
Ga mee op 17 oktober!!! 
Zondag 17 oktober vindt er in Rotterdam een grote 
landelijke manifestatie plaats tegen de wooncrisis. 
Wij eisen een radicaal andere visie op huisvesting. In 
vorige buurtkranten is al vaker over de problemen 
op de woningmarkt gesproken. Iedereen heeft er 
mee te maken. Jong en oud. 
Een paar eisen uit het manifest:
•  Topprioriteit voor het bestrijden van 
  (dreigende) dakloosheid
•  Breed toegankelijke huisvesting voor lagere 
  en middeninkomens
•  Garandeer betaalbaarheid. 
  Reguleer huurprijzen ook in de vrije sector.
Voor meer info over de eisen: woonmanifest.nl

De Aktiegroep roept iedereen op om mee te gaan 
naar deze manifestatie. We verzamelen op 17 
oktober om 12.45 uur in de Gaffelstraat 1-3. 

Om 13 uur vertrekken we per metro (neem OV kaart 
mee) naar het Afrikaanderplein. Het programma van 
de manifestatie is als volgt:
•  14:00 uur: start programma in het 
  Afrikaanderpark (vlakbij metrostation Rijnhaven)
•  Rond 15:30 uur: mars over de Erasmusbrug via de  
  Coolsingel naar de Markthal (bij Blaak)
•  Rond 17:00 uur: afronding en einde demonstratie

Zelfstandig naar de demonstratie gaan kan via de metro 
naar station Rijnhaven. Op de fiets gaan is lastig omdat 
de demonstratie eindigt in de stad.
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Nieuws van de 
instellingen 
in de wijk
• Wmo Radar
• Woonstad Rotterdam
• Gezondheidscentrum  
 St. MariastraatTonja van den Berg
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www.aktiegroepoudewesten.nl

Aktiegroep Oude Wes-
ten zoekt vrijwilligers 
(gastvrouwen/-heren 
& baliemedewerkers)

Aktiegroep Oude Westen is al 
50 jaar een begrip in de wijk. 
Op Gaffelstraat 1 vind je de 
thuishaven van de Aktiegroep, 
waar echt van alles gebeurt! 
Het is een bijzondere plek, 
een ontmoetingsplaats en een 
wijkplein waar buren elkaar 
ontmoeten en werken aan 
een fijne, gezellige, groene & 
duurzame wijk. Het is een plek 
waar ideeën ontstaan en uitge-
voerd worden. Zo wordt er nu 
bijvoorbeeld druk gewerkt aan 
het ontwikkelen van de werk-
plaats duurzaam. Vanaf januari  
volgend jaar kun je hier o.a. 
terecht voor tips, adviezen én 
workshops op het gebied van 
duurzaamheid. Reuring genoeg 
dus! 
Lijkt het jou leuk om iets te 
betekenen voor de buurt, 
als gastheer of gastvrouw de 
bezoekers van het wijkplein te 
ontvangen? Of als baliemede-
werker de telefoon te beant-
woorden en mensen te helpen? 
We zoeken voor verschillende 
vaste halve dagdelen ( dinsdag 
en donderdag ) vrijwilligers 
om onze bezoekers een warm 
welkom te heten. Ook zoeken 
we vrijwilligers die af en toe 
willen invallen. Het is een leuke 
en dynamische plek waar je veel 
buurtgenoten ontmoet. 

Doe je mee? 
Aanmelden of meer infor-
matie kan via bjefke@aktie-
groepoudewesten.nl / 
010-4361700
aktiegroepoudewesten.nl

Kijk eens wat vaker 
naar de website!
Het gebeurt vaak dat als ik foto’s maak bij 
een evenement de mensen vragen waar ze 
de foto’s terug kunnen zien. Het antwoord 
is dan: de buurtkrant of de website. Men-
sen vinden het toch leuk om zichzelf terug 
te zien.Op de website staan actuele zaken, 
fotoverslagen, filmpjes en nieuws over de 
werkgroepen. Dus kijk eens wat vaker naar 
de website. marianne maaskant.

Waarom?
We zijn verkeerd aan elkaar voorge-
steld. De nieuwkomers als ‘sterke 
schouders’ die de wijk vooruit moe-
ten helpen. De ‘oude’ bewoners  als 
‘kwetsbaar’, een ongewenste con-
centratie van laagopgeleide mensen 
met een laag inkomen in de wijk. 
Deze beeldvorming én de pijn van 
het plaatsmaken, het gedwongen 
verhuizen en verlies van vertrouwde 
buren, zorgden voor sociaal onge-
mak. In plaats van kennismaken en 
welkom heten, gingen we afwach-
ten en de kat uit de boom kijken. 
Niet altijd en iedereen, maar mis-
schien toch te vaak. En van een af-
stand zie je wat je verwacht te zien. 
Van de ene kant: mensen die zich 
afzonderen in hun mooie nieuwe 
huizen. Van de andere kant: mensen 
bij wie je niet welkom bent. En van 
twee kanten: andere mensen.

Klopt dit? Zo nee, wat zijn goede 
voorbeelden en hoe kwamen ze tot 
stand? En zo ja, hoe overwinnen 
we samen het nog wel bestaande 
ongemak? Hoe overbruggen we de 
gevoelde afstand? We hoeven geen 
vrienden te worden, dat zijn altijd 
hoogstpersoonlijke gevoelsmatige 
keuzes op basis van gelijke achter-
gronden en geestverwantschap. 
Soort zoekt soort. Maar we kunnen 

30 oktober: DAG VAN DE DIALOOG: 

THUIS IN DE WIJK
Op zaterdag 30 oktober 2021 vinden van 14.00 tot 16.00 uur op 
vijf plekken in de wijk dialooggesprekken plaats. In de Leeszaal, 
Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel, Aktiegroep Het Oude Westen, 
het Wijkpastoraat en de Speeltuin. Steeds 7 deelnemers: oude en 
nieuwe wijkbewoners uit een bepaald deel van de wijk 
+ 1 getrainde begeleider. Na afloop is er voor alle deelnemers nog 
een hapje en een drankje in de Leeszaal. 

wel vertrouwde buren en buurtgeno-
ten van elkaar worden en zorgen dat 
iedereen zich (weer) thuis voelt in de 
wijk. En daarmee een klimaat schep-
pen waarin je elkaar kunt vinden om 
bijvoorbeeld zaken in de buitenruim-
te op te lossen of samen wijkvoorzie-
ningen in stand te houden.

Een Rotterdamse traditie
Een jaarlijkse Dag van de Dialoog is 
een 20 jaar oude Rotterdamse tradi-
tie, ooit begonnen naar aanleiding 
van de sociale spanningen na de aan-
slag op de Twin Towers in New York 
op 11-9-2001. De stedelijke club, 
die inmiddels geheel op vrijwilligers 
draait, traint de gespreksleiders in het 
voeren van een dialoog. Verder wordt 
de voorbereiding en organisatie van 
de dag gedragen door vrijwilligers 
van diverse wijkorganisaties van het 
Oude Westen. 

Iedereen is welkom. 
Aanmelden kan bij: wonen@
aktiegroepoudewesten.nl

Bjefke Bonnema
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Tonja van den Berg

mensen. Zeker in onze buurt waren veel mensen 
van buiten, die gooiden dan formulieren op ta-
fel. ‘Vullen jij’, riepen ze dan. En dan riep ik gelijk 
terug: ‘Wat vullen?’. Ze wilden vaak ook niet dat 
vrouwen invul-werk deden’. 

‘Ik ben in m’n element als ik mensen gelukkig 
kan maken. Ik heb tien jaar een huiskamerrestau-
rant gehad, twee, drie keer in de week, eten aan 
één grote tafel. Het was niet een sjiek etentje, 
de gasten kwamen om 18.00 uur. Ik heb alleen 
maar tweedehands spullen, leuk neergezet. De 
mensen die hier kwamen zeiden: dit huis is net 
een museum, het is net een warme deken, als 
alle lichtjes en kaarsjes aan staan. Ik maakte voor 
€30,- een diner van zes gangen. Ik maakte alles 
alleen klaar in een heel klein keukentje, maar dat 
is een kwestie van organiseren’. 
 
‘Later ging ik werken in zorgcentrum Atrium in 
de Karel Doormanstraat. Daar moest ik mensen 
overhalen om naar de dagopvang te komen, 
maar vaak wilden ze dat niet. Ik haalde hen 
toch wel over, we hadden een mooie wijkbus 
en daarmee gingen we naar de mensen. Als ze 
maar eenmaal geweest waren, dan hadden we 
er weer een klant bij. Daar wordt nu nog over 
gesproken. We hebben heel gezellige voorstel-
lingen gedaan met de mensen daar’. 

‘Ik heb buiten mijn zonen en zes kleinkinderen 
geen familie meer. Ik had alleen maar mijn  
ouders. Ik ben helemaal alleen en ik zorg dat dat 
zo blijft. Ik ken wel heel veel mensen waar ik re-
gelmatig contact mee heb. Ik heb wel een hoop 
te geven. Ik lach altijd en ik ben vrolijk’.

huis hij was de kunstenaar naar wie dat huis 
genoemd is. Ik ga er nu elke vrijdagavond eten. 
Ik lees de wijkkranten van het Oude Noorden, 
wat gebeurt daar veel. Ik ben geboren op de 
Soetendaalseweg, heb er 21 jaar gewoond, het 
is nog me eigen wijkie ook. Waarom hoor je in 
het Oude Westen nooit wat? Er moeten meer 
evenementen komen. De wijktuin is er, die is 
mooi, maar daaar kan toch best vaker muziek 
gemaakt worden. Muzikanten vragen niet 
veel geld om te spelen  Er moet meer muziek 
gemaakt worden’.

‘Tot mijn 50e heb ik bij een fysiotherapeut 
gewerkt, en daarna bij het Hulp- en Adviescen-
trum in de Sint-Mariastraat, naast de dokters. 
In het pand op de punt van de Sint-Mariastraat 
zat ik samen met de sociaal raadslieden. Maar 
dat gebouw is op zeker moment van ouder-
dom in elkaar gestort. Het was zo oud, dat de 
stenen naar beneden kwamen. Toen moesten 
we daar verhuizen. Ik maakte de afspraken voor 
de raadslieden. Ik vulde ook formulieren in voor 

Tonja van den Berg woont al sinds 
haar 48e in de wijk, nu is ze 81½ jaar. 
‘Ik woon hier dus 33½ jaar. 
Ik woonde eerst in de Van Oosterzee-
straat, een paar straten hiervandaan. 
De huizen in de Van Oosterzeestraat 
zijn afgebroken en toen moest ik ver-
huizen. Ik moest zelf zoeken naar een 
ander huis. Ik werkte bij een fysiothe-
rapeut en daar kwam een klant uit de 
Breitnerstraat. Die vrouw belde me 
op dat er een huis vrij was. 
Ik ben gelijk gaan kijken en het 
beviel erg goed. Ik wil hier tussen 
zes planken weg’. Aldus de markante 
vrouw die met trots poseert bij de 
ingang van haar huis.

‘Ik vind dat er te weinig cultureels gebeurt in 
de wijk. Onlangs was ik naar een concert in het 
Oude Noorden in het Jan van der Ploeghuis. 
Dat was bijzonder, mooi opgezet, een mooi 
gebouw, met dat atrium in het midden. Daar 
worden allemaal concerten gehouden, elke 
week. Er zijn 75 huizen in het Jan van der Ploeg-

COLUMN

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
Klus en werk:  0882716210 
Laurens Ant. Binnenweg 412900 
Nieuwe Gaffel    2916689
Ouderenwerker Cindy Vos  06-53507350
Pameijer Klus & Werk  088-2716210
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

Gerard van der Wens

Bij voldoende belangstelling start 
er in oktober in de Nieuwe Gaffel 
een groep op de maandagavonden 
van 18.30- 20.30 uur. Het wordt 
door een vrijwilliger georganiseerd 
en is gratis. Je moet al enige kennis 
van het Duits hebben. Er is een tafel 
voor personen die Duits willen spre-
ken en een tafel voor Duitsers die 
hun Nederlands willen verbeteren. 
Daarna wisselt het om. Koffie en 
thee is gratis. Neem je eigen drank 
mee en iets lekkers om te delen. 
Trek ook iets warms aan, want de 
ramen blijven open. 
Voor meer informatie: 
Rudolf Pfaff 06 42373285.

‘Ik wil hier tussen zes planken weg’

Conversatie Duits
in de Gaffel

Wat zonde...
Vindt u het ook zo zonde om te 
zien hoeveel voedsel er wordt 
weggegooid. Zou het niet mooi 
zijn als er in het kader van gezonde 
voeding en een gezond leven alles 
wat er in winkels niet meer ge-
bruikt kan worden, verwerkt wordt 
tot een gezonde maaltijd.

Het is niet alleen zonde, het mes 
snijdt aan twee kanten. Door 
een gezonde maaltijd zorgen wij 
ervoor dat onze inwendige fabriek, 
immuunsysteem, ook op orde blijft 
zodat wij gesterkt worden in onze 
gezondheid. Voldoende vitamines, 
mineralen, koolhydraten zijn van 
belang om enge dingen buiten 
ons lichaam te houden. Uiteraard 

waar ik vanaf wist waren de Van 
HARTE restaurants, een fantas-
tisch initiatief dat, logisch natuur-
lijk, ook weer is wegbezuinigd 
Voor een klein bedrag kon je daar 
een maaltijd kopen en gezellig 
met z’n allen nuttigen. Sociaal en 
gezond wat willen ze nog meer.

Extra aandacht kan geen kwaad. 
De tijd waarin we leven, alles 
wordt weer duurder, vergt ook 
veel van de mensen. Er is niet 
altijd de mogelijkheid om iedere 
dag een maaltijd op tafel te zet-
ten laat staan een goede gezonde 
maaltijd. Hoe mooi zou het dan 
niet zijn om de mensen hierin 
tegemoet te komen. Gezien de 
situatie waarin we met z’n allen 
zitten slaan we gelijk nog een 
slag, hoe gezonder men is/wordt 
hoe sterker we worden. Meer 
bestand tegen enge dingen. 

Misschien een utopie maar het 
proberen waard! Wie niet waagt 
wie niet eet.

Tip van de dag

Er is een app om alle onderne-
mers te helpen met het 
tegengaan van voedselverspilling
Too Good To Go.nl

Zeker de moeite waard.

TA
AL

TE
ST

JE

Hoe heet een uitsmijter in het Duits?

O   Ein Aussmeiszer
O   Ein Türsteher
O   Ein Strammer Max

is dit niet het enige wat van belang 
is natuurlijk, dat snap ik ook wel. 
Maar het is een begin.

Ik weet dat er in het verleden al-
lerlei initiatieven geweest zijn om 
bovenstaand te organiseren en 
misschien gebeurt dit nog steeds. Je 
ziet bij AH 35% korting op artikelen 
tegen de datum aan, en zo zijn er 
natuurlijk nog meer acties die al 
uitgevoerd worden. Een initiatief 
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Voordeuren (15)

In 1913 werd aan de, toen nog 
rustige en boomrijke Henegouwer-
laan, de Kraaminrichting en Rijks-
kweekschool voor Vroedvrouwen 
gebouwd. Het heeft daar zo’n 62 
jaar gefunctioneerd. Dagelijks zijn 
daar kinderen geboren, wat bete-
kent dat heel veel mensen kunnen, 
of konden zeggen dat ze in het 
Oude Westen geboren zijn.

Het statige gebouw werd ontwor-
pen door de architect Johannes 
Vrijman (1865-1954) rijksbouwkun-
dige voor onderwijsgebouwen.
Het was voor die tijd een zeer 
modern gebouw met centrale ver-
warming, elektrische verlichting en 

modern sanitair. 
Het gebouw bevatte lokalen voor 
het onderwijs, huisvesting voor de 
leerlingen en een moderne Kraam-
kliniek. (foto 2 en 3)
Het U-vormige gebouw had geen 
monumentale hoofdentree maar er 
waren een viertal secundaire 
ingangen die zich aan de zijkant 
van de twee vleugels en in de hoe-
ken van het gebouw bevonden.
Dit was zo ontworpen om te zorgen 
dat alle belangrijke vertrekken aan 
de binnentuin zouden liggen 
(foto 4). De gangen, die 2,40 meter 
breed waren, liepen langs de 
buitenste gevel.  
In 1970 werd in de tuin voor de 

gesloopt en is de tuin weer in ere 
hersteld.

In het gebouw zijn 35 appartemen-
ten van 50 tot 120 m2 die aange-
boden worden vanaf 3750 euro per 
maand. De woningen hebben een 
verdiepingshoogte van vier meter 
en onder de houten kap zelfs tot 
zes meter hoogte Daarbij zijn er 
gemeenschappelijke ruimtes zoals 
een restaurant en een woonkamer 
waarin concertjes gegeven kunnen 
worden.

Op foto vijf zie je de gemeenschap-
pelijke entree in de tuinmuur die 
tevens een geluidswand is tegen 

het verkeerslawaai van de Henegou-
werlaan 
Er moeten over de geschiedenis van 
dit gebouw veel verhalen te vertel-
len zijn, de buurtkrant vraagt de 
lezers, die een interessant verhaal 
hebben, dit op te sturen naar de 
redactie. 

Misschien is er zelfs wel iemand 
die er geboren is, er opgeleid is 
als vroedvrouw, een verkeersboete 
heeft aangevochten bij de recht-
bank en nu ‘geniet van de oude 
dag’ in zorghotel ‘de Magistraat’  

Bart Isings
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Kraamkliniek een massale uitbrei-
ding van staal en glas gebouwd. 
In 1975 verhuisde de Kraamkliniek 
naar het Van Dam-Ziekenhuis.
Op de eerste foto (1979) is boven 
de ingang bij de linkervleugel nog  
‘Kraaminrichting’ te lezen Bij de 
verbouwing tot Kantongerecht en 
Bureau voor Rechtshulp in 1979 
werd de tekst veranderd in ‘Anno 
1913’. Nadat de rechtbank in 1996 
verhuisde naar de Kop van Zuid is 
het gebouw nog een tijd antikraak 
bewoond. 
Het gebouw is vervolgens in 2007 
verbouwd tot luxe woonzorg-
appartementen voor ouderen en is 
de aanbouw op het binnenterrein 

  De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen  (104)

‘Ik schreef zelf ook gedichten op de 
middelbare school. Die stonden in 
een schrift en ik deed er niks mee’, 
zegt ze. ‘De cursus is bedoeld voor 
jongeren die er zo bij zitten en die 
iets zouden willen met die gedichten: 
de gedichten verbeteren en aan 
een publiek laten horen. Dat is de 
doelgroep’. Het is niet bekend of er 
veel jongeren van 13 -17 jaar zijn die 
schrijven. Nina: ‘Wij als schrijvers ken-
nen elkaar en ik merk dat de meeste 
schrijvers begonnen zijn op 13-17 
jaar, als leuke hobby waar ze hun ei 
in kwijt konden. Bij stijgen der leeftijd 
merkten ze dat er meer mensen 
gedichten maakten en dat ze van 
elkaar kunnen leren in cursussen. Dus: 
Ik heb het gevoel dat er veel jongeren 
op deze leeftijd begonnen zijn met 
dichten. Waarschijnlijk zijn er veel 
jongeren die het al doen’.

Voordragen
Spoken word is poëzie die bedoeld is 
om voor te dragen op een podium. 
‘Letterlijk vertaald is het ‘Gesproken 
woord’, en dat is precies wat het is. 
Bedoeld om gehoord te worden, dus 
niet per se om gelezen te worden, 
maar voor een schrijver die voor-
draagt’, zegt Nina. Een voorbeeld 

 Cursus Spoken Word: 
‘Iedereen heeft iets te zeggen’
Nina Vermeulen van The Writer’s Guide (to the Galaxy) geeft een cursus ‘Spoken word’ voor jongeren tus-
sen 13 en 17 jaar. De cursus begint op zaterdag 9 oktober in de ruimte van The Writer’s Guide op de hoek 
van de Gouvernestraat. De cursus is bedoeld voor jongeren die al wel teksten schrijven, maar die nog niet 
zo goed en aansprekend kunnen voordragen. Nina weet hoe dat voelt en geeft daarom de training.

van spoken word is het optreden van 
Amanda Gorman tijdens de intrede 
van president Joe Biden. De manier 
waarop zij het destijds voordroeg 
heeft heel veel bijgedragen aan het 
effect van het gedicht. Nina: ‘Het gaat 
niet alleen over schrijven, maar ook 
over: op welke manier draag je het 
voor, hoe breng je het over? Als je 
oefent met goed presenteren dan heb 
je daar op veel terreinen baat bij. Het 
kan je in je dagelijks leven erg helpen 
om sterk in je schoenen te staan: goed 
presenteren. Juist daarom wilde ik het 
voor jongeren doen’.

Spreken voor publiek
De cursus is een groepsactiviteit, want 
deelnemers leren van elkaar. ‘Je schrijft 
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alleen, in een zekere eenzaamheid, en 
dat kan heftig zijn, sommigen schrijven 
persoonlijke dingen, je moet je wel 
veilig voelen in een groep om dat in 
te brengen. Als je dat kunt, dan kun 
je het uitbouwen naar een nog groter 
publiek. Als je iets moois van een ander 
hoort, dan kun je wat leren van een 
ander. Iedereen heeft een stem en ie-
dereen heeft iets te vertellen, maar dat 
uitdrukken in mooie woorden moet je 
leren. Je kunt het leren, het vaak doen, 
feedback krijgen en daardoor groeien’. 

Een vooropleiding is niet nodig, je 
hoeft het alleen maar leuk te vinden 
om verhalen te vertellen, dat is 
genoeg. Alle informatie staat op de 
site van The Writer’s Guide (https://
www.thewritersguide.nl/event/every-
word-you-cannot-say ). De cursus 
begint op zaterdag 9 oktober, in zes 
weken steeds op zaterdag, van 14.30 
tot 17.00 uur, in de locatie van The 
Writer’s Guide, Gouvernestraat 87B. 
Nina geeft de lessen. Het kost 50 euro 
voor zes lessen. De cursus eindigt met 
een afsluitende avond met publiek 
waarop je je stuk in performance kunt 
brengen. 
Nadere aankondiging daarover volgt 
nog. 

4 oktober: Dierendag

Feest van de maand 
De redactie wil in iedere krant extra aandacht aan een 
feest geven dat die maand plaatsvindt. We vragen je om 
eens na te denken over een feest dat voor jou belangrijk 
is en horen daar graag over. Je kunt je feestsuggestie 
mailen naar buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl

Sinds mijn katten Hasj en Vladimir gestorven zijn, ‘vier’ ik geen 
dierendag meer. Het was ook nooit een groot feest. Er was 
wel altijd iets extra’s maar aan de hype van kleertjes en andere 
attributen heb ik nooit meegedaan. Ook de tentoonstellingen 
zijn aan mij voorbij gegaan. 

In Nederland wordt dierendag sinds 1930 gevierd. Deze dag 
is niet lukraak gekozen. Tijdens een Internationaal Dierenbe-
schermingscongres in 1929 in Wenen werd besloten de sterf-
dag van de heilige Franciscus van Assisi tot Werelddierendag 
uit te roepen. Franciscus van Assisi (1181-1226) stichtte in zijn 
tijd de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. 
Volgens de legendes predikte Van Assisi niet alleen onder de 
mensen maar ook onder dieren en voerde hij vele gesprekken 
met de leden van het dierenrijk. In verschillende landen in de 
wereld kunnen gelovigen op 4 oktober met hun dieren in de 
kerk terecht om hen te laten zegenen. 

Tegenwoordig is dieren-
dag al lang niet meer 
alleen een 
christelijk feest. Te-
genwoordig is het een 
commercieel feest. 
Er is dan ook van alles 
te koop voor onze 
huisdieren. 
We zouden ook eens 
wat meer om ons 
heen kunnen kijken. In 
coronatijd zijn er veel 
honden aangeschaft die 
nu weer in asiels achter-
gelaten worden. Zou-
den die ook iets extra’s 
krijgen?



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

Onze professionals zetten zich 
in voor het welzijn van kinde-
ren 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 gebrui-
ken. Daarnaast organiseert Jong in Rotterdam ook (sportieve) ac-
tiviteiten. Deef is van Thuis op Straat (TOS) en Daan is sportcoach. 
Ga naar onze website voor het actuele jeugdaanbod: 
www.jonginrotterdam.nl Daan Blij, sportcoach

10 november:
Dag van de Mantelzorg
Ook dit jaar is op 10 november 
De Dag van de Mantelzorg. 
Op die dag wordt een mantelzor-
ger in het zonnetje gezet of be-
steden we op een andere manier 
aandacht aan de persoon.

Zorgt u voor een naaste en bent u 
nog niet bekend bij WMO Radar? 
Meld u aan bij de mantelzorg-

coach in het centrumgebied, Sandro 
Toma. Hij houdt u dan op de hoogte 
van de activiteiten op en rond 10 
november. 

Los daarvan kunt u bij hem ook 
terecht als u als mantelzorger vragen 
heeft of iets wil bespreken.
Sandro Toma, atoma@wmoradar.nl 
06-54967291

 

“Vertel eens”....

It takes a village 
to raise a child
Van 4 tot 10 oktober is de 
Week van de Opvoeding en ons 
thema is: ‘Vertel eens’.
We werken samen met verschil-
lende partners uit de wijk. 
De locatie is De Nieuwe Gaffel, 
en we zijn er elke dag van 10 tot 
17 uur. 

Op 7 oktober praten we met 
buurtbewoners.
 ‘Wie ben je en wat kunnen we 
voor jou en elkaar betekenen?’ 
Verder zijn er workshops over tradi-
tie en cultuur, wordt er voorgelezen 
en is er een kraam met informatie 
over organisaties die misschien 
antwoord kunnen geven op vragen 
over opvoeding.

Even voorstellen! 
Mijn naam is Kamong Yuan. Vanaf 
half september ben ik begonnen bij 
WMO Radar als Project-medewerker 
Armoedebestrijding Jeugd. In Rot-
terdam groeit 1 op de 5 kinderen 
op in armoede. Ik ben werkzaam 
in Rotterdam Centrum samen met 
Veerle de Meyer. We draaien spreek-
uren in de Huizen van de wijk en op 
scholen. Iedere vrijdag tussen 10.00 
en 12.00 zijn wij te vinden in de Gaf-
fel. We ondersteunen gezinnen die 
al geruime tijd in armoede leven en 
zetten ons in om fondsen bereikbaar 
te maken, zodat kinderen mee kun-
nen (blijven) doen. 

Volg ons op 
instagram om up 
to date te blijven:
@kansbureau_wmoradar

                        

Wil jij dat je kind stevig(er) in zijn schoenen staat 
en weerbaarder wordt? 
Om met jongeren samen aan sociale, emotionele en schoolse 
vaardigheden te werken organiseert WMO Radar de Powerk-
las+. Hier ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten. 
Ze maken er vaak nieuwe vrienden, leren omgaan met 
andermans én eigen emoties.

Meedoen met Powerklas+?
Powerkids krijgen wekelijks diverse workshops om hun talenten 
te vinden en te benutten en te werken aan hun zelfvertrouwen. 
Ze werken samen. Daarnaast krijgen ze huiswerkondersteuning. 
Als je beter in je vel zit kan je ook beter leren!

De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling is erg be-
langrijk. Doet je kind mee aan de Powerklas+? Dan ben jij een 
Powerouder. Je kunt ons als Powerouder ondersteunen bij 
activiteiten en komt samen met andere Powerouders naar 
bijeenkomsten waarin we praten over opgroeien. 
Wij rekenen op je inzet, want jullie zijn de experts.

De Powerklas+ is voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. 
Meedoen is gratis. Kijk voor meer 
informatie op: 
jonginrotterdam.nl/powerklas/

”Was muziek en dans er niet, 
het leven had geen waarde.
 Kommer, kwel en ook verdriet 
was dan ons lot op aarde”.

Zomer in het Oude Westen
Ik keek wel even op toen een 
vaste deelneemster aan de 
zomeractiviteiten deze tekst de-
clameerde tijdens de energieke 
Zuid Amerikaanse percussie 
workshop. 
Haar opmerking bleek een 
compliment met inhoud te zijn: 
het was haar manier om weer 
te geven dat ze genoot van de 
workshop en van de zomerse 
activiteiten. Deze konden ook 
dit jaar dankzij Opzoomer Mee 
weer voor senioren georga-
niseerd worden in het Oude 
Westen.

Op het dakterras werd bijvoor-
beeld gesmuld van een heerlijke 
barbecue, genoten van Kaap-
verdische muziek, een interac-
tieve Afrikaanse workshop, en 
gezellig met de SKVR meebewo-
gen op de stoel.
Vanwege slecht weer weken we 
voor de Hollandse muziekmid-
dag uit naar de Gaffel.

Op 28 september was er nog 
eenmaal beweegles op het 
dakterras.

Kinderen staan steviger in hun 
schoenen dankzij Powerklas+

Beweegles
We kunnen hierbij vast 
melden dat de gezellige 
beweegles van Bernadet 
(SKVR) zo’n succes is, dat 
deze lessen vast aangeboden 
gaan worden in Huis van de 
wijk de Gaffel! 

De introductieles is 
donderdag 14 oktober 
van 13 tot 14 uur. 

Wilt u ook meedoen? 
Neemt u dan even contact 
op met Cindy Vos via 
c.vos@wmoradar.nl of 
maandag tot en met donder-
dag op 06-53507350.



Daan Blij, sportcoach
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ist je dat je met een paar simpele middelen 
veel geld kan besparen, een standby-stekker 
bespaart zo vijftig euro per jaar. Korter dou-
chen scheelt zomaar tientallen euro’s op je 
energierekening.’  Rob van der Meulen heeft 

tips genoeg als het om energiebesparing gaat. 
Hij is Energiecoach in het Oude Westen. ‘Ik laat 

mensen graag zien hoe ze met simpele middelen al 
veel kunnen doen.’. 

‘Drie jaar geleden kon je je opgeven om Energiecoach te wor-
den in het Oude Westen’, vertelt Rob. ‘Ik was inmiddels met 

pensioen en ik deed wel meer dingen 
in de wijk, dus het leek me wel 

wat. Met negen mede-wijkbe-
woners zijn we aan de slag 

gegaan.’ 
Inmiddels is Rob al bij 

veel bewoners over 
de vloer geweest. 
‘Ik vind het leuk 
om mensen te 
laten zien dat 
ze zelf heel veel 
kunnen doen om 
energie te bespa-
ren. Er wonen hier 

best veel mensen 
die het financieel niet 

breed hebben. En met 
simpele middelen kun je 

al heel veel doen.’ Bij ieder 
bezoek neemt hij alvast een 

aantal besparende middelen mee, 
zoals tochtstrip of een standby-stekker. 

Die detecteert wanneer een apparaat in de standby-stand 
gaat en sluit de stroom vervolgens af. ‘Want die televisies met 
die enorme schermen, die vréten energie’, zegt Rob. ‘Ook als 
ze op standby staan, en dat weten veel mensen niet. Zo heeft 
de Energiecoach nog veel meer tips. Je staat ervan te kijken 
hoeveel geld je kan besparen met een paar simpele maatre-
gelen. 
Wat Rob ook meeneemt is de bespaar-meetlat van Woonstad 
Rotterdam. ‘Dat is een handig hulpmiddel om stap voor stap 
te kijken wat je kunt doen om je energierekening omlaag 
te brengen. Het gaat erom dat je mensen leert om op een 

andere manier met energie om te gaan. Ze staan er vaak van 
te kijken hoeveel dat kan schelen. Je zit zo aan 150 euro per 
jaar. Een van onze coaches bespaarde in het eerste jaar zelfs 
800 euro op zijn  energie rekening.’
De opleiding om energiecoach te worden is betaald door 
Woonstad Rotterdam maar wordt begeleid door de Aktie-
groep het Oude Westen. Daar komen ze geregeld bij elkaar 
om de nieuwe adressen te verdelen en ervaringen uit te wis-
selen. ‘We krijgen vragen van bewoners binnen. Hoe krijg ik 
mijn kinderen zo ver dat ze korter douchen? Onze raad: betaal 
ze in zakgeld wat ze besparen. Dat is voor de meeste kinde-
ren een uitstekende motivatie!’. 
Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan 
duurzaamheid en een beter klimaat. Natuurlijk maakt wat je 
als individuele burger doet minder 
verschil dan grote bedrijven 
als Shell. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat als iedereen 
meedoet, het echt wel 
verschil zal maken.’ Dus in de 
winter staat de kachel nooit 
hoger dan 19 graden. ‘Dan 
zitten mijn vrouw en ik gezellig 
onder een 
fleecede-
kentje op 
de bank.’

Namens 

Woonstad 

Rotter-

dam: 

Rob, 
en de 
andere 
ener-
giecoaches: 
Bedankt voor 
jullie inzet.

W
Rob van der Meulen, 
Energiecoach in het Oude Westen

                        

                        

Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn

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

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

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

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

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

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
www.gcmariastraat.nl
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Mariadek
Op zondag 26 september kwamen we samen 
om verder te praten over het Mariadek. Er werd 

een conceptvoorstel voor een nieuwe inrichting van het 
Mariadek besproken. Er was muziek van het trio ‘Yes 
Darling’ en een kleine enquête waarin iedereen zijn 
mening kon geven over het ontwerp. 

Herfst!

Bollentijd!
Dit jaar organiseren wij helaas geen buurt-bollen-tour. 
Ga je toch bollen planten? Plant ze vanaf nu tot vóór de eerste 
nachtvorst. Schaf biologische bollen aan omdat deze geen 
bestrijdings-middelen bevatten. Bestrijdingsmiddelen zijn heel 
slecht voor de bijen en hommels die we juist zo hard nodig 
hebben voor het bestuiven zodat er vruchten groeien. Gebruik 
daarom dus liever biologische bollen, daar zijn ook vogels en 
egels blij mee!

Opknappen plantenschalen van het
Toni Koopmanplein
Met de start van de herfst zijn op 21 september de plantenschalen 
van het Toni Koopmanplein met hulp van Wijktuinman Jeroen van 
Lith opgeknapt door omwonenden. Er staat nieuwe beplanting in 
en er werd flink gesnoeid. De regenton van de Gaffelstraat kon 
meteen gebruikt worden om de nieuwe plantjes water te geven. 
Wat handig zo’n regenton! 
Vraag naar de mogelijkheden die 
er zijn voor de aanschaf van 
een ton plus aansluiting via 
Petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Open Monumentendag
Op 11 en 12 september hebben 
de Vrienden van de Aktiegroep 
voor het eerst meegedaan met de 
Open Monumentendag. De Aktie-
groep is namelijk gehuisvest in een 
Gemeentelijk monument. Mensen 
konden zich inschrijven voor drie 
rondwandelingen in de wijk en in 
het pand. Daarbij was er een ten-
toonstelling over de strijd om be-
houd van de wijk en de jaren van de 
stadsvernieuwing die er op volgden. 
Er was flinke belangstelling en het 
evenement is zeker voor herhaling 
vatbaar. Wie de dagen gemist heeft: 
Er is een boekje verschenen met 
een rondwandeling door de wijk. 
Dit boekje is voor 5 euro te koop op 
maandag-en donderdagmiddag bij 
de Aktiegroep in de Gaffelstraat 1-3.

 

Een broodbak. Dat helpt!
In de Zijdewindestraat bij 
huisnummer 133 staat sinds 
eind juni van dit jaar een 
broodbak voor de deur. We 
bellen aan en praten met 
Theo over de broodbak.

Al lange tijd zag Theo dat mensen 
brood en andere etensresten 
op straat gooiden. Hij zag ook 
het toenemen van overlast door 
muizen, ratten, duiven en meeu-
wen. Theo vertelt: ”Begin juni 
heb ik besloten om wat aan het 
broodgooien te gaan doen. Ik heb 
gesproken met Petra en Wilma 
van de Aktiegroep. Zij hebben mij 
in contact gebracht met iemand 
van Stadsbeheer van de gemeen-
te. En weet je wat? Binnen 10 
dagen stond de bruine broodbak 
voor mijn deur. Natuurlijk ben ik 
ook gaan praten met de mensen 
die op de bankjes zitten op het 
Zijdewindeplein en de omwo-
nenden rond het plein. Ik heb 
verteld dat deze voedselverspilling 
ook geldverspilling is. Dat vogels 
ziek worden van het brood. Dat 
mensen moeten begrijpen, dat 
muizen en ratten op een plein 
waar ook (kleine) kinderen spelen, 
ongezond is.” 

“Mensen kregen ook 
een folder van me met 
informatie wat er met 
het oude opgehaalde 
brood gebeurt. Er 
wordt biogas, dus 
groene energie van 
gemaakt. Omdat het 
de bedoeling is dat 
er alleen brood in de 
bak gaat-dus niet in 
een plastic of papie-
ren zak-heb ik aan 
de broodbak tasjes 
opgehangen. Daar 
kan je je plastic/papie-
ren zak ingooien. Er 
waren wel vragen van 
mensen of de bak niet 
zou gaan stinken en 
of de bak geen ratten 
aan zou trekken. Nou, 
dat gebeurt echt niet. 
De bak wordt 1x per week geleegd 
door GroenCollect. En iedere week 
zit ’ie zo goed als vol! Dus kan je 

wel zeggen dat het een succes is. 
Er ligt veel minder brood op straat 
en meer in de bak.”

Ook als de zomer voorbij 
gaat gaan we door met 
activiteiten rond buiten 
bewegen in het Wijkpark. 

Wandeluurtje: elke vrijdag 
wandelen we een uur lang in de 
omgeving van het Oude Westen. 

Het vertrek is steeds om 11 uur 
vanuit Wijktuin Oude Westen (ach-
ter in het Wijkpark). We lopen elke 
week een andere route, vaak langs 
groene plekjes in de omgeving. We 
zijn rond 12 uur weer terug.

Qi Gong: elke dinsdag om 13.00 
uur kan je meedoen met Qi Gong. 

Buiten Bewegen: gezond en gezellig!

Breng papier en 
karton naar de 
papierbak
We hebben het al een aantal keren 
op het nieuws kunnen horen. Er is 
een tekort aan papier en karton. 
En wat is het dan jammer als men-
sen hun kartonnen dozen bij de 
gewone restafval container zetten 
terwijl er in 
de buurt 
papier-
bakken staan. 
We kunnen 
het tekort 
niet oplossen, 
maar we 
kunnen 
wel ergens 
beginnen.

Dat zijn oefeningen vanuit een 
Chinese bewegingsleer, waarbij 
o.a. houding en ademhaling aan-
dacht krijgen. De groep verzamelt 
in de Wijktuin.

Bij beide activiteiten is meedoen 
gratis.

Wist u dat er ook broodbakken staan bij het Dierenhof in het 
Wijkpark, (ingang Gouvernedwarsstraat) en bij Pameijer in de 
Schietbaanstraat? Daar kunt u uw oude brood ook kwijt.
Heeft u ook interesse om een broodbak te beheren? Neem dan 
contact op met Petra van de Berg bij de Aktiegroep, 010-4361700

Openingstijden 
Ruilpunt
In het Ruilpunt aan de Gaffeldwars-
straat 34 kan je winkelen zonder 
geld. Je kunt spullen brengen en 
halen op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 12.00- 16.00 
uur. Om te kunnen ruilen moet je 
lid zijn. Inschrijven is gratis.

In de maand oktober is er 
winterkleding-markt. 
Breng maximaal 
5 kleding-
stukken, 
die schoon, 
heel en 
aantrekkelijk 
moeten 
zijn.

Dierenhof 
zoekt (weer) 
vrijwilligers
In april en mei van dit jaar mocht 
de dierenhof veel nieuwe vrijwil-
ligers verwelkomen. Dat was nodig, 
want de dierenhof is een volledig 
vrijwilligersproject.
Inmiddels heeft een deel van het 
team wat minder tijd door afstude-
ren of nieuwe baan. Ook zijn enkele 
mensen uitgevallen wegens ge-
zondheidsredenen. We zijn daarom 
nog steeds dringend op zoek naar 
mensen die een dagdeel per week 
(of per twee weken) komen helpen 
in de dierenhof: de dieren eten 
geven, de hokken schoonmaken en 
bezoekers ontvangen.

Interesse? Je kunt mailen naar 
wilma.kruger@gmail.com, of laat je 
gegevens achter in de dierenhof in 
het Wijkpark of bij de Aktiegroep in 
de Gaffelstraat 1, tel. 010-4361700



Vrienden van de Aktiegroep

Nog even een kaartspel
of lekker socializen

met vrienden?
Dat kan wanneer 
je huiswerk af is
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Boos en bangPareltje van de wijk

Het kwam zo maar opeens. Of 
moet ik zeggen: hij kwam zo 
maar opeens?
We stonden op de stoep nog 
even na te praten over de mooie 
dag. Hij kwam aanlopen, we 
groetten.
We kennen hem toch, of niet?
Hij was boos, duwde, wilde 
slaan, schreeuwde.
We schrokken toen we zijn ogen 

zagen.
‘Wat is er aan de hand, waarom 
doe je dat?’ riep een van ons: ‘Wij 
zijn het toch’.
‘Ik weet jou ook te vinden’, riep hij 
woedend en wees met zijn vinger 
naar een van ons. Ze liep snel naar 
binnen.
Snuivend, briesend, schreeuwend 
stond hij daar. De verwijten vlo-
gen ons onsamenhangend om de 

oren, we konden er geen touw aan 
vastknopen. Waarom was hij zo 
boos, en wat hadden wij daar mee 
te maken?
We keken vol verbazing en toch 
ook wel angstig, bang voor verder 
geweld. Wat zou hij gaan doen?
Hij ging weg.
En wij gingen naar huis.
Nog dagen spraken we over hem. 
Wat nu, wat te doen, wat was er 
aan de hand? We waren van slag.
En ik herkende mijn eigen voor-
oordelen: hé, we zijn in het Oude 

Westen; daar kunnen we wel tegen 
een stootje. Daar zijn wel vaker 
vechtpartijtjes! Daar kunnen we 
toch wel mee omgaan…
Maar nee, dit was anders. Nu 
waren we zelf betrokken, en we 
hadden ons bang en machteloos 
gevoeld.
‘Ben je boos?’ vroeg ik aan een van 
ons. 
‘Ja’, zei ze: ‘je kunt nog zo woe-
dend of gefrustreerd of gek zijn, 
maar van mijn vrienden blijf je af.’
We zaten even voor ons uit te 

kijken.
‘Nee’, zei ze: ‘Dat kan eigenlijk 
niet. We dachten hem te ken-
nen, maar wat weten we nou 
van hem? Van vroeger, van wat 
er allemaal gebeurd is…… we 
praten, maar heeft hij ooit wel 
iets over zichzelf verteld? Wie is 
hij dan geworden…. Maar het 
kan niet nog een keer gebeuren. 
Hier, in mijn straat moet het 
toch veilig zijn voor de mensen.’

Katinka Broos

Ik ben heel blij met het huis en 
de plek. Oorspronkelijk kom ik 
uit Stadskanaal, maar voor mijn 
werk - ik ben stewardess - was 
het handiger om in de Randstad 
te wonen. Dat werd Rotterdam. 
Ik ben in contact gekomen met 
de Aktiegroep via mijn zwager, 
die kent Katinka Broos van het 
wijkpastoraat. Met Petra, die altijd 
erg vrolijk is, had ik direct een 
warm contact. Door mijn werk kan 
ik geen vaste vrijwilliger zijn, maar 
bel me als je een handje nodig 
hebt, heb ik gezegd. Zo heb ik 
meegeholpen in de Museumstraat 
met plantjes zetten en in de Door-
braak met schoonmaken. Ook 
heb ik drie dagdelen baliedienst 
gedaan, maar dan ga ik aan de 
tafel zitten, dat vind ik gezelliger, 
dan kan ik met Rinus en Hayat 
praten. Als de telefoon gaat, ben 
ik er zo bij”.

Waarom ben je Vriend geworden?
“Ik vind de laagdrempeligheid en 
de diversiteit van hulp en onder-
steuning belangrijk, maar eigenlijk 
alles wat de Aktiegroep doet. 
Iedereen kan meedoen 
en dankzij de Aktiegroep 
heb ik nu zonnepanelen, 

ik vind dat zo fantastisch!”.

Mocht u mensen kennen die ons 
ook willen steunen, zegt het voort, 
dan kan de Aktiegroep nog meer 
mooie dingen doen voor de wijk.

Welkom in de wijk

‘Nieuwe’ wijkagent Jeroen Schilte:
‘Het Oude Westen is de rode draad 
in mijn loopbaan’

De komende tijd laten we iedere keer een Vriend(in) van de 
Aktiegroep aan het woord. Dit keer Alette Moorlag. Ze woont in 
de Bloemkwekerstraat waar ze in mei 2017 een huis gekocht heeft.

Word ook Vriend(in)
van de Aktiegroep
Met uw bijdrage kunnen 
we alle bewoners van het 
Oude Westen blijven ont-
vangen en verder helpen. 
U kunt uw bijdrage (vanaf 
€5,- per jaar) eenmalig of 
periodiek overmaken op: 
NL31INGB0001254448 t.n.v. 
Stichting Aktiegroep Oude 
Westen.

Vermeld uw naam, adres en/
of mailadres in de omschrij-
ving. Vermeld ook ‘per jaar/
per maand’ als u ons perio-
diek steunt. Mocht u mensen 
kennen die ons ook willen 
steunen, zegt het voort, dan 
kan de Aktiegroep nog meer 
mooie dingen doen voor de 
wijk.

Jeroen Schilte (53) is sinds acht 
weken de nieuwe wijkagent 
in de zuidbuurt van het Oude 
Westen. Echt ‘nieuw’ is Jeroen 
niet voor de wijk, omdat hij 
21 jaar geleden zijn loopbaan 
begonnen is in het Oude Wes-
ten. Na een tijdje inspecteur te 
zijn geweest komt hij nu weer 
terug naar zijn oude stek: 
de straten van het Oude Wes-
ten. Een agent met hart voor 
de mensen.

‘Het Oude Westen is de rode draad 
door mijn carrière’, zegt hij. ‘Het 
contact met de mensen is voor mij 
het belangrijkste van mijn werk. Je 
gaat me zeker vaak op straat zien. 
Ik beloof niet dat ik er elke dag 
ben, omdat ik altijd kan worden 
weggeroepen voor speciale klussen. 
Maar als ik dienst heb, dan wil ik de 
wijk in. De zuidbuurt van het Oude 
Westen is mijn werkterrein: Nieuwe 
Binnenweg, Mathenesserlaan, 
Rochussenstraat, Eendrachtsplein en 
alles wat ertussenin zit’. 

Levendige buurt
De ‘nieuwe’ wijkagent en het Oude 
Westen als buurt kennen elkaar 
dus al. ‘Het is een heel levendige 
buurt’ zegt Jeroen, ‘met een mooie 
afspiegeling van de maatschappij 
qua bewoners. Het is een wijk waar 
ik me nooit zal vervelen en die me 
ook erg aantrekt. Toen ik 20 jaar 
geleden begon was er veel overlast, 
veel meer dan nu: verslaafden, 
dealers, Perron 0 had je toen nog 

in het Oude Westen. Deze situatie 
heb ik enorm zien opknappen door 
de samenwerking van gemeente, 
politie en organisaties. Ook zijn 
oude en slechte panden verdwenen 
uit de wijk en zijn er goede huizen 
voor in de plaats gekomen voor de 
mensen.
Ik vind het belangrijk in een wijk 
dat dingen heel zijn, dat er niet 
veel zwerfvuil ligt, dat je niet in 
aanraking komt met crimineel 
gedrag’, zegt wijkagent Schilte. ‘Als 
er rommel is in de openbare ruimte, 
leidt dat ertoe dat je dat als kind 
normaal gaat vinden. Als ik kijk naar 
de jeugd, dan zie ik een heleboel 
goede dingen maar ook wel proble-
matiek en er zijn veel partijen nodig 
om samen een goed project op te 
zetten’.

Overlast en armoede
De problemen van de wijk ontgaan 
hem niet. ‘In mijn buurt is overlast 
één van de speerpunten: mensen 
die dakloos zijn, mensen die ver-
slaafd zijn, maar ook overlast van 
jeugd’, aldus Jeroen. ‘Die speerpun-
ten zijn er in het algemeen in het 
hele Oude Westen. Er worden veel 
drugs verhandeld. Iedereen weet 
dat. Die handel trekt mensen aan 
die hier niet wonen. Over loverboys 
in het Oude Westen is nog niet 
zoveel bekend’. 
Armoede is een breed verspreid 
probleem in de wijk, merkt Schilte 
op. ‘ Wij zien een samenleving die 
verarmt, in de hele stad is er veel 
armoede, er zijn veel mensen die 

ineens geen dak meer boven hun 
hoofd hebben door welke oorzaak 
dan ook. In de afgelopen anderhalf 
jaar heb ik in de wijk gezien dat 
mensen hun werk kwijtraken, thuis 
komen te zitten en vervolgens door 
corona niet meer aan het werk 
komen. Ze moeten zien rond te 
komen met heel weinig geld waar 
ze net de huur en de sociale lasten 
van kunnen betalen, waardoor ze 
niks meer overhouden om leuke 
of noodzakelijke dingen te doen. 
Laatst was ik betrokken bij een 
gezin waar ik zag dat een relatie 
van 25 jaar stuk gaat als gevolg van 
armoede. Die mensen konden door 
financiële nood niet meer met el-
kaar door één deur. Ik denk dat het 
niet goed is als kinderen in armoede 
opgroeien waar heel weinig ruimte 
is om andere dingen te zien en mee 
te maken’.

‘Samenwerken’
Goede samenwerking tussen de 
instanties die in de wijk werken, dát 
is waar het om gaat in de wijk, vindt 
Schilte. Op de vraag ‘Waar kunnen 
we jou als wijkagent mee helpen?’ 
zegt hij: ‘Samenwerken, dingen met 
mij doen. Ik houd van snel en han-
dig schakelen tussen organisaties. 
Ik ben ervan overtuigd dat samen-
werking het enige is wat werkt. Ik 
kan als politieman van alles willen, 
maar zonder de medewerking van 
burgers of ondernemers stel ik niks 
voor. Ik vind het fijn als mensen mij 
benaderen voor kwesties.’

Ook dit jaar organiseren 
de vrijwilligers van het 
Welkomproject een 
wandeling voor nieuwe 
bewoners door de wijk 
het Oude Westen. Dit zal 
gebeuren op zaterdag 23 
oktober om 11.00 uur. 

We starten bij de Aktiegroep 
Oude Westen, de bewonersor-
ganisatie in de wijk sinds 1970 
en vertellen u meer over het 
heden en verleden van deze or-
ganisatie. Daarna gaan we een 
wandeling maken en kunnen 
op verzoek langs verschillende 
interessante plekken en initiatie-
ven in de wijk lopen.  
Denk hierbij aan het Wijkpark 
met Dierenhof en Wijktuin, 
Leeszaal West, Huis van de wijk, 
Tuin de Bajonet, Huiswerkklas, 
Jeugdbibliotheek, collectief zon-
nedak de Batavier, Ruilwinkel, 
Klus en Werk van Pameijer, de 
Krachtvrouwen, het Repair 
café.....Ook kunt u ons vragen 
stellen over dingen die u wilt 
weten over de wijk. 

Wilt u meelopen, 
geef dit dan door: 
petra@aktiegroepoudewesten.nl 
/ 010 4361700 (di. wo. do.)

Deze wandeling is mede mogelijk 
gemaakt door Gebiedscommissie 
Centrum
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Sin fronteras
Outsider Art uit Mexico

Jeugdbieb feestelijk heropend 
in de Nieuwe Gaffel

Sin fronteras is een samenwerking tussen Galerie Atelier 
Herenplaats en het Nederlands-Mexicaanse initiatief 
“La Pureza del Arte”, dat onderzoek doet naar Mexicaanse 
Outsider Art.  ‘Wat zijn de criteria die Outsider Art 
definiëren? Veranderen de grenzen van Outsider Art door 
tijd en ruimte heen?’ zijn vragen die in de tentoonstelling 
centraal staan. Kom kennismaken met het werk van drie 
Nederlandse en achttien Mexicaanse kunstenaars in de 
tentoonstelling Sin fronteras!

Galerie Atelier Herenplaats 
Schietbaanstraat 1, 3014 ZT Rotterdam

Le meilleur reste 
à venir
Le meilleur reste à venir (het beste 
komt nog), is de titel van een Franse 
film uit 2019 van Alexandre de la 
Patellière. ‘De beste dagen komen 
niet meer,’ is echter het gevoel dat 
overblijft na het kijken van de film. 
In een tijd met de belofte dat alles 
beter en mooier gaat worden, is de 
dood een totaal ongewenst onder-
werp. In deze film wordt op een 
heel soepele manier de dood toch 
onder de aandacht gebracht. 

De film gaat over twee vrienden 

die samen opgegroeid zijn in een 
weeshuis. Arthur is een neuroti-
sche scheikundeleraar en César 
een vrijgevochten rokkenjager. 
Arthur brengt César na een 
ongeval naar het ziekenhuis. Door 
persoonsverwarring in het zieken-
huis krijgt Arthur te horen dat hij 

In De Leeszaal:

dood zal gaan. Hij weet dat het César 
betreft maar het lukt niet om hem dit 
duidelijk te maken. Ze denken allebei 
dat de ander nog maar kort te leven 
heeft. Ze kijken met verdriet naar 
elkaar en kunnen elkaar de waarheid 
niet vertellen.  Ze besluiten samen 
hun bucketlist op te stellen. Zo gaan 
ze van het ene avontuur naar het an-
dere. Allebei hebben ze onaffe zaken 
uit hun verleden, die ze aangaan. 

De angst voor de dood is een univer-
sele angst, maar in deze film wordt 
de dood zo gebracht, met een grap-
pige twist in het plot, dat het onder-
werp luchtig en behapbaar wordt. De 
dood is meestal een ongenode gast. 
Misschien hebben we om die reden 
alleen al goden nodig, om de dood 
draagbaar te maken. Misschien willen 

we daarom de eeuwig jeugd heb-
ben en bestrijden we de ouderdom 
met plastisch chirurgie? En als onze 
naaste stervende is, blijven we dan 
bij onze geliefde? Of kiezen we de 
weg van vluchten en vermijden? Nu 
steeds meer mensen in ziekenhuizen 
en palliatieve zorg hun ziektes door-
brengen, verdwijnen ze steeds meer 
uit het zicht van ons dagelijks leven.

De twee vrienden gaan naar een 
kanker-expert om haar hulp te vra-
gen. Beiden willen dat ze de ander 
laat erkennen dat hij dodelijk ziek is. 
De beide mannen laten elkaar niet 
in de steek in dit proces. Ze steunen 
elkaar. Zo gaat hun reis tot India om 
de ander te laten genezen bij een 
deskundige. De zieke vriend wordt 
steeds zieker. Het wordt duidelijk 

uit de kunst wie daadwerkelijk de patiënt 
is. Dat drijft hen voor even uit 
elkaar. Want de dood accepteren 
gaat niet zomaar. We zijn ons 
bewust van onze sterfelijkheid. 
Ook corona heeft ons bewuster 
gemaakt van onze kwetsbaarheid. 
Er zijn mensen die naasten heb-
ben verloren. Deze film brengt de 
dood in ons leven. We kunnen er 
over nadenken, er angstig voor 
zijn en zelfs heel even glimlachen. 
Volgens sommigen is ons leven 
betekenisvol en waardevol, juist 
omdat we weten dat het eindig is. 
We kunnen als Gilgamesj, de held 
van de oudste geschreven litera-
tuur van de wereld, op zoek gaan 
naar een levenselixer of de dood 
erkennen als een deel van ons 
leven.   Serpil Karisli

14 oktober
Mieke Romijn 
(van kledingzaak 

Quasi-Modo) over 

‘De klokkenluider 

van de Notre Dame’ 

van Victor Hugo.

21 oktober 20.00 uur
Hamsteren maakt schaarste! Schaarste 
creëert verlangen naar meer, nog meer!! 
Arie slaat dan ook veel meer dan normaal 
gedachten & observaties & indrukken op. 
Hij hamstert grappen! Neem een duik in 
de luchtige hersenpan van een eeuwige 
buitenstaander en ontdek een wirwar van 
conferences, typetjes, liedjes en veel rode 
draden.
Toegang €10. Aanmelden: martin@reuf.nl

25 oktober 
Recht op de grond. 
Onze grond als handelswaar
Grond is big business. Hoe wordt de grondprijs bepaald? Welke rol speelt die 
prijsbepaling in de huidige wooncrisis? Kan het ook anders? 
Sprekers: Edwin Buitelaar -  stedelijke ontwikkeling bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving, Gerben Kamphorst – planeconoom en onderzoeker grondbeleid.
20.00 -22.00 uur (inloop 19.30). Toegang gratis. 
Svp aanmelden via: denkdoor@rechtopdestad.nl

nog te 
zien t/m 

6 november 
2021

h e r e n p l a a t s . n l

worden wat je wil!

Op woensdagmiddag 15 september werd de nieuwe locatie 
van de Jeugdbieb feestelijk geopend. Met muziek, dans, 
hapjes en wethouder Kasmi. En natuurlijk heel veel kinde-
ren. 

Bij de Jeugdbieb kunnen alle kinderen boeken lenen, 
lezen en ruilen. Lid worden is gratis. De eerste keer wel even 
je vader of moeder meenemen om in te schrijven.

En er is veel te doen: 
Van 6-17 oktober 
Kinderboekenweek!
Thema 

Woensdag 6 oktober om 14.00 uur gaan we van start en de hele 
week zijn er extra activiteiten met boeken, tekenen, gedichten 
maken, voorlezen, enzovoort.
Op 7 oktober activiteiten rond de week van de opvoeding. 

Zie voor meer informatie: Facebook Jeugdbieb West 

Van 16 tm 24 oktober is het herfstvakantie! De scholen zijn dicht 
en wij zijn de hele week open op onze vaste openingstijden: 
ma, di, do en vr van 15-17 uur en wo van 13-16 uur.

in Huis van de wijk De Nieuwe Gaffel
Gaffelstraat 63, 3014 RC Rotterdam
Open op ma, di, do en vr van 15-17 uur en wo van 13-16 uur


