij een raad-
sel. Het in Rotterdam werkzame huisart-
senlaboratorium voert testen, die wij als 
huisarts aanvragen, óók uit en binnen 
24 uur hebben we het resultaat. Zij heb-
ben zelfs een “swabteam” dat testen aan 
huis afneemt. Ook ziekenhuizen hebben 
deze testmogelijkheden. Als die handen 
nu eens ineen geslagen worden, zou het 
testen minder problematisch zijn.
Ron Castelijns, huisarts Rotterdam

GGD

vertederende twist en 

aan de heer 

Wanneer de plannen rond de sloop van Odeon 
doorgaan, verdwijnt een unieke locatie in het 
Oude Westen. Volgende maand schrijven we 
meer over Odeon, maar we roepen de (oudere) 
buurtbewoners vast op om verhalen te vertellen 
‘uit de oude doos’, het liefst met foto’s. Heb je 
mooie herinneringen aan activiteiten of gebeur-
tenissen in het pand? 
Laat het ons weten via buurtkrantow1@gmail.
com, of loop even binnen bij de Aktiegroep.
(Eerst bellen voor een afspraak) 

Oproep: herinneringen aan Odeon

Gedicht

De Drievriendendwarsstraat
 
Waar drie vrienden samen zijn
Staan buiten stoelen aangeschoven
De bestrating schijnt tapijt te zijn
Bloembladgordijn langs de 
balkonnen boven
 
Daar wordt de wereld heel gemaakt
Aan de tafel van vermenigvuldiging
Wordt van water wijn gemaakt 
ter huldiging
Van vriendschap die meer vrienden maakt.

Lotus van Almelo
 

* Speklaag of spekband: 
een horizontale (band)versiering 
in een gevel.
** Cartouche: omlijsting 
van een naar voren komend vlak, 
gevormd als omkrullend papier of 
leer.

Laat je testen...
Heb je klachten zoals verkoudheid, 
hoesten of verhoging, blijf dan thuis. 
Ook bij milde klachten: laat je testen. 
Deze oproep hebben we allemaal al 
vele malen gehoord. Maar is het niet 
tegenstrijdig? Blijf thuis – en laat je tes-
ten… Om je te laten testen moet je wel 
naar buiten. Nou kan je ook verkouden 
zijn of hooikoorts hebben, maar dan 
hoef je niet binnen te blijven. Toen ik 
dus ging hoesten maar afspraken had 
wilde ik mij eerst laten testen, en toen 
ging het mis… Je kan in het hele grote 
Rotterdam slechts terecht op twee 
locaties: bij de Kuip en in Alexander. 
Je mag daar niet met het OV heen om 
besmettingen te voorkomen. Dus: als 
je geen auto hebt, moet je gaan lopen 
of fi etsen. Maar dat kan niet iedereen, 
zeker niet als je je niet goed voelt of 
slecht ter been bent. Zo werk je in de 
hand dat mensen zich niet laten testen 
of toch maar de tram of metro pakken. 
Dit vond ik een rare gang van zaken 
en daarom heb ik contact gezocht 
met de gemeente en de GGD. Na lang 
doorpraten en veel gevraag bleek dat 
er in speciale gevallen ook iemand bij 
je thuis kan komen testen. Zelf ben ik 
niet ziek of hulpbehoevend en wil de 
zorg niet extra belasten. Ik heb bij de 
gemeente de optie van een mobiele 
testlocatie aangedragen: steeds een 
dagdeel in een andere wijk, zodat je 
veel dichter bij huis getest kan worden. 
Zo kunnen ze in een week de hele stad 
bedienen. Ik kreeg geen reactie meer. 
Later hoorde ik dat bij de universiteit 
nu wel een testbusje staat, dus de jon-
kies worden wel dicht bij huis getest. 
Ook het Wijkpastoraat en de Nieuwe 
Gaffel hebben diverse instanties bena-
derd met dezelfde vraag: waarom geen 
testlocatie in de wijk? Inmiddels is er 
overleg gaande met de gemeente en 
de GGD, maar het kan dus nog even 
duren voor/en of er dicht in de buurt 
getest kan worden zonder auto. Als het 
bij de studenten kan, waarom dan niet 
bij ons?  Annelies de Weerd

Opinie

Laat je testen...
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Taal Digitaal

i n g e z o n d e n  s t u k

Vanaf 10 september 
starten we opnieuw met 
de cursus ‘Heldin’ van het 
Rode Kruis. We waren 
voor de zomer gestart 
maar hebben de cursus 
moeten verzetten van-
wege de coronamaatre-
gelen. Nu is het tijd voor 
een herstart 

‘Heldin’ is een cursus speciaal 
voor vrouwen om hen te trainen 
in kennis van EHBO en vaar-
digheden die nodig zijn om te 
handelen in een noodsituatie. 
De cursus geeft handvatten om 
gevaar te voorkomen en wijst op 
risico’s in en rond het huis.   

De cursus richt zich op vrouwen 
die mogelijk gevaar lopen in 
(nood)situaties. Met name in de 
grote steden zitten sommigen 
in een sociaal isolement door 
achtergrond, armoede of andere 
omstandigheden. Deze mensen 
hebben minder toegang tot 

AISHA
ALLEEN VOOR 
VROUWEN
Het is f i jn om 
samen te leren

EHBO
Ik raak niet 
meer in paniek

TROTSE MOEDER 
Nu weet ik waar ik 
goed in ben 

S T E R K E R  D O O R  H E L D I N

05-04-19   14:56

Cursus Heldin start!
hulpinstanties, zijn minder in staat 
(snel) te handelen of hebben wei-
nig mensen die ze om hulp kunnen 
vragen. Middels deze samenwer-
king met WMO Radar worden 
vrouwen bereikt die al naar onze 
activiteiten komen maar die niet 
zelf op zoek gaan naar een cursus. 

Vijftien vrouwen hebben zich al 
goed laten informeren en twaalf 
vrouwen hebben zich aangemeld. 
De cursus is interactief en men 
oefent aan de hand van eigen 
ervaringen. 

De cursus duurt 6 weken en de 
bijeenkomsten vinden plaats op 
donderdagen van 9:00 tot 12.30 
uur in Huis van de Wijk de Kip. 

Op dit moment zit de cursus vol. 
Mocht je interesse hebben, dan 
kun je contact opnemen met 
buurtcoach Fatima Lamkharrat 
via e-mail (f.lamkharrat@wmoradar.
nl) of telefoon (0631788921). 
Als er een plek vrijkomt, wordt 
contact opgenomen.

Nederlands leren, meer uit uw smartphone 
halen en hulp bij het beheer van uw geld.

Wat is Taal digitaal?
Taal digitaal is een cursus over de Nederlandse taal, de 
mogelijkheden van uw smartphone en het bijhouden 
van fi nanciën via een handige app.

De lessen zijn:

•  gratis            •  bij u in de buurt
•  2 keer per week     •  10 weken lang

Hebt u interesse? Bel naar het Taalbureau of kom naar 
één van de Huizen van de wijk om u in te schrijven.

Taalbureau | 06 13511758 | taal@wmoradar.nl 
Post West, Tidemanstraat 80.

Steptember
Gezamenlijk een wandeling maken, 
Rotterdam verkennen, buurtbewoners 
leren kennen en gezond bewegen. Het kan 
met onze wekelijkse wandelactiviteit.

Iedere maandagochtend spreken we om 10 uur 
af voor Huis van de Wijk de Nieuwe Gaffel en 
zetten we een fl ink aantal stappen. In de maand 
september doen we met een speciale actie mee 
aan ‘Steptember’.
Het doel is om meer te bewegen en fi t blij-
ven. Daarnaast wordt er geld ingezameld voor 
onderzoek en ondersteuning van kinderen en 
volwassenen met cerebrale parese (CP). CP is een 
houding- en bewegingsstoornis 
die veroorzaakt wordt 
door beschadiging 
van de hersenen.

Loopt u mee? Wmo 
Radar doneert voor 
ieder die meeloopt 
1,50 euro aan het 
goede doel! 

Vakantieherinneringen maken 
De vakantie zit er weer op! Voor velen was het een 
andere zomervakantie dan we gewend zijn. Corona 
en de bijbehorende maatregelen zorgden voor aan-
gepaste plannen.

Team Jeugd van WMO Radar, TOS en Stichting Meion 
(Mens in ontwikkeling) heeft er alles aangedaan om er 
toch een onvergetelijke zomer voor de jeugd van te ma-
ken. Gesteund door de Facilicom Foundation en Stich-
ting Neyenburgh boden we workshops aan: skateboards 
vlogen over ‘t Landje (Skatedays), hoepels en circustrucs 
bij de Nieuwe Gaffel voor (Juul’s Hoops en Vibes) en 
beestjes gingen onder een vergrootglas (De Stad Uit; 
Brienenoordeiland).
Wist je bijvoorbeeld dat een pissebed 14 pootjes heeft?

Naast allerlei sport- en spelactiviteiten om volop in bewe-
ging te blijven werd ook het lezen gestimuleerd. Samen 
met de Leesbieb en Bibliotheek Rotterdam organiseerden 
we een boekenmarkt voor kinderen. Leuzen als “ik wil 
alleen maar lezen”, “lezen is leuk”, “lezen zet mij aan het 
denken” en “mijn fantasie slaat op hol!” galmden door 
het Oude Westen.

Het was een afwisselend programma met als doel: 
niemand terug de klas in zonder een mooie vakantie-
herinnering. 

houding- en bewegingsstoornis 

Bakkie, Beppen en Bios
Bakkie, Beppen en Bios kon doorgaan met de 
benodigde afstand. Door de fi jne samenwer-
king met Pathé Schouwburgplein hebben we 
een mooi fi lmprogramma kunnen samenstel-
len voor donderdag 23 juli en donderdag 13 
augustus. 

Iedereen was onder de indruk. Na de fi lm was 
er een drankje en lunch in de buitenlucht. 
Op 3 september is er een concertregistratie van 
André Rieu. Om 10.00 uur is het tijd voor een 
bakkie met iets lekkers en om 10.30 uur start 
de fi lm. Opgeven kan nog door contact op te 
nemen met Esther de Jong: 06-22229542 of 
e.dejong@wmoradar.nl. Wees er snel bij, want 
de lijst is al bijna vol. 

Activiteiten 
senioren
De ouderen uit de wijk - en enkelen 
daarbuiten - boften maar met de 
activiteiten die gehouden werden 
op het dakterras in de Korte Bajo-
netstraat. Er was muziek van Pierre 
van Duyl en een duo met Kaapver-
dische muziek. We hebben be-
wogen op onze stoelen en er was 
steeds een hapje en een drankje. 
Er waren wel strenge coronaregels 
en mensen mochten hun hoepeltje 
niet uit. Meezingen mocht, maar 
met een mondkapje. Helaas moes-
ten we door de hitte wat activitei-
ten afzeggen, maar daarna gaan 
we weer vrolijk verder.
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VOOR AL UW VRAGEN 
OVER GEZONDHEID EN WELZIJN

moeten alle woningen in Nederland 
aardgasvrij zijn. Dat is beter voor 
het milieu en de lucht die we in-
ademen. Daarom maken wij onze 
woningen gasloos en sluiten we ze 
aan op schone energie. Woonstad 

Rotterdam heeft in de stad meer 
dan 56.000 woningen. Ongeveer 

16.000 van onze woningen hebben we 
in de afgelopen periode al gasloos gemaakt. 
De komende jaren moet we dus nog 40.000 
woningen energiezuinig maken. 

Aansluiten op het warmtenet
In Rotterdam ligt een uitgebreid warmtenet waar-
op we een groot deel van onze woningen kunnen 
aansluiten. Dit warmtenet maakt gebruik van de 
restwarmte van de Rotterdamse industrie. Deze 
warmte wordt gebruikt om de huizen te verwar-
men. De gemeente Rotterdam gaat in de komende 

jaren dit warmtenet beschikbaar maken in veel 
wijken. In de tussentijd wil Woonstad Rotterdam 
onderzoek doen naar energiebesparende oplos-
singen om onze woningen klaar maken als ze in de 
toekomst worden aangesloten op het warmtenet. 
Een aantal mogelijke oplossingen gaan we met de 
Energie Challenge testen in vier portieken in het 
Oude Westen aan de Josephstraat en in de 
Schietbaanstraat.

Nieuwe ideeën dankzij 
de Energie Challenge 
Voor ons is het belangrijk dat we de energiekosten 
voor onze bewoners voor verwarming, warm water 

en elektriciteit zo laag mogelijk houden. Daarom 
hebben we in 2019 een Energie Challenge georga-
niseerd. Dat was een wedstrijd waarbij we bedrij-
ven hebben uitgedaagd om met nieuwe energie-
besparende ideeën voor bewoners te komen. De 
ideeën moesten voldoen aan de volgende eisen:

• Ze moeten in bewoonde staat uit te voeren zijn
 zodat de bewoners niet hoeven te verhuizen. 
 De installatie moet dus worden gedaan met 
 weinig overlast.
• De ingreep mag maximaal €15.000,- 
 per woning kosten. De kosten zijn voor 
 Woonstad Rotterdam en de huur van de woning
 gaat niet omhoog.
• De oplossing moet zoveel mogelijk energie 
 besparen.

Voor de jury van deze wedstrijd hebben wij een 
paar deskundigen en een aantal van onze huurders 
uit het Oude Westen gevraagd. Zij hebben op 12 
december vorig jaar een aantal winnaars gekozen 
uit de 37 ideeën die zijn ingezonden. 

Uitwerking van de plannen
In de afgelopen maanden zijn de voorstellen van 
de winnaars voor de vier portieken uitgewerkt. 
We hebben gekeken of het echt in de woning kan 
worden uitgevoerd, welke kosten er zijn en of de 
energiekosten voor onze huurders ook echt lager 
worden. Alle oplossingen gaan uit van stroom 
en warmte via zonnepanelen op het dak en de 
montage van een warmtepomp. Twee oplos-
singen zijn een aanvulling op de Cv-ketel en dus 
niet volledig gasloos, één systeem is wel volledig 
gasloos. De verwachte kostenbesparing voor de 
bewoners verschilt, maar ligt tussen de €15,- en  

€25,- per maand. In juli zijn de 
energiebesparingsvoorstellen aan 
alle bewoners van de portieken 
aan de Schietbaanstraat en de 
Josephstraat gepresenteerd. 
We kunnen, als alles volgens 

verwachting gaat, al in september 
beginnen met de installatie van de 
eerste proefsystemen. We willen deze werkzaamhe-
den uitvoeren voordat het buiten koud wordt, want 
we willen natuurlijk niet dat de bewoners tijdens 
het uitvoeren in de kou komen te zitten.

Hoe verder
Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd gaan we 
bekijken hoe goed de systemen werken en hoe-
veel energie ze echt besparen. We weten op dit 
moment dus ook nog niet of we deze systemen in 
onze andere gebouwen gaan installeren. 
We houden u uiteraard op de hoogte van deze 
bijzondere proef. 

Vragen
Heeft u nog vragen over de energie challenge?  
Stuur dan een email naar 
info@
woonstadrotterdam.nl  
of bel 010-4408800 
en vraag naar 
Niels van Ham.

Proef met Energie 
Challenge in het Oude Westen

i n g e z o n d e n  s t u k

Fysiotherapie Mariastraat

We zijn weer open!
Onze praktijk is weer open voor de ‘normale fysiothe-
rapie’, ook voor niet-spoed klachten. Natuurlijk hou-
den we rekening met de corona-richtlijnen. Afspraken 
kunnen gemaakt worden via 010-4362127 of onze 
website.

Belangrijk is dat we ons allemaal houden aan de 
algemene hygiëneregels van het RIVM. Daarnaast 
hebben we specifi eke maatregelen:

• Neem een eigen badlaken mee
• Was je handen voor en na de afspraak
• Er mag maar één persoon bij de 
 fysiotherapeut
• Bij griep en verkoudheid verzet je de afspraak
• Gebruik een mondkapje

(Ex)-coronapatiënten kunnen in hun revalidatietraject 
worden begeleid. De therapie richt zich hierbij zowel 
op het fysieke traject als de voeding en de mentale 
gevolgen die een corona-infectie kan hebben. Voor 
vragen kun je contact opnemen met Daniela Bongrazio 
(fysio@gzmariastraat.nl) of 010-4362127.

Hoe gaat het nu?

• Het gezondheidscentrum is aan de kant van de Sint 
 Mariastraat open voor patiënten van de huisartsen; aan 
 de kant van de Gaffelstraat voor die van tandartsen en 
 fysiotherapeuten. Er is geen mogelijkheid om van de 
 ene kant van het gebouw naar de andere kant te lopen.
• Voor bloedprikken moeten patiënten voorlopig naar 
 Blaak. U kunt een afspraak maken bij STAR. 
• Er is extra tijd tussen de afspraken gepland zodat 
 patiënten zo min mogelijk contact hebben met elkaar. 
• De voordeur is niet open. Bel aan wanneer u een 
 afspraak heeft.
• Op het spreekuur bent u van de dokter gescheiden 
 door een doorzichtig scherm. Als de dokter u onderzoekt 
 doet hij een mondkapje op.
• Neem alleen iemand mee als het echt nodig is vanwege
 taalproblemen of ter ondersteuning als u moeilijk loopt. 
 Neem in dat geval niet meer dan één persoon mee voor
  hulp.
• Mensen met (milde) klachten over hun luchtwegen 
 kunnen zich bij de GGD (0800-1202) laten testen op 
 corona. Moeten zij toch door de huisarts gezien worden, 
 bijvoorbeeld bij plotselinge benauwdheid, dan wordt een
 afspraak gepland aan het eind van het spreekuur. 
 Zij wachten niet in de wachtkamer maar buiten tot de
 dokter hen ophaalt.
• Urinebuisjes voor onderzoek worden op een tafeltje in de
 gang neergezet.
• Doosjes voor herhaalrecepten kunnen in de 
 receptenbrievenbus.
• De praktijkondersteuners houden weer spreekuur: 
 in de praktijk en telefonisch. Ook zij zijn van u gescheiden
 door een scherm.
• De assistente plant weer mensen in voor de behandeling
 van wonden, het maken van uitstrijkjes, het aanstippen
 van wratten, controles van bloeddruk et cetera. 
 Ook zij werkt met een mondkapje op. 

Sommige noodgedwongen veranderingen blijken goed uit 
te pakken, zoals het gebruik van de beeldtelefoon. 
Dat wordt misschien een vaste mogelijkheid in de toekomst. 
Laten we hopen dat alles snel min of meer normaal wordt. 
Vóór die tijd zullen we de regels van het RIVM volgen.
 

Blijf positief en 
blijf in beweging!
Corona
Helaas moeten we toch weer schrijven over corona 
en de maatregelen die het gezondheidscentrum 
Mariastraat getroffen hebben. Het virus is nu een-
maal nog niet weg. In het openbaar vervoer is een 
mondkapje verplicht en ook op de huisartsenpost is 
deze maatregel nu ingevoerd.
Wanneer u van vakantie terugkomt uit een ‘oranje’ 
gebied, blijf dan twee weken thuis. Alleen voor drin-
gende zaken in die quarantainetijd is een huisartsen-
bezoek toegestaan. U moet altijd doorgeven aan de 
assistente dat u in een risicogebied bent geweest.
Bespreek alles met uw familie. Ook al hebt u weinig 
symptomen, u kunt wel andere (kwetsbare) familie-
leden besmetten. Voor iedereen is het belangrijk om 
de regels na te leven.

De assistentes doen een ‘triage’: zij stellen vragen als 
u een afspraak wilt maken. Dat is niet uit nieuwsgie-
righeid, maar om beter in te kunnen schatten hoe-
veel tijd u nodig heeft bij de dokter en hoe dringend 
uw klacht is. Ze plant een afspraak met de huisarts in 
de praktijk, telefonisch of via beeldbellen. Dokters en 
-assistentes hebben beroepsgeheim: zij mogen niet 
praten over wat u hen verteld heeft. Die triage is nog 
belangrijker geworden omdat niet iedereen zomaar 
naar de praktijk kan komen. Ook mensen zonder 
klachten kunnen anderen besmetten. 

In 
2050
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•  

•  

•  Schoffel niet,
van de planten. Schoffelen verstoort de beschermende
bovenlaag van de grond, waardoor de grond eerder
uitdroogt en je sneller met water in de weer moet.

Geef potplanten dagelijks (het liefst hergebruikt) 

Wil jij ook een regenton gaan gebruiken 

petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Opzoomer Mee stelt max 250 euro ter 
beschikking voor het aanleggen  

te onderhouden. 
Zie voor meer informatie:
www.opzoomermee.nl/groen

Tuin de Bajonet is weer open, 
kom even afstand nemen op 
woensdag en zaterdag van 

11 tot 15 uur (maximaal 10 
personen in de tuin).

Eind april zijn er door 
de werkgroep ‘Wij(k) vergroenen’ potjes 
met zaden van goudsbloemen rondgedeeld 
in de wijk. De wijk is opge�eurd!

Op 15 maart kon het verven van 
de bankjes in het 
Wijkpark niet doorgaan door het 
coronavirus. 
Op zaterdag 12 september doen 
we een nieuwe 
poging. Een grote klus, waar we 
veel helpende handen voor nodig 
hebben. Doe je mee?

Meedoen? Meld je aan: 
• bij de Dierenhof in het park
•  bij de Aktiegroep-Gaffelstraat 1 
 of telefoon 010-4361700
•  per mail: 
 wilma.kruger@gmail.com

Na een paar maanden corona-stilte zijn de groene 
stadswandelingen weer begonnen. Er zijn nu ook kor-
tere wandelingen in en rond het Oude Westen.

Wekelijks wandeluurtje
Voor wie lekker buiten wil bewegen, niet ver 
van huis, begint vanaf vrijdag 28 augustus een 
wekelijks wandeluurtje. Elke vrijdag maken we 
een wandeling in een kleine groep, ‘corona-
proof’.  We vertrekken om 11 uur vanuit de 
Wijktuin (achterin het Wijkpark). We wandelen 
naar een mooie plek in de omgeving en zijn rond 12 uur weer 
terug. Meewandelen is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Groene stadswandelingen
De komende maanden gaan we ook weer langere groene 
stadswandelingen maken: op vrijdag 4 september, 18 septem-
ber en 16 oktober. We bezoeken onderweg meerdere tuinen. 
De wandelingen starten om 13.30 uur in de Wijktuin en we 
wandelen ongeveer 2 uur. Soms is de heen- en/of terugreis 
met het openbaar vervoer. Meewandelen kost 1 euro.

Informatie over de wandelingen: mirjamvantiel@
freedom.nl of wilma.kruger@gmail.com
 

Het enige hotel in Rot-
terdam dat tijdens de 
coronamaanden goed vol 
heeft gezeten hangt bij 
mij op het balkon, en is 
een insectenhotel. Insec-
ten zijn geen sexy dieren: 
je kunt ze niet knuffelen. 
Als je het probeert dan 
kunnen sommige zelfs 
steken, bijten of knijpen 
en behalve van honing-
bijen kunnen we ons niet 
zo goed voorstellen wat 
hun nut precies is. Ik ben 
dan ook erg benieuwd 
of buurtbewoners na het 
lezen van dit artikeltje 
massaal een insectenhotel 
gaan aanschaffen, maar 

sinds ik hoteleigenaar 
ben, ben ik wel anders 
over ze gaan nadenken.
Eerst wat feitjes. De soor-
ten insecten die je zult 
helpen met zo’n hotel 
zijn hommels (die schat-
tige, dikke bij-achtigen 
met een vachtje) en wilde 
alleen-levende bijen (zie 
de foto’s, daar is er eentje 
bezig). Wespen, de ge-
hate vijand van iedereen 
die in augustus een ijsje 
eet, maken hun nesten 
helemaal zelf met de hele 
kolonie en zul je niet rond 
je hotel vinden. Wees dus 
niet bang dat je niet meer 
op je balkon kunt zitten, 
want je hotelgasten zijn 
vreedzaam! Een tweede 
feitje is dat insecten het 
enorm zwaar hebben in 
Nederland, zeker in de 
steden, en dat ze onze 
bomen, bloemen en 
andere planten helpen 
bestuiven. Een gezonde 
gevel- of wijktuin kan dus 
niet zonder deze beestjes. 
Maar het belangrijkste 
feit is dat het ontzettend 
leuk is om zo’n hotel te 

hebben!
Iedere hotelgast is anders. 
De eerste groep bezoe-
kers waren de hommels, 
die de grote bamboe-
gaatjes gingen bewonen 
en afsloten met modder. 
Nu heb ik bijen die in de 
boorgaatjes trekken en 
deurtjes maken van een 
soort lijm. En linksonder, 
als je goed kijkt, zie je 
twee creatievelingen 
die het nestgangetje (ze 
leggen in die tunnels 
eitjes, voorzien van een 
‘broodje’ voor de larfjes 
om te eten nadat ze zijn 
uitgekomen) hebben 
afgedekt met blaadjes van 
planten en van de roze 
fuchsia’s van de buur-
vrouw. Lachen toch!
Felix Quartero

Voor de zomervakantie, op 
zaterdagmiddag 4 juli, is het 
eerste collectieve zonnedak in 
het Oude Westen - ‘Zonnedak 
de Batavier’ - feestelijk ge-
opend. Wethouder Arno Bonte 
en bewoonster Louisa van Leest 
hebben de openingshande-
ling verricht. In de parkeer-
garage van het kantoorpand 
van Batavierentraat 15 konden 
de bewoners die lid zijn van 
deze energiecoöperatie elkaar 
feliciteren en genieten van 
een drankje en een heerlijke 
warme kop soep. Verder was 
het mogelijk om het dak op te 
gaan om de zonnepanelen te 
bekijken. Zeven paneeldelen, 
het gemiddelde aantal wat de 
deelnemers hebben aange-
schaft, hebben inmiddels na 

twee maanden 250 KWh opge-
bracht. Inmiddels is er in totaal 
al 11.000 KWh aan stroom 
opgewekt.
Er zijn nog enkele paneeldelen 
beschikbaar voor mensen met 
een smalle beurs. Ook zonder 
spaargeld om zelf te kunnen in-
vesteren kunt u meedoen. Wilt 
u hier meer over weten mail 
dan naar batavierenstraat@
blijstroom.nl of bel op dinsdag, 
woensdag of donderdag naar 
de Aktiegroep 010 4361700. 

Zonnedak de Batavier is een 
samenwerkingsproject van 
Blijstroom en de Aktiegroep en 
mede mogelijk gemaakt door Ci-
tylab, de provincie Zuid Holland 
en Stichting Verre Bergen. 

Dierenhof zoekt vrijwilligers
Houd je van dieren en heb je een (halve) dag per week/
twee weken tijd over? De Dierenhof in het Wijkpark heeft 
je hulp nodig! Als vrijwilliger zorg je voor de dieren (eten 
geven, poep ruimen) en ontvang je bezoekers bij of in de 
Dierenhof. Informatie en aanmelden: wilma.kruger@gmail.
com, of laat je gegevens achter in de Dierenhof.

Zonnedak de Batavier is geopend

Het Oude Westen kan nog groener!
In heel veel straten in onze wijk groeit en bloeit het. Overal 
halen bewoners tegels weg om daar bloemen te planten en 
dat is heel belangrijk, want een groene straat zorgt voor 
koelte en houdt regenwater vast. Met opgevangen regen-
water in regenzuilen, kunt u de plantjes begieten. 

U heeft de tijd tot 1 november om de 
aanschaf te doen. Dan kunnen nog 
net de bloembollen in de grond.

Oud brood naar 
de broodbak

Gezond & gezellig, 
we gaan weer wandelen!

Nu het Wijkpark weer open is, is 
ook de inzameling van oud brood 
weer op gang gekomen. U kunt 
uw oude brood meenemen naar 
de groene broodcontainer in het 
Wijkpark, waar het brood (in plastic 
zak) in mag. De vrijwilligers van de 
Dierenhof halen het voor u uit de 
zakken en doen het in de bruine 
broodbakken (daar mag alleen kaal 
brood in). De bakken worden elke 
week door de gemeente geleegd, 
het oude brood wordt omgezet in 
biogas. Dat is beter dan op straat 
gooien, want daar trekt het onge-
dierte aan zoals ratten en (te veel) 
duiven.

Inhaalactie NL DOET 2020

Zaterdag 
12 september: 
Bankjes verven 
in het Wijkpark

Zaterdag 12 september, 
10:30-16:00 uur. 
We verzamelen bij 
de Dierenhof (ingang 
Gouvernedwarsstraat).
  

Om de aanleg van de geveltuinen te sti-
muleren heeft Opzoomer Mee een mooi 
aanbod. Bewoners kunnen tot € 250,- 
krijgen voor de aanleg van een tuintje, 
en zijn de al eerder aangelegde geveltui-
nen wat verwaarloosd dan kan men ook 
€ 250,- ontvangen. Het is de bedoeling 
dat u de aanleg met uw buren geza-
menlijk doet. Alle straten die aan de slag 
gaan met de vergroening 
krijgen bovendien een 
leuk groen pakketje. 
Hierin zit een plant-
schopje, krabbertje, 
schrepel, snoeischaar, 

handharkje en een donkergroene kuip. 
Meld je aan bij opzoomermee.nl/groen. 

Insectenhotel
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Wel, niet, wel...Pareltje van de wijk

Ze zit tegenover mij en vertelt dat ze niet 
weet wat ze moet doen. “Ik wil wel bij 
hem weg, ik weet dat hij niet goed voor 
mij is, maar ik wil niet scheiden.” Dit 
heeft ze vaker gezegd en we hebben de 
consequenties ook al regelmatig bespro-
ken: een eigen woning, een uitkering of 
werk zoeken….
“Als hij ontspannen is houd ik wel van 
hem, en hij heeft nu werk…” mijmert ze. 
Als ze naar huis gaat, is ze van plan zelf 
ook werk te zoeken; met een eigen inko-
men is ze in ieder geval minder afhanke-

lijk van hem.

Ik kom hem tegen op straat als hij van zijn 
werk naar huis gaat: “Doe iets, mevrouw, 
help ons”, zegt hij: “Het gaat niet goed, 
ze liegt, ze maakt schulden en al mijn geld 
dat ik verdien gaat op aan haar, we heb-
ben steeds ruzie. Maar ik ben moe als ik van 
mijn werk kom.” Even praten we door over 
de kinderen, over kostwinner zijn, over zijn 
toekomstplannen. Maar wat kan ik doen? 
Hoe moeilijk relaties ook zijn, mensen moe-
ten zelf keuzes maken. Ik wil wel luisteren 

naar alle verhalen, maar ik ben niet met hen 
getrouwd… houd ik mijzelf voor.

Nog niet thuis word ik gebeld door een 
vriend van hem: “hoe heb ik kunnen zeggen 
dat ze moeten scheiden. Ze zijn elkaar toch 
niet tot last, en hoe moet dat allemaal dan 
met de kinderen….”
Ik vertel wat ik wél gehoord en gezegd heb 
en uiteindelijk trekken we de conclusie dat 
wij elkaar goed begrijpen maar dat we niet 
weten waar het echtpaar mee bezig is. “Zou 
ik mij meer zorgen over de kinderen maken 
dan zijzelf doen?” vraagt de vriend zich 
vertwijfeld af: “Dat zal toch niet?”
De appjes, telefoontjes, mailtjes vliegen mij 

dat weekend om de oren en ik probeer 
helderheid te scheppen in al die gedach-
ten, woorden en wensen. De één zegt 
dit, de ander dat en een paar uur later is 
het net weer andersom.

Goed luisteren en praten met elkaar is 
niet gemakkelijk. Maar als er iets moeilijk 
is, dan is het communiceren met degene 
van wie je ooit toch 
zo gehouden hebt.

Katinka Broos

De afgelopen weken hebben 
we allemaal weer heerlijk 
kunnen genieten van het 
Wijkpark. De vrijwilligers 
van de Dierenhof en Wijktuin 
zijn de afgelopen maanden, 
ondanks de corona-situatie, 
actief gebleven in het Wijk-
park en hebben kunnen zien 
wat de voordelen waren van 
de beperkte openingstijden 
en de extra beveiliging. Ook 
de Vrienden van het Wijkpark 
waren blij om te constateren 
dat het Wijkpark door de 
corona-maatregelen eindelijk 
weer de functie kreeg waar 
het park voor bedoeld is, na-
melijk genieten van het groen, 
wandelen, spelen en sporten. 

Wethouder Wijbenga 
op bezoek
Op maandag 29 juni kwam wet-
houder Bert Wijbenga op bezoek 
in het Wijkpark. Samen met een 
aantal Vrienden van het Wijkpark 
en vrijwilligers van de Dierenhof en 
Wijktuin werd een wandeling door 
het park gemaakt. Verschillende 
langlopende onderhoudskwesties 
zijn benoemd en ook is duidelijk 
gemaakt hoe snel het park weer 
vervuild raakt en er overlast ont-
staat, zodra het toezicht afneemt. 
Er zijn afspraken gemaakt over een 
aantal werkzaamheden en onder-
houd in het park. Bijvoorbeeld over 
het repareren van de trappen, het 
voldoende legen van prullenbak-
ken, het goed kunnen afsluiten 
van toegangshekken, de fonteinen 
die vaak niet werken en misschien 
wel het belangrijkste: een plan om 
weer structureel toezicht te hebben 
in het park. 

Geplande werkzaamheden
Van 17 augustus t/m 18 oktober 
2020 voert de gemeente werk-
zaamheden uit aan het Wijkpark. 
De werkzaamheden bestaan uit: 
herstel keermuren, aanbrengen 
drainage en waterberging onder 
grasveld, herstel van het grasveld, 
herstellen trappen, herstel voor-
plein uitgang Gouvernestraat. De 
werkzaamheden worden overdag 
uitgevoerd, maar kunnen enige 
geluidsoverlast veroorzaken. Meer 
informatie over de werkzaamheden 
is verkrijgbaar bij Dhr. A. Wetste-
ijn, Gemeente Rotterdam, 010-
4896003.

Beheeroverleg
Om bij al deze zaken vinger aan 
de pols te houden en te zorgen 
dat afspraken ook daadwerkelijk 
uitgevoerd worden, is Wijknetwer-
ker Tom Warnik van de gemeente 
gestart met een beheeroverleg 
met de Vrienden van het Wijkpark 
en actieve bewoners, waarin deze 
punten besproken en gemeld kun-
nen worden. Het beheeroverleg 
vindt plaats elke laatste vrijdag van 
de maand om 14.30 uur en het 
eerstvolgende overleg is op 
vrijdag 25 september. 
Op deze manier hopen we er met 
elkaar voor te kunnen zorgen dat 
het Wijkpark ook in de toekomst 
een plek blijft waar iedereen veilig 
en zonder overlast kan genieten 
van een mooie, groene en rustige 
oase in de stad.
Wil je meer informatie over de af-
spraken rond het Wijkpark? Neem 
dan contact op met Wilma Kruger 
via wilma.kruger@gmail.com of 
met Annika van der Weide via 
annika@aktiegroepoudewesten.nl.
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Ontwikkelingen 
in het Wijkpark

Maandag 
21 september 
19.30 uur
Het thema ‘Wonen’ is één van de 
speerpunten van Aktiegroep het 
Oude Westen, waar we graag met 
zoveel mogelijk bewoners over in 
gesprek zijn en waarvoor we ons in-
zetten om het recht op goed, veilig 
en betaalbaar wonen voor iedereen 
in de wijk mogelijk te houden. 

Op dit moment willen we gericht 
aandacht besteden aan het thema 
‘Wonen & Huren’. 
In de Buurtkrant van mei was al te 
lezen over de jaarlijkse huurverho-

ging. Elk jaar al een onderwerp dat 
de gemoederen bezig houdt, maar 
nu door de extra zorgen vanwege 
de coronacrisis misschien wel meer 
dan ooit. Naar aanleiding van dit 
artikel hebben we gemerkt dat 
veel bewoners in de wijk op hun 
eigen manier, maar vaak alleen, 
zich bezighouden met zaken rond 
hun huur, de huurverhoging of hun 
huurwoning. 

Vanuit de gedachte dat we samen 
sterker staan dan alleen, willen we 
bewoners uitnodigen om met el-
kaar in gesprek te gaan en verhalen 
te delen. Zo kunnen we kijken waar 
we als huurders in de wijk tegen 
aanlopen en welke dingen we wel-
licht gemeenschappelijk kunnen 
oppakken.

Bijeenkomst Wonen & Huren 

Galerie Atelier Herenplaats, 
Schietbaanstraat 1 Rotterdam, 
010-2141108
atelier@herenplaats.nl 

Tot en met 14 november 

In and Out 
of the Frame 
in de Herenplaats

Anuja Hoogstad
Tim Soekkha
Colin Rhodes 
en Richard Bennaars

Anuja 
Hoogstad

Anuja werkt sinds 
2011 bij Galerie 
Atelier Herenplaats. 
Haar stijl kan wor-
den gedefi nieerd 
als vrouwelijk en 
schoon. Ze houdt 
van werken met 
inkt op papier. Haar 
tere inkttekeningen 
tonen een wereld 
van fantasie en 
natuur. De com-
posities zijn erg 
evenwichtig, nauw-
keurig en treffend. 
Op dit moment is 
haar werk te zien in 
de expositie “In and 
Out of the Frame”, 
die tot en met 14 
november te zien is 
bij Herenplaats.

Expo 51
Na heel lang dicht te zijn geweest was er plotseling een 
prachtige pop-up kunstexpo in Toko 51. Lang hebben we er 
niet van mogen genieten: op 31 juli was hij alweer weg. 
Jammer dat zo’n expositie niet verder reist.
 

Op maandag 21 september 
organiseren we bij de Aktiegroep 
om 19.30 uur een bijeenkomst 
om te praten over onderwerpen 
rondom wonen en huren in de 
wijk. Dat kan dus gaan over de 
huurprijs, de huurverhoging of 
andere onderwerpen die u zelf 
wilt inbrengen. 

Deze bijeenkomst is natuurlijk 
‘coronaproof’ en we zullen ons 
houden aan alle maatregelen die op 
dat moment gelden. 
Daarom is het nodig om u van te 
voren aan te melden als u aanwezig 
wilt zijn. Dat kan via het telefoon-
nummer van de Aktiegroep: 
010 - 436 1700 of via 
annika@aktiegroepoudewesten.nl. 
We zien u graag op 21 september!



uit de kunstuit de kunst

Nescio
Wat gebeurt er als je het 
als “oergod” moet afl eg-
gen tegen andere nieuwere 
goden? Titaantjes is de 
titel van een korte verhaal 
van Nescio. Jan Hendrik 
Frederik Grönloh met het 
pseudoniem Nescio (Latijn 
voor ‘ik weet het niet’) was 
een Nederlandse schrijver, 
die vooral geroemd wordt 
om zijn drie novellen De 
Uitvreter (1911), Titaan-
tjes (1915) en Dichtertje 
(1918). Zijn werk wordt als 
een van de belangrijkste 

van de Nederlandse litera-
tuur beschouwd. 
In Titaantjes blikt Koekebak-
ker terug op de tijd dat hij 
en zijn vrienden idealen 
hadden, en vertelt hij hoe 
het hun is vergaan. Bavink 
schildert een meesterwerk 
en snijdt dit vervolgens 
aan reepjes als hij ontdekt 
dat hij door dit schilderij in 
feite heeft bereikt wat hij 
altijd al had afgezworen, 
namelijk een succesvol en 
rijk man worden, en komt 
in een gesticht terecht. De 
rest van zijn vriendengroep 
heeft zich aangepast aan 
de maatschappij die ze ooit 
afzwoeren. Aan het eind 
van het verhaal gaat het 

alleen Koekebakker voor de 
wind. Hij wordt een suc-
cesvol journalist en verdient 
daarmee een goed belegde 
boterham. In feite kunnen 
zijn idealen hem niet meer 
zo schelen. 
Nescio beschrijft in zijn 
verhalen zijn afkeer van 
prestatiedwang en aantas-
ting van de natuur. Nescio’s  
beschrijvingen van land-
schappen en steden zijn 
uitvoerig en gedetailleerd. 
Hij beschrijft zijn verhalen 
in een volkse stijl, zijn taal 
is meer een spreektaal. 
Anders dan de verheven 
literaire taal van schrijvers 
voor hem. 
“Jongens waren we — maar 

aardige jongens. Al zeg ik 
‘t zelf,” zegt Nescio in de 
eerste zin in zijn verhaal 
Titaantjes. 
De personages van Nescio 
willen niet horen bij bur-
gerlijke heren in pakjes; de 
maatschappij van presteren, 
geld en oppervlakkigheid. 
De jongens van Nescio zijn 
idealisten, lezen boeken, 
maken kunst en vereren 
de natuur. Zijn personages 
staan ook symbool voor de 
jeugd, die het allemaal an-
ders zal doen, beter en ver-
hevener. Het verschil is dat 
wanneer twee personages 
van Nescio het maken, suc-
ces hebben met hun kunst, 
zij hun eigen prestatie ook 

verafschuwen. Wat doe je 
als je dromen uitkomen? 
Twee van hen verliezen hun 
verstand. 
De andere jongens passen 
zich aan de burgerlijke, 
kapitalistische maatschap-
pij aan en worden zelf een 
heer in een pak. Ze verko-
pen hun idealen voor geld 
en macht. Zo verliezen ze 
zichzelf in compromissen, 
burgerlijkheid en materia-
lisme. Is dat het lot van de 
jeugd, de prijs die je moet 
betalen om in de samenle-
ving te overleven? Zijn hun 
idealen te groots en passen 
ze niet in onze samenle-
ving? Hebzucht neemt het 
over van onze oerdrang om 

te overleven. Hebben we 
de oergod met zijn idealen 
vermoordt? Is de huidige 
mens zo verblindt door de 
nieuwe god van geld en 
consumptie dat hij zichzelf 
uitroeit, willens en wetens?  
Serpil Karisli

Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

Het festival wordt georganiseerd door Dress for Success, Invalid Atelier, 
OMI Rotterdam, Printroom, galerie/atelier De Herenplaats, muziekwinkel 
Vinylspot, kapsalon BSUR Hair, Stichting Vooruit in de Samenleving, Gale-
rie Frank Taal, Gallery Joey Ramone, Contour Gallery, Bart Isings, Studio 
Kling en Leeszaal Rotterdam West.  En wordt mede mogelijk gemaakt 
door Gebiedscommissie Centrum.

Laatste nieuws over Leeszaal 
Rotterdam West in de tussentĳ d
Openingstijden vanaf 1 september 
Dinsdag t/m vrijdag 12-16 uur, zaterdag 12-14 uur.
Er staan weer stoelen aan de tafels (op 1,5 meter afstand) om de krant of een boek te 
lezen of te werken. Er wordt ook weer koffi e en thee geserveerd. 

Groepsbijeenkomsten en evenementen
Deze vinden altijd buiten de openingstijden plaats: voor 12 uur of na 16 uur. In de Lees-
zaal kunnen groepen van circa 15 mensen op 1,5 meter afstand vergaderen. Bij evene-
menten worden maximaal 25 mensen binnen gelaten en wordt gezorgd voor livestrea-
ming zodat het ook online te volgen is.

Programma 
• 5 september 13.00-17.00 uur: Rijnhoutpleinfestival
• 9 september 19.30-22.00 uur: R’damse voorronde van NK Poetry Slam
• 13 september: 13.30-17.30 uur: Schrijfmarathon van de 3 R’damse schrijfscholen
• Vanaf 15 september: 7 dinsdagavonden: Carrie’s Column College
• 28 september: RDAM Sound – open mic avond van Sunshine Summerville
• 2 oktober: PuntKomma Muziek: Ware Naam. Met o.a. stadsdichter Dean Bowen en 
inheemse Surinaamse muziek van Masaraipono
Zie voor updates van het programma: 
www.leeszaalrotterdamwest.nl en www.facebook.com/
leeszaaalrotterdamwest.

Oude Westen tv
De Leeszaal dankt Oude Westen tv voor de mooie opnames van 
haar tussentijd-evenementen (waaronder de 1,5 meter sessies). 
Ze zijn nog te zien op ons YouTube-kanaal: Leeszaal West. 
En (verkort) in de wekelijkse Oude Westen tv-uitzendingen.

Berichten uit de Jeugdbieb

De Jeugdbieb is weer open, de hele week! 
Maar let op: in de zomervakantie, vanaf 18 
juli, zijn we alleen iedere woensdag van 
13.00 tot 16.00 uur open. 

Weer open!
Spannende verhalen 

en goeie moppen

Als je boeken zoekt voor je project, als je 
meer goeie moppen wilt leren kennen of als 
je zin hebt in een spannend verhaal: kom 
naar de Jeugdbieb! Neem je vader of 
moeder mee, dan schrijven we je in en dan 
kun je meteen 3 boeken lenen.

Boekentips
van trouwe Jeugdbiebies

Elske (9): de boeken van Geronimo Stilton zijn het leukste!
Bruno (9) heeft veel tips: De Grijze Jager, Lampje, de serie 
van Julius Zebra, alles van Harry Potter, Winterhuis Hotel, 
de Waanzinnige Boomhut, Dummie de Mummie.
Frank (6) zegt: mijn lievelingsboek is Dol�e Weerwol�e 
en verder de strips van Freek Vonk.

Bedankt jongens, dat zijn hele goeie tips. 
En we hebben natuurlijk nog veel meer. 
Tot ziens in de Jeugdbieb!

Openingstijden: Ma-Di-Do-Vrij 15-17 uur , Woe 13-16  Let op: de zaterdag vervalt 
In de vakantie alleen op woensdag van 13-16 uur.

De scholen zijn weer begonnen en de Jeugdbieb gaat 
weer voluit open. We hebben veel nieuwe boeken: 
sterke klassiekers en nieuwe hits!

 

Elke schooldag open van 15:00-17:00 uur. Iedere woensdag open van 13:00-16:00 uur.

Ga�elstraat 1-3  Rotterdam WestAan alle kinderen in het Oude Westen

Kom je ook weer langs?

Lid worden van de Jeugdbieb is gratis en makkelijk:
Inschrijving is alleen mogelijk onder begeleiding van één van de (groot)ouders
Je mag maximaal drie boeken lenen en mag deze drie weken houden
Als de boeken te laat zijn, is het niet mogelijk nieuwe boeken te lenen


