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Vrijwilligers gezocht
Duimdrop Adrianakids zoekt voor donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur
vrijwilligers die mee willen helpen bij het beheren van de duimdrop container en
de speelgoeduitleen. Coördinator Adrianakids Souad Hatrach, Tel. 06-33984027

Gezocht: een achterkant-schrijver (m/v)

Wijkfeest 2014. Voor het eerst in de geschiedenis van de Oude Westen Zeskamp eindigden
twee teams op de eerste plaats: Laurens Antonius Binnenweg en Leeuwenhoek 2 (het team van
stagiaires en vrijwilligers). Dòor kop of munt te gooien werd er beslist dat de Leeuwenhoek de beker
het eerste half jaar mee mag nemen. Hierna verhuist de wisselbeker naar de prijzenkast van Laurens
Antonius.

Op de achterkant van deze Buurtkrant staat de negende en laatste aflevering
van een Rondje Groen in het Oude Westen. Het is Anna Penta gelukt om negen
keer vanuit een andere invalshoek een verhaal over het groen in onze wijk te
schrijven. Vanaf oktober is de pagina voor een af te spreken periode beschikbaar
voor een schrijver/illustrator/fotograaf (één mens of een groepje) met een eigen
thema en een eigenzinnige kijk op de mensen en dingen in de wijk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: Joke van der Zwaard: 06 17212869,
boeket@antenna.nl.

Facelift te strak voor het Oude Westen
‘Het Oude Westen krijgt smoel’
is de kop van de informatiekrant
van Woonstad over hun recente
projecten in deze wijk. Had het
Oude Westen dan nog geen gezicht? Dat dachten we toch wel.
Een gezicht waar je een rijk en
afwisselend leven met ups en downs
van af kunt lezen. Lachrimpels, een
zorgenfronsje, wat overblijfselen van
jeugdpuistjes, een wratje met een
alsmaar terugkomende eigenwijze
heksenhaar, kritische ogen, een brutale mond en zachte zoenwangen.
Een karakteristiek getekend gezicht
dat, afhankelijk van de lichtinval en
het perspectief, er heel verschillend
uit kan zien. Voor ouwe getrouwe
bewoners is het de wijk die ze
voortdurend hebben zien veranderen en die toch ook op een bepaalde
manier hetzelfde bleef: een wijk met
vertrouwde vreemden. Voor Chinese nieuwkomers uit de hele stad is
het de plek waar ze de Nederlandse
taal kunnen leren. Door de nauwe
koker van een veiligheidsmonitor
gezien was het een problematische
plek, daarna wat minder maar nu
weer wat meer. Voor zwerfkatten is
het de wijk waar altijd wel iemand
een bakje eten buiten zet. Voor
meeuwen is het Oude Westen een
multiculturele supermarkt. Voor de

groenliefhebber is het een stenige
wijk met onverwachte en verborgen
pareltjes. Voor de uitgaander en
de straatvoetballer is het een rijk
gevulde snoepwinkel en voor de
rollateur en naaldhakker is het een
struikelwijkje. Voor elk kapsel is er
een kapsalon, voor elk budget een
bakker en dames met schoenmaat
45 kunnen er ook terecht. Een wijk
waar je op straat van talloze soorten
talen en afhaalmaaltijden iets
kunt oppikken. Een wijk met een
geschiedenis die veel verder terug
gaat dan de nulmeting in de laatste
beleidsnota van de woningcorporatie, de tijdelijke welzijnsinstelling of
de zoveelste nieuwe gemeentelijke
instantie.
Zo’n wijk wordt alleen maar lelijker
door een standaard facelift die alle
wijken op elkaar doet lijken en die
lonkt naar een nominatie tot bakfietswijk. Een facelift is iets voor vergane-glorie-b-filmsterren en foute
politici als Berlusconi en Poetin. Gezichten zonder uitdrukking met een
enge grimasglimlach. Door nieuwe
huizen en bewoners te introduceren
als het gewenste nieuwe gezicht
van de wijk, creëer je afstand tussen oude en nieuwe bewoners.
Gewaardeerde wijken zijn gastvrije

wijken. Zoals een facelift verslapt
en vergrauwt, zo verliezen straten
en pleinen die zonder overleg met
bewoners opgeknapt en vergroend
worden al snel hun glans. De enige
oplossing is dan een nieuwe facelift,
want de eigen herstelkracht is eruit
getrokken. Bewoners zijn betrokken
en nemen zelf initiatieven, staat ook
in de informatiekrant. Hier en daar
doet Woonstad echt zijn best om samen met bewoners iets te ontwikkelen. Ook op dat mininiveau zit het
ideaalplaatje van een gladgestreken
leeftijdloze middenklassewijk in de
weg. Dan krijgt de Bajonettuin toch
niet de poort die past bij de sfeer
en kwaliteit die daar met omwonenden wordt opgebouwd. Gewone
mensen en wijken gaan stralen als
je van ze houdt en waardeert zoals
ze zijn en niet zoals ze volgens jou
zouden moeten zijn. Door hun hart
te winnen, win je ook hun hoofd
en hun handen en die heb je hard
nodig om de bijzondere kwaliteiten
van het Oude Westen
te behouden en
verder te
ontwikkelen.

De eerste ronde van € 10.000 is gestart. Als het goed is, heeft iedereen cheques van
Woonstad in de brievenbus gevonden. Door cheques bij elkaar te leggen, kunt u met
uw buren, vrienden, ouders en leerlingen van de school, vrijwilligers van de speeltuin,
buurtwinkel of … een leuk plan voor uzelf en de wijk realiseren.
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Aoxue
Chen
In de Leeszaal wordt aan alle
vrijwilligers gevraagd wat ze zelf
graag zouden willen (bij)leren.
Vervolgens wordt gekeken of er
in of rondom de Leeszaal mensen
zijn die daarbij kunnen helpen.
Toen een paar Surinaamse en
Antilliaanse vrijwilligers zeiden
dat ze Chinees wilden leren,
wezen alle Chinese vrijwilligers
naar Aoxue Chen. Zij is een echte
taaldocente, zeiden ze, dat deed
ze al in China en hier geeft ze
op zaterdag les op de Chinese
school (Danhue Culture Education
Centre). Op de vraag of ze ook in
de Leeszaal aan een groepje les
wil geven, zei ze onmiddellijk ja.
Dat doet ze nu elke woensdagmiddag. Op de vraag wat zij zelf
graag zou willen leren, zei ze:
Nederlands. Dus op andere middagen krijgen zij, haar man en
nog een paar Chinese vrijwilligers
Nederlandse les van vrijwilligster
Lena en van Frank, voormalig
architect en vaste bezoeker van
de Leeszaal die zijn veelzijdige
kennis had aangeboden.
Aoxue Chen (46) studeerde Chinese
taal en letteren aan de Zhejiang
Normal University, werkte in het
voortgezet onderwijs in Rui’an en
haalde nog een certificaat voor psychologisch adviseur. ‘Als je in China
twintig jaar in het onderwijs hebt
gewerkt, kan je met pensioen. Mijn
man had dertig jaar als officier van
justitie gewerkt en kon ook stoppen
met werken. Dat zijn plaatselijke
regelingen.’ Heel erg hoog is het
pensioen in haar Chinese woonplaats niet, dus Aoxue en haar man
bedachten een nieuwe manier van
bestaan. Een kennis met een handelsbedrijf in schakelinstallaties voor
elektrische beveiliging was op zoek
naar een filiaalhouder in Europa en

van het schoolplein en ’s avonds en
’s nachts soms van jongeren op het
plein. In China woonde ze hoger en
rustiger.

dat wilden ze wel proberen. ‘Mijn
moeder heeft in China al een heel
plan gemaakt’, zegt zoon Yangzheng die Aoxue voor de zekerheid
voor dit vraaggesprek met de Buurtkrant als tolk heeft meegenomen.
‘Zij heeft Rotterdam als woonplaats
uitgezocht, omdat het een havenplaats is en een goede ingang naar
de rest van Europa. Via internet
heeft ze het eerste huis in het
centrum van Rotterdam gevonden.
Daarna hebben we nog een paar
adressen in het centrum gehad.
Twee jaar geleden hebben we dit
huis in de Gaffelstraat gekocht.’
Dat zijn behoorlijk ondernemende
en avontuurlijke stappen voor
een veertiger met een vaste baan
en een ruim appartement in een
vaste woonplaats. Het helpt wel
als er meer mensen in je omgeving
zo’n stap maken. De inwoners van
Wenzhou, de stad waar Aoxue
vandaan komt, is een havenstad
met drie miljoen inwoners, die
al eeuwenlang bekend staan om

“Als ik naar China
ga, zorgen mijn
buren voor mijn
planten“
hun ondernemingslust. Wenzhou
wordt vaak de geboorteplaats van
de Chinese vrijemarkteconomie
genoemd. Er zijn veel kleine ondernemingen en er zijn veel inwoners
geëmigreerd. In China worden de
Wenzhounezen als pioniers in de
rest van de wereld beschouwd. Ook
in Nederland wonen veel mensen
uit Wenzhou en er is al twintig jaar
een ondernemersvereniging van
Wenzhou-Chinezen in Nederland.
Aoxue kende echter niemand in
Rotterdam, vertelt ze. Ze legde
haar eerste contacten met landgenoten hier tijdens de Nederlandse
les bij Nieuwland TaalAktief naast
supermarkt BAS aan de Tweede
Middelandstraat. Ze leerde er
mensen kennen die al wat langer in
Nederland wonen en haar kunnen
uitleggen hoe zaken in Nederland
werken. En ze leerde er Chinese
verenigingen kennen, zoals de

stichting Perspectief Chinezen in
Nederland, een stedelijke vereniging die in de Buurtwinkel van het
Oude Westen taallessen en voorlichtingsprogramma’s organiseert. Op
de Chinese school, waar kinderen
van Chinese immigranten Chinees kunnen leren schrijven, is ze

inmiddels docent. Daarnaast heeft
ze goed contact met haar directe
buren in het portiek. ‘We wonen
met Nederlanders, Marokkanen en
een Indonesiër. Als ik naar China ga,
zorgen mijn buren voor mijn planten.’ Ze is alleen nog steeds niet gewend aan het straatlawaai: overdag

Ramadan; bezinning, bezieling en broederschap
Tot circa 28 juli wordt er door de
moslims gevast. Van zonsopgang
tot zonsondergang wordt er niet
gegeten, gedronken en gerookt.
Maar de Ramadam is veel meer
dan vasten. Het is een periode
van barmhartigheid, vergeving
en bescherming. Gedurende
deze weken wordt door middel
van diverse activiteiten aandacht
besteed aan deze belangrijke
elementen van de Ramadan.

Elke woensdag: volksverhalen en
kinderverhalen uit de Islam
18.30 - 19.30 uur, op Sint MariaGaffelstraat pleintje
10 juli: lezing van Mounir
Fathallah over de essentie van het
vasten. 20.00 - 20.30 uur, bij de
Aktiegroep Oude Westen (Gaffelstraat 1)
17 juli: de film Al Risalah over

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen
(12)

Het raam van verbeelding

Aoxue geniet van de grotere
hoeveelheid vrije tijd die ze hier als
halve pensionada heeft. Haar zaak
kost haar gemiddeld drie uur per
dag. Ze legt contact met bedrijven
in allerlei Europese landen en stelt
samen met een vertaler koopcontracten op. Naast haar vrijwilligerswerk in de Leeszaal werkt ze
nog steeds aan haar Nederlandse
taal. Het is haar tegengevallen hoe
moeilijk het is om zich de taal goed
eigen te maken; ze heeft nu twee
van de drie deelcertificaten van het
inburgeringsexamen gehaald. Daarnaast sport ze, zwemmen, wandelen en hardlopen, gaat ze af en toe
naar Pathé en naar de Doelen, en
maakt ze met haar gezin geregeld
een toeristische uitstapje in Nederland. ‘In China was het veel meer
stressen. Ik heb in Nederland al 26
plaatsen bezocht, veel meer dan ik
ooit in China deed. Wat ik de mooiste plaatsen vind? Zwolle, maar ook
Dordrecht en Delft. Rotterdam vind
ik niet echt mooi, ik houd meer van
de oude Nederlandse steden. En
Hillegom, maar dat is vanwege de
omgeving.’ ‘Mijn moeder wordt
helemaal gek als ze bloembollenvelden ziet’ zegt Yangzheng. Hij zit
inmiddels in het VWO en heeft het
prima naar zijn zin in Rotterdam.
Zijn moeder zou het liefst in een
dorp wonen. ‘Misschien doen we
dat nog wel een keer; bijvoorbeeld
als ik 50 ben en ik er nog wat pensioen bij krijg.’ Terug naar China is
ook niet helemaal uitgesloten, maar
de komende vijf, zes jaar blijft ze zeker in Nederland en zullen we haar
nog geregeld op allerlei plekken in
de wijk tegenkomen.

view. Tijdens de oorlog debuteert
hij in het illegale tijdschrift Parade
Schrijver, dichter en dominee Guilvoortuin, grind met een perk in het der Profeten. Omdat hij als student
laume van der Graft, een pseudomidden, van een achter de rooilijn
de loyaliteitsverklaring aan de beniem van Willem Barnard, werd op
gelegen weeshuis. Of liever gezegd: zetter niet wilde tekenen, wordt hij
15 augustus 1920 te Rotterdam
‘het kinderhuis’, een gesticht voor
tijdens de oorlog voor de Arbeitsgeboren en overleed op 21 novem- ‘halve wezen’. Als ik op de plank
einsatz (gedwongen tewerkstelber 2010 te Utrecht. Hij publiceerde van de plee ging staan, wat ik graag ling) naar Duitsland gestuurd. Ver
tientallen dichtbundels, schreef vele deed in mijn kinderjaren, kon ik
weg van zijn vaderstad Rotterdam
essays en toneelstukken en stelde
door het raampje over die voortuin dat dan totaal in puin ligt, moet
met andere auteurs, onder andere
heen kijken naar het pleintje waar
hij aan de Van Speijkstraat hebben
Delfshavenaar Kees Rijnsdorp, het
onze straat op uitliep. En daarachgedacht en aan zijn kinderjaren
Liedboek voor de Kerk samen. Als
ter, over de drukke Binnenweg
daar. In het gedicht hiernaast komt
kind ging hij op zondag steevast
heen, naar het ‘Land van Hoboken’, dat duidelijk terug.
met zijn moeder naar de Nieuwe
een weiland midden in de stad,
Kerk aan de ‘s-Gravendijkwal. Zijn
een stuk oud landgoed waar de
Het grote pand aan de Van Speijkvader bleef altijd thuis. Al jong stond driftige uitbreiding van omstreeks
straat wordt nu gerenoveerd. Het
vast dat zoon Willem theologie zou
1900 omheen gegroeid was. Over
Weeshuis ernaast met het perkje
gaan studeren.
de Binnenweg reden de trams die
van grind is nog duidelijk zichtHet gezin Barnard woonde eerst
ik in bed (een zijkamertje aan de
baar. “Het raam van verbeelding”
op Van Speijkstraat 143A, daarna
voorkant) herkende aan hun geluid, van de dichter aan de zijkant van
op 144B, 148 en 147B. In het boek lijn 8, lijn 7”.
het huis is er 95 jaar na dato ook
Het gat in de wereld haalt zijn zoon
nog steeds. De literaire historie van
Benno Barnard met zijn vader herin- Het schrijven van gedichten begint de Van Speijkstraat ligt bij Leeszaal
neringen op aan deze straat. “Wij
bij hem met woorden, niet zozeer
Rotterdam West voor de deur! Ik
hadden maar aan een kant buren,
met beelden. “Ik wil de woorden la- zou zeggen, ga eens kijken.
aan de andere kant was de grote
ten dansen” zei hij ooit in een inter- Robert Tau

Delfshaven
Water en bezigheid
en klinkende schepen.
De wind zit op zee,
op zij in de kindertijd
in oude streken.
Ik sta ver genoeg
op het vaste land
aan de overkant
met de brug omhoog
als een hand die groet.
Ik kan weer toveren.

de boodschap van de Islam
18.00 - 21.00 uur, in Leeszaal
Rotterdam West (Rijnhoutplein 3)
Tevens worden er verschillende Iftars georganiseerd in
de wijk.
De toegang tot deze activiteiten is
gratis. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Natalie
Dupon n.dupon@wmoradar.nl
06-41298950

De lucht is glad,
het water weifelt niet,
de huizen staan vast
als wijfjesdieren,
oog, boog, boeg, bast.

achter het raam
van mijn verbeelding.
En later als jongen
met een beginnend dopje
verlangen als op het
hoofd van een dier,
Ik masculinum,
een hertekopje om op
mannetjesmast,
te vangen
wijdbeens het water,
een stoot, een straal,
ik ga te gast
een signaal,
in de raadseltijd vroeger een beginnend vuur,
hitte van taal
toen ik een kind was,
helemaal van binnen
al mijn geslacht
achter aarde en zintuigen,
buiten mij in de wereld, vaartuigen: paal
hoe ik toen speelde
boven water.
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Er loopt af en toe een vreemde
man in de portiek. Ik heb hem al
verschillende keren gezien, maar
toch is hij vreemd voor mij. Ik
ken hem niet en weet niet wat
hij hier doet.
Zij van hiernaast lijkt een nieuwe
vriend te hebben en mogelijk is
hij dat. Eigenlijk zou ik het graag
zeker weten. Niet dat ik nieuwsgierig ben, althans, dat lijkt mij
niet, maar als ik op de trap regelmatig een man tegenkom die
ik niet kan plaatsen, dan geeft
dat toch een wat ongemakkelijk
gevoel. Mijn zus Ans vindt wél
dat ik nieuwsgierig ben, maar
als er één nieuwsgierig is, is zij
dat.
Die vreemde man ziet er niet
gevaarlijk uit, maar dat zegt niet
zoveel. Mijn buurvrouw blijkt
zich achteraf nogal eens te hebben vergist als het om ‘vriendjes’
ging en natuurlijk heb ik daar
niets mee te maken, maar ja,
hij blijkt wel een sleutel van de
straatdeur te hebben. Dan is hij
nog niet bij mij binnen, maar als
hij in het trappenhuis is, kan hij
ook bij mij voor de deur komen
staan. In dat geval wil ik toch
liever weten wat voor vlees wij
in de kuip hebben.
Ik ben nooit zo intiem geweest met haar van hiernaast.
Dat komt een beetje door het
leeftijdsverschil, maar meer nog
door een verschil in opvatting
denk ik. Zij zou nooit de trap
doen en ik heb haar nog nooit
met een bloemetje gezien. De
luxaflex is gewoonlijk dicht,
dus ik heb geen idee hoe het
er bij haar in huis aan toe gaat.
Eerlijk gezegd heb ik nooit nare
luchtjes in het portiek ontdekt
en over storende geluiden van
radio en tv heb ik ook niets te
klagen; haar woning is in feite
een groot vraagteken voor mij.
Als wij elkaar tegen komen zegt
zij mij altijd goede dag en soms
maakt zij een opmerking over
het weer. Beleefd is zij wel.
Toch zou ik iets meer over die
man willen weten.

Swingend Tiendplein verrast
bezoekers van de West-Kruiskade
Stelt u eens voor, u loopt op de
West-Kruiskade en u hoort swingende muziek afkomstig van het
Tiendplein. Of u ziet via social
media mooie beelden van dansende mensen die plezier hebben
op de West-Kruiskade. Dit is het
idee achter ‘Zomaar Zaterdag’, een
nieuwe zaterdagprogrammering op
het Tiendplein, waarbij de bezoekers van de Kade worden verrast
met muziek, dans en bijzondere
optredens. Het programma op het
Tiendplein is een combinatie van talent uit de wijk en gerenommeerde
Rotterdamse artiesten. Zo traden de
hiphopdansers van Flowzone al op,
bekend van het televisieprogramma
Everybody Dance Now, maar ook
de Ukuladies, het Jos Valster trio
en topzangeres Dian. Ook aan de
kleintjes wordt gedacht. Goochelaar
Ray Saluki verraste jong en oud met
ingewikkelde goocheltrucs. Soulsensatie JBF is een bijzonder verhaal.
De drie jeugdvrienden kennen
elkaar van kleins af aan en hebben
een bijzondere band met het Oude
Westen. Danny en Fernando gingen
altijd mee op vakantiekamp en deden verschillende activiteiten bij het

toenmalige Gaffeltje. Zangeres Lily
gaf onder andere streetdanceles in
de wijk. Danny: ‘Ik ben opgegroeid
in het Oude Westen, ik vind het
heel bijzonder dat er opeens terrassen zijn op het Tiendplein, wat een
verrijking voor de wijk en wat een
eer om hier te mogen optreden!’
Stichting Maeh verzorgde onlangs een bijzondere showcase
met talenten uit hun studio in de
Van Speijkstraat en de presentator
van Zomaar Zaterdag is niemand
minder dan Rini de Otter, wereldberoemd in het Oude Westen. Hij
verzorgt ook een Kadebingo met
mooie prijzen.
Ben je een talent uit de wijk, en
wil je optreden op het Tiendplein,
meld je dan bij de Alliantie WestKruiskade.

Carlton Krips, een kruising tussen
the Weekend en Miguel.

Zomaar Zaterdag 12 juli
Soultalent Dillenburg, die onlangs
nog bij Warner Music tekende
Akoestisch optreden van zangeres
Sonia Andrade en gitarist Paulo
Bouwman.
AliaZ Acoustic maakt muziek met
een rauw randje.

Herontwikkeling terrassen

Zaterdag 26 juli
Artist in Music organiseert het allereerste Tiendfest festival.

Het Tiendplein wordt ontwikkeld
tot het kloppend hart van de WestKruiskade. De bezoekers kunnen tegenwoordig genieten van prachtige

terrassen. De twee restaurants, Ryad
en Madera House, zorgen voor lekkere drankjes en hapjes. Het historische pand op de kop wordt in oude
luister hersteld. Zodra de verbouwing klaar is, opent Ger Koedam
hier café De Drie Ballons. Koedam
werkte in het oude café De Drie
Ballons en is momenteeel eigenaar
van café Ari op de hoek Nieuwe
Binnenweg/Mathenesserlaan.

Quintis Ristie is fan van Spicy!
Herdruk van kookboek De West-Kruiskade kookt
De tweede druk van Spicy, de
West-Kruiskade kookt is een feit!
Dat de West-Kruiskade een pittige
straat is, weet iedereen. Maar dat
het kookboek Spicy, zó warm zou
worden ontvangen, hadden we alleen maar gehoopt – niet verwacht.
Het kookboek, dat in september
2013 werd gelanceerd, was vorige
maand uitverkocht. Vanwege de
grote vraag naar het boek, en de
vele fans, besloot uitgever Trichis
tot herdruk.
Op donderdag 12 juni, vond de
lancering van de herdruk plaats in
kookstudio Het Zesde Geluk, dé
plek waar alle recepten uitvoerig
getest, gestyled en gefotografeerd
zijn. Quintis Ristie nam het eerste
exemplaar in ontvangst.
Na afloop van de presentatie
gingen de aanwezigen samen met
Quintis Ristie, die groot fan is van

In de buurtwinkel komen regelmatig bewoners met rare rekeningen van het energiebedrijf, de telefoon, de huurtoeslag enz.
Soms is dat een brief waarin staat dat ze
extra geld moeten betalen omdat ze een
aanmaning of een dwangbevel per aangetekende brief hebben gehad. Daarom dit
keer een tip om geld te besparen.

de West-Kruiskade & het kookboek, op avontuur bij een aantal
smaakvolle ondernemers uit het
kookboek. Zo werd er bij Marokkaans restaurant Ryad authentieke harira soep gegeten en bij de
Gall&Gall Portugese wijn geproefd
en heerlijke Kaapverdische vispasteitjes gegeten. De ‘hapjestour’ over
de West-Kruiskade eindigde bij De
IJssalon (het filiaal van de IJssalon op
de Meent) waar de gasten verschillende soorten ijs konden proeven.
Het populaire kookboek is te koop
op meerdere plekken op de WestKruiskade: Kookstudio het 6e Geluk,
Jessy’s Tabaktief, Slagerij Schell,
Gall&Gall West-Kruiskade en Global
Hats. Daarnaast in de boekhandels
Donner, Snoeck en Van Gennep.
Spicy is ook te bestellen via bol.
com of via de webshop van Trichis
Publishing.

Podium Tussentuin gaat in tweevoud de wijk uit
Na een vergeefse zoektocht
naar een nieuwe programmagroep en een nieuwe plek
voor het Entertuinment-podium
in het Oude Westen, heeft de
werkgroep Tussentuin het podium aangeboden aan groepen
buiten de wijk. Er waren gelijk
twee enthousiaste kandidaten:
de buurttuin Wilgehagen in de
wijk Groenenhagen-Tuinhoven
in IJsselmonde en de Tuin aan
de Maas in het Loydkwartier.

Wanneer je te laat betaalt,
krijg je een aanmaning. De
kosten verschillen, maar ze
kunnen behoorlijk oplopen.
Wanneer je weinig in je portemonnee of op de bank hebt,
dan kun je soms niet betalen.
Boetes betalen omdat je te

Omdat kiezen tussen deze twee
totaal verschillende plekken en
groepen onmogelijk was, heeft
de werkgroep een wonderbaarlijke vermenigvuldiging
bedacht. De Tuin aan de Maas
kan het podium komen halen;
dus zelf afbreken, vervoeren en
weer opbouwen. De buurttuin
Wilgehagen gaat een eigen
podium bouwen; geholpen met
de kennis en menskracht van
architect Ruud Brugghe en an-

laat bent, kosten altijd meer
geld. Dat kan in de honderden
euro’s lopen.
Bel het bedrijf op, doe een
voorstel hoe je de achterstand kunt inlopen, want een
dwangbevel of een aanmaning kost meer. Bijna alle

dere tussentuinders, en het voor
de verhuizing van het podium
gereserveerde geld van de werkgroep Tussentuin. Als bonus
komt daar misschien nog wat
hout van de boom van tante
Anna bij. Eind goed, al goed.
Wat blijft, zijn herinneringen
aan bijzondere optredens, zoals
de surprise act van de Nazaten
met de Amerikaanse saxofoongigant James Carter.

bedrijven zijn bereid om een
regeling te treffen. Denk goed
na over hoeveel geld je kunt
missen iedere maand en doe
een voorstel. Alles is beter dan
extra geld betalen, want dat
kun je helemaal niet missen.
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Stagiair aan het woord opleiding afronden. Het traject

staat vooral achter de jongeren

Ismet Çankaya over Vroeg- en geeft sturing op het gebied
van scholing.
tijdige Schoolverlaters

BIT

Tijdens de zomerperiode/Ramadan werken wij tijdens onze
ambulante rondes samen met jongens uit de wijk, die als Buurt Interventie Team (BIT) opereren. We proberen sleutelfiguren uit de wijk,
zorgjongeren en een ieder die zich tot dit initiatief voelt aangetrokken, te groeperen en in te zetten tijdens de ambulante diensten, met
name in de namiddag en avonduren. Deze jongeren hebben een
signalerende rol en worden aangezet tot meedenken over nieuwe
initiatieven en ontwikkelingen in de wijk. We zullen voornamelijk
inzetten op overlastlocaties en trends die spelen. Ook leren we
deelnemers om op de juiste manier om te gaan met de signalen die
ze waarnemen.
Als tegenprestatie voor de inzet van de jongeren stellen we een
budget beschikbaar. Dit geld kan voor verschillende doeleinden
gebruikt worden. Zo kan er gespaard worden voor een rijbewijs,
schoolboeken, maar ook voor activiteiten zoals karten e.d. Er wordt
tijdens de ambulante diensten ook samengewerkt met TOS, die ook
een signalerende rol hebben in de wijk.

JEUGDNETWERK
Stagiair aan het woord:
“Mijn ervaring bij
Richard Shoes”
Mijn naam is Achraf Saddouki, en ik
ben 20 jaar. Ik zit momenteel in de
afrondende fase van mijn opleiding
‘Ondernemer Detailhandel’. Voor
deze opleiding heb ik elk jaar stage
gelopen. In het eerste jaar kwam
ik bij een bedrijf terecht waar ik
grotendeels alleen maar vakken
moest vullen of het magazijn moest
beheren. Ik vond deze stageplek
na een paar weken al saai worden
aangezien al mijn werkzaamheden
zich elke dag herhaalden. Ook was
er een duidelijke scheiding tussen
stagiaires en medewerkers.
Aan het einde van dat schooljaar twijfelde ik of ik wel de juiste
opleiding had gekozen. Totdat het
tweede schooljaar begon en ik een
stageplek vond bij Richard Shoes. Ik
merkte gelijk dat er een heel groot
verschil was met mijn stage van het
jaar daarvoor. Ik had gelijk een hele
goede band met al mijn collega’s
en leerde elke dag wel wat nieuws.
Naast wat ik van hen heb geleerd,
heb ik ook heel veel geleerd van
mijn stagebegeleider Adilson Verrissimo, en de eigenaar Richard de
Boer.
De leuke ervaring en bergen kennis
die ik hier heb opgedaan, zal ik nooit
vergeten. Die leuke ervaring heb
ik ook te danken aan klanten die

Met vriendelijke groet, Ingmar Elias, Jongerencoach Radar WMO
06-28881804

Je zal er maar wonen, als oudere, in het zogenaamde Bajonetblok. Dan wordt
er namelijk van je verwacht dat je verhuist. Het blok wordt gesloopt en er komt
nieuwbouw voor terug. Je hebt er niet om gevraagd, om dit project, en het heeft
grote gevolgen. Vooral als je op leeftijd bent... Een portret:

Dhr. van der Vorst, ‘Huizenjacht’
Dhr. van der Vorst woont hier al sinds 1995 en is nu 82 jaar.
Zijn woning is best verouderd en hij heeft qua onderhoud
en de staat van de woning wel wat punten die hij verbeterd
zou willen zien. Daar staat echter een lage huur tegenover.
En hij is zo aan zijn plek gewend. Daarnaast ziet hij op tegen
het verhuizen op zich. Hij is nooit getrouwd en heeft geen
kinderen. Familie is er op een schoonzus in Brabant na niet
meer. Hoe moet hij het aanpakken?
De woningbouwvereniging is vaak langs geweest om zijn
verhuiswensen te bespreken. Er is een aantal woningen
aangeboden, maar het was het steeds net niet. In een 55plus woning ziet hij zichzelf niet wonen. Tussen alleen maar
oude mensen...nee hoor! Hij woont liever tussen mensen
van verschillende leeftijden.
Andere woningen uit het aanbod zijn te donker, delen een
portiek of hebben de woonkamer aan de achterkant. En als
je niet heel veel anders doet dan zitten en bovendien graag
betrokken bent bij wat er buiten gebeurt, zit je toch liefst
aan de straatkant, nietwaar?
Dus de zoektocht ging voort. De maanden verstreken. In
principe is er tot september 2014 de tijd om te verhuizen.
Maar, als je nu iets afwijst weet je niet of er nog iets komt
wat beter bij je wensen past. En moet je misschien een woning accepteren die je eigenlijk liever niet hebt vanwege de
deadline. Ook als je bezwaar maakt, kan het zover komen
dat je geacht wordt de woning te accepteren die je wordt
aangeboden…niet zo aantrekkelijk dus.

ik heb leren kennen in de winkel,
de West-Kruiskade, de Alliantie en
natuurlijk alle andere ondernemers
in de winkelstraat die de Kruiskade
samen de gezelligste winkelstraat
van Nederland hebben gemaakt.
We zijn sinds kort bezig met een
project genaamd ‘Werk aan de
Kade’. We proberen hiervoor een
heleboel stageplekken te regelen
voor jongeren, zodat ze hun school
kunnen afmaken. Ik weet zelf hoe
belangrijk het is om een goede
stageplek te hebben, waardoor ik
zeker weet dat het project een groot
succes wordt. Mij kun je nog altijd
terug vinden bij Richard Shoes, de
winkel waar ik verliefd werd op het
ondernemer zijn. Ik heb nu al een
aantal maanden geleden mijn stage
afgerond, maar ik kom nog elke
dag langs in de winkel. Aangezien
woorden tekort komen om deze
winkel en personen te omschrijven,
nodig ik jullie uit om zelf een kijkje
te komen nemen. Groetjes Achraf.

Verhaal van de maand

Ik ben vaak in de wijk om
huisbezoeken af te leggen en
vroegtijdige schoolverlaters
te traceren. We krijgen de
gegevens van de Gemeente
Rotterdam en moeten vaak verifiëren of de gegevens kloppen
als we de jongere vinden. We
bieden vaak aan om ondersteuning te bieden met scholing en
eventueel te helpen om een
andere vorm van dagbesteding
Waarom vind ik het VSV-traject te vinden. Ik begeleid jongeren richting scholing of werk.
belangrijk?
Bijvoorbeeld, als iemand in
Ik ben van mening dat iedereen
een startkwalificatie zou moeten september gaat beginnen met
hebben. Dit geeft je een basis om school en we zijn in februari,
op te steunen. Ik vind het nood- dan help ik om een bijbaan te
vinden om tot die tijd te kunzakelijk dat dit traject bestaat
nen werken.
en jongeren een mogelijkheid
biedt om met ondersteuning een
startkwalificatie te behalen. Wat Ben jij voortijdig schoolverlater
en wil je hulp?
ik namelijk zelf heb gemerkt, is
Meld je aan bij ons!
dat jongeren met weinig motivatie worden aangemeld en dan VSV-coach Radar:
dankzij de ondersteuning van het 06-21 55 08 56
VSV-traject toch succesvol een
Wie ben jij en wat houdt VSV in?
Hoi, ik ben Ismet Çankaya, 18
jaar, en loop stage bij Radar
WMO. Ik werk voor de vroegtijdige schoolverlaters. Dat houdt
in dat ik jongeren help die geen
startkwalificatie hebben: geen diploma op mbo 2 niveau, havo of
vwo, of gestopt zijn met school
zonder een startkwalificatie te
halen.

Lastig om mee geconfronteerd te worden, zeker als je niet 100
procent fit en gezond bent en alleenstaand en op leeftijd.
Het is er uiteindelijk van gekomen dat de heer Van der Vorst de
knoop heeft doorgehakt. Hij heeft een woning geaccepteerd
die het beste bij zijn wensen past. mits er nog wat aanpassingen worden gedaan, maar dat komt goed. De woningbouwvereniging toont zich betrokken en coulant. Alleen die huurverhoging, dat blijft lastig te verkroppen. Hopelijk weegt een
toekomstige lagere energie rekening in een beter geïsoleerd
huis hier tegenop.
Het verhuizen, daarin denkt Radar, team Oude Westen, met
hem mee. De wijkdienst van Belfleur wordt ingezet voor de
verhuizing. Ook zorgt de klussendienst van Belfleur voor het
sauzen van de muren. Bij het inpakken van de verhuisdozen
worden door de krachtcoach van Radar vrijwilligers ingezet.
We hopen dat de heer Van der Vorst zich uiteindelijk goed gaat
voelen in zijn nieuwe woning.
Heeft u een vraag omtrent verhuizen, klussen, schoonmaken
van ramen of balkons, maaltijd-, strijk- of boodschappenservice, wijkvervoer: neemt u dan gerust contact op met Radar,
afdeling Belfleur, op telefoonnummer 010-485 58 98
Cindy Vos, krachtcoach bij Radar WMO.

In het Oude Westen zijn
we vanuit Radar van start
gegaan met een Jeugdnetwerk. Dit netwerk bestaat
uit gemotiveerde jongeren, die graag meedenken
over ontwikkelingen in de
wijk, initiatieven hebben
die ze uit willen voeren
en/of mee willen werken
aan bestaande initiatieven.
Hierbij versterken we elkaar
door gebruik te maken van
elkaars netwerk en achterban! Ben jij woonachtig in
het Oude Westen, tussen
de 12 en 25 jaar oud, en wil
jij graag aansluiten bij een
bijeenkomst om te informeren naar de mogelijkheden?
Dan nodigen wij je van harte
uit om contact op te nemen
met Ingmar Elias, jongerenwerker in het centrumgebied. Je kunt bellen, sms’en
of whatsappen op 06-28
881 804 of mailen naar
i.elias@radaruitvoering.nl.

De telefooncirkel
Er is weer plaats in de telefooncirkel.
Voor wie?
De telefooncirkel is bedoeld voor mensen die
alleen wonen en zich veiliger voelen als zij
ieder dag gebeld worden door een ander.
Hoe werkt het?
Leden van de cirkel bellen elkaar iedere morgen op, op een van tevoren afgesproken tijd.
Een van de vrijwilligers start de cirkel op en de
cirkel eindigt weer bij deze vrijwilliger.
Wat als u niet opneemt?
Als u door omstandigheden de telefoon niet
opneemt en u heeft zich voor die dag niet van
tevoren afgemeld, dan zal de vrijwilliger uw
sleutelbewaarders benaderen. Uw sleutelbewaarders gaan kijken wat er met u aan de
hand is. De sleutelbewaarders worden hierbij
geholpen en ondersteund door de vrijwilligers
of de beroepskracht van Radar. Door hen
wordt u verder geholpen en wordt familie of
zo nodig een hulpdienst gewaarschuwd.
Wat is nodig als u zich opgeeft?
Wij hebben uw naam, adres en telefoonnummer nodig en u moet minimaal 2 sleutelbewaarders opgeven. Van deze sleutelbewaarders willen wij ook naam, adres en
telefoonnummer. Verder vragen wij u om de
naam van uw huisarts.
Als u zich opgeeft is dit kosteloos.
Wat kunt u doen?
Als u het een goed idee vindt, kunt u zich
opgeven voor de telefooncirkel bij Radar.
Contactpersonen zijn Loeki Visser
(tel: 06-43 236 358) en Veronique Vaarten
(tel: 06-46 272 409).
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Humanitas thuiszorg en de Leeuwenhoek
Nu in de Leeuwenhoek!
Een heerlijk ontbijtje voor maar €2,50
Dit ontbijt bestaat uit:
Een kopje koffie of thee
• een croissantje • Een wit of
bruin Surinaams puntje
• Een gekookt eitje • 2 plakjes
ham of kaas • Bekertje jus
d’orange

Het ontbijt is te bestellen
van maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 uur en 11.00 uur
aan de bar in de Leeuwenhoek

Hans Spekman bezoekt Humanitas
De Leeuwenhoek
Afgelopen vrijdag bezocht Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, Humanitas De Leeuwenhoek. Hij
was daar om zich te laten inpraten over de ontwikkelingen in de zorg, de transitie van de AWBZ
naar de WMO en de effecten op de langdurige zorg.
Ook het scheiden van wonen en zorg kwam aan de
orde. Hans Spekman werd ontvangen door Rob van
Damme (Raad van Bestuur Stichting Humanitas),

Ellen Ketting (directeur Humanitas De Leeuwenhoek) en Maartje van Bekkum (zorgbemiddelaar).
Spekman toonde zich erg geïnteresseerd in het
reilen en zeilen van De Leeuwenhoek en bracht
onder andere een bezoek aan een bewoonster.
In de binnentuin ging hij een geanimeerd gesprek aan met bewoners die daar van het mooie
weer genoten.

Klus en Werk Cool-Oude Westen is een werkproject van Pameijer voor en door bewoners en cliënten van Stichting Pameijer. De tweedehandswinkel en de werkplaats aan de
Schietbaanstraat zijn een onderdeel van het werkproject Klus en Werk Cool –Oude Westen.
In de winkel worden o.a. meubels, kleding en allerlei andere spullen verkocht. In de werkplaats worden meubels opgeknapt en gerepareerd. Ook worden er naailessen gegeven en
is er een keer per maand een repair café. In de winkel en de werkplaats zijn ook bewoners
uit de buurt als vrijwilligers actief.

Wij vinden het leuk om twee actieve vrijwilligers aan u voor te stellen.

Buurvrouw Mies
Hoe ben je bij Klus en Werk komen werken?
“Ik ging regelmatig naar de winkel van Klus en Werk, voor een boodschap
en een praatje. Ik had naast al mijn bezigheden veel vrije tijd over waar ik
iets mee wilde doen. Toen is er op een gegeven moment aan mij gevraagd
of ik bij Klus en Werk wilde komen werken. Ik werk er nu alweer 1,5 jaar
met heel veel plezier!”
Wat zijn je werkzaamheden bij Klus en Werk?
“Ik werk in de winkel, als verkoopmedewerker, en verder doe ik ook allerlei
andere werkzaamheden in de winkel. Het contact met de deelnemers die
er werken, vind ik ook erg leuk. Het werk past heel goed bij mij.”
Wat heeft het jou tot nu toe gebracht?
“Ik vind het hartstikke leuk dat ik iets voor anderen kan betekenen en er voor anderen kan zijn. Door
het werk in de winkel ken ik nu veel meer mensen in de wijk. Hierdoor is het wonen in de wijk voor mij
gezelliger geworden.”
Wat is je advies aan mensen die vrijwilligerswerk zoeken?
“Ik wilde graag werken bij Klus en Werk, maar durfde niet te vragen of dit mogelijk was. Mijn advies
aan iedereen die vrijwilligerswerk zoekt: durf te vragen. Als je iets graag wilt doen, vraag dan naar de
mogelijkheden en denk niet te snel dat is niets voor mij.”

Hoe ben je bij Klus en Werk komen
werken?
“Ik liep regelmatig de winkel binnen
voor een praatje. Ik verveelde mij thuis
en ik wilde graag iets zinvols doen met
mijn tijd.”

Wat heeft het jou tot nu toe gebracht?
“Het brengt mij veel voldoening, gezelligheid en sociale
contacten. Ik vind het leuk om met de deelnemers van het
werkproject samen te werken en een band op te bouwen.”
Wat is je advies aan mensen die vrijwilligerswerk zoeken?
“Het is leuk om iets buiten de deur in samenwerking met
anderen te doen. Je leven wordt er leuker van!”

Humanitas de Leeuwenhoek biedt mensen
in Delfshaven die slecht ter been zijn
de mogelijkheid om gezellig naar de
supermarkt te gaan. We komen u met onze
boodschappenbus voor de deur ophalen,
rijden u naar de supermarkt van uw keuze
en brengen u daarna weer netjes naar huis.
De bus rijdt elke dinsdagmiddag naar de
volgende supermarkten/winkels:
Aldi, Dirk, Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Wibra,

Zeeman, Marskramer, Blokker, Action. Dit
alles voor 2,50 euro per keer. Eén keer per
maand maken we er een speciaal uitje
van door bijvoorbeeld naar de markt, een
tuincentrum of het Alexandrium te gaan; de
bestemmingen wisselen. Bent u benieuwd
waar de bus heen gaat, bel ons gerust.
Wilt u met ons meerijden, bel dan op
maandagochtend voor 12 uur naar de
Leeuwenhoek, tel.: 010-4361488.

Vindt u het leuk om auto te rijden?
En wilt u deze hobby inzetten voor een
ander? Dan zijn wij op zoek naar u!
De dagbehandeling voor jong dementerenden van Laurens Antonius Binnenweg is een
dagvoorziening voor cliënten die nog thuis wonen. Deze cliënten hebben allen een vorm van
dementie, op jonge leeftijd geconstateerd. Dit betekent dat deze groep is gaan dementeren
op een leeftijd tussen de 45 jaar en 70 jaar. De cliënten komen van maandag t/m vrijdag naar
de dagbehandeling voor therapie en gezelligheid. Het zijn enthousiaste, sociale mensen die
houden van een praatje en het fijn vinden om naar de dagbehandeling te komen om elkaar te
ontmoeten. Deze mensen nemen nog volop deel aan de samenleving, maar zijn niet meer in
staat om hun leven zelf in te richten.
Van en naar de dagbehandeling reizen is iets wat zelfstandig niet meer zo makkelijk gaat.
Daarom zet Laurens hier busjes voor in, die de bezoekers van de dagbehandeling thuis ophalen
en aan het einde van de dag ook weer thuis afzetten. En voor die ritjes zijn we op zoek naar u!
Het gaat om 2x2 uur per week. En we vragen u om mensen op halen in de ochtend (8.30 - 10.30
uur) en/of thuis te brengen een het einde van de middag (15.30 - 17.30 uur). U krijgt hiervoor
een 9-persoons busje mee. En daarnaast zal er altijd een medewerker van Laurens meegaan,
die de bezoekers van de dagbehandeling in de bus te woord staat. U, de chauffeur, kunt zich
hierdoor 100 procent concentreren op de weg en op de veiligheid onderweg. Uiteraard kunt
u tijdens het in- en uitstappen wel altijd helpen en een praatje maken met deze bijzondere
passagiers. U heeft hiervoor géén aanvullend rijbewijs nodig. Uiteraard vragen we wel om uw
rijbewijs B.
Als u tijd heeft en u vindt het fijn om iets te doen voor een ander, meld u dan aan via onderstaand telefoonnummer. U kunt ook altijd langskomen op de dagbehandeling voor jong dementerenden. U bent welkom tussen 10 en 11 uur in de ochtend voor een kopje koffie of thee.

Buurman Kazim

Wat zijn je werkzaamheden bij Klus
en Werk?
“Ik repareer allerlei spullen en fietsen die kapot zijn.’

De vernieuwde boodschappenbus

Wil je ook vrijwilligerswerk doen? Kom langs op
Schietbaanstraat 33/35
of bel 010-4367042

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de vrijwilligerscoördinator van Laurens Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 33: Christa Andeweg,
telefoonnummer 010-2412884, op maandag,
dinsdag, en donderdag. U kunt ook terecht bij
de teamleider van de dagbehandeling:
Lineke van Lieshout, aanwezig op
dinsdag t/m vrijdag en te bereiken
op 010-2412826. We horen
graag van u!

Laurens
Antonius
Binnenweg
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moet opnieuw opgezet worden. De
nieuwe medewerkers zullen opnieuw
contacten moeten opbouwen met
bewoners.

In gesprek
met Ferry Marquart,

Hoe gaat dat gebeuren?
Door de inkrimping van het aantal
mensen is er ook minder capaciteit
voor overleggen, bijvoorbeeld met
de stuurgroep, de alliantie, het actualiteitenoverleg en het frontlijnoverleg.
We gaan opnieuw bekijken wat voor

de nieuwe gebiedsdirecteur van
Rotterdam-Centrum
De nieuwe gebiedsdirecteur van
Rotterdam Centrum, Ferry Marquart,
woont in Barendrecht, maar is een
geboren Rotterdammer. Hij studeerde politicologie aan de Erasmusuniversiteit en werkte daarna als
teamleider woonruimtezaken bij de
Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de Gemeente Rotterdam. In
zijn laatste baan was hij hoofd Gemeentewerken in de Deelgemeente
Delfshaven en Centrum, waardoor hij
het Oude Westen kent op het gebied
van de buitenruimte, riolen, parken
en groen. Nu is hij werkzaam als
gebiedsdirecteur Centrum, een baan
die zijn naam eer aan doet. Marquart
betekent namelijk in het Oud-Duits
(de eerste Marquart kwam rond

1600 naar Nederland) wachter/bewaker van een stukje grond oftewel
gebied.
Hoe ziet Ferry Marquart zijn
nieuwe functie?
Op 19 maart is er veel veranderd,
de Deelgemeente is verdwenen; en
bij de gemeente zijn er vier clusters
gekomen: Veilig, Maatschappelijke
ontwikkeling, Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. Het aantal medewerkers binnen de Deelgemeente is
gekrompen van 30 naar 7 personen.
Veel kennis is verloren. Ook ervaren
bestuurders als mevrouw Masselink
en de heer Kasmi zijn weg. Er is
minder budget, contacten met bewoners zijn verloren. De Participatie

Zomer in het Oude Westen
Speelcentrum Weena is alle dagen open.
+ 29 juli t/m 1 augustus: Kartonnendozendorp
Met picknick, pannenkoeken, spellen, bonte avond
+ 26 t/m 29 augustus: Spetterweek
Gerrit Sterkmanplein/Josephplein
jeugdactiviteiten op maandag, dinsdag, woensdag van
13.30-16.00
+ 18 augustus: fietstocht met barbecue
+ 20 augustus: picknick in het park
+ 26 augustus: voetbaltoernooi
Inschrijven bij TOS op het plein

“Wauw, wat een verandering!”
“Ik ben toch bij de tandarts aan de
Mariastraat of zijn ze verhuisd?”
“Mijn zoon komt nu maar al te graag bij
jullie, hij duikt meteen de speelhoek in”
Onze verbouwing roept veel leuke en spontane
reacties op bij cliënten. Als u na de verbouwing
bij ons bent geweest, is het u waarschijnlijk niet
ontschoten dat wij onze praktijk in een nieuw
jasje hebben gestoken.
Wij zijn trots op het resultaat. Niet alleen zien
wij er anders uit, we hebben ook onze dienstverlening uitgebreid, om u een nog betere
service te kunnen verlenen. Naast gewone
tandheelkunde, kunt u bij ons terecht voor orthodontie en kindertandheelkunde, angstbegeleiding en bijzondere tandheelkunde. Er lopen
daardoor een hoop nieuwe “witte jassen” bij
ons in de praktijk.
Vanaf 1 April 2014 is meneer Drs. S. Hoeshear
Abdelqader ons team komen versterken.
Drs. S. Hoeshear Abdelqader is in 2008 afgestudeerd aan de universiteit van Gent- België.
Hij heeft zich in 2009 verder bekwaamd in de
kindertandheelkunde en bijzondere tandheel-

Hoe zit het met Gebiedsplan, komt
hier nog verandering in?
De gebiedscommissie en de ambtenaren zijn de straat opgegaan om
informatie te krijgen van bewoners
om op te nemen in het plan. Zo hebben we op het Tiendplein gestaan. In
juli gaat het plan vastgesteld worden.
Een hot item is de verkeersveiligheid,
fijnstof en te hard rijden. We vinden
met zijn allen dat het anders moet,
een eerste stap zou zijn het weren
van vrachtwagens op de ‘s Gravendijkwal.

Openingstijden Aktiegroep
21 juli t/m 8 augustus gesloten
11 augustus t/m 22 augustus alleen op dinsdag en
vrijdag open
Wijkpark
31 augustus: Verhalenbazaar
In vijf authentieke Mongoolse tenten worden volcontinu verhalen verteld van over de hele wereld. Voor
de laatste informatie over het programma, zie:
http://verhalenbazaar.nl/https://www.facebook.com/
pages/Verhalenbazaar/673480772672963?fref=ts

Tandartsen Mariastraat:
de kindvriendelijke en klantvriendelijke
tandartspraktijk van het Oude Westen
Nieuw jasje & nieuwe witte jassen

overleggen er moeten blijven, wat
het doel is en hoeveel tijd dat kost en
wie deze overleggen gaat voorzitten. We moeten niet overleggen om
het overleggen. De verandering in
de overleggen gaan we voorleggen
aan de bewoners: waar is behoefte
aan, wie gaat er aan tafel zitten? We
moeten keuzes maken. Ook is er nog
een vacature, die van gebiedsnetwerker, de vroegere functie van Peter
Dekkers moet nog opgevuld worden.
Er zijn deelgemeenteambtenaren
naar clusters gegaan, daar zit ook
veel kennis.

kunde, waarvoor hij een driejarige master en
specialisatie-opleiding in 2012 met succes
heeft afgerond. Ook spreekt hij meerdere
talen, zoals Koerdisch, Arabisch, Engels en
natuurlijk Nederlands. Meneer Hoeshear
Abdelqader is op maandag werkzaam bij ons
in de praktijk. In de toekomst zullen wij zijn
werkdagen uitbreiden.
Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor gewone tandheelkunde. Onze tandartsen: Drs.
M. Zahedi, Drs. N. Tavakoli en Drs. H. Kelleci
zijn ervaren tandartsen die hun passie tot
hun vak hebben gemaakt. Zij kunnen u met
al uw vragen vakkundig te woord staan.
Ook ons orthodontieteam is uiterst kindvriendelijk en behulpzaam naar onze kleine
patiënten toe. Wist u bijvoorbeeld dat wij
met orthocaps werken, de onzichtbare
beugel? Natuurlijk zijn volwassenen ook van
harte welkom bij ons team.
Bent u benieuwd en wilt u meer weten?
Wij begroeten u graag.
Het team Tandartsen Mariastraat
Sint- Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
010 - 43 62 176
www.tandartsenmariastraat.nl

Is zo’n gesprek op straat wel
representatief? Oudere bewoners
komen minder de deur uit bijvoorbeeld, maar er is grote behoefte
aan ouderenwoningen.
Dit is een landelijk probleem, dit is
niet per wijk op te lossen, hiervoor
moet je bij de politiek zijn, bij de
Gemeenteraad. Ook moet je hierover
in gesprek gaan met Woonstad. Ik
weet dat er over huisvesting iets
staat in het Gebiedsplan. Mijn rol is
om ervoor te zorgen dat wat in het
Gebiedsplannen staat ook uitgevoerd
wordt, om dat proces te bewaken.
De diensten/de clusters geven hier
uitvoering aan.
Bevalt ‘t een beetje in het Oude
Westen?
Ja, maar er moet nog 20 % bezuinigd worden over heel Rotterdam,
dus ook in het Oude Westen zullen
bewoners er ook wat van gaan
merken. Zo is er geen team van de
gebiedscommissie/ambtenaren bij
de zeskamp. Wel komen sommige
mensen met hun kinderen kijken.
Ferry bedankt voor het interview
en succes met je werkzaamheden.
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Afvalbak
Wanneer gooi je een oude
plant in de afvalbak? Meestal
als die ‘lelijk’ begint te worden.
Maar ja, wat is lelijk? Er zijn
planten die zo ‘mooi’ opdrogen dat mensen die nog weken
lang koesteren. Zo vergaat
het ook vaak oude mensen.
De medische wetenschap
kan oude mensen nog jaren
koesteren mits de verzorging
ook een beetje meewerkt. En
daar gaat het op dit moment
om. Om verzorging. In die

sector vindt nu de grote opruiming plaats. Verzorgingshuizen
worden leeg geruimd, verzorgingspersoneel wordt ontslagen;
en oude mensen, die veelal
de samenleving als bloeiende
planten hebben gediend, wordt
te kennen gegeven dat zij zich
voor hun verzorging nu maar
tot de ‘participatiemaatschappij’
moeten wenden. Hun sociale
omgeving (partner, familie, buren, vrienden, bekenden) moet
inspringen.
Kan dat allemaal? Kun je in die

zogenaamde sociale omgeving
voldoende tijd, kennis, bereidheid vinden om die verzorging
op zich te nemen, zodat de
overheid haar bezuinigingscijfers
kan halen? Hoewel ik er geen
onderzoek naar heb gedaan
geloof ik dat niet. Volgens mij
heeft ‘de overheid’ er ook geen
onderzoek naar gedaan. Er zullen weinig wijken in Rotterdam
zijn waar zo veel vrijwilligers
actief zijn als in het Oude Westen, dus over bereidheid hoeven
wij niet direct te klagen, maar
uit mijn eigen sociale omgeving,
die iets verder gaat dan onze
wijk, weet ik dat het met de tijd
en de kennis wat minder goed

gesteld is.
Natuurlijk mag er een beroep
worden gedaan op de sociale omgeving, maar kan dat zó
rigoureus als nu door dit kabinet
wordt nagestreefd? Heel vaak
loopt die sociale omgeving na
verloop van tijd op haar tandvlees, ontstaan er spanningen en
groeit schuldgevoel vanwege de
angst niet voldoende te doen.
De welgestelden kunnen verzorging inhuren, maar Jan Met de
Pet moet zelf aan de bak om opa
en oma, om buren en zieken te
hulp te schieten.
Dit kabinet heeft de klep van de
afvalbak in elk geval open gezet.

Verborgen bedrijvigheid
Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor het vrije vakman/vrouwschap en nemen de financiële
onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, wel vaak een mooie website en de kenners weten hen te vinden.
De buurtkrant gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de zijstraten van het Oude Westen. Nummer 42
vonden we in de Akeleistraat.

Joost Maaskant,
De Loodsen
Hij woont weliswaar in een zijstraat, de
Akeleistraat om precies te zijn, maar zijn
bedrijvigheid is minder verborgen dan deze
rubriek doet vermoeden. Want evenementen
organiseren brengt je al snel in het publieke
domein. En zijn bedrijf, Stichting de Loodsen, loopt als een tierelier. Genoeg te doen
in het hyperactieve Rotterdam! Hij heeft
zelfs een tijdelijk kantoor betrokken in het
gebouw Delftseplein 36, vlakbij het nieuwe
Centraal Station, waar veel creatieve ondernemers zitten. Om zich heen heeft hij een
team verzameld van zo’n zes freelancers.
Misschien kennen veel mensen hem van de
Pleinbioscoop, het jaarlijkse zomerfilmprogramma in de open lucht. Joost: ‘Daar ligt
mijn hart het meest, want het is helemaal
mijn eigen project. Ik ben er altijd bij.’
Deze parel in de kroon van de Rotterdamse
zomerfestivals beleeft dit jaar alweer haar
26e editie; en inmiddels al een hele tijd in
het Museumpark, midden in de stad dus.
Het begint dit jaar weer op 13 augustus, je
kunt je eigen stoeltje meenemen of er ééntje
huren voor slechts 1 euro. Als de film draait,
is Joost zelf meestal links vooraan te vinden,
liggend genietend van de film. Joost: ‘Ik lig
graag tijdens de Pleinbios. Maar voordat het
begint, houd ik, uiteraard staand, een kort
inleidend verhaaltje voor het publiek. Het
is elke keer weer een bijzondere ervaring
als meer dan 2000 mensen zitten te kijken,
geconcentreerd en muisstil.’
Film- en eetcultuur
Stichting de Loodsen kwam voort uit de
ervaringen van Joost bij onder andere het
Rotterdams Film Festival. Een jaar of tien, van
eind jaren ‘90 tot 2008, deed hij productiewerk voor dat almaar groeiende evenement.
Begonnen als vrijwilliger, groeide hij al snel
door naar een vaste baan bij personeelszaken
en productie. Ook bij het Festival Wereld
van Witte de With was Joost een tijdlang
betrokken. Inmiddels heet het Festival van
het Witte de Withkwartier, dat in september
min of meer het nieuwe culturele seizoen in
Rotterdam inluidt.
Nu even naar het nieuwe seizoen van Joost
Maaskant en De Loodsen! Op dit moment
is hij helemaal vol van een nog vrij nieuw
evenement: Djemaa El Fna, genoemd naar
een populair marktplein in Marrakech,
Marokko. Het is een driedaags eetfestival in
het Museumpark, dit jaar van 8 tot en met
10 augustus, waar je diverse eetculturen kunt
ontdekken en proeven. Joost: ‘Het was de
eerste keer al meteen een succes, omdat het
helemaal met Rotterdamse ondernemers,
veel Marokkaanse maar ook Turkse, tot stand
komt. Die nemen allemaal hun klantenkring
mee. En een Marokkaans meisje doet de PR
via Facebook.’
Een ander paradepaardje ‘De Zuiderparkspelen, vooral op kinderen gericht, vindt dit
jaar op 30 september plaats met als thema
Cowboys en Indianen.’
Hoewel de opdrachtgevers van Joost overal

organisator van evenementen

Klopt mijn
huurverhoging?
Op 1 juli 2014 gaan de huren weer omhoog.
Niet voor iedereen is even duidelijk welke
huurverhoging de verhuurder maximaal mag
doorberekenen.
Hoeveel huurverhoging kan ik krijgen in
2014?
De regering heeft maximumpercentages vastgesteld
voor de jaarlijkse huurverhoging van niet-geliberaliseerde huurwoningen (woningen die tot 1 juli 2014
een kale huurprijs hebben lager dan € 681,02.)
De meeste huurprijzen zullen 4% omhoog gaan.
Als u een hogere huurverhoging krijgt (van 4,5%
of maximaal 6,5%) moet uw verhuurder bij de
aankondiging ook een verklaring van de Belastingdienst meesturen, waaruit blijkt dat uw inkomen
in 2012 hoger was dan € 34.085 (voor 4.5%) of
hoger dan € 43.602 (voor 6.5%)
Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de
huurverhoging?
- Als u een huurverhoging krijgt van meer dan 4%
en de verklaring van de Belastingdienst ont
breekt. Ook kan uw (gezins)inkomen na 2012
gedaald zijn of om een andere reden niet kloppen. Dan geldt een lager huurverhogingspercentage. Als iemand in uw huishouden een chronische ziekte of handicap heeft, dan mag de
huurverhoging maximaal 4% zijn.
- Loopt er nog een procedure bij de huurcommissie wegens ernstige gebreken aan de woning,
dan mag uw verhuurder geen huurverhoging
vragen totdat de gebreken verholpen zijn.
- De huurverhoging moet minimaal 2 maanden
voor ingangsdatum worden aangezegd.
Is de aanzegging te laat verstuurd? Maak dan
bezwaar. Dat geldt ook als de huur meer dan een
keer per jaar wordt verhoogd.
- Als uw huur door de verhoging hoger wordt
dan volgens het puntenstelsel mag, dan kunt u
niet alleen bezwaar maken, maar kunt u ook een
huurverlagingsprocedure starten.
Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging in
2014, en uw verhuurder is het niet eens met uw
bezwaar, dan stuurt uw verhuurder dat bezwaar
door naar de Huurcommissie.
Meer info? bel of mail bewoners-kompas. tel:
010-2806440 (werkdagen tussen 9.00 en
13,00) of info@bewonerskompas-rotterdam.nl

“Er kan heel veel in Rotterdam, maar je
moet je plannen goed onderbouwen”
vandaan komen, ligt zijn werkterrein toch
vooral in Rotterdam. Hoe is het om evenementorganisator te zijn in deze stad?
Joost: ‘Al sinds mijn studie aan de Erasmus
Universiteit woon ik hier. Eerst langere
tijd in Kralingen, maar sindsdien altijd in
het Oude Westen, op verschillende plekken rond de Nieuwe Binnenweg. In mijn
studententijd woonde ik naast Café Le
Vagabond, en dat leidde wel eens teveel af
van de studie. Maar qua werkterrein voel ik
me helemaal op mijn plek hier. Er kan heel
veel in Rotterdam, maar je moet je plannen goed onderbouwen. Als je al zo lang
meedraait, is het meestal niet ingewikkeld
om vergunningen en dergelijke rond te
krijgen. Want ze kennen je en weten dat
je betrouwbaar bent. En uiteindelijk vind
ik Rotterdam een groot dorp hoor. Best
overzichtelijk. Ik heb bijvoorbeeld gewoon
het 06-nummer van de Brandweer voor
het geval dat.’
Onder zijn opdrachtgevers vinden we
bijvoorbeeld de Gemeente Rotterdam en
Rotterdam Festivals. Maar het kunnen ook
kleinere organisaties of particulieren zijn.
Vanaf het prille plan tot de realisatie van
een evenement is Stichting de Loodsen
ter zake kundig. Dus inclusief financiering,

Adem in Rotterdam

vergunningen, draaiboek, communicatie.
Fotografisch geheugen
Hoe ter zake kundig ook, diep in zijn hart
had Joost eigenlijk professioneel fotograaf willen worden. ‘Ik fotografeer nog
steeds heel veel en heb twee jaar bij een
fotograaf gewerkt. Had ook altijd mijn
eigen doka. Ik werk het liefst in zwartwit en fotografeer vooral graag mensen.
Niet alleen in feestelijke situaties, maar
ook de wat minder leuke kanten van de
samenleving inspireren mij. Zo’n vijftien
jaar geleden toerde ik mee met het theaterfestival De Parade, dat elk jaar in Den
Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam
haar tenten opslaat. Ik fotografeerde daar
ontzettend veel, mijn foto’s hingen bij
de kassa. Verder heb ik eigenlijk nooit
geëxposeerd, behalve één keer in een
leegstaand pand bij het Centraal Station.’
Al met al blijken Joost en zijn Stichting de
Loodsen van vele markten thuis.
Loodsen moeten we in dit geval interpreteren als gidsen.
Nieuwsgierig over waar zij u zoal heen
zouden kunnen brengen?
Kijk op www.stichtingdeloodsen.nl
of bel 010-4116693.

Om de gemeenteraad duidelijk te maken dat er
serieuze maatregelen moeten worden genomen om
het ernstige luchtvervuilingsprobleem in Rotterdam
op te lossen, hebben leden van de bewonersgroep
B.O.O.G, samen met AIR (Adem in Rotterdam) en
leden van Milieudefensie, op 3 juli in alle vroegte
honderd beelden in Rotterdam van een mondkapje
voorzien. Waaronder het beeld van Van Oldenbarnevelt voor het Stadhuis, recht onder de kamer van de
burgemeester.
Ambtenaren hebben het een uur later met een hoogwerker laten verwijderen. Maar door de stad heen zijn
veel mondkapjes langer blijven zitten.
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door Anna Penta groenoudewesten@mail.com

nen, ditmaal voor een van de moestuinen. Halil is
er aan het werk, hij helpt de twee
Turkse huurders van de tuin die
op vakantie zijn. Hij wil me wel
even rondleiden en de groenten
benoemen. In nette rijen groeien
er pancar**, tomaten, snijbonen,
sla, wortels, aardappels, ui, paprika,
ilane***. In de kas achteraan staan
komkommerplanten. Halil vindt alle
groenten wel lekker, antwoordt hij
desgevraagd,
behalve snijbonen, en hij vindt het
onderhoud van de moestuin niet
veel werk, het is vooral een kwestie
van ‘onkruid verwijderen’.

Uit de wilde tuin van Marianne Maaskant

et is juni, de maand dat de hele
natuur ongeveer op z’n groenst is;
zo ook de stadsnatuur in het Oude
Westen. Maar juni is tevens de
maand van overvloedige oogsten,
of dit nu op het platteland of in de
stad is. Kortom, tijd voor een kijkje
in enkele van de
verborgen moestuincomplexen in
de wijk, waar enthousiast en vlijtig wordt gewerkt aan een stukje
zelfvoorzienendheid (staatssecretaris Klijnsma raadde Nederlanders
onlangs zelfs aan een moestuin te
nemen als aanvulling op het pensioen).
Mariannes tuin
Na wat rondmailen sta ik op een
ochtend in het moestuinencomplex
tussen de Gouvernestraat en de
Sint-Mariastraat, meer specifiek in
de tuin van Marianne Maaskant. In
tegenstelling tot de andere tuinen ter
plekke, zeven moestuinen, heeft zij
die van haar ingericht met bloemen,
vruchten en kruiden. In het midden
staat een grote hazelaar. Die neemt
veel licht weg, maar als Marianne ’s
ochtends de vogeltjes in de boom
(veel mussen) hoort kwetteren weet ze weer waarom
ze hem niet kwijt wil. En in de herfst kan ze volop
hazelnoten eten. Net als rode bessen, bramen, frambozen en druiven uit eigen tuin.
‘Ik wil geen nette tuin,’ zegt Marianne. ‘Maar soms
kost het toch moeite om hem bij te houden; ook een
wilde tuin moet je in de gaten houden.’ Ze vraagt of
ik het pispotje ken, waarop ik knik. Het is even stil en
dan zeggen we tegelijk: ‘haagwinde’. Een woekerend
onkruid dat zich moeilijk laat beteugelen. Marianne
probeert zich ervan te ontdoen door het weg te
trekken en door spul te strijken over de bladeren, die
daarop verpieteren. (Het ‘spul’ blijkt Pokon Stop Onkruid, dat volgens het etiket ‘biologisch afbreekbaar’
is. Toch zou het volgens Stichting Natuurverrijking om
een glyfosaat houdend middel gaan dat in dezelfde
categorie valt als het omstreden Roundup. Pokon zelf
houdt in een reactie naar mij vol dat het om een milieuvriendelijk middel gaat dat uitgebreid is getest.)

Meer moestuinen
Rond de Gouvernestraat liggen nog
twee andere moestuincomplexen.
Door diverse oorzaken blijkt het erg
lastig een huurder van een tuin in
een van deze complexen te spreken
te krijgen. Op de valreep vind ik de
heer Ork bereid, met de kanttekening dat hij slechts
zijdelings bij de tuin is betrokken. Hij helpt zijn moeder met haar moestuin, wat wil zeggen dat hij het
zware werk doet: omspitten van de grond, storten
van nieuwe aarde en verwijderen van onkruid. Een
diepte-interview zal het daarom niet worden, maar ik
waardeer zijn bereidheid mij te woord te staan.

Moestuin van de familie Ork tussen Gouvernestraat en Sint-Antonius

niet zelf klaar (‘dat is vrouwenwerk’) maar vindt
ze wel heel lekker. Het moestuinencomplex is ook
een sociale plek, benadrukt hij. ‘We delen gereedschappen en kennis. Vooral de buurman, die al
dertig jaar een moestuin heeft, weet heel veel.
Van hem krijgen we veel van onze stekjes.’
Ik stel de wijkbewoner tot slot de hamvraag: of hij
blij is met de groenten van eigen grond. ‘Via mijn
werk kan ik op elk moment aan verse groenten
uit het buitenland rechtstreeks van de veiling
komen,’ antwoordt hij. Waaraan hij toevoegt dat
hij zijn eigen groenten zeker waardeert, hoewel
‘de smaak ook afhankelijk is van hoeveel tijd je
investeert, van hoeveel zon de groenten krijgen
en dat soort dingen’. Dan nemen we afscheid en
besteed ik nog wat tijd aan het maken van foto’s
− door het hek heen.

Moestuin in het complex achter de Sint-Mariastraat

Op de middag van het interview is het de heer Ork
niet gelukt aan een sleutel van het complex, dat
grenst aan het terrein van Sint-Antonius, te komen.
Daar laten we ons niet door weerhouden en we drukken ons gezicht door de tralies van het hek om zoveel mogelijk te kunnen zien van de groenten die de
oude mevrouw Ork teelt (tomaat, courgette, peper,
sla, radijs, aardappel, ui, prei, tuinbonen en diverse
Turkse ‘rauwkost’-soorten). Het hek zelf is rijkelijk
begroeid met druivenranken, waarvan de bladeren
gevuld kunnen worden voor een smakelijke snack die
in verschillende culturen onder verschillende namen
wordt gegeten (zoals de Griekse dolmades en de
Turkse sarma). De heer Ork maakt de wijnbladeren

Het besluit
Met dit negende en laatste rondje is er een einde
gekomen aan mijn maandelijkse speurtocht naar
groen in het Oude Westen. Na mijn interview
met de heer Ork wandel ik nog wat door de wijk,
rondkijkend naar plekken die in eerdere rondjes
centraal stonden. In de Gaffelstraat staart de engel
in de creatieve voortuin van Victor even sereen als
altijd voor zich uit, haar vleugel gebroken en weer
gelijmd. Bomen die ik tegenkom zijn inmiddels
uitgebloeid (sierpeer, Japanse kers, meidoorn) of
staan nu geurig in bloei (linde). In het Wijkpark is
het groen volwassen geworden; de eetbare planten die Leah Groeneweg er in het vroege voorjaar
ontdekte lijken verdwenen. De stokrozen in de
tegels van Patrick Kruithof op de Nieuwe Binnenweg zijn tot volle wasdom gekomen en staan op
het punt van bloeien. De Tussentuin, tot slot, staat
er in z’n huidige verwaarloosde staat uitbundig
bloeiend bij, en heeft zich zelfs voorbij zijn eigen
grenzen uitgezaaid in de vorm van paarsroze
kaasjeskruid. Omdat ik niet in de wijk zelf woon
zal ik er niet meer zo vaak en intensief verblijven.
Maar het was een interessant jaar waarin ik veel
heb geleerd. Groen Oude Westen, het ga je goed!

Mariannes tuin, die dateert vanaf het allereerste begin
in 1991, is weelderig begroeid met bloeiende planten
en struiken: pioenrozen, vuurdoorn, schoenlappersplant, valeriaan, klaproos, clematis, kamperfoelie.
Op de tafel staan enkele stekjes, die Marianne de
dag ervoor bij het Ruilpunt in de Gaffeldwarsstraat
heeft gehaald. ‘Het was plantenruildag,’ zegt ze, en
ze wijst: ‘tweemaal phlomis, stokroos en lelietje-vandalen voor bijna niks.’*
Turkse groentetuin
Een week later loop ik hetzelfde tuinencomplex bin* namelijk: twee ruilpunten
** biet
*** niet bekend in online woordenboek

Kaasjeskruid in de Tussentuin

Kaasjeskruid buiten de Tussentuin

