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Wethouder Wijbenga op bezoek in het Wijkpark
Op vrijdag 25 juni, aan het eind van de Week van het Wijkpark, bracht wethouder Bert Wijbenga een bezoek aan het
Wijkpark. Dat hij terug zou komen had hij bij zijn bezoek afgelopen jaar beloofd. Hij werd ontvangen in het Dierenhof door
de bewoners/vrijwilligers die actief zijn in het park.
Zij legden 4 punten aan hem voor:
● Vervolg van de onderhoudswerkzaamheden, zoals herstel van
het gras achterin, een oplossing voor het steeds onderlopen van de
paden en velden, en een oplossing voor de losliggende steentjes op
paden en Voorhof.
● De geplande bouwwerkzaamheden in de Gouvernestraat (sloop en
nieuwbouw Odeon-locatie) en Westersingel (herontwikkeling
Westersingel 18-19 met nieuwe toegang naar het Wijkpark).
Wethouder Wijbenga benadrukte dat bewoners en vrijwilligers
betrokken zullen worden bij de plannen en bij het voorkomen van
overlast tijdens de werkzaamheden.
● De onduidelijkheid rond het noodzakelijke onderhoud aan het pand
van het Dierenhof. Wijbenga is het ermee eens dat de gemeente als
eigenaar van het pand ook verantwoordelijk is voor het onderhoud.
● De noodzaak van een structureel Veiligheidsplan voor het Wijkpark.
De wethouder bleek net als de vrijwilligers overtuigd van de
noodzaak van structureel toezicht in het park, en zal dit op de
agenda zetten bij de burgemeester.

De paden op, de lanen in...

Wijkpark Oude Westen: een park voor iedereen
Tijdens de Week van het Wijkpark bleek het park weer een
fijne plek te zijn voor allerlei activiteiten voor jong en oud.

Wethouder Wijbenga bezocht het Dierenhof,
tuin en de Duurzaamheidmarkt

Schapen scheren
in het Dierenhof

Het bezoek werd afgesloten met een rondwandeling (onder de paraplu)
door het park.w
Tekenen over de natuur in het Kabouterpad
De Roteb zamelde het chemische afval in

En de wol wordt de dag
erna gesponnen

Een naam voor de kuikens

Singphony

Jan Anders zingt liedjes van vroeger

De kuikens die dit voorjaar uit het ei gekomen zijn in het
Dierenhof, zijn inmiddels behoorlijk gegroeid. Het bleken
uiteindelijk 3 haantjes te zijn. Ze hebben nu ook namen.
Ze heten Matteo, André en Walie. De namen zijn bedacht
door Matteo en Thomas. Zij zullen met een kleine
verrassing bedankt worden voor hun meedenken.

Dansworkshop SKVR

Ben je 18 geworden?

Schrijf je in bij
Woonnet Rijnmond!
Dat een woning vinden in Rotterdam en eigenlijk bijna in heel
Nederland moeilijk is heeft al
meermalen in onze buurtkrant
gestaan. We hebben de situatie

van de oudere bewoner al heel
vaak beschreven. Nu echter een
tip voor jongeren in de wijk.
Het allereerste wat je kunt doen
als je 18 jaar bent geworden is je
inschrijven bij Woonnet Rijnmond.
Het kost €10,- per jaar en je
bouwt er ‘woonduur’ mee op.
Dit is belangrijk omdat je jaren
moet wachten om een woning

te kunnen huren. Als je je op tijd
inschrijft, kom je steeds hoger
op de lijst te staan. Dus ook aan
ouders die dit artikel lezen: geef je
zoon of dochter als belangrijkste
cadeau op hun 18e verjaardag een
inschrijvingsbewijs van Woonnet
Rijnmond.
Ieder jaar krijg je bericht van
Woonnet om je inschrijving te

verlengen. Vergeet dat niet.
Dus ook als je gaat studeren
in een andere stad en daar
een kamer huurt, maar later
weer in Rotterdam wilt
wonen raden we je aan
om je in te schrijven.

Doen hoor!
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altijd wel contact te
maken met onze buren,
maar sommige mensen
kijken weg als je ze wilt
groeten op straat. En
met de huidige huizenprijzen is het verschil
tussen de oude en
nieuwe bewoners ook
veel groter dan toen wij
dit huis kochten. Maar
we hebben het goed
hier hoor!
Lot uit de loterij
Toen we net in Rotterdam kwamen wonen
was ik wel een beetje
overdonderd door
de grootsheid van de
stad. Dat was wel even
wennen. Maar er hangt
hier een energie en een
rauwheid waar ik echt
van hou. Rotterdam
heeft daarnaast veel gezichten; van het groene
Brienenoordeiland tot
de haven – heel gaaf.
Als grafisch ontwerper en kunstliefhebber
vind ik het ook mooi dat er volop musea
en galerieën zijn in de stad waar veel toffe
exposities worden georganiseerd. Dat inspireert me.”

Joanne Mensert en
Marc en Lisa ter Horst
Joanne: “het is eigenlijk mijn schuld dat we
hier zijn komen wonen. Hiervoor woonden
we acht jaar in Den Haag. Dat wil zeggen:
ik acht, en Marc veertien – ik was voor de
liefde vanuit Utrecht naar Den Haag gekomen. Op een gegeven moment leek het me
heel romantisch om samen terug te gaan
naar Utrecht, en toen zijn we daar naartoe
verhuisd. Maar we hadden toch niet zo’n
klik met de stad als we dachten. Utrecht
is toch trager, wat provincialer. Ik werk als
theaterproducent en deed een project in
Rotterdam. De regisseur was helemaal weg
van deze stad. Toen zijn Marc en ik een
keer gaan kijken, toevallig bij dit huis aan
de Zijdewindestraat. We hebben één huis
bekeken, en dat was het. Het straalde iets

COLUMN

Wat hebben
we het goed
gedaan!
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik
ben blij dat alles weer beetje bij beetje
terug naar het gewone normaal gaat.
Oké, anderhalve meter blijft voorlopig
de norm, al vraag ik mij af of men
weet wat anderhalve meter is, inclusief mijzelf hoor. Ik zie maar weinig
mensen die zich hier consequent aan
houden: snap ik ook wel. Wij zijn geen
mensen van anderhalve meter. Ook
Willem niet (normaal Koning Willem,
maar Willem voor intimi). Toch hebben wij het met z’n allen goed gedaan. Kijk om je heen: horeca gelukkig
weer naar normaal, scholen weer naar
enigszins het normale normaal. Daar
is het zo weer zomervakantie. En in de
supermarkten hoeven de mondkapjes
niet meer op, maar volgens mij was
het daar altijd al normaal. En gelukkig
is er weer voldoende WC papier.
Nee joh, we gaan niet meer wijzen:
die wel die niet, daar zus daar zo. We
moeten blij zijn, blij zijn dat we weer
kunnen doen wat we graag willen
zonder beperkingen. We mogen niet

uit, met die oude gevel. En de tuin! Ook al
is het een postzegel, het is onze trots. We
hebben al twee jaar een pad op visite die
hier ergens tussen de struiken woont. En een
hommelnest.”
Marc: “het huizenblok waarin wij wonen
werd in 2007 gerenoveerd. Daarvoor waren
het huurhuizen, daarna vooral koop. Toen
in 2007 de nieuwe bewoners tegelijk in
de huizen trokken, zorgde dat voor veel
saamhorigheid in de straat. Wij kwamen
daar in 2015 zelf bij, maar die saamhorigheid was nog steeds voelbaar. De laatste
jaren merken we dat aan het veranderen
is, met het vertrek van steeds meer van de
‘eerste’ bewoners uit 2007. Wij proberen

vergeten dat er best veel mensen
zijn die er toch helaas mee te maken hebben gehad en die er minder
goed uit zijn gekomen. Ook bij mij
op school is een dierbare collega van
mij geveld door de koroonaa, u weet
wel de Rotterdamse variant. Gelukkig
is hij weer aan de beterende hand,
maar toch. En zeker niet te vergeten
onze eigen Leeuwenhoek. Was dat
niet schrikken. En wat te denken van
de mensen die keihard werken om
een ieder gezond te houden en te
maken. Petje af voor iedereen in de
zorg en in het bijzonder in onze wijk
voor Dokter van der Poel, Heemraadssingel, die op sjouw ging met
zijn overgebleven vaccins om mensen die het niet begrepen, vanwege
de taal, toch te kunnen vaccineren.
Fantastisch.
Om een lang verhaal kort te houden:
wat ben ik blij met de versoepelingen! Dat neemt niet weg dat we op
onze hoede moeten blijven voor een
eventuele terugval. Maar laat je niet
bang maken. Leef zoals je wilt leven,
blijf gezond en pas op een ieder.
Want dat is wel gebleken: we zijn
meer naar elkaar toegegroeid, liever
voor elkaar, behulpzamer en nog
socialer. Ik wens u een mooie zomer
met heel veel plezier en gezondheid!
En denk eraan: anderhalve meter en
wassen die handen.

Gerard van der Wens

“Je vindt de
hele wereld op
de Kruiskade”
Joanne: “dit huis voelt steeds meer als een
lot uit de loterij. Vooral de Kruiskade vind ik
echt fantastisch. Je vindt de hele wereld in
die straat. De veelzijdigheid en de eigenzinnigheid van Rotterdam is er voelbaar en
zichtbaar – heerlijk. Je hebt continu het idee
dat er iets te ontdekken valt in deze stad.
Utrecht hadden we wel snel gezien, maar
voor Rotterdam is dat niet zo. Mensen

zeggen wel eens dat Rotterdam geen
centrum heeft en eigenlijk klopt dat ook
wel. Maar een wijk als Delfshaven heeft op
zichzelf al meerdere gezichten, en juist dat
maakt de stad interessant.
Sneeuwwitje
Marc en ik hebben elkaar leren kennen via
zijn zus. Die studeerde theater in Utrecht,
en ze regisseerde een toneelstuk voor haar
afstuderen. Het stuk was ‘Sneeuwwitje’ van
Jules Deelder, en ik speelde Sneeuwwitje.
Marc kwam vanuit Den Haag naar alle
voorstellingen kijken. Ik dacht eerst dat hij
gewoon heel erg trots was op z’n zus, maar
hij was verliefd op mij. Inmiddels werk ik bij
een gezelschap dat theater maakt voor kinderen en het kind in iedere volwassene. We
hebben bijvoorbeeld een stuk gemaakt over
de kracht van vervelen. Of over van mening
veranderen. We laten ons niet remmen in
wat we kiezen om te doen, maar ik toets
vaak wel dingen bij onze vijfjarige dochter
Lisa om te zien hoe ze reageert. En ze gaat
ook vaak kijken.”
Lisa: “wat de leukste voorstelling was weet
ik niet meer. Maar het leukste in de wijk
vind ik de grote speeltuin. Mijn favoriet is
de glijbaan. Ik heb al twee keer een meisje
ontmoet daar en we hebben gespeeld. Ik
hoop dat ze er snel weer is.”
Groen plein
Joanne: “de Weena speeltuin is heel belangrijk voor de wijk! Er is een hele vaste groep
vrijwilligers die ouders en kinderen herkennen – het is echt een huiskamer. En voor
kinderen die niet met vakantie kunnen is het
ook een uitkomst. Ik voel me enorm thuis
hier en kan hier wel altijd blijven wonen!”
Marc: “ik heb mezelf afgelopen tijd ingezet
voor de aanpak en vergroening van het
Akeleiplein. Wat mij betreft kan het niet
groen genoeg. Het plein is nu al een
ontmoetingsplek, maar met al die stenen
nodigt het mij nog niet echt uit. Ik denk
dat je als gemeente oogst wat je je burgers
geeft. Als ze iets moois krijgen waar ze trots
op kunnen zijn, dan zullen ze daar ook beter
voor zorgen dan gaan ze daar hun best voor
doen.”

Opinie
Reageren op de krant?
Stuur een mail naar:
buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl

Volle vuilnisbakken

Graag wil ik reageren op de
column uit de buurtkrant van
juni. Ook ik erger mij aan het
gedrag van bewoners omtrent
het foutief aanbieden van
afval: als zij er maar vanaf zijn
kan de rest van de bewoners
tegen de rotzooi aankijken.
Maar… het ligt niet altijd aan
de bewoners! Zo zijn wij in de
buurt 2 weken bezig geweest
om 2 restafval containers geleegd te krijgen. De vuilniswa-

gens reden er steeds voorbij,
terwijl ze de bakken die ervoor
en erna staan wel kwamen
legen. En die waren nu iedere
dag vol omdat er meer afval
in die bakken terecht kwam.
Dagelijks moest er bij de volle
bakken een wagentje langs
komen om de naast geplaatste
zakken te verwijderen en na
een feestje van de meeuwen
een extra veegwagen.
Er is gebeld (met 14010),
gemeld (op de site van de ge-

meente), gemaild (met handhaving) en ge-appt via de
MeldR-app. En niet door één
persoon maar door velen, en
niet één keer maar vaker. De
chauffeurs van de vuilniswagens worden er ook gek van:
het huidige systeem werkt
niet. De chauffeurs konden
op hun “aaipet” zien hoeveel
meldingen er waren, maar
ze hadden geen opdracht…
Uiteindelijk was er eentje zo
slim om de bakken gewoon te
legen, en nu zitten we blijkbaar weer in het systeem. Er is
ook gemaild naar wethouder
Wijbenga, maar die reageert
niet.
Annelies de Weerd
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Armoedeplatform Oude Westen:

Vrienden van de Aktiegroep
De komende tijd laten we iedere
maand een Vriend(in) van de
Aktiegroep aan het woord.
Dit keer: Najat Mezzine.

energiegebruik en daarmee de kosten
te verminderen. Het is belangrijk om
‘Vriend’ te zijn, want de Aktiegroep is
belangrijk voor de wijk!

“Natuurlijk ben ik lid, want de
intentie van de Aktiegroep vind ik
goed. Ze geven hulp aan bewoners
en toen ik fietslessen organiseerde,
kon ik gebruik maken van de stalling voor de fietsen. Ook heb ik twee
jaar Arabische les gegeven, waarvoor
ik gratis een zaaltje kon gebruiken.
Ook Thuis bij de Aktiegroep en het
actualiteitenoverleg vind ik belangrijk. Je wordt je als bewoner bewust
van alle dingen die georganiseerd
worden en je maakt er deel van uit.
De Aktiegroep organiseert samen met
Woonstad dingen op het gebied van
het milieu, zoals de energiecoaches
die bij mensen langsgaan om het

Word ook vriend!
Met uw bijdrage kunnen we alle bewoners van het Oude Westen blijven ontvangen en verder helpen.
U kunt uw bijdrage (vanaf E5,- per
jaar) eenmalig of periodiek overmaken op: NL31INGB0001254448 tnv
Stichting 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.

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

Ook in het Oude Westen is het
feest. Zo meldt de Huiswerkklas dat
haar drie examenleerlingen allemaal geslaagd zijn. Twee daarvan
op HAVO en één op VWO. Daar
mogen zij en alle andere geslaagden trots op zijn. Niet alleen omdat
ze een diploma krijgen, maar ook
omdat ze een jaar vol moeilijkheden
hebben overwonnen.

Een diploma
en de vlaggen
hangen uit
Vlaggen hangen uit met lege
schooltassen eraan. Oude boeken en
toetsen belanden in een fikkie.
En op een door de weekse dag is
een feestje ineens normaal. Veel
eindexamenkandidaten van jaarlaag
corona hebben namelijk wat te
vieren: ze zijn geslaagd!

Want het afgelopen jaar was voor
alle eindexamenkandidaten anders
dan anders. De maatregelen tegen
het virus maakten school onvoorspelbaar en onberekenbaar. Gelukkig waren er tegemoetkomingen
vanuit de overheid om het eindexamen wat makkelijker te maken.
Toch werd er een hoop geklaagd
door scholieren. LAKS, het Landelijk
Aktie Komitee Scholieren, meldde
een record van 209.000 klachten
over het eindexamen. En dat was
slechts voor het eerste tijdvak.
Als mede-geslaagde wens ik iedereen succes tijdens hun toekomstige
opleiding, tussenjaar of examens
in tijdvak drie. Maar vooral wens
ik hen allemaal veel plezier tijdens
hun lekker lange vakantie.
Ik ga in ieder geval genieten:
de groetjes uit Albufeira.
door Haroen Reniers

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (101)
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De Nieuwe Binnenweg, die voor
een groot deel door het Oude
Westen loopt, is van oudsher een
drukke uitgaansstraat. Rond de
kruising met de ‘s-Gravendijkwal
is er een concentratie van verschillende uitgaansgelegenheden in een
aantal opmerkelijke panden.
Op de eerste foto zie je Nachtclub
Ritz aan de ‘s-Gravendijkwal, tussen de Nieuwe Binnenweg en de
Mathenesserlaan (situatie 2013). De
naam ‘Ritz’ is wereldwijd bekend
van extreem luxe hotels zoals die in
Londen en Parijs. Nachtclub Ritz op
de foto is echter zwaar verloederd:

2
de deuren en ramen zijn achter
panelen verdwenen en samen met
de gevel rood geschilderd. In 2014
is het pand gerenoveerd en zijn
de ramen en deuren weer teruggebracht. Nachtclub Lido, enkele
panden ernaast (foto 2), dankt zijn
naam ook aan een legendarische
uitgaansgelegenheid: het Lido in
Parijs en Las Vegas waar wereldberoemde artiesten shows opvoeren.
Nadat in 1940 de gehele binnenstad van Rotterdam was verwoest,
zijn aan de rand van het Oude
Westen, in het nog grotendeels lege
land van Hoboken, noodwinkels

Het moet niet
bij praten blijven!
Er zijn buurtbewoners in het Oude Westen die elkaar helpen als
ze in geldnood zitten. Maar anderen schamen ze zich om hulp
te vragen of er ook maar over te praten met anderen. Helemaal
lastig wordt het als buurtbewoners met geldproblemen moeten
praten met mensen van de gemeente Rotterdam. Het contact
tussen hen moet echt verbeteren en daar moet aan gewerkt
worden. Deze wens kwam naar boven bij de eerste bijeenkomst
van het Armoedeplatform Oude Westen op woensdag 16 juni
in de Leeszaal. Bij het Armoedeplatform kun je rekenen op een
luisterend oor en goede raad als je vragen hebt over geld of
over leven met weinig mogelijkheden.
Een aantal buurtbewoners en professionals van instanties van zorg,
welzijn en gemeente kwamen op
die dag voor het eerst bij elkaar om
over ‘armoede’ te praten. Niemand
praat graag over ‘armoede’, maar
in de Leeszaal vond een levendig
gesprek plaats over geld en over
problemen die daaruit kunnen
voortkomen in een huishouden.
De buurtbewoners spraken vrijuit
en zonder schaamte over hun
ervaringen met instanties bij wie
ze om ondersteuning aanklopten.
Maar ook de hulpverleners vertelden over hun ervaringen in hun
werk en hoe graag ze vaak willen
helpen.
De mensen in de Leeszaal waren
het erover eens dat contact tussen
mensen met problemen met geld
en anderen echt beter moet. Iemand die achter een loket zit, weet
meestal niet uit ervaring hoe het
is om met weinig geld te moeten
rondkomen. En als je als buurtbewoner met een geldprobleem bij
een hulpverlener aanklopt, dan
merk je soms dat die niet goed
aanvoelt dat je je schaamt of dat
je je schuldig voelt. Die gevoelens
maken het gesprek vaak moeilijk
voor hulpvragers.

het enige probleem in een huishouden met weinig geld: er zijn
regelmatig spanningen om geld in
een gezin, mensen worden er depressief en gespannen van, ouders
krijgen het moeilijk met elkaar en
hun kinderen voelen dat. Daardoor
ontstaan problemen op school en
in de wijk en in een aantal gevallen
leidt ‘armoede’ tot criminaliteit. Er
zijn immers manieren om snel geld
te verdienen, maar daarmee los je
de armoede niet op.
Praten en actie beide
Het is dus belangrijk voor de wijk
om met zoveel mogelijk mensen
te praten over leven met weinig
geld. Dat gaan de mensen van het
Armoedeplatform de komende
maanden doen. Maar het is niet
minder belangrijk om met elkaar
concrete dingen te bedenken en
uit te voeren waardoor het leven
in het Oude Westen beter wordt
voor mensen met schaarste. Na de
vakantie komen de mensen van
het Armoedeplatform opnieuw
bij elkaar. Tegen die tijd zullen
uitnodigingen voor de bijeenkomst
verspreid worden.

Buurtbewoners
in nood helpen elkaar
Er zijn in het Oude Westen een
paar groepjes mensen die van
elkaar weten dat ze het niet breed
hebben. Ze helpen elkaar, omdat
ze weten hoe je kunt overleven met
weinig geld. En vaak is geld niet

Voordeuren (14)

3
gebouwd met een aantal uitgaansgelegenheden bij de kruising van
de ‘s-Gravendijkwal met de Rochussenstraat. Het waren voor die tijd
populaire dansgelegenheden met
revue en cabaretvoorstellingen.
Op een affiche uit de jaren 50
(afbeelding 3) van Dancing-Bar
L’ambassadeur is het paviljoen te
zien. Het is samen met de andere
noodgebouwen in de jaren zestig gesloopt. Op de hoek van de
‘s-Gravendijkwal en de Nieuwe Binnenweg was de Beat Corner lange
tijd een populaire dansgelegenheid
(foto 4, 1991). Na een schietincident is de Beat Corner in 1997

4

5

6

een investeerder en is het vervallen
pand grondig verbouwd tot een
Boutique Hotel (architect Office
RBGV). Hotel 171 (foto 6) geeft
In 1981 begon een Haagse pooier
de bezoeker het gevoel te gast te
in een voormalig pension aan de
zijn in het huis van een bevriende
Nieuwe Binnenweg 171 een prostikunstenaar. Elk van de 19 kamers
tutiehotel en noemde het naar zijn
is anders ingericht: zes kunstenaars
favoriete nummer van The Eagles:
‘Hotel Californië’ (foto 5). Er bestaan is gevraagd specifieke werken te
maken voor de verschillende kamers
verschillende interpretaties van de
en gemeenschappelijke ruimtes, die
tekst maar het lijkt te gaan over een
hotel waaruit je niet kunt ontsnappen betrekking hebben op de Nieuwe
en is ‘eigenlijk een metafoor voor het Binnenweg.
beloofde land dat tot de ondergang
Bart Isings
gedoemd is en waaruit geen verlossing meer mogelijk is’ (NPO radio2).
Onlangs is het pand aangekocht door
gesloten; daarna zijn er verschillende
restaurants in het pand gevestigd.

Week van de jonge
mantelzorger
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Van 1 t/m 7 juni was ‘De week van de jonge mantelzorger’. Mantelfoon trok door Rotterdam om aandacht te besteden aan jongeren tot 25 jaar die te
maken hebben met ziekte of zorg in hun thuissituatie.
“Zijn dat ook mantelzorgers?!”,
vraagt een kind, wijzend naar
de dames die duidelijk horen bij
een mevrouw met een rollator.
Normaal gesproken hou ik niet
zo van wijzen en staren, maar dit
keer vind ik het eigenlijk alleen
maar mooi. De kinderen passen
namelijk direct toe wat ze net
tijdens de quiz over (jonge) mantelzorgers hebben geleerd.
De week van de jonge mantelzorger zit er op. We hebben gepraat
over de mantelzorg en in het
bijzonder over de jonge zorgers.
Kinderen, jongeren en volwassenen hadden uiteenlopende
verhalen. Voor de één was mantelzorg een dagelijkse realiteit,

voor de ander ver van mijn bed.
De gemene deler was dat iedereen
oprecht geïnteresseerd was. Hopelijk hebben we op zijn minst een
zaadje geplant. Het houdt natuurlijk
niet op bij deze week. (Jonge) mantelzorgers verdienen doorlopend
aandacht.
Mantelfoon is sinds 1 mei 2020 hét
mantelzorgsteunpunt in Rotterdam.
Iedereen met een vraag over deze
zorg kan terecht bij de Mantelfoon,
die zeven dagen per week, dag en
nacht gratis bereikbaar is voor een
luisterend oor, hulp of advies op
maat.
Het nummer is 0800 - 777 33 33,
of chat via www.mantelfoon.nl.

Dat kan werkelijk
alles zijn. Een dag vol
Eigenlijk is er maar één simpele spelregel:
<< Eevan
nw
lijst agespetter...
waterpret, muziek enasvrolijk
an leuke id Bezorg kinderen in de zomer een
eën >>
Of een parcours vol kinderspelletjes van het eonvergetelijke
dag in hun straat.
<< Een waslijst aan leuke ideeën >>
begin tot het eind van de straat. Of wat dacht
Opzoomer Mee ondersteunt jouw idee met
je van een spannende speurtocht met allerlei
een bijdrage van maximaal 100 euro.
leuke vragen en opdrachten?

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 werkzaamheden van Jermaine en Ursula. Stuur een bericht als je hierbij
hulp kunt gebruiken. Daarnaast organiseert Jong in Rotterdam 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

Neem gerust contact op met Opzoomer Mee
(010-213 10 55) om andere mogelijkheden
te bespreken.

Je voor- en achternaam

De
Opzoomerspelen
is een actie speciaal voor
de kinderen. We houden je
op de hoogte zodra
Opzoomer Mee weer
‘gewone’ straatactiviteiten
ondersteunt.

Telefoonnummer
Mailadres
(De Opzoomerspelen

Gratis speelpakket!
... En er is meer. De eerste 400 straten die
meedoen met de Opzoomerspelen, krijgen een
speelpakket om van de Opzoomerspelen een succes
te maken.

Ben jij jonger dan 25 jaar? Heeft er bij jou iemand thuis of in

Wat zit er in het pakket?

de familie extra zorg of aandacht nodig door een ziekte,
handicap of verslaving? Dan ben jij waarschijnlijk een
Gerse Held!

Stoepkrijt, een springelastiek,
een Opzoomer-frisbee, een fluitje,
een straat-dobbelsteen, posters,
uitnodigingskaarten,
en een stadsjungle zoekkaart.

Gerse Helden worden ook wel jonge mantelzorgers
genoemd. Zij helpen thuis extra met huishoudelijke
klusjes zoals afwassen en koken, dingen regelen of
je broertje(s) of zusje(s) naar school brengen.

Ik ben er voor jou!
Even kletsen met iemand buiten je gezin?
Heb je vragen of wil je advies?
Bel, app of mail Anniek
06 - 223 533 79 of aoomens@wmoradar.nl

Zomerprogramma voor senioren
en/of mantelzorgers Oude Westen
Elk jaar stelt Wmo Radar met diverse partners uit de
wijk een zomerprogramma samen voor senioren en/
of mantelzorgers. Ook dit jaar, binnen de mogelijkheden. Omdat er in de vakantie geen Buurtkrant
verschijnt kunnen wij u niet via deze weg informeren
over het programma. Wilt u het programma per post
of mail ontvangen? Neem contact op met Cindy
Vos, seniorencoach Oude Westen via 06-53507350
of mail naar c.vos@wmoradar.nl.

We zijn aanwezig van 9:30 tot 12:30
uur (aanmelden is mogelijk tot 12 uur).
Een afspraak maken is niet nodig. U
kunt zich melden bij de receptie en wachen tot u aan de beurt bent. Uiteraard
houden wij rekening met de coronamaatregelen van het RIVM.
Bij grote drukte kunnen wij verzoeken
Heeft u moeite met het invullen van
een formulier of om officiële brieven te om buiten te wachten, een andere keer
begrijpen? Of met het aanvragen van terug te komen of een afspraak in te
DigID, toeslagen of kwijtschelding van plannen.
gemeentelijke heffingen? Wij kunnen
helpen.

Let op! Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief of
bent u lid van BelFleur? Dan ontvangt u het activiteitenprogramma automatisch in uw mailbox of
brievenbus.
Linda de Winter (projectleider BelFleur)

Huisartsen Spreekuur volgens afspraak
Dhr. R.D. Castelijns 			
Dhr. J.J.G.W. Hipke / Mevr. C.S. Biesmeijer			
Mevr. A.L.I. Korenhof / Mevr. P.I. van Marrewijk
Mevr. R. Dam-Weststrate / Mevr. E. Niers 			
Mevr. M.A. Visser / Dhr F.M. de Jong 			

010 43 677 70
010 43 632 65
010 43 692 41
010 43 619 75
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

Heeft u een vraag waar meer tijd voor
nodig is? Dan maakt u een afspraak via
010 - 485 58 98 of mailt u uw vraag en
telefoonnummer naar
aanmelden.fo.centrum@wmoradar.nl.
Wij nemen zo snel mogelijk contact op
om een afspraak te maken.
Graag tot ziens.
De budgetcoaches van WMO Radar:
Marsha Stok, Rob de Wit
en Tirsa van der Kleij.

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
www.gcmariastraat.nl

Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn

Vrije inloop Papierencafé mogelijk
Heeft u een vraag of hulp nodig bij het
invullen van (belangrijke) papieren en
formulieren? U bent elke woensdagochtend welkom bij het Papierencafé
in het Huis van de Wijk - De Nieuwe
Gaffel.

Ga naar Opzoomermee.nl en klik op
‘Doe mee met de Opzoomerspelen’.
Vul de vragen in en meld je straat aan!

Adres en postcode

Daan Blij, sportcoach

Gezocht Gerse Helden!

iemand over te praten. Anniek staat
voor je klaar.

voor de Opzoomerspelen

OF: Vul je gegevens hieronder in. Stuur
de bon naar Opzoomer Mee,
Antwoordnummer 3122, 3000 WB
Rotterdam (Postzegel is niet nodig).
Appen kan ook en is sneller:
06 16 655 111

Het plezier van de kinderen staat voorop
tijdens de Opzoomerspelen. Hier vind je alvast wat voorbeelden.
Op opzoomermee.nl/spelen staan
voorbeelden en tips van wat je zoal kunt
organiseren voor de kids.

lopen tot 1 september 2021}

De meeste Gerse Helden vinden het
heel normaal om voor een familid
klaar te staan. Dat is heel mooi, maar
Gerse Helden maken zich ook wel
eens zorgen, waardoor concentreren
op school moeilijk wordt
bijvoorbeeld. Het helpt om er met

Aanmeldbon

Wat? Hulp bij papieren en formulieren
Hoe? Vrije inloop. Maximaal 20 minuten per persoon
Wanneer? Elke woensdag van 9.30 tot 12.30
Waar? Huis van de Wijk - De Nieuwe Gaffel

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

010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76

Bij pijnklachten van 17.00 uur of in het weekend 010 4552155

Diëtiste en Pedicure Behandelingen volgens afspraak

Wat wil je gaan doen

En corona dan?
Je mag in de zomer gerust iets
organiseren voor de kinderen in je
straat. Houd je wel aan de
dan geldende
basisregels rond
corona. Houd
het aantal
volwassenen
dat meehelpt beperkt.

Hoeveel kinderen doen er ongeveer mee

Welke bijdrage heb je nodig?

Wil je een gratis Speelpakket?
(zolang de voorraad strekt)

Meer informatie vind je
op opzoomermee.nl/stoplicht
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De stem van de wijk
Op 5 juli verhuist de Jeugdbieb uit het pand van de Aktiegroep
Oude Westen naar de Nieuwe Gaffel om plaats te maken voor
een ‘hub’ waarin de gemeente vertegenwoordigd zal zijn.
Wijknetwerker Tom Warnik en zijn collega wijkmanager Ralf
Bormans nemen hier intrek in. Op deze manier bevinden zij zich
midden in het Oude Westen en zijn ze meer toegankelijk voor
buurtbewoners. ‘’Mensen uit de buurt kunnen langskomen wanneer ze een nieuw idee hebben of een klacht, het is dan duidelijk waar ze mij kunnen vinden’’, aldus Tom.
Verbinding tussen
wijk en gemeente
Tom legt uit wat zijn rol inhoudt:
het is de verbinding maken tussen
de wijk en de gemeente Rotterdam. “Ik doe mijn best om de
wensen van de bewoners kenbaar
te maken bij de gemeente. Ik kom

met van alles in aanraking, maar
ben bij de uitvoering afhankelijk
van andere diensten. Mensen kunnen en willen met mij praten. Wat
ik dus doe is mensen aan elkaar
koppelen, verbinding leggen. Een
voorbeeld hiervan is het pop-up
filmhuisje tegenover de Leeszaal.
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Een aantal bewoners had het idee
om dit op te zetten. Daarbij heb ik
dan gevraagd of ze er ook een project van konden maken waar kinderen bij betrokken waren. Ik heb
ze met de basisschool in contact
gebracht. Ze hebben uiteindelijk
een workshop gegeven aan kinderen om een korte film te maken.
Daarna heb ik met Kino gesproken,
met het resultaat dat die kinderen
hun werk in de bioscoop aan hun
ouders konden laten zien.”
Energie in het Oude Westen
Een ander mooi voorbeeld van
netwerken in de wijk vindt Tom het
project van de ‘s-Gravendijkwal. Hij
werd benaderd door een bewoner
die meer groen in de straat wilde;
hij wilde plantvakken gaan maken
maar had geen budget. Bij toeval
moest de straat opnieuw gelegd
worden, waarop hij dacht: ‘dit is
het moment, nu kan ik inspringen’.
Het zijn de ideeën van bewoners
zelf die Tom zo prachtig vindt. ‘’Er
zit een enorm goede energie in de
wijk. Het is echt het centrum, er
gebeurt veel, veel positieve dingen.
Er speelt veel, er zijn uiteraard ook
klachten, maar mensen die hier
wonen zijn zelf heel actief. De
wijk is pittig. Ik heb ook in Hil-

lesluis gewerkt maar wilde op een
gegeven moment wat anders. Dat
heb ik aangegeven bij mijn leidinggevende en specifiek gevraagd of
ik bij het Oude Westen terecht kon.
Toevallig kwam hier een plek vrij
en dus ben ik meteen door de wijk
gaan fietsen. Het had helemaal een
positief karakter. Bij het zien van de
West-Kruiskade en de Binnenweg
gaan mijn ogen glimmen. Het is
gewoon leuk, die grote diversiteit.’’
Groene vingers
Tom vindt het belangrijk om een
rol te spelen bij groene projecten.
Er zijn wat budgetten voor vergroeningstrajecten, waarbij hij kijkt
of het opgepakt kan worden door
bewoners. ‘’Komt het vanuit de
wijk? Dan probeer ik dat te stimuleren. Het Sint Mariadek is hier een
voorbeeld van. Dat is het dak op
de parkeergarage. Dat is helemaal
vanuit de bewoners gekomen. Zij
hadden zelf de vraag ‘kunnen we
dit aantrekkelijker maken?’, en zo
hebben we met een ontwerper uit
de buurt gekeken wat er mogelijk
is.’’ Volgens hem is het groen in de
wijk nog wel een aandachtspunt.
‘’Op veel plekken lijkt het erg stedelijk, ik zou hier graag meer groen
zien. Bijvoorbeeld de boomspiegels,

Pareltje van de wijk

Tom Warnik

daar kun je planten op laten groeien. Maar er is meer mogelijk zoals
geveltuinen, meer groenperkjes.
Uitdagingen
Andere uitdagingen zijn de armoedebestrijding - hier is nu een eerste
bijeenkomst over geweest - en
behoud van kwaliteit van de winkelstraten West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg. Het huidige aantal
winkels, de diversiteit maar ook de
drukte nu na corona. Dat wordt dus
nog wel een spannende’’.
Wil je zelf contact opnemen met
Tom dan kun je hem telefonisch
bereiken (06 13570710) of via
e-mail (tl.warnik@rotterdam.nl).

Leren fietsen
in de wijk
De groene daken bloeien fantastisch

Het is jammer dat je het vanaf de straat niet kunt zien maar op de
daken van de Gaffelstraat is het geel van de bloemen en hoor je
het zoemen van de bijen. Ook interesse in een groen dak?
Op 21 september om 19:30 organiseren wij een bijeenkomst over
groene daken speciaal voor VvE’s bij de Aktiegroep het Oude Westen.
Aanmelden via petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Groene groeten
uit het Oude Westen!

Bedankt voor de mooie foto’s buurtgenoten! Wat is
het Oude Westen toch mooi en groen.
Deze foto’s ontvingen wij uit de wijk en maakten we
tijdens onze Foto Buurttuinen Tour op 20 mei 2021.

Groene groeten uit het Oude Westen!

Naar aanleiding van onze Foto Buurttuinen Tour en de beelden die
wij uit de wijk ontvingen hebben we een ansichtkaart laten drukken
met de mooiste foto’s van groen uit de wijk. De ansichtkaart is gratis
op te halen bij de Aktiegroep het Oude Westen.

Vergroening van de Mathenesserlaan

Wel 165m2 extra groen! De bewoners van de Mathenesserlaan
hebben de hulp van het Wij(k) vergroenen team ingeroepen
voor het maken van het plan. Tijdens een bijeenkomst op 25 mei
tekenden we met stoepkrijt op de grond en beeldden ons in hoe
deze stoep eruit zou zien met een weelderige groene invulling
vol planten... Als kers op de taart wordt er in samenwerking
met het Centrum Beeldende Kunst óók nog een kunstwerk bij
geplaatst! Wordt vervolgd.

Op dinsdag 22 juni vond in onze
wijk het fietsexamen plaats.
Deelnemers aan het fietsexamen
moeten laten zien dat ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. In
totaal doen er in Rotterdam 2604
leerlingen mee, dat zijn er 1000
meer dan bij het eerste fietsexamen
in 2017. Wethouder Bokhove van
Mobiliteit, Jeugd en Taal: “Kinderen leren goed kijken bij een bocht,
remmen, maar ook wat de goede
plek op de weg is om te fietsen.
Zo kunnen ze beter omgaan met
onverwachte situaties zoals automobilisten die een portier openen
zonder te kijken of mensen die
geen voorrang verlenen terwijl dat
wel had gemoeten.“
De route liep dwars door een aantal moeilijke verkeerspunten in het
Oude Westen: van de Mauritsweg
naar de West-Kruiskade en daar
rechtsaf naar de Diergaardesingel,
vervolgens via de West-Kruiskade
oversteken naar de van Speykstraat

Anders kijken
Op klaprozensafari
in het Oude Westen
Wie in het Oude Westen woont,
kent de foto van de klaprozen.
Misschien heb je er nooit bewust
bij stilgestaan, maar je herkent
hem absoluut. Waar hangt deze
prent? Heb je hem gezien in de
Josephstraat, of toch in de Museumstraat? Klopt allebei! Als je ze
eenmaal hebt gezien, kun je er niet
meer omheen: ze lijken overal te
hangen. De redactie ging op klaprozensafari en registreerde 19 prenten op de kaart. Opvallend is dat
ze vooral opgehangen zijn rondom
het speelplein bij de Josephlaan en
bij de boogjes.
Hoe komt het dat deze klaprozen
overal hangen? Gebrek aan inspiratie? Of zorgt het voor consistentie,
een herkenbaar beeld in de wijk?
Navraag leert dat oud-stadsmarinier Jan de Kloet ze heeft gered van
de sloop. Hij vertelt: “De borden
waren de afscheidingspanelen van

en verder naar de Nieuwe Binnenweg. Toch doen de basisscholen in
het Oude Westen zelf niet mee aan
het fietsexamen. Een leerkracht van
de St. Augustinusschool vertelt dat
niet alle leerlingen een fiets hebben
en dus niet kunnen deelnemen. Soms
komt dit door een gebrek aan geld
voor een fiets, maar soms ook doordat ouders zelf niet goed kunnen
fietsen. ‘’Sommige ouders leren hun
kinderen niet hoe ze moeten fietsen
omdat ze het zelf niet kunnen. Het
is dan te gevaarlijk om mee te doen
aan het examen, omdat je in onze
wijk niet goed kunt oefenen.’’
Ook Leon Erkelens van de Fietsschool010 geeft aan dat het fiets-
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examen niet zinvol is als kinderen
nog niet kunnen fietsen. ‘’Maar
het is wel de missie van Fietsschool010 om iedereen die dat
wil te leren fietsen.’’ De Fietsschool geeft dan ook fietsles in de
stad – ook aan volwassenen. Dit
kost momenteel 12 euro per uur,
wat voor sommige bewoners niet
haalbaar is. Leon geeft aan dat ze
merken dat het tarief wat aan de
hoge kant is en dat ze overwegen dit te verlagen. Binnenkort
hebben ze daar een overleg over.
Ook gaan ze bekijken of ze via
de gemeente subsidie kunnen
aanvragen voor bewoners die dit
nodig hebben.

Ik was haar al een paar keer
tegengekomen in het park. Haar
kinderen speelden en renden
en als ze naar huis ging was de
kleinste meestal in slaap gevallen.
“Is het erg warm in je huis?” Probeerde ik een gesprek te beginnen
met misschien wel een beetje een
vreemde openingszin. Maar het
werkte wel. We spraken over het
huis waar ze woonde, de wijk, dat
ze nog niet zo lang in Rotterdam
woonde en dat het park een leuke
plek is. “Ik heb het nog maar net
ontdekt, terwijl ik hier heel dichtbij woon. Ik denk dat ik hier deze
zomer vaak ben.”

Overlast
“Waar kan ik naar toe in de wijk
als het regent?” vraagt ze mij
na een tijdje. Ik noem haar wat
plekken op: de Leeszaal, de Gaffel,
het wijkpastoraat, de speeltuin. Ik
beloof de volgende keer met haar
door de wijk te lopen en haar de
verschillende plekken te laten zien.
Zo gezegd, zo gedaan. Als we
een week later na de wijkwandeling aan de thee zitten, haar
kleinste kind in de buggy slaapt
en de oudste met kleurpotloden
in de weer is, vertelt ze over haar
verhuizing naar Rotterdam. De
reden van haar verhuizing is niet

zo leuk, maar toen ze toch moest
verhuizen wilde ze graag naar Rotterdam omdat ze als kind in onze
stad had gewoond. “Maar een paar
jaar, ik was 7 toen we verhuisden,
maar ik heb goede herinneringen
aan die tijd.” Al pratend krijg ik het
idee dat ze eigenlijk iets anders wil
vertellen… maar hoe zou ik door
kunnen vragen?
“En woon je met plezier?” Haar
antwoord is eerst een heel verhaal
over de leuke wijk en haar vorige
woonplaats, maar dan komt de aap
uit de mouw. “Ik woon boven een
oudere buurvrouw, zij klaagt over
overlast van de kinderen. Maar
mijn kinderen kunnen nog niet
goed lopen en als ze vallen geeft

Daar ga ik de volgende keer eens
naar vragen. Ik gun deze jonge
moeder zo een echt eigen thuis.
Dat moet toch mogelijk zijn,
zelfs in onze wijk met gehorige
huizen? Goede buurrelaties kunnen daar vast bij helpen.
Katinka Broos

In de buurtkranten van juni en juli/augustus 2020 hebben we het gehad over de verkeersexperimenten rond het Kruisplein en Eendrachtsplein. Van mei t/m augustus 2020 waren deze
pleinen afgesloten voor auto en motorverkeer richting oost en west.
Deze afsluitingen waren onderdeel van de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA). Een belangrijk uitgangspunt van deze aanpak is “Het streven naar meer ruimte voor voetgangers,
fietsers en openbaar vervoer en minder onnodig autoverkeer in de binnenstad.” De RMA is
op 20-2-2020 aangenomen in de gemeenteraad. Voorafgaand aan het verkeersexperiment
heeft wethouder Bokhove een onderzoek laten doen naar de verkeersstromen in de stad.
Daaruit bleek dat bijna de helft van de auto’s die door het Oude Westen rijden niet ”uit de
wijk komen” en ook geen bestemming hebben in de wijk. Dit ‘autoinfarct’ duurt op veel
plekken in de stad en wijk al jaren. Het is goed dat er nu wat gaat gebeuren. Echter, verandering van gedrag en gewoontes kost (veel) tijd.
Onderzoek naar gevolgen
Om te onderzoeken wat de
gevolgen waren van de afsluitingen is een effectrapportage
gedaan. Hieruit bleek o.a. dat er
een behoorlijke afname was van
doorgaand autoverkeer in de wijk.
Fietsers en voetgangers vertelden
dat zij zich op de Nieuwe Binnenweg, West-Kruiskade, het Eendrachtsplein en Kruisplein veiliger
en prettiger voelden. De trams op
de West-Kruiskade en Binnenweg
ondervonden geen grote hinder,
zo meldde de RET. Deze effectrapportage baseerde zich echter
alleen op vragen aan voetgangers
en fietsers en op de waargenomen
hoeveelheid auto’s. Automobilisten, bewoners en ondernemers
werden niet ondervraagd. Met

deze aanpak was de gebiedscommissie Centrum het niet eens. Zij
liet door bureau Het Opiniehuis een
eigen onderzoek doen. Dit onderzoek duurde van 20 februari tot en
met 21 maart 2021 en richtte zich
wel op bewoners, ondernemers en
automobilisten. Een van de opvallendste uitkomsten van dit aanvullende onderzoek is dat van de
automobilisten bijna 50% aangaf
tijdens de pleinafsluitingen vaker
voor (brom)fiets te hebben gekozen
of het openbaar vervoer (40%).
Precies, dit is één van de bedoelingen van RMA.
Hoe nu verder?
Dat Rotterdam een schone, verkeersveilige, levendige stad moet
zijn waarin het fijn is om te wonen,

te werken en te verblijven vinden
velen belangrijk. Ook de Gebiedscommissie Centrum steunt
in haar brief aan het college van
burgemeester en wethouders
(13-11-2020) het streven van het
college naar minder autoverkeer
en een grotere verkeersveiligheid in het centrum. Om dit te
bereiken is behalve een lange
adem, nog meer nodig. Zo verschijnen er elektrische scooters
op straat, die je kan huren/delen.
Ook komen er meer elektrische
deelauto’s en verdwijnen er meer
parkeervakken, die omgetoverd
worden tot terras. Dat deze
ontwikkelingen tot (nieuwe) problemen leiden, zoals op de stoep
geparkeerde auto’s, is een feit.
Wat we zeker nodig hebben is
dat een ieder die aan het verkeer
deelneemt rekening houdt met
een ander. Die ander niet van de
sokken rijdt op de stoep of bij
het oversteken en vooral geen
overbodige herrie waardoor
mensen die wonen aan de WestKruiskade en 1e Middellandstraat
uit hun slaap gehouden worden
door het getoeter.
Als de eerder genoemde Effectrapportage en het aanvullende
onderzoek van de gebiedscommissie door de gemeenteraad
zijn besproken, hoort u weer van
ons.

Vrolijk hergebruik van de klaproosprenten dus! Ben je nog ergens
anders in de wijk zo’n paneel tegengekomen? Laat het ons
weten via buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl, en win een
kleine prijs in stijl!

We praten door over isolatie op de
vloer, vloerbedekking, onderkleding, vloerkleden enzovoort. Ze besluit de volgende dag informatie in
te winnen, misschien is er wat aan
te doen. Ik denk aan de buurvrouw
die plotseling last heeft van een gezin boven haar hoofd. Dat is wennen, maar ik denk aan mijn eigen
onstuimige, leuke bovenbuurmannetje, die door het hele huis vliegt
wanneer hij thuis komt van school.
Zou deze buurvrouw al eens gezien
hebben wat een schattige meisjes

haar nieuwe buren eigenlijk zijn?
Heeft ze haar nieuwe buurvrouw
als eens uitgenodigd voor een
welkomst kopje thee? Zou deze
moeder de buurvrouw thee kunnen aanbieden en haar vragen
mee te denken over oplossingen
of afspraken?

Verkeersexperimenten Vervolg

de tippelzone aan de Keileweg. Bij
de ontmanteling van die voorziening dreigden ze bij het grofvuil te
worden gezet. Het Oude Westen
was toen (rond het jaar 2006) nog
heel stenig en daarom hadden we
een programma gemaakt waarbij

50 bomen werden geplant, plantenschalen werden geplaatst en
speelplaatsen werden opgeknapt.
De panelen hebben we gebruikt
om een aantal blinde muren te
verlevendigen.”

dat een bons. Dan komt de buurvrouw boos naar boven. Ik weet
niet zo goed wat ik moet doen, dat
is eigenlijk de reden dat ik zo veel
mogelijk uit huis ben.”

Buiten West(en)
De wereld is groter dan alleen het Oude Westen. In onze
buurtkrant leest u voornamelijk
nieuws en wetenswaardigheden
over onze wijk. In deze rubriek
lichten we zaken uit die ergens
anders gebeuren en waar we
een voorbeeld aan zouden kunnen nemen.
In Amsterdam is een inspirerend initiatief op het gebied van duurzaamheid opgezet: Ecodam. Hun motto:

‘Kinderen weten het beter’. Samen
met kinderen zoeken ze naar oplossingen voor echte problemen en
brengen deze oplossingen ook in
praktijk. Ecodam wordt daarmee
een ‘circulaire voorbeeldstad voor
en door kinderen’.
Wat is circulariteit?
Dat gaat over het hergebruiken van
producten, in plaats van ze zomaar
weg te gooien. Met zorg omgaan
met je spullen, afval verminderen
en materialen opnieuw gebruiken.
Ecodam betrekt kinderen bij deze

uitdaging omdat ook zij elke dag
beslissingen nemen die van invloed
zijn op onze wereld en omdat ze
het goede voorbeeld kunnen geven
aan hun ouders.
Ecodam staat nog in de kinderschoenen en start het project met
een Plastic Lab, waarin kinderen zelf
kunnen experimenteren met het
maken van nieuwe producten van
gerecycled plastic. Ze gaan onder
begeleiding van ontwerpers aan
de slag met problemen uit de stad:

Geen goede doorstroom van het verkeer
Sinds een maand is bij de ’s-Gravendijkwal en bij de Henegouwerlaan
een rijstrook afgesloten (richting Blijdorp) en logischerwijs zorgt dat
voor opstoppingen. De gemeente heeft deze rijstrook en een rijstrook
aan de andere kant afgesloten omdat er te veel uitstoot was op deze
wegen. Door het verkeer terug te dringen, wil de gemeente voldoen aan
afspraken over verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de
CO2-uitstoot.
Het afsluiten van de rijbanen levert gevaarlijke situaties op. Sommige
bestuurders negeren de gele markering en maken toch gebruik van
deze rijbanen wanneer ze van de ’s-Gravendijkwal rechts afslaan naar
de 1e Middellandstraat. Daardoor blokkeren ze andere auto’s die een
groen licht hebben en rechtdoor willen. Ik heb meerdere malen gezien
dat men toch nog door wil rijden, ondanks een blokkade of een rood
stoplicht – omdat het zo lang duurt.
Dat dit gebrek aan doorstroom ergernis oplevert is te merken aan het
getoeter. Bewoners aan de rand van de Henegouwerlaan horen op sommige momenten een soort concert van claxons. Het is soms zelfs zo erg
dat bewoners er niet van kunnen slapen. Op vrijdag en zaterdag is het
het ergst: op die dagen is het drukker, staat het nog meer vast en houdt
het getoeter niet op. Wanneer er één begint, blijft het doorklinken. De
gemeente zou hier strakker op kunnen handhaven, door bijvoorbeeld
geluidscontroles uit te voeren.
Het is natuurlijk belangrijk dat automobilisten markeringen en verkeerslichten opvolgen, anders wordt het een chaos en blijft er geluidsoverlast.
Daar is ook een rol weggelegd voor de gemeente, die kan nadenken
over een passende oplossing voor buurtbewoners die gebruik (moeten)
maken van deze wegen. De gemeente is bezig om het verkeer vanuit
Rotterdam Zuid om te leiden, maar de vraag gaat zijn of dit op de lange
termijn genoeg is, en of het Oude Westen ook voor buurtgenoten nog
goed toegankelijk gaat zijn met de auto. Iris

wat kunnen we doen met het plastic uit de supermarkt? Omvormen
tot Lego-stenen! Met die blokken
wordt het circulaire lab verder gebouwd, is het ambitieuze plan.
Ecodam komt in september langs
bij de buren in Middelland met een
pop-up lab.
Misschien ook iets voor het Oude
Westen, om al het zwerfafval om te
zetten in een circulair paleis?
Of een samenwerking met Scrap XL
in Noord?

Meer informatie is te vinden op
www.ecodam.org.

Herenplaats Jeroen Pomp (1985)

KUNST & CULTUUR

Zijn tekeningen, die hij met
kleurpotlood op papier zet, worden gekenmerkt door een grote
diversiteit aan onderwerpen. Jeroen past het “Horror Vacui” toe:
het papier is van boven tot onder
vol getekend, nergens is het wit
van het papier zichtbaar. Vruchten, dieren, bloemen en planten,
stadsgezichten, wegen met
auto’s, rails met treinen, bladvullend, vanuit een vogelvluchtperspectief en met encyclopedische
kennis op papier getekend. Als
hij een fruitboom met appels
tekent, volgen ook de andere
soorten fruit als een logisch
vervolg op zijn keuze om een appelboom te tekenen. Jeroen heeft
een drang om alles compleet te
maken wat resulteert in de meest
kleurrijke composities.

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

Feest van de maand
Iedere maand lichten we een feest uit dat in de wijk
gevierd wordt. Deze maand is dat het Slachtfeest
of Offerfeest. Mehmet Ertekin vertelt over het feest
en wat dat voor hem betekent.

Hoera, de Jeugdbieb wordt traploos!
Op 5 juli 2021 verhuizen wij met de hele collectie naar een
locatie in de wijk op de begane grond. Ons nieuw adres is: Gaffelstraat 63, 3014 RC Rotterdam. Om de verhuizing en de intrek
in ons nieuwe stulpje goed te laten verlopen zijn wij een aantal
dagen gesloten. Van 1 juli t/m 8 juli moeten jullie ons even missen, maar vanaf vrijdag 9 juli kunnen jullie in onze nieuwe frisse
en fruitige plek terecht! Vervolgens zijn we tot de zomervakantie
gewoon op maandag en vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur en op
woensdag van 13:00 uur tot 16:00 uur open. En uiteraard kunnen jullie tijdens de vakantie, die op 19 juli begint, elke woensdag tussen 13:00 en 17:00 uur gewoon gezellig langskomen om
boeken te lenen en of terug te brengen of om met een boek te
komen chillen. Na de vakantie zijn we weer elke werkdag open.

Wij gaan weer
Opzoomeren!
Het kan weer! Open Up Je Straatje!
Corona is teruggedrongen en de
maatregelen zijn versoepeld.
We kunnen elkaar als buren weer
ontmoeten, bijpraten, feesten of
samen iets anders leuks doen.
Eindelijk! Opzoomer Mee helpt je
met een bijdrage van 150 euro om
iets te organiseren in je straat. Ook
onze handige keetjes rijden weer!
Vraag de bijdrage aan via

opzoomermee.nl
Wil je een keetje erbij?

Wow dat zijn veel datums om te onthouden
hè, dus noteer in je agenda:
* van 2 juli t/m 8 juli: Jeugdbieb gesloten
* maandag 5 juli: verhuizing
* van 9 juli t/m 16 juli: open op de nieuwe locatie ma,
vr: 15-17 uur en wo: 13-16 uur
* van 19 juli tot 28 augustus: open elke wo: 13-16 uur
* vanaf 30 augustus: open op ma, di, do, vr: 15-17 uur
en wo: 13-16 uur

Bel 010-213 10 55

Bij het feest wordt herdacht
dat Ibrahim een schaap
offert. Zowel in de Koran als
in de Bijbel moet Ibrahim
(Abraham) zijn zoon offeren,
maar op het moment dat
hij hem wil doden stuurt
Allah de engel Djibriel die
zegt dat hij in plaats van
zijn zoon een schaap mag
offeren.
Tijdens het offerfeest slachten Moslims een schaap.
Mehmet heeft dit zelf nog
nooit gedaan, maar is wel
bij dit ritueel aanwezig geweest. Dit moet door mensen gedaan worden die het
schaap niet onnodig laten
lijden. Tegenwoordig geven

Moslims geld om in een ander land een schaap te laten
slachten. Dit schaap wordt
gegeven aan de armen. Er is
keuze uit 30 landen; Mehmet
heeft dit jaar gekozen voor
Somalië.
Verder worden er een week
voor het feest voor kinderen
nieuwe kleding gekocht. En
er wordt extra schapen- of
geitenvlees gekocht bij de
slager, want het vlees moet
gedeeld worden met familie, vrienden, kennissen en
buren. Ook worden er soms
geschenken gegeven of men
koopt bloemen voor elkaar.
Op de eerste dag van het
feest gaan de mannen ‘s
ochtends naar de moskee.
Het feest duurt 3 dagen en
ieder jaar is het 10 dagen eerder, volgens de Islamitische
kalender.
We wensen alle Moslims
een goed feest!

Leeszaal
zomer-openingstijden

Graag tot ziens op ons nieuwe adres!
Hartelijke groet, Namens team Jeugdbieb,
Ans Langeveld en Ilina Fernandes

De tocht
naar de dood

“Ik zal hoop ik aan jou alles
kunnen toevertrouwen, zoals
ik het nog nooit aan niemand
gekund heb en ik hoop dat je
een grote steun voor me zal
zijn. “

derland. Wanneer haar zus
Margot een oproep krijgt zich
te melden, duiken ze op 6 juli
1942 met hun gezin onder
(haar vader, haar moeder, haar
zus Margot en zijzelf).

Ik heb voor het eerst een
dagboek gelezen; het was
het dagboek van Anne
Frank. Het was intens en
intiem. Vooral ook omdat
ik wist hoe het eindigde:
je volgt haar op haar tocht
naar de dood. Op 12 juni
1942 werd Anne Frank
dertien jaar. Haar mooiste
verjaardagscadeau was een
rood geruit dagboek. Haar
eerste zinnen hierin waren:

Anne Frank emigreerde in
1934 met haar ouders en zus
naar Nederland, omdat de
nazi’s de macht in Duitsland
hadden overgenomen. Ze
woont in Amsterdam en zit
op de middelbare school. Ze
is een blij en slim kind. Langzamerhand wordt haar alle
vrijheid afgenomen door de
nazi’s. De een na de andere
anti-Joodse maatregel volgt
in het in 1940 bezette Ne-

Ze loopt als Jood onder de
Duitse bezetting het gevaar
om gedeporteerd te worden
naar een concentratiekamp.
Ze gaan in het Achterhuis
wonen, in het pand waar het
bedrijf van haar vader zit. In
het huis komen ook meneer
en mevrouw van Danen en
hun kind Peter onderduiken.
Ze zitten daar ondergedoken
zonder ooit naar buiten te
kunnen. Hun boodschap-

uit de kunst

Deze maand vindt op 19 juli
het slachtfeest of offerfeest
plaats; een Islamitisch feest.
We vragen aan Mehmet
Ertekin, gastheer bij de
Aktiegroep, hoe hij dit feest
beleeft.

19 juli t/m
28 augustus
Dinsdag,
donderdag
en zaterdag
van 11 tot 15
uur
pen worden gedaan door
de medewerkers op het
kantoor. De onderduikers
lezen, studeren, eten en
ruziën regelmatig. Een jaar
later nemen ze meneer
Dussel als achtste persoon
op in hun huis. Anne Frank
beschrijft de periode tijdens
hun onderduikperiode. In
haar dagboek staan de ruzies
tussen de huisgenoten,
het gebrek aan voedsel, de
schietpartijen en bommen
in de buurt. Enkele keren is
er ook een diefstal beneden
in het kantoor. Tijdens de
diefstallen lees je hoe groot
de angst is om ontdekt en
afgevoerd te worden.

Anne Frank blijft echter in de
mens geloven. Ze vertelt vaak
over de goede Nederlanders,
degenen die hen helpen
met gevaar voor hun leven.
Hoewel de werkelijkheid haar
idealen verwoest, blijft ze
hoop houden. Het raakte me
om te zien dat ze ondanks
alles het leven omhelsde.
Haar liefde voor de natuur,
de lucht en de bomen die ze
door het raam kon zien, ‘s
nachts wanneer de gordijnen
open konden, en haar geloof
in een goede afloop maakten
van haar een bijzonder mens.
Ze begint na een tijd ook gevoelens te krijgen voor Peter,
die twee jaar ouder is dan zij.

Langzaamaan groeien ze naar
elkaar toe en vinden bij elkaar
een maatje en een geliefde.
Haar dagboek eindigt drie
dagen voordat ze opgepakt
wordt, op 4 augustus 1944.
Alle onderduikers belanden
in kampen. Anne en haar zus
Margot sterven in hetzelfde
kamp aan tyfus. De anderen
sneuvelen ook. Alleen haar
vader Otto Frank overleeft
het. Hij is degene die haar
dagboek laat uitgeven.
Het lot van Anne Frank blijft
je achtervolgen.

Serpil Karisli

