
Buiten bewegen
Bewegen in de buitenlucht is 

goed voor jong en oud. Veel 

bewoners joggen en wandelen 

in het park. Op vrijdagochten-

den kan je meelopen met het 

wandeluurtje door het park 

en omringende buurten. Er is 

Qi-Gong (op dinsdagmiddag) 

en yoga. 
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Wil je af van kleine kapotte 
huishoudelijke elektrische 
apparaten zoals een föhn of 
waterkoker? Of heeft u lege 
batterijen of verfblikken met 
deksel, frituurvet in plastic 
flessen of papier en karton? 
Je kunt deze kleine spullen (ze 
passen in een shopper) langs-
brengen in het tijdelijke pop-
up Milieupark in het Wijkpark.

De energiecoaches van de 
Aktiegroep zijn aanwezig en 
geven mensen tips over hoe zij 
kunnen besparen op hun ener-
gierekening.  Dat is goed voor 
het milieu én de portemonnee. 

Ook is er een kraampje van 
het Ruilpunt (een winkeltje 
in het Oude Westen waar je 
zonder geld spullen met elkaar 
kunt ruilen).

In de wijk zijn ook 
andere plekken waar 
je bruikbare spullen en 
(kinder)kleding naar toe kan 
brengen of kunt ophalen. Dat 
is goed voor het milieu en de 
portemonnee.  We vertellen 
er graag meer over bij het 
pop-up Milieupark. Kom je 
ook langs? 

Je krijgt hier ook informatie 
over hoe en waar je welk type 
afval het beste kunt weggooi-
en en over het hergebruik van 
spullen. 

Bruikbare spullen die je 
zelf niet meer nodig hebt 
kun je langsbrengen bij 
de ‘weggeeftafel’, zodat 
andere buurtbewoners ze 
gratis mee kunnen nemen. 

Eindredacteur 
gezocht!
Iedere maand valt de krant 
bij vele Oude Westenaren op 
de mat of in de brievenbus. 
Dat lijkt heel gewoon, maar 
daar gaat van alles aan vooraf. 

Nieuws ‘zoeken’ in de wijk, 
interviews houden, foto’s 
maken, de stukjes schrijven, 
nog eens nalezen, vormgeven, 
drukken, bezorgen… Een klein 
krantenfabriekje in de wijk, 
bemand door een grote groep 
vrijwilligers.

De eindredactie wordt nu 
verzorgd door Annemieke en 
Julia. Samen zorgen zij ervoor 
dat de artikelen op tijd bin-
nen zijn, de spelfoutjes eruit 
gehaald worden en alles in de 
krant past. Soms korten ze wat 
in of schuiven ze een artikeltje 

door: er is altijd genoeg om 
over te schrijven in de wijk! 

We zoeken vanaf augustus/
september een enthousiaste 
buurtbewoner die een deel 
van de eindredactie wil over-
nemen. Je hoeft zelf niet per se 

te schrijven, maar een scherpe 
blik en goede beheersing van 
de Nederlandse taal zijn wel 
handig. Je wordt deel van de 
redactie, vergadert gezellig 
mee, houdt contact met de 
vormgever en leert de wijk ook 
steeds beter kennen.

Lijkt het je wat? 
Laat van je horen 

via buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl. 
Tot gauw!

In de Week van het Wijkpark geven we extra aandacht aan het park, niet met een feest of festival, 
maar door te laten zien dat het park, als een groene long, een belangrijke kwaliteit van de wijk is.

Speurtocht over 
veranderingen

De plek waar nu het Wijkpark 

ligt is door de jaren heen ver-

anderd. Met een cultuurhisto-

rische speurtocht zoek je naar 

sporen van de geschiedenis in 

het park. En wat kunnen we 

verwachten van veranderingen 

aan het park in de toekomst? 

De speurtocht is verkrijgbaar 

bij de Dierenhof en de Wijk-
tuin.

Voor kinderen
In een fijn park kunnen kinde-ren lekker spelen. Op dinsdag- en donderdagmiddag is TOS (Thuis op Straat) aanwezig met sport en spel. Het park is heel geschikt om buiten dansles en Thaibox-lessen te geven!

Wijktuin
Als het hek open is (in deze 

week is dat elke dag) kan 

je een rondje maken door de 

Wijktuin. Misschien zie je de 

schildpad op de oever van de 

vijver liggen zonnen. Er zijn 

altijd stekjes van tuinplanten te 

koop. Kinderen kunnen (onder 

begeleiding) een speurtocht 

maken langs een mini-Kabou-

terpad. En heb je interesse om 

mee te werken in de Wijktuin? 

Laat het weten!

Schoon en hergebruikEen fijn park is schoon, heel en veilig. Op vrijdag 25 juni staat ‘schoon’ centraal. Wat kunnen we zelf doen om de wijk schoon te houden en wat doet de ge-meente? Breng op vrijdag 25 juni een bezoekje aan het pop-up Milieupark of het kraampje 
van het Ruilpunt. 

DierenhofIn de Dierenhof maken kinde-ren kennis met geiten, scha-pen, konijnen, kippen. Ze kun-nen een naam verzinnen voor de kuikens die in april geboren zijn. Spinnewiel-demonstraties laten zien hoe een schapen-vacht een wollen draad wordt. Het gebouwtje van de Die-renhof bestaat dit jaar 25 jaar en kan wel een opknapbeurt gebruiken. Hoe krijgen we het weer in orde?

Afval & Hergebruik

Pop-up Milieupark
vrijdag 25 juni 

van 11:00-15:30 
in het Wijkpark

met 
boeken 

om mee te 

nemen!
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Gerard Roijackers

dat je de veiligheid van een hechte groep 
nodig had. En het was een manier om nog 
een beetje plezier te maken. Ik ben heel blij 
dat de economie in de jaren ’80 verbeterde, 
en dat ook de groepsvorming minder fana-
tiek werd. Ook voor de mode betekende 
dat dat je vanaf de jaren 2000 stijlen kon 
gaan combineren: mijn klanten konden op 
maandag een punkie zijn, op dinsdag een 
emo en op woensdag gothic met een geruit 
skinhead-rokje. Dat is zoveel vrijer.

Zelf was ik alles altijd net níet: ik was geen 
echte hippie, want ik was te netjes. Ik was 
geen echte punk, want ik had krullen. Ik 
was ook vaak de oudste, en ik had al vroeg 
kinderen. Dat maakte het ook anders. Als 
eigenaar van Black Widow heb ik door de 
jaren heen veel jonge mensen in de winkel 
gehad die op zoek waren naar wie ze wilden 
zijn. ‘Mijn volkje’ noem ik ze ook wel, want 
veel van hen waren vaste klanten. Soms 
werd ik verrast door een hele grote groep 
jongeren die met meer dan 100 man hier 
in de winkel kwam zitten. Vanuit het hele 
land kwamen ze dan, in een rondje trein, 
McDonald’s, Black Widow, Museumpark. 
En dan weer terug. Dan zaten ze hier met 

z’n allen op de grond, zich een beetje op 
te maken voor de spiegel. Het was hier een 
fijne, warme plek voor ze. 

Vroeger was niets beter, maar toen ik jong 
was hadden we meer vrijheid om van wei-
nig geld te leven. En mensen hadden geen 
schaamte om een uitkering te hebben, dat 
zagen ze als hun goed recht. Jongeren van 
nu zijn toch in een hardere maatschappij 
opgegroeid, met meer druk om te preste-
ren. Wij hadden meer ruimte om ons vrij te 
ontplooien. Wel heb ik gezien dat de relatie 
tussen ouders en kinderen enorm is verbe-

begon toen samen met mijn compagnon 
als werkproject twee naaiateliers voor punk-
kleding. Onze naaisters kwamen allemaal 
uit de wijk. En omdat we kleding konden 
aanmeten waren we ook heel populair bij de 
Surinamers, voor wie we hele mooie jurken 
maakten. Op een goed moment verhuisden 

we naar de Nieuwe Binnenweg, en toen 
werden we van een lokaal werkproject echt 
een onderneming met bezoekers uit de 
hele stad. En later, als de Black Widow, zelfs 
vanuit het hele land. 

Op maandag een punkie, op dinsdag 
een emo 
De verschillende jeugdculturen uit die 
begintijd, de anti-alles punks, de extreem-
rechtse skinheads enzovoorts, hadden 
sterk te maken met de economische crisis. 
Jongeren verloren zich helemaal in zo’n 
stroming, want er was zoveel onzekerheid 

“Ik ben opgegroeid in een nette buurt in 
Den Haag, en nadat ik een paar jaar in 
Utrecht had gestudeerd ben ik voor de 
liefde naar Rotterdam verhuisd. Het waren 
de jaren ’70, ik was een hippie-punk, en ik 
kraakte een huis in de Adrianastraat. Punks 
kleedden zich heel opvallend, met gekleurde 
hanenkammen op hun hoofd, piercings, 
stoere jacks, gescheurde spijkerbroeken en 
veel make-up. We waren tegen het gezag: 
tegen de overheid, tegen grote systemen als 
het geloof. Het Oude Westen was toen een 
hele witte wijk met veel dronken mensen. 
Wij punks kwamen tegelijk met de Surina-
mers, en we waren beide niet erg geliefd bij 
de oude bewoners. Dat schiep een band.

Naaiatelier voor punkkleding 
Er was in die tijd nergens werk en alle jonge 
mensen waren ernaar op zoek. De gemeente 
Rotterdam had een speciaal bureau ingericht 
dat alternatief werk begeleidde. Je kon bij-
voorbeeld wat subsidie krijgen om een eigen 
winkeltje op zetten. De huren waren laag, 
dus je kon met weinig geld wat starten. Ik 

terd. Vroeger hadden we een bordje buiten 
de winkel, ‘verboden voor ouders’. Het was 
echt zielig om mee te maken dat kinderen 
een pashokje uitkwamen en dat ouders hen 
helemaal afbrandden. Tegenwoordig zijn 
ouders een veel grotere steun, en zeggen 
ze bijvoorbeeld “ik zou het zelf niet aan 
durven, maar het staat je prachtig”.

Kleur in de wijk
Het is echt fantastisch hoe het Oude Westen 
geworden is. Toen ik hier kwam was het een 
arme, witte wijk. De Surinamers gaven een 
enorme boost: er kwam kleur in de wijk, het 
werd hier spannender en interessanter. Ik 
ben ervan overtuigd dat nieuwkomers de 
wijk alleen maar leuker hebben gemaakt. 
Ook de mensen die nu nieuw komen en 
meer yuppie zijn, zijn over het algemeen 
best sociaal en weer een positieve toevoe-
ging aan de wijk. Het Oude Westen moet 
vooral blijven doormengen met mensen van 
buiten. En andersom ook: mijn kinderen 
hebben hier in de wijk op school gezeten 
en waren vaak de enige witte kinderen in de 
klas. Heel triest vind ik dat, want het is een 
gemengde wijk. Mijn kinderen hebben ont-
zettend veel plezier gehad en zijn uitstekend 
terecht gekomen, dus ik hoop dat meer 
witte ouders hun kinderen gewoon hier op 
school zetten. 
Na 35 jaar in de winkel te hebben gestaan 

was het klaar, ik ben zelfs al vier jaar met 
pensioen. Eigenlijk wilde ik vóór Corona al 
dicht, in één klap. Dat is een beetje punk. 
Maar met de pandemie wilde ik dat mijn 
volkje niet aandoen, dus ben ik nog even 
opengebleven. Nu is het gedaan, en heb 
ik een nieuwe huurder gevonden voor het 
pand. Cultureel Erfgoed Rotterdam komt 
erin, en daar ben ik heel blij mee want er 
is een hoop cultureel erfgoed in het Oude 
Westen. Ik kan mijn klantjes nu niet meer 
opbeuren met een vrolijk woordje of gezellig 
kletsje. Maar ze moeten door, net als ik.”

COLUMN

Gerard van der Wens

De adoptie van een 
afvalcontainer
De adoptie van een afvalcon-
tainer
Als ik mij niet vergis hebben wij 
ooit bericht en de mogelijkheid 
gehad om een afvalcontainer 
te adopteren. Weer eens iets 
anders, de adoptie van een 
vuilcontainer, vond ik toen. 
Bestaat dit nog? Als ik zo rond 
loop in mijn mooie wijkie dan 
lijkt het er soms wel eens op of 
de adoptieouders hun container 
hebben losgelaten. Van Bol.com 
tot aan AliExpress tot aan een 
gezellig avondje wijnen, wijnen, 
wijnen tot aan doodgewoon een 
te volle zak huisvuil.

Niet in de container, maar 
ernaast. Om verschillende 
redenen: karton in zijn ge-
hele vorm erin willen proppen 
waardoor het gat in één keer 
gebarricadeerd is en niet meer 
toegankelijk voor de overige 
gebruikers. De afvalzak net iets 
te vol waardoor hij niet wil zak-
ken met als gevolg een buiten 
gebruik zijnde afvalcontainer. Of 
gewoon het vuil ernaast, geen 

zin om het in de container te 
doen. Deze gewoonte vormt 
een paradijs voor onze kleine 
lopende en vliegende beestjes, 
ratten, muizen en duiven. Ook 
de meeuwen pikken hun graan-
tje mee: meesters in het kapot 
pikken van zakken. Met als 
resultaat een enorme rommel in 
en rondom de afvalcontainers 
en op de straten. Waar is het 
plan van adoptie gebleven. Of 
heb ik het gemist?

Laten we zuinig en netjes zijn 
op onze woon- en leefomge-
ving. Afval in de containers en 
zo min mogelijk rommel op 
straat. Oh ja, heeft u toch last 
van bovenstaande zaken, dan 
kunt u dat melden via de app 
MeldR (voorheen de Buiten 
Beter App).

“Ik was geen echte punk, want ik had krullen”

Keti Koti oever van de Nieuwe Maas, op 
de plek waar ooit veel slavenhandelaren 
met hun schip vertrokken richting Afrika.

Noot van de redactie
Het is mogelijk om container-
adoptant te worden. Je krijgt 
dan gereedschap en hand-
schoenen om ervoor te kunnen 
zorgen dat het afval weer in de 
container past. 
Meld je aan via 
https://www.rotterdam.nl/
loket/containeradoptie/.

Op 30 juni wordt ook in Rotterdam 
de jaarlijkse herdenking van de 
afschaffing van de slavernij gehou-
den. Sinds 2013 vindt dit plaats bij 
het slavernijmonument aan de 
Lloydkade (zie foto) aan de oever 
van de Nieuwe Maas, op de plek 
waar ooit veel slavenhandelaren 
met hun schip vertrokken richting 
Afrika.

Wim Reinierse van Gedeeld 
Verleden Gezamenlijke Toekomst: 
“Burgemeester Aboutaleb gaat op 
woensdag 30 juni om 20.00 uur 
een krans leggen bij het monu-

ment. Alle coronamaatregelen worden 
in acht genomen. Het is verstandig 
om om 19.30 uur aanwezig te zijn. 
In de Hoflaankerk is op 25 juni een 
kerkdienst die in het teken staat van de 
herdenking.”

Het herdenkingsfeest is een aantal jaren 
in ons Wijkpark geweest, maar kan 
vanwege de coronapandemie dit jaar 
weer niet doorgaan. Er worden voor-
bereidingen getroffen om er digitaal 
een mooi feest van te maken. Houd de 
website van de Aktiegroep in de gaten 
voor dit evenement.

Keti Koti
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door Gebiedscommissie Rotterdam Centrum.

HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Alarm (politie,brandweer, 
ambulance)  112
Alarm teksttelefoon  0800-8112
Belastingtelefoon  0800-0543
Buurtbemiddeling   06-18500316
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

Begin 2022 wordt Odeon gesloopt. Daarmee verdwijnt een 
unieke locatie in het Oude Westen. Odeon is in december 1924 
opgeleverd en er werd sindsdien van alles georganiseerd. 
Tijd om in de buurtkrant stil te staan bij het roemrijke verleden. 
We roepen hierbij buurtbewoners op om verhalen en/of foto’s 
te delen. Stuur ons een mailtje (buurtkrant@aktiegroepoude-
westen.nl) of bel de Aktiegroep (010 4361700).

Herinneringen aan Odeon

Halverwege de Westersingel staan 
we voor de herenhuizen van nrs. 34 
& 35 en oppervlakkig gezien lijken 
die op elkaar: beide huizen heb-
ben drie etages, een trapgevel en 
zijn opgetrokken uit baksteen. Van 
dichtbij blijken ze veel te verschil-
len. Nr. 34 heeft op de tweede ver-
dieping een mooie cartouche tegen 
de gevel, met het bouwjaar 1896. 
Die cartouche is tevens het enige, 
min of meer figuratieve element, 

verder is alle ornamentiek abstract, 
opgebouwd uit geometrische 
vormen. De roodbruine bakstenen 
gevel wordt onderbroken door ho-
rizontale speklagen, witte banden 
die het metselwerk verlevendigen. 
Oorspronkelijk waren deze spek-
lagen van een lichte natuursteen, 
doorgaans van Brabantse arduin, 
later ook van zandsteen. In de loop 
van de tijd wordt die natuursteen 
vuil en wordt hij opgelapt met een 

lithografisch werk van de befaamde 
Franse kunstenaar Honoré Daumier 
(1808-1879). Het ontwerp voor 
dit herenhuis in neogotische stijl 
is van architect Jacobus Wilhelmus 
Anthonius van Gils (1865-1919), 
in de literatuur doorgaans Jac. van 
Gils genoemd. De gevel is voorzien 

van diverse gotische kenmerken. 
Bovenaan, op de zolderetage met 
trapgevel, steekt een waterspuwer z’n 
kop met ‘varkensoren’ naar buiten; 
verrekijker mee voor die grote oren! 
Op de 2e etage zien we in de ven-
sterbogen een driepas met links de 
tekst: ‘eerst bezonnen’ en rechts: 
‘dan begonnen’.  De 1e etage heeft 
een erker met een balkon. Onderaan, 
met de vorm van de erker mee, zijn 

Ik heb ongeveer 45 jaar tegenover 
Odeon gewoond. Ik heb daar heel 
veel zien gebeuren, waaronder de 
sloop en renovatie. Op 30 oktober 
1970 verscheen er in het Rotter-
dams Nieuwsblad een artikel over 
Odeon: de gemeente wilde Odeon 
aankopen als wijkgebouw in plaats 
van de Josephkerk zoals de Aktie-
groep wilde. Voor 1970 was Odeon 
een commercieel zalenverhuurbe-
drijf waar vooral stedelijke linkse 
organisaties en sportverenigingen 
gebruik van maakten. Zo werden 
er stakingsbijeenkomsten en boks-
wedstrijden gehouden. Nadat de 
gemeente het pand in 1971 aan-
kocht om er een wijkgebouw van 
te maken, begon Odeon met het 
afbouwen van commerciële verhu-
ringen om zich op de wijk te gaan 
richten.

In 1976 bestond Odeon 50 jaar en 
was ook de nieuwbouw van de eer-
ste fase klaar. De beheerder kreeg 
te horen dat er voor de tweede 
fase geen geld meer was. Heel blij 
waren de mensen toen er toch 
nog een potje bleek te zijn bij het 
ministerie van Cutuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk, dus de plan-
nen konden doorgaan. In oktober 
1981 kon de sloop beginnen. Vanaf 
de straatkant was er niet zoveel te 
zien. De slopers moesten wel heel 
voorzichtig zijn omdat de wonin-
gen boven Odeon gespaard moes-
ten blijven. Achter de huizen, waar 
de schouwburgzaal was, ging het er 
wat grover aan toe. Alles werd daar 
met de grond gelijk gemaakt.

Voor de nieuwbouw kon het bouw-
verkeer gebruik maken van het 
terrein van Simeon en Anna. Eind 
1982 moest het klaar zijn. Voor zo-
ver ik me herinner heb ik nooit erg 
veel last gehad van het slopen en 
bouwen. Sinds de verbouwing is er 
niets meer veranderd aan Odeon. 
Het zal vreemd zijn dat er straks 
weer een bouwput is. Ik woon niet 
meer in de Gouvernestraat, maar ik 
zal af en toe wel gaan kijken om te 
zien hoever het staat met de bouw 
van de nieuwe huizen.
marianne maaskant

drie ‘cartouches’ gecreëerd met het 
bouwjaar 1895 en ‘oost west - thuis 
best’. De gotische boog boven de 
met fantasievol koperbeslag ver-
sierde voordeur - let op de hand-
greep - wordt in de vakliteratuur 
een ezelsrug genoemd. Dit alles is 
terug te vinden in de middeleeuwse 
kathedralen. Hoewel, ‘thuis best’? 
Alma Brevé  

Ps: Zoekplaatje - handtekening van 
de architect op de gevel.

M.b.t. Omhoog kijken 27, met dank 
aan mevrouw M. Masselink voor de 
naam van de maker van de uil: 
Jan Altorf  (1876-1955).

Mala Jawalepersad is Vriend van 
de Aktiegroep en vertelt wat dat 
voor haar betekent. 
“Ik ben Vriend omdat je altijd een 
beroep op de Aktiegroep kunt doen. 
Toen ik 23 jaar geleden in de wijk 
kwam wonen, kwam ik erachter dat 
iedereen er altijd opgevangen wordt, 
dat er naar je geluisterd wordt en 
dat je er geholpen wordt met wat 
voor probleem je ook hebt. Je loopt 
zomaar naar binnen voor een kopje 
koffie en praatje met bekenden en 
onbekenden.  In het pand is plek voor 
activiteiten, zoals yogales en de naai-
groepen. Ook als je een idee hebt om 
de buurt op te knappen, word je ge-
holpen om het uit te voeren. Daarom 
ben ik lid. De Aktiegroep mag nooit 
weg, want waar moet je dan naartoe 
met je probleem of idee?”

Vrienden van de Aktiegroep
Word ook vriend!
Wilt u ook Vriend worden van de 
Aktiegroep omdat u ons een goed 
hart toedraagt? Dat kan vanaf 
€5.- per jaar. Zo kunnen we álle 
bewoners van het Oude Westen 
blijven ontvangen en verder hel-
pen op het Wijkplein. Onze dank 
is groot. U kunt uw bijdrage een-
malig of periodiek overmaken op: 
NL13INGB0001254448 tnv Stich-
ting Aktiegroep Oude Westen. 

Vermeld uw naam, adres en/
of mailadres in de omschrijving. 
Vermeld ook ‘per jaar’/ ‘per maand’ 
als u ons periodiek steunt. Mocht u 
mensen kennen die ons ook willen 
steunen, zeg het voort, dan kan de 
Aktiegroep nog meer mooie dingen 
doen voor de wijk. 
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laagje (te) witte verf. Zo’n fris uiter-
lijk contrasteert vaak te sterk met de 
kleur van de baksteen. Op de rand 
van de dakgoot staat links en rechts 
een klein torentje, dat aan een pina-
kel doet denken. Goed beschouwd 
zou het ook voor hedendaagse 
beeldhouwkunst door kunnen gaan.                                                                     
Op nr. 35 heeft Jan J. van Waning 
tot 2015 een galerie/kunsthandel 
gedreven. Decennia geleden was er 
een tentoonstelling te zien van het 

Hoe gaan de 
kuikentjes heten?
Heb je de nieuwe kuikens (twee 
haantjes en een hennetje) in de 
Dierenhof al gezien? 
Ze hebben nog geen naam. Heb 
jij een idee hoe ze moeten gaan 
heten?

Je kunt je ideeën uiterlijk 23 juni 
achterlaten bij de Buurtwinkel in Gaffelstraat 1 of bij de Dierenhof in het 
Wijkpark. Vermeld je naam, adres en leeftijd. De bedenker van de 
winnende namen krijgt een verrassing!



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

Onze professionals zetten 
zich in voor het welzijn van 
kinderen en jongeren in 
de wijk. 

Ze helpen bij het vinden van 
een baan of zoeken samen met de jongere naar een stageplek.
 Op Instagram vind je meer informatie over deze werkzaam-
heden van Jermaine en Ursula. Stuur een bericht als je hierbij 
hulp kunt gebruiken. Daarnaast organiseert Jong in Rotter-
dam ook (sportieve) activiteiten. Deef is van Thuis op Straat 
(TOS) en Daan is sportcoach. Ga naar onze website voor het 
actuele jeugdaanbod: www.jonginrotterdam.nl Daan Blij, sportcoach

Meest gestelde vragen 
bij Mantelfoon
Met wat voor vragen komen mantelzorgers 
bij Mantelfoon? Dit zijn de drie meest 
gestelde vragen:

Bestaat er een vergoeding 
voor mantelzorg?
Als mantelzorger ontvangt u 
geen geld. Wel zijn er tegemoet-
komingen beschikbaar, zoals 
een gratis Rotterdampas met 
€25,- OV-tegoed. Elke situatie is 
anders. Mantelfoon bekijkt graag 
met u waar u voor in aanmerking 
komt.

Het (mantel)zorgen wordt 
me te veel. Ik wil er minder 
energie en tijd in steken. 
Kan ik hulp krijgen?
Vervangende mantelzorg (res-
pijtzorg) waarbij iemand de zorg 
tijdelijk overneemt, kan de man-
telzorger ontlasten. Mantelfoon 
heeft een overzicht van wat er 
mogelijk is en denkt met u mee.

Ik moet even mijn hart 
luchten, want thuis is het 
bijna niet vol te houden, 
heeft u even?
Jazeker. De telefonist van Man-
telfoon neemt altijd de tijd voor 
uw verhaal als mantelzorger. 
Bellers zijn hier tevreden over: 
‘Bedankt voor het luisterend oor. 
Ik vond het heerlijk om een praatje 
te maken. Het lucht op!’

Over Mantelfoon
Mantelfoon is de organisatie 
waar mantelzorgers (maar ook 
professionals) zeven dagen per 
week, 24 uur per dag via 0800-
777 33 33 kunnen bellen voor 
vragen, een luisterend oor en 
hulp. 
Zie ook www.mantelfoon.nl/
inspiratie

Mantelfoon heeft een podcast
Mantefoon heeft ook een pod-
cast en daarin spreken mantelzor-
gers en professionals over diverse 
onderwerpen. Tot nu toe zijn er 
tien podcasts met thema’s als 
vervangende mantelzorg, jonge 
mantelzorgers, GGZ, je balans 
bewaren.

De twee meest recente podcasts 
gaan over dementie. In de eerste 
komt aan de orde hoe dementie 
te constateren is en wat belang-
rijk is om te doen. In het tweede 
deel, waarbij aan de orde komt 

hoe zorggevers én zorgnemers 
steun kunnen krijgen, geeft één van 
de deelnemers het advies: “Voor 
mantelzorgers van iemand met de-
mentie is het cruciaal om contact te 
hebben met lotgenoten. Zij begrij-
pen wat je doormaakt en kunnen je 
ondersteuning en informatie geven 
die je  misschien hard nodig hebt.”

De podcasts vind je op internet 
door de zoekcombinatie ‘podcast 
Mantelfoon’ te gebruiken of via 
https://www.radioviainternet.nl/
podcasts/de-mantelfoon-podcast

Met een beetje hulp 
enorm geholpen

Maandagochtend heb ik een 
meneer aan de telefoon. “Sorry dat 
ik u stoor”, begint hij, “maar denkt 
u dat iemand voor mij een peertje 
kan verwisselen in de badkamer? 
Ik heb al een week geen licht. Het 
is niet erg want ik doe het licht op 
de gang aan en dan zie ik ook wat, 
maar het zou toch fijner zijn als het 
lampje in de badkamer het weer 
doet. Ik durf zelf niet op de keuken-
trap te staan. Ik ben 86 jaar en sta 
niet meer zo stabiel op mijn benen, 
weet u.” Diezelfde middag gaat er 
een vrijwilliger bij meneer langs en 
vervangt het kapotte lampje. Een 
klusje van nog geen half uur maar 
de opluchting en waardering van 
meneer is hartverwarmend. 

Dit soort vragen ontvangen wij bij 
BelFleur bijna dagelijks. Word jij 

blij van dit verhaal en zou jij ook 
bewoners in Rotterdam Centrum 
willen helpen bij iets wat hen zelf 
niet meer zo gemakkelijk afgaat?

Dan maak ik graag kennis met jou!
Bel mij, Linda de Winter (projectlei-
der BelFleur), op 06-13038467 of 
mail mij op ldwinter@wmoradar.nl. 
We maken een afspraak en bij een 
kopje koffie of thee bespreken we 
wat je zou willen en kunnen doen 
voor de bewoners. 

Elkaar niet zien 
maar toch een gesprek!
Kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten? Dan doen we dat toch 
gewoon via de telefoon! In maart en april hebben verschillende 
senioren elkaar ‘ontmoet’ tijdens een groepsgesprek aan de tele-
foon. Thuis vanuit de luie stoel belden zij een nummer en werden 
ze welkom geheten door gespreksleidster Irene van Wmo Radar. 
Er ontstonden gesprekken over vroeger en nu, kansen grijpen in 
het leven, het fijne van de lente en de kracht van humor. Bijzon-
der om op afstand zo toch met elkaar verbonden te zijn! Lijkt het 
u leuk om ook eens deel te nemen aan zo’n gesprek? 
Of ziet u een rol als gespreksleider wel zitten? Laat het weten! 
Meer informatie bij Irene van Binsbergen, 
tel. 06-82143044 of ivbinsbergen@wmoradar.nl

Maak meer vrienden 
bij Join us
Join us helpt jongeren die zich eenzaam voelen met het 
sluiten van vriendschap. In Nederland voelt 8% tussen de 12 
en 25 jaar zich vaak of altijd eenzaam. Deze jongeren weten 
niet hoe ze dat moeten veranderen. Join us brengt hier ver-
andering in door leeftijdsgenoten samen te brengen en hen 
sociaal sterker te maken.

Sociaal sterker 
worden
In mei zijn er drie extra 
groepen gestart, bo-
venop de drie bestaande 
groepen. Iedere twee 
weken ontmoet de 
groep elkaar. Er zijn 
allerlei activiteiten die 
de groep zelf kiest en or-
ganiseert, zoals  gamen, 
film, spelletjes of bui-
tenactiviteiten. Ervaren 
begeleiders stimuleren 
elk individu zijn sociale 
vaardigheden en zelf-
beeld te verbeteren.

Drempelvrees
”Ik vond het spannend 
om naar Join us te gaan. 
En ook een beetje raar!”, 
zegt Lisa (17 jaar). Ze 
vertelt: “Voordat ik naar 
Join us ging had ik wei-
nig vrienden, wist niet 
hoe ik dat moest aanpakken. Ik schaamde me een beetje om te gaan. 
Ik had toch niet echt een probleem? Gelukkig deed ik het wel! Ik voel 
me prettig in de groep en heb leuke vrienden waarmee ik afspreek, 
ook buiten Join us.”

Kom erbij. Join us!
Ben je nieuwsgierig naar Join us? Iedereen is van harte welkom! Join 
us is gratis en je meldt je aan via de website. Op www.join-us.nu vind 
je meer informatie en ervaringsverhalen van jongeren. 

Linda de Winter (projectleider BelFleur)

Huisbezoek 75+

Net als in 2020 organiseert wel-
zijnsorganisatie Wmo Radar huis-
bezoeken aan 75-plussers. Alle 
75-plussers krijgen eens per twee 
jaar een uitnodiging voor een be-
zoek aan huis. Het doel is te horen 
hoe het met hen gaat, wat eventu-
ele wensen zijn en mogelijkheden 
in de toekomst, zodat zij zo lang 
mogelijk prettig zelfstandig kunnen 
blijven wonen. De huisbezoeken 
worden gedaan door enthousi-
aste vrijwilligers die ondersteund 
worden door de seniorencoach van 
de wijk. Wanneer nodig zorgt de 
seniorencoach voor een vervolgaf-

spraak.Helaas konden we vanwege 
corona lang geen huisbezoeken af-
leggen. Telefonisch contact leverde 
ook mooie gesprekken op. Daar-
naast hebben we ouderen verrast 
met leuke attenties aan de deur, 
zoal tompouces met Koningsdag, 
vrijheidssoep op 5 mei, plantjes en 
iets lekkers rondom de feestdagen.  

Bent u 75-plusser? Dan krijgt u al 
een uitnodiging voor een huisbe-
zoek. Wilt u graag vaker dan eens 
per twee jaar een bezoekje van ons 
dan kan dat altijd! Neem contact 
op met: Cindy Vos, Seniorencoach 
Oude Westen, via 06-53 50 73 50 
of c.vos@wmoradar.nl.



Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn

Huisartsen Spreekuur volgens afspraak
Dhr. R.D. Castelijns       010 43 677 70
Dhr. J.J.G.W. Hipke / Mevr. C.S. Biesmeijer   010 43 632 65
Mevr. A.L.I. Korenhof / Mevr. P.I. van Marrewijk  010 43 692 41
Mevr. R. Dam-Weststrate / Mevr. E. Niers    010 43 619 75
Mevr. M.A. Visser / Dhr F.M. de Jong    010 43 655 30

Na 17.00 uur of in het weekend:
Huisartsenpost SFG, Kleiweg 500 Rotterdam    010 466 95 73

Fysiotherapeuten Behandeling volgens afspraak
Mevr. D.G. Bongrazio   010 43 621 27
Dhr. T.M. de Hoog    010 43 621 27
Mevr. S.M.A. Willemsen    010 43 621 27

Tandartsen Behandeling volgens afspraak
Dhr. I. Otaredian     010 43 621 76
Mevr. N. Tavakoli    010 43 621 76
Dhr S. Pedrood /Mevr. W.H. Yan    010 43 621 76
tandarts gespecialiseerd in Orthodontie:
Mevr. A. Prescu    010 43 621 76
tandarts gespecialiseerd in Kaakchirurgie:
Dhr. E. Emami    010 43 621 76

Bij pijnklachten van 17.00 uur of in het weekend 010 4552155 
Diëtiste en Pedicure Behandelingen volgens afspraak

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
www.gcmariastraat.nl

Daan Blij, sportcoach
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eerder schreven we voor de buurtkrant over 
de sloop en nieuwbouw van Odeon, 
hierbij weer een bericht met nieuws over 
de nieuwe woningen.

Hoe was het ook alweer
Toen we in 2019 begonnen met de verhuizingen 

was het plan om na de sloop een nieuw gebouw te 
bouwen samen met het Rotterdams Woongenoot-
schap. In dit gebouw zouden naast sociale 
huurwoningen die Woonstad Rotterdam zou 
gaan verhuren ook woningen komen voor 
het Rotterdams Woongenootschap. Zoals 
we al eerder schreven is dit experiment 
niet gelukt.

Nieuwe woningen
Op de locatie Odeon gaan wij nu zelf 
een gebouw maken met daarin 113 
huurwoningen. Er komen in het ge-
bouw woningen voor gezinnen en voor 
ouderen met verschillende huurprijzen. 
60 van de nieuwe woningen worden sociale 
huurwoningen, er komen 42 woningen in de 
middenhuur* en 11 duurdere vrije sector huur-
woningen. Daarnaast komt er ook een bedrijfsruimte in 
het gebouw voor bijvoorbeeld een kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf en Wijkgebouw
De gemeente Rotterdam heeft definitieve af-

spraken gemaakt over de koop van het pand 
waar het kinderdagverblijf in zat. Binnenkort 

zal Woonstad Rotterdam het beheer van 
het kinderdagverblijf en het voormalig 
wijkgebouw Odeon overnemen totdat de 
sloop gaat beginnen. Hierover worden op 
dit moment afspraken gemaakt met de 

gemeente Rotterdam.

Afspraken 
met bewoners
Zo’n 2 jaar geleden zijn wij 
begonnen met de verhuizing van 
de bewoners uit Odeon. In deze 2 jaar 
zijn bijna alle bewoners verhuisd. 
Voordat we in 2019 begonnen met de verhuizingen hebben 
we afspraken gemaakt met de bewonerswerkgroep Goud 

Dwars en de andere bewoners van Odeon. Eén van de 
afspraken was dat de sloop en nieuwbouw zeker 

door zou gaan en de bewoners niet voor niets 
moesten verhuizen. Een andere belangrijke 

afspraak is dat er een mogelijkheid is 
voor een aantal bewoners om een wo-
ning te krijgen in het nieuwe gebouw. 
Deze afspraak blijft natuurlijk gewoon 
staan. We gaan ook bekijken of we 
woningen nu kunnen gaan aanbie-
den aan de andere huishoudens die 
uit Odeon zijn verhuisd, of aan 

bewoners uit andere gebouwen die 
door projecten moeten verhuizen.

Planning
Na de zomer vertrekken de tijdelijke huurders 

uit het pand en gaan we beginnen met de 
voorbereidingen voor de sloop. Bij deze sloopvoor-
bereidingen gaan we bijvoorbeeld 
onderzoeken of er asbest in het 
gebouw zit. We gaan ook een 
‘Flora en Fauna’ onderzoek 
doen, waarbij een specia-
list kijkt of er vleermuizen 
of andere bijzondere die-
ren in het gebouw wo-
nen. Als de sloopvoorbe-
reidingen klaar zijn gaan 
we het gebouw begin 
volgend jaar slopen, kort 

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

Al

Nieuwbouw Odeon

                        daarna gaan we bouwen. Het nieuwe gebouw is 
waarschijnlijk in de herfst van 2023 klaar.

Vragen
Zijn er nog vragen over de plannen? Stuur dan 
een email naar odeon@woonstadrotterdam.nl of 
bel 010-4408800 en vraag naar Niels van Ham.

* Woningen in de middenhuur 
hebben een huurprijs tussen 
de €750 en €1050 
per maand 
(prijspeil 2021).
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Uiterlijk in 2050 moeten alle wonin-
gen in Nederland van het aardgas 
af zijn. We zeggen dag tegen aard-
gas omdat aardgas bij verbranding 
CO2 voortbrengt en dat is schade-
lijk voor het klimaat. Het zorgt voor 
de opwarming van de aarde met 
alle gevolgen van dien.
2050 lijkt nog ver weg, maar wist u 
dat er in onze buurwijk Bospolder/
Tussendijken al voorbereidingen 
worden getroffen om binnen een 
jaar een deel van de woningen op 
een warmtenet aan te sluiten? Ook 
bij de Nieuwe Binnenweg en het 
Weena is deze manier van verwar-
men al aanwezig. In Rotterdam is 

de opgave om voor 2050 263.000 
aardgasaansluitingen af te kop-
pelen.

Wat betekent 
‘van het aardgas afgaan’?
Als een huis van het gas afgaat, 
moet er iets anders komen voor 
de verwarming van huis en water. 
Dit kan bijvoorbeeld Stadsverwar-
ming zijn: warmte die door de 
afvalverbranding of de industrie 
wordt opgewekt. Deze restwarmte 
wordt via buizen naar de wonin-
gen afgevoerd. Dat is (voorlopig 
nog) de goedkoopste manier. Een 

andere manier van verwarmen 
is een warmtepomp installeren. 
Koken zonder gas betekent dat er 
voortaan elektrisch wordt gekookt, 
bijvoorbeeld met inductieplaten.

Wat gebeurt er in 
het Oude Westen?
Bij ons in de wijk is Woonstad 
bezig om een paar portieken in de 
Josephstraat van het gas af te halen. 
Ook zijn er in de wijk eigenaar-
bewoners die een eigen aanpak 
hebben gekozen. Het nieuwe 
college zal in 2022 bekend maken 
welke wijken volgend jaar van het 
aardgas afgaan.
Hoewel we dus nog niet precies 
weten wanneer het Oude Westen 
aan de beurt is, kunt u zich toch 
al voorbereiden. Enkele bewoners 
zijn vanuit de werkgroep Duurzaam 
van de Aktiegroep gestart om 
activiteiten te organiseren met als 
doel de wijk(bewoners) goed voor 
te bereiden op een overstap naar 
aardgasvrij. De werkgroep wil ant-
woord geven op vragen, ideeën en 
voorstellen die bewoners in de wijk 
hebben. Vragen als “Wat gaat me 
dat kosten? of ‘Als mijn gasfornuis 

Tulipa ‘La Courtine’ 
in de Doorbraak.

        Bloeitijd: mei
Aantal verspreid: 
100 stuks

Camassia leichtlinii 
‘Caerulea’ in de 
Bloemkwekersstraat.

        Bloeitijd: mei - juni 

Aantal verspreid: 
500 stuks

Narcissus triandrus 
‘Thalia’ in de 
Akeleistraat.

        Bloeitijd: april - mei 

Aantal verspreid: 
250 stuks

Tulipa ‘Sylvestris’ 

Tuin de Bajonet

        Bloeitijd: mei

Aantal verspreid: 
100 stuks

Prachtige bollen

Tulipa ‘Purple Prince’
in de Tuinderstraat.

        Bloeitijd: april
Aantal verspreid: 
250 stuks

Wat zijn ze mooi!
Afgelopen najaar zijn wij (met dank aan de Gebiedscommissie) 
de wijk ingegaan voor een buurt-bollen-tour en hebben wij 15.000 
bollen uitgedeeld die de grond in zijn gegaan! We hebben uitgepakt 
met prachtige soorten zoals de botanische narcis, heel veel kleuren 
tulpen, de keizerskroon, camassia, sieruien, blauwe druifjes en nog 
veel meer. Zoveel kleuren en prachtige bloemen, daar word je toch 
vrolijk van! Hierboven delen we een paar toppers.
Je kunt de bollen in de grond houden, dan kunnen ze volgend 
jaar weer opkomen. We ontvingen veel foto’s uit de wijk en 
hebben zelf ook veel foto’s gemaakt die we in een beeldverslag 
samengevoegd hebben met informatie over de bollen. 
De PDF is op te vragen bij petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Dag Aardgas

nu kapot gaat, moet ik dan een 
elektrisch fornuis kopen?” 

Bijeenkomsten over aardgas-
vrij en energiezuinig wonen
Na de zomer organiseert de werk-
groep bijeenkomsten, niet alleen 
over de overstap naar aardgasvrij 
maar bijvoorbeeld ook over het 
isoleren van je huis. Er zijn ook 

energiecoaches die u kunnen hel-
pen om de energierekening omlaag 
te brengen. Heeft u interesse om 
mee te doen? Of wilt u ervaringen 
en/of kennis delen? We  horen het 
graag, via Els Desmet els.desmet@
xs4all.nl of Petra van den Berg bij 
de Aktiegroep. Zij is van dinsdag 
t/m donderdag aanwezig in de 
buurtwinkel.
 

Stijging van de 
huizenprijzen
In de eerste drie maanden van 
2021 is de gemiddelde verkoop-
prijs van koopwoningen gestegen. 
Makelaarsvereniging NVM no-
teerde een landelijke prijsstijging 
van bijna 15% ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. In Rot-
terdam ligt deze stijging nog iets 
hoger (16%).

Volgens Arthur ter Braak van 88 
Makelaars aan de West-Kruiskade 
wordt de stijging veroorzaakt door 
de krapte op de woningmarkt. Er 
is veel meer vraag dan aanbod, 
waardoor de prijzen stijgen. Ook 
wordt er veel overboden op wo-
ningen. Men kan een hypotheek 
krijgen tot aan de taxatiewaarde 
van een woning, en moet daar-
naast eigen spaargeld inleggen. Ter 
Braak geeft aan dat het belangrijk 
is om je voorafgaand aan een bod 
goed te laten informeren. ‘’Soms is 
de vraagprijs te hoog ingezet door 
de verkoopmakelaar. Ik zou kopers 
niet aanraden om standaard 10% 
te overbieden.”

Wereldwijd probleem
De problemen op de huizenmarkt 
sluimeren al jaren – en niet alleen 
in Nederland. In februari 2020 
organiseerde de Aktiegroep Oude 
Westen hier al een film- en debat-

avond over in de Leeszaal. De docu-
mentaire Push werd getoond, die 
laat zien dat in allerlei grote steden 
in de wereld beleggers investeren 
in vastgoed waardoor 
er minder beschikbaar 
is voor particulieren. 
In de Leeszaal werd 
gesproken over deze 
prijsopdrijving door 
beleggers en manie-
ren om de huur- en 
koopwoningen in het 
Oude Westen en in 
Rotterdam als geheel 
betaalbaar te houden.

Oude Westen
Dit jaar is de stijging niet stopge-
zet. Integendeel, de prijzen wor-
den steeds extremer - ook in het 
Oude Westen. Waar in mei vorig 
jaar 4054 euro werd betaald per 
vierkante meter, is dit in mei 2021 
gestegen naar 5052 euro. Voor een 
huis van 100 m2 in het Oude Wes-
ten betaal je dus een ton meer dan 
een jaar geleden. Daarmee stijgen 
de prijzen in onze wijk harder dan 
het landelijk gemiddelde.

Als koper moet je er snel bij zijn: 
in het Oude Westen staat een 
woning gemiddeld maar zo’n 15 
dagen te koop. Dat merkt ook Ter 
Braak: “Vroeger verkocht men eerst 
zijn eigen huis, en kocht dan pas 
een nieuw huis. Dat is veranderd. 
Mensen kiezen ervoor om eerst aan 

te kopen dan pas verkopen omdat 
ze weten dat dit vrijwel altijd lukt 
en hier maar een korte tijd voor 
nodig is.” 

Huurprijzen in de wijk
Niet alleen de prijzen van koopwo-
ningen in het Oude Westen nemen 
toe, ook de huurprijzen worden 
steeds hoger. Het CBS berekende 
in november dat in Rotterdam de 
huren met 4,1 procent omhoog 
gingen, de hoogste stijging in de 
afgelopen zes jaar. Deze stijgingen 
zijn te wijten aan inflatie en aan 
bewonerswissel. Wanneer er nieuwe 
huurders in een woning komen, 
verhogen woningcorporaties en 
particuliere verhuurders de huur. 
Om wonen in het Oude Westen (en 
de rest van de stad) weer betaal-
baar te maken, moet er dus iets 
gebeuren door de gemeente, par-
ticuliere verhuurders en wooncor-
poraties. Recht op de stad is daar al 
mee bezig, zie pagina 7.

Sinds 1 juli 2020 liggen er 
zonnepanelen op het dak van 
de Batavier en die zijn volop 
stroom aan het opwekken. 
Bewoners konden paneelde-
len kopen of, wanneer zij een 
smalle beurs hadden, voorge-
schoten krijgen via een instel-
ling. Wat leveren die zonne-
panelen op? 

Lagere energierekening 
en -belasting
De bewoner heeft 6 paneeldelen 
gekocht voor 1200,- en had een 
energieverbruik van 1298 kWh per 
jaar. De rekening bij Eneco ging 
van 177,- naar 166,- per maand 
bij Greenchoice. Dat leverde een 
besparing op van 1132,- per jaar. 
Daarnaast kreeg deze bewoner 
door de verminderde energie-
belasting 155,- terug (berekend 

over 6 maanden). Omgerekend op 
jaarbasis scheelt dat volgend jaar 
1242,- aan energiekosten. Het geld 
op de bankrekening laten staan had 
0,01% opgeleverd. De koper is zeer 
tevreden.

De bewoner met de smalle beurs 
heeft 4 paneeldelen verkregen en 
heeft niets hoeven betalen. Deze 
bewoner had een verbruik van 1025 
KWh per jaar. De rekening bij Es-
sent ging van 146,- per maand naar 
140,- bij Greenchoice, een besparing 
van 172,- per jaar. Ook deze bewo-
ner krijgt energiebelasting terug en 
betaalt daarmee het voorschot aan 
de instelling terug.  

Beiden benadrukken dat ze heel blij 
zijn met het voordeel, ze zelf nog 
zuiniger met energie omgaan, maar 
vooral blij zijn dat ze meewerken aan 

het verbeteren van het leefklimaat 
door schone energie.

De zonnepanelen worden 
goed in de gaten gehouden
In februari met stralende zon heeft 
een vrijwilliger gezien dat er geen 
opbrengst was van het dak. Wat 
bleek? Er lag sneeuw op het dak! 
Dat heeft hij er toen zelf afge-
schept en daarna deed het dak 
weer wat het moest doen: 
energie opwekken.

Ook een zonnepaneel?
Voorlopig is er nog geen nieuw 
dak beschikbaar, maar daar wordt 
wel aan gewerkt. 

Wilt u ook energie besparen, maak 
dan een afspraak met één van onze 
energiecoaches bij de Aktiegroep 
(tel. 010-4361700, vraag naar 
Petra van den Berg).  

Opbrengst zonnepanelen op het dak van de Batavier
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Van oorsprong was er alleen 
Moederdag, geïntroduceerd in 
Amerika in 1907. Een dame uit 
Washington wilde ook graag een 
gelegenheid om haar vader te 
eren. Sinds 19 juni 1910 is Vader-
dag een feit.

In Nederland vieren we Moeder-
dag sinds 1925 en Vaderdag pas 
sinds 1937, destijds nog in okto-
ber. Inmiddels vieren we Vaderdag 
altijd op de derde zondag van 
juni. Dit jaar is dat op 20 juni. Va-
derdag is een internationaal feest, 
maar het wordt niet in elk land op 
dezelfde dag gevierd.

De naam Vaderdag komt 
oorspronkelijk uit het Christendom 
en wordt ook wel het feest van 
Sint Jozef genoemd. Sint Jozef was 
de peetvader van Jezus Christus 
en zijn naam wordt ook gevierd 
op een naamdag in onder andere 
Polen en Canada. Op deze dag 
mogen alle Jozefs, Josephine’s 
enzovoorts hun naam vieren!

Vaderdag

Feest van de maand 
Iedere maand lichten we een feest uit dat in de wijk gevierd 
wordt. Deze maand is dat Vaderdag. Ashley en Olivia vertel-
len over het feest en wat dat voor hen betekent.

Ashley (17 jaar) 
over Vaderdag
“Wij doen thuis niet echt aan 
vaderdag. Mijn vader vindt dat 
onzin: je zou iedere dag aan je 
vader kunnen denken en niet 
maar één dag in het jaar. Vroeger, 
toen ik nog op de lagere school 
zat, maakten we altijd iets met 
een foto, zoals een placemat. Ik 
geef mijn vader nu ook wel iets, 
maar ik weet nog niet wat. Het 
zal wel iets worden met een foto. 
De relatie met mijn vader veran-
dert nu ik ouder ben: ik heb nu 
mijn eigen leven en mijn vader 
neemt een andere plaats in dan 
toen ik klein was.”

Olivia (6 jaar) 
over Vaderdag
“Ik vind het leuk om vaderdag 
te vieren. We gaan dan heel veel 
dingen aan papa geven. Op 
school gaan we knutsels maken. 
Dat vind ik leuk want ik hou van 
knutselen. Mijn zusje gaat ook 
iets maken. We gaan papa ver-
rassen. Ik denk dat papa dat leuk 
vindt.

Ashley, Olivia en Marianne

Recht op de Stad

Niemand kan er 
meer omheen
Bewonersgroepen en andere be-
trokken Rotterdammers bundelden 
hun krachten en dat helpt. Het is 
Recht op de Stad in drie maanden 
tijd gelukt om een einde te maken 
aan de vanzelfsprekendheid waar-
mee in Rotterdam sociale huur-
woningen weggesloopt en weg-
gerenoveerd worden. Bewoners 
hebben een gezicht gekregen; nu 
nog bescherming en zeggenschap.

Woningcorporatie Vestia is toch be-
gonnen met de sloop van de Twee-
bosbuurt in de Afrikaanderwijk. Dat 
is een drama voor de bewoners 
die jarenlang voor het behoud 
van hun nog goede woningen 
hebben gestreden. Tegelijkertijd 
maakten hun acties en de indruk-
wekkende afscheidsdag die Recht 
op de Stad organiseerde voor veel 
mensen duidelijk wat er mis is met 
het Rotterdamse woonbeleid. De 
berekeningen van het aanbod en 
de vraag naar sociale- en midden-
huurwoningen kloppen niet. Het 
totale gebrek aan zeggenschap van 
bewoners over de toekomst van 
hun buurt is in strijd met nationale 
en internationale grondrechten. 

worden teruggebouwd. De cijfers 
spreken hem tegen, voor 1300 
betaalbare woningen komen er 250 
terug. Maar het is veelzeggend dat 
hij zich genoodzaakt voelt om zulke 
(foute) uitspraken te doen. 

Intussen maakt de gemeente plan-
nen om de gebiedscommissies 
te vervangen door 34 wijkraden. 
Of dat een verbetering is, hangt 
af van de zeggenschap van deze 
wijkraden. Recht op de Stad doet 
er alles aan om het terrein waarop 
deze wijkraden iets te zeggen 
krijgen te verbreden naar wonen en 
wijkvoorzieningen. Het is hoopvol 
dat voor wethouder Vermeij de 
projectorganisatie van ambtenaren 
en bewoners tijdens de stadsver-
nieuwing een inspirerend voorbeeld 
is. Een andere positieve ontwikke-
ling is de oprichting van een soort 
Recht op de Stad in Amsterdam 
en het voornemen van Rotterdam 
en Amsterdam om met elkaar af te 
stemmen, ook richting landelijk en 
Europees woningbeleid. 

Lees ‘Het betere plan voor wonen 
in Rotterdam’, nieuws en achter-
grondartikelen op: www.rechtop-
destad.nl
Joke van der Zwaard  

Het vervangen van bewoners met 
lage inkomens door bewoners met 
hogere inkomens is vernederend en 
helpt de bewoners en de stad geen 
stap vooruit.   

De politieke partijen die tot voor 
kort rotsvast achter de Rotterdamse 
Woonvisie bleven staan, bewegen 
nu mee in de richting van een soci-
aler en rechtvaardiger woonbeleid. 
PvdA en GroenLinks willen aan-
komend jaar al bijsturen. D’66 zal 
richting de verkiezingen een andere 
koers volgen. En VVD en CU/SGP 
willen het beleid opnieuw toetsen. 
Wethouder Kurvers probeert mooi 
weer te spelen door te beweren dat 
er in sloopprojecten als de Pompen-
burg aan de Coolsingel een aan-
zienlijk aantal sociale huurwoningen 

Praat op 16 juni in 
de Leeszaal mee over 
rondkomen van weinig geld
Het is in het Oude Westen 
voor veel mensen een hele 
kunst om rond te komen met 
weinig geld. De ene maand 
lukt het net wél om rond te 
komen, de andere maand net 
niet. Telkens weer spannend. 
En als het niet goed gaat 
met je geldzaken, dan heb 
je grote problemen. Zie daar 
maar eens uit te komen als 
niemand even met je meekijkt. 
Leven met weinig geld of met 
schulden voelt als op een smal 
randje lopen.

Praten over deze dingen doe 
je liever niet, het gaat de 
anderen niks aan. Maar zo 
denken je buren misschien 
ook. Door er niet over te pra-
ten kan het soms alleen maar 
moeilijker worden voor jou en 
je gezin. 

Op woensdag 16 juni van-
af 19.30 tot hooguit 21.00 
uur willen we in De Leeszaal 
toch graag horen hoe jij het 
fikst om ‘rond te komen van 

weinig geld’. Nú is je kans om 
erover te praten met anderen 
die misschien wel handige tips 
hebben. 

Als je komt krijg je koffie of 
thee van ons, maar vooral ook 
een toetje. Want het tijdstip 
van de bijeenkomst is vlak na 
het avondeten.

Als je wilt komen, bel dan 
even Bart van het Wijkpasto-
raat (06 43887737) of kom 
gewoon naar de Leeszaal.

Praat mee! 
Nú is je kans!

Bart Starreveld – Wijkpastoraat 
Rotterdam West ‘De Union’
Natalie Dupon 
– Aktiegroep Het Oude Westen
Amina Ali Hussen 
– Krachtvrouwen Oude Westen
Ralf Bormans
 – Gemeente Rotterdam
Veerle De Meyer
 – Wmo radar 

Onzekerheid 
en stress bij 
ondernemers 
Oude Westen
De meeste ondernemers in het 
Oude Westen hebben er sinds 
de coronacrisis hun handen vol 
aan om te overleven. De situatie 
is benauwd en zij snakken naar 
meer versoepeling. Er zijn en-
kele branches die goed lijken te 
draaien, waaronder levensmid-
delen en voedsel.” Dat zegt Len-
nard de Vlieger, winkelstraatma-
nager in ons gebied. Vooral de 
horeca en de modewinkels zitten 
momenteel in zwaar weer.

“In het begin van de crisis hebben we 
gemeten wat de impact was op de 
ondernemers op dat moment: velen 
doken in de rode cijfers. Er waren 
toen nog geen steunregelingen, maar 
wel lopende kosten. Sinds dat mo-
ment leven de ondernemers in het 
Oude Westen in constante onzeker-
heid”, aldus Lennard.

Continu rekeningen
Als je een winkel of ander bedrijf hebt, 
dan zijn er altijd wel rekeningen te be-
talen. Vanwege de coronamaatrege-
len wordt het geld om die rekeningen 
te betalen nu niet verdiend. Daardoor 
vragen veel ondernemers met goede 
hoop uitstel van betaling aan bij hun 
toeleveranciers, maar dan zitten die 
toeleveranciers weer klem. Inmiddels 
zijn de regels wat versoepeld, maar 
lange tijd was ondernemen bijna 

onmogelijk. “Met een horecazaak waar 
geen klanten naar binnen mogen en 
een terras-sluitingstijd van 18.00 uur 
kun je niet voldoende verdienen om je 
zaak draaiende te houden. Inmiddels 
mag het terras tot 20.00 uur open, 
maar normaal gesproken is je bakplaat 
tegen die tijd net warm, dus er blijft 
weinig bewegingsruimte over”, vertelt 
Lennard.

Als winkels hun werknemers niet meer 
kunnen betalen, dan kunnen ze steun 
krijgen van de overheid (de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkbehoud (NOW), de Tegemoetko-
ming Vaste Lasten (TVL) en de Tijde-
lijke Overbruggingsregeling Zelfstan-
dig Ondernemers (Tozo). Lennard: 
“Alle regelingen zijn zeer gewenst en 
maken het mogelijk dat bedrijven net 
voldoende lucht hebben om te over-
leven. Toch is het leven erg zwaar en 
stressvol als je financiële zekerheid van 
persconferenties afhangt. Een groeiend 
probleem is nu de vooruitgeschoven 
belastingschuld (zoals loonbelasting). 
Voorlopig is hier uitstel van beta-
ling voor, maar ondertussen worden 
spaarrekeningen kleiner omdat onder-
nemers ook vaste lasten in hun privéle-

ven moeten betalen. Versoepeling van 
de maatregelen is hard nodig.”

Onzekerheid blijft 
Al met al hebben ondernemers het 
zwaar. Sommigen verdienen helemaal 
geen geld, anderen moeten wat ze 
verdienen weer verrekenen met de 
steun. Sommigen bouwen schulden 
op, want niet alles kan betaald wor-
den van de hulpmaatregelen. Mode-
winkels zitten met een oude collectie, 
of een collectie die niet in het seizoen 
past. Ook zijn er flinke littekens ont-
staan door het coronavirus. Zo heeft 
de West-Kruiskade een icoon verloren 
aan het virus: Fred Fitz-James van de 
‘Kulturu Shop’ zette zich altijd in voor 
de straat. Nu moet de straat zonder 
hem verder.

De economie en alle ondernemers 
hebben onze hulp hard nodig! Pro-
beer rechtstreeks te bestellen bij uw 
favoriete of bij een nog onbekende 
zaak. Houd u ook voor de onder-
nemers aan de coronaregels. Shop 
lokaal en durf wat vaker buiten de 
deur te eten. Zo kunnen we hopelijk 
weer langzaam terug naar het ‘oude 
normaal’.

Lennard de Vlieger
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MISDAAD 
EN STRAF, 
DOSTOJEVSKI
Fjodor Michajlovitsj 
Dostojevski (1821-1881) 
is één van de bekendste 
Russische romanschrijvers 
en één van de grondleg-
gers van het realisme. Hij 
liet een omvangrijk oeu-
vre achter. In 1849 werd 
hij gearresteerd, omdat 
hij aanwezig was bij een 
bijeenkomst van het opko-
mend socialisme. Hij wordt 
veroordeeld tot de dood. 
Net voor het moment van 
executie krijgt hij gratie 
en in plaats van de dood-

straf vier jaar dwangarbeid 
in Siberië. Een aantal van 
zijn boeken getuigt van de 
verschrikkingen die hij in de 
werkkampen meemaakte, 
waaronder zijn meester-
werk Misdaad en straf. Het 
behoort tot een van de beste 
boeken in de wereldlitera-
tuur. 

In ‘Misdaad en straf’ waant 
de hoofdpersoon, Raskolni-
kov (23 jaar), zichzelf een 
soort übermensch, verhe-
ven boven alle conventies 
en waarden. Hij zou zelfs 
boven de wet staan. Hij is 
een student rechten in St. 
Petersburg in de tsaristi-
sche periode. Hij studeert 
en woont in een pension, 
dankzij het geld dat zijn 
moeder en zus hem sturen. 
Maar plots ontvangt hij 

geen geld meer en ook geen 
brieven. Hij kan zijn huur 
niet meer betalen en heeft 
bijna geen geld meer om te 
eten. De pension-eigenares 
dreigt hem aan te geven 
voor achterstallige betaling. 
Hij verpandt zijn spullen bij 
een woekeraar voor een zeer 
lage vergoeding. Langza-
merhand ontstaat er bij hem 
haat tegenover de woeke-
raar. Zij wordt het symbool 
voor al het kwaad, armoede 
en onrecht. Hij beraamt een 
moord op haar.

Het in 1866 geschreven 
boek geeft feilloos de tijds-
geest weer, die draait om 
de klassenstrijd. Het is de 
periode waar het socialisme 
opkomt. Het boek behan-
delt thema’s die universeel 
en tijdloos zijn. Wanneer 

is iemand goed of slecht? 
Begaat een slecht persoon 
alleen slechte daden en een 
goed persoon alleen goede 
daden? Maar het boek gaat 
ook in op het kapitalistisch 
systeem, waarin geld bepaalt 
hoe je leeft.

In het verhaal van Raskolni-
kov gaat Dostojevski in op 
de moord op de woekeraar. 
Zij wordt beschouwd als de 
microbe van de samenle-
ving, die teert op de armoe-
de van het volk dankzij het 
kapitalistisch systeem. Tij-
dens de moord komt echter 
ook de zus van de woekeraar 
binnen, een onschuldige 
vrouw. Hij vermoord haar 
ook, om geen getuigen te 
hebben. Kan je leven met 
twee moorden op je gewe-
ten? Wat is het geweten? 

Verdient een woekeraar 
schuldgevoelens? Hij heeft 
wel wroeging over haar zus, 
de wasvrouw, maar niet 
over de woekeraar.  Hij kan 
na de moord niet zo maar 
doorleven. Hij is in eerste 
instantie paranoia. Hij ver-
denkt de mensen om zich 
heen. Is de politie hem op 
het spoor? Zal hij opgepakt 
worden? Hij kan slecht 
slapen en is snel boos. Heeft 
hij getuigen en bewijzen 
achtergelaten? Kan hij leven 
met zijn geweten? Mag je je 
verzetten tegen een sys-
teem en hoe?

Het boek ‘Misdaad en straf’ 
is een opeenstapeling van 
gebeurtenissen in het leven 
van Raskolnikov na de 
moord op de twee vrou-
wen. Het is een zoektocht 

Lid worden is en blijft gratis. De 
eerste keer wel even je vader of 
moeder of bijvoorbeeld opa of 
oma meenemen. Dan schrijven 
we je in en zit je nooit meer 
zonder een fijn boek.. Gaffelstraat 1-3, 3014 RA Rotterdam  

jeugdbiebwest@gmail.com

Jeugdbieb West is   open op maandag van 15:00-17:00 uur,
op woensdag van 13:00-16:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur 
 

HALLO KINDEREN UIT DE BUURT,
Wil je lezen maar je weet 
niet wat? Deze boeken zijn 
bij ons een groot succes. 
Misschien vind jij ze ook leuk?

TIP-TOP 5 van meest gelezen boeken bij de jeugdbieb:
1. De Waanzinnige Boomhut
2. Leven van een Loser 
3. Niek de Groot
4. Julius Zebra
5. Dol�e Weerwol�e

En het zijn toevallig ook allemaal series. Er staan veel delen 
van bij ons in de kast en je kunt ze gewoon lenen.

Volg ons op 
Facebook: 
Jeugdbieb West

Herenplaats Romano Aminta

Romano Aminta is een van 
de kunstenaars die werken bij 
Galerie Atelier Herenplaats. Ge-
heel afgezonderd in zijn eigen 
leefwereld met koptelefoon 
op en mobiel bij de hand zijn 

Galerie Atelier Herenplaats, Schietbaanstraat 1, 3014 ZT Rotterdam • www.herenplaats.nl

games de grootste inspiratiebron 
van Romano. Volledig geconcen-
treerd op het witte papier en de 
kleurrijke potloden ontstaat er voor 
de kijker een compleet nieuwe fan-
tasiewereld. Een wereld die bevolkt 

is door vreemde wezens met 
boze ogen en scherpe tanden, 
dezelfde die ook in de games 
opdoemen. Het is stripachtig 
werk, met angstige taferelen 
en vreemde, mystieke figuren. 
Intens werk dat een onuitwis-
bare indruk maakt. Hij bereidt 
momenteel samen met andere 
kunstenaars een nieuwe ten-
toonstelling voor.

“Ik vind karakters geweldig om 
na te tekenen maar wilde het 
zelf bedenken en tekenen. Toen 
dat lukte had ik ook inspiratie 
om een eigen serie te maken. 
Verschillende verhalen, karak-
ters, wereld, drama; echt een 
eigen serie. Ik maak mijn karak-
ters, ik maak een verhaal. That’s 
it. Ik had niet door dat het een 
grote emotionele waarde zou 
worden, dat die karakters er 
voor me zouden zijn. Ik had me 
nooit gerealiseerd hoeveel het 
voor mij betekende toen het 
klaar was.”

Kalender
Donderdag 24 juni | 19:30-21:30 uur. 
Thuis bij de Aktiegroep 
Bij mooi weer in het Wijkpark, anders in de Leeszaal.

18-25 juni 
Week van het Wijkpark Allerlei activiteiten in het park, 
zie de voorpagina. 

Vrijdag 25 juni | 11:00-15:30 uur 
Pop-up Milieupark in het Wijkpark 

Elke vrijdag | 11:00-12:00 uur. 
Wandeluurtje Vertrek vanuit de Wijktuin (achterin het Wijk-
park), meewandelen is gratis! Meer info: wilma.kruger@gmail.com 
of bel naar Aktiegroep Oude Westen: 010-4361700.

ZATERDAG 3 JULI, 13.00-17.00 UUR

MUZIEK: LEVENSLIEDEREN 
IN ELF MOEDERTALEN: 
SINGPHONY

LOUIS WINDZAK

DANA ALEXE

ADAM WARRAK

VICTOR JARZAGARAY & LOUISE DE LUNE

LICO LEE

LIZETE DA CRUZ & NANDO SILVA,

HARIS SEFER,

GHIRMAY BEREKET

PIERRE VAN DUIJL

BEGELEIDINGSORKEST: 

DE DOPEGEZINDE GEMEENTE.

13.30-14.30 EN 15.30-16.30

ORGANISATIE  : ATELIER/GALERIE HERENPLAATS, BART ISINGS, 

DRESS FOR SUCCESS, INVALID ATELIER, LEESZAAL ROTTERDAM WEST, 

OMI, PRINTROOM, STICHTING VOORUIT IN DE SAMENLEVING

MODESHOW VAN 
DRESS FOR SUCCESS
13.00-13.30, 15.00-15.30 

EN 16.30-17.00

KINDERACTIVITEITEN

WORKSHOPS:
1. PLEININRICHTING 

(‘GROENE VINGERS’)

2. MOEDERTAAL/

BEELDVERHAAL 

(ULUFER ÇELIK 

& ALAA ABU ASAD)

14.30-15.30

BUITENATELIER/MARKTKRAAM:
KUNST VAN HERENPLAATS 

OP T-SHIRTS GESTIKT.

13.00-13.30 EN 16.30-17.00

langs vragen over schuld en boete. 
Het houdt ons een spiegel voor. Wat 
zouden jij en ik doen in zijn geval?

Serpil Karisli


