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Nieuws van de 
instellingen 
in de wijk
• Wmo Radar
• Woonstad Rotterdam
• Gezondheidscentrum  
 St. MariastraatAnne Raangs
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aan het woord. Zijn pleidooi was 
glashelder: “De Tweebosbuurt staat 
symbool voor het verzet tegen het 
woonbeleid van de gemeente Rot-
terdam”, riep hij de menigte toe. 
“En niet getreurd mensen, de strijd 
gaat onverminderd door.”
Uiteindelijk vertrokken zo’n 10.000 
demonstranten (volgens het Alge-
meen Dagblad) richting Erasmus-
brug. De demonstratie zou eindigen 
bij de Markthal, waar zich ook al 
mensen hadden verzameld.Wat als 
een mooie demonstratie begon ging 
als een nachtkaars uit door over-
dreven ingrijpen van de politie. (Zie 
opinie op bladzijde 2). Wat er precies 
is gebeurd is niet duidelijk, maar 
wat wel duidelijk is, is dat er massaal 
protest is tegen dit woonbeleid!

www.aktiegroepoudewesten.nl

De Aktiegroep in de 
hoofdrol in Verhalen-
huis Bélvèdere 
Het Verhalenhuis op Katen-
drecht maakt de verhalen van 
mensen en gemeenschappen 
uit Rotterdam zichtbaar en 
beleefbaar. 
Op woensdag 24 november is 
de Aktiegroep het Oude Wes-
ten te gast in het Verhalenhuis. 
Enkele bewoners die actief zijn 
in het Oude Westen vertellen 
over hun inzet voor een sociale 
duurzame wijk. 
Ook zijn er bewoners uit andere 
wijken aanwezig zodat we van 
elkaar kunnen leren. Dit gebeurt 
onder het genot van een vega-
nistisch driegangenmenu. Met 
elkaar zitten we aan tafel om 
samen te eten, te praten en te 
luisteren! Lokale duurzame inzet 
- van, voor en door bewoners -  
wordt tijdens deze avond in de 
schijnwerpers gezet. 
Heb je zin om erbij te zijn? 
Neem dan voor meer informatie 
contact op met 
petra@aktiegroepoudewesten.nl 
010 – 4361700 of loop even 
langs bij de Aktiegroep.

Op zondag 17 oktober vertrok een 
vrolijk gezelschap vanuit de Aktie-
groep met spandoek en banier naar 
het Afrikaanderpark. Daar stroom-
den de demonstranten al toe met 
de meest ludieke teksten (zie foto’s). 
Voor de tocht kwam Mustapha 
Eaisaouiyen uit de Tweebosbuurt 

Buurtkrant Oude 
Westen zoekt 
bezorgvrijwilligers!
Lijkt het je leuk om door de wijk 
te slenteren en buurtgenoten 
te ontmoeten? Word bezorger 
van de buurtkrant! Kan je 10 
keer per jaar een uurtje missen 
om de buurtkrant te bezorgen? 
We bezorgen de krant iedere 
eerste woensdag van de maand. 
Als bezorger heb je een eigen 
straatje. Dat is zo voor elkaar!  
Aanmelden kan via info@aktie-
groepoudewesten.nl

Kijk 
ook
eens 
op de 
website

Demonstratie tegen de 
wooncrisis groot succes

Toeslagenaffaire:
Mars met de Moeders 
donderdag 11 november 2021 
verzamelen vanaf 8 uur, start 
09.00u Stadhuis Rotterdam via 
de Coolsingel en de Erasmus-
brug naar de Belastingdienst.

EXTRA SPECIAL OUDE WESTEN CIRCULAIR
De buurtkrant kent deze editie vier extra pagina’s met persoonlijke verhalen van bewoners 
en ondernemers die op hun manier bezig zijn met het hergebruiken van spullen, het vermin-
deren van afval en energiezuinig leven. Rotterdam wil minder afval, minder schadelijke uitstoot 
van CO2 en fi jnstof en wil in 2050 als stad volledig ‘circulair’ zijn, maar wat is dat en wat houdt dat in? 

Deze maand een Oude Westen-special met voorbeelden en tips uit onze mooie wijk.

foto: Joke Schot
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Anne Raangs
heid. Zo ben ik energiecoach, nu 
wel iets minder actief, en help ik bij 
de Werkplaats Duurzaam. Hiermee 
proberen we om energiearmoede 
aan te pakken, door mensen te 
helpen om hun energierekening te 
verlagen met kleine maatregelen. 
Isoleren zou ook goed helpen, 
maar dat moet echt vanuit de 
verhuurder komen. Hopelijk is 
dat in de toekomst aan de orde. 
In mijn eigen woning heb ik hier 
ook over nagedacht. Zo heb ik 
driedubbelglas, een warmtepomp, 
een gereguleerde thermostaat en 
zonnepanelen. 

De interesse in duurzaamheid heeft 
Anne van huis uit meegekregen: 
‘’mijn ouders waren daar al mee 
bezig. Als kind heb ik een paar 
jaar in Zimbabwe gewoond, daar 
waren we altijd zuinig op het water 
dat er was. Als het stopt, dan is het 
ook echt op en kan je niet zomaar 
nieuw water kopen. Het is niet 
meer vanzelfsprekend, dus dan 

ga je dat waarderen. Later, tijdens 
mijn studie heb ik een specialisatie 
duurzaamheid gedaan.’’

Ook in haar werk is Anne met dit 
thema bezig. ‘’Ik werk bij de The 
Ocean Cleanup, een bedrijf dat 
plastic uit oceanen en rivieren 
haalt. Dat is belangrijk omdat het 
plastic in de natuur blijft zitten. 
De generaties na ons gaan dat 
merken: dieren eten het (waardoor 
afvalstoffen ook in ons voedsel 
terecht komen)  en de grond kan 
onvruchtbaar worden. Ons kantoor 
zit in het Oude Westen, dus het is 
een droombaan op loopafstand. 
Een van de projecten waar ik aan 
gewerkt heb is het opruimen van 
afval uit rivieren in Vietnam en 
Maleisië. We hebben in 2019 op 
een werf in Maleisië een systeem in 
elkaar gezet, een interceptor. Deze 
ligt verankerd in een rivier en vist 
afval op (hij beweegt niet door het 

in de wijk. Als dat zou stoppen dan 
zou dat denk ik wel een probleem 
zijn. Op deze manier leer je zelf veel 
buurtgenoten kennen waarmee je 
een praatje kunt maken.’’
‘’Ik ben zelf actief bij de Aktiegroep, 
sinds deze zomer zit ik in het be-
stuur. Maar ik doe ook andere din-
gen, vooral gericht op duurzaam-

Toen Anne hier net kwam wonen 
kwam de Aktiegroep langs om 
haar welkom te heten in de wijk. 
Dat doen de vrijwilligers van het 
welkomproject. ‘’Ze kwamen bij 
mij thuis op bezoek om te vertellen 
wat ze doen en of je interesse hebt 
om te helpen. Dat vind ik erg posi-
tief, de Aktiegroep legt contacten 

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

Reactie op “Van de straat geplukt” 
in de krant van oktober.

Ik was nogal verbaasd toen ik in de 
oktoberkrant het verhaal van Tonja 
v.d. Berg (Van de straat geplukt) las. 
Het kwam erop neer dat er niet ge-
noeg activiteiten op muziekgebied in 
het Oude Westen zouden zijn. Ik ben 
voor mezelf even nagegaan waar ik 
de afgelopen maanden geweest ben. 
Proef de tuin met muziek. Struinen 
door de tuinen met muziek. Aftrap 
parkenmaand met muziek. De week 
van het wijkpark met muziek. 
De Leeszaal die geregeld muziek op 
haar programma heeft staan. Nee, 
het is niet elke week feest en
misschien is daar iets aan te doen. 
Er kan een groepje gevormd worden 
dat zich daar mee bezig houdt, 
subsidie aanvraagt en wie weet heb-
ben we vaker een klein concertje.

marianne maaskant.

Wat een 
mooi Feest...
De 40ste marathon van Rot-
terdam is gelopen. In 1981 
was de eerste editie. 180 
lopers bereikten de fi nish. 
Nu 17.000 startbewijzen! 
Niet in april maar in oktober. 
Desalniettemin: wat een 
feest en genot was het om 
dit weer te zien. Rijen dik 
stonden de toeschouwers 
de lopers aan te moedigen. 
Tuurlijk is het knap als je een 
mooie snelle tijd loopt, tot 
de drie uur behoor je toch 
wel tot een mooi groepje 
lopers die echt hun best 
hebben gedaan. Een Belg 
won de 40ste editie met een 
parcoursrecord. Chapeau. 

Maar ik wil toch uw aan-
dacht vragen voor de groep 
lopers die hierna binnen-

marathonfeest, wat een 
kanjers werken er bij onze 
gemeentendiensten die dit 
toch maar weer mooi voor 
elkaar hebben. Schoon en 
opgeruimd.

Voor de liefhebbers: 9 en 10 
april 2022 is de volgende 
Rotterdam marathon. Dus 
trek uw loopschoenen aan 
en ga ervoor. En natuurlijk 
niet alleen voor de wat ou-
dere (20 - /50) maar zeker 
ook een kans voor de jonge 
Rotterdammertjes. 

Het is natuurlijk ook moge-
lijk om een andere afstand 
te lopen. Alleen al het 
mogen meedoen, de sfeer 
proeven, het zweet ruiken, 
de pijn voelen. Zo mooi, zo 
mooi.

Met vriendelijke 
Rotterdamse sportgroet,

komen. Ik weet niet of u 
weleens een marathon heeft 
gelopen? Ik wel, geen wereld-
tijden maar ook ik zat in de 
groep na de drie uur. 3:30 uur 
was ooit mijn snelste, 20 jaar 
geleden en 20 kilo lichter.

Maar wat heb ik genoten van 
die mooie marathons, tuurlijk 
allemaal in Rotterdam. Want 
Rotterdam is en blijft niet 
alleen de mooiste Rot stad 
die er is maar ook de mooiste 
Marathonstad. En dat zeg ik 
niet omdat ik toevallig ontzet-
tend van deze stad hou, maar 
ook de kenners zeggen dat 
hoor. Ja logisch toch. Ech wel. 
De aanmoedigingen van een 
ieder, de mooie plekjes waar 
je langs loopt, de herkenning 
van je geboortestad. Niets is 
mooier. 

En dan loop ik vanmorgen 
vroeg door de stad en wat 
schetst mijn verbazing, niets 
is meer te zien van dit mooie 

Demonstratierecht geschonden
Wat een gemoedelijke sfeer bij de demon-
stratie. Bij de start één vuurpijl, ter verho-
ging van de feestvreugde? Op de Erasmus-
brug sloeg het om. Ineens stond er politie 
met helmen en gummiknuppels, politie te 
paard en de “hondenbrigade”. 
We liepen vrij vooraan en ook daar één 
vuurpijl. De brug werd geblokkeerd, de rest 
van de stoet kon niet verder. In de binnen-
stad stonden nog meer arrestantenbussen 
klaar. Voor wie, voor wat? 10.000 demon-
stranten hadden hier ook niet in gekund, 
maar daar was de stemming ook niet naar. 
Er zijn 50 mensen opgepakt en in een tram 
gezet, waarvan er 8 langer vastgehouden 
zijn. Er is 1 man geweest die is gaan 
de-escaleren en dat was Moustapha uit de 
Tweebosbuurt. Maar de demonstratie ging 
uit als een nachtkaars, was dit de bedoe-
ling? Wij weten wel beter, de volgende keer 
zijn we met nog meer mensen! Maar ons 
recht op demonstreren is geschonden. 
Nu nog een klacht 
indienen bij politie 
en Aboutaleb.

Gina Thijsse
Rob van der Meulen

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

‘In Zimbabwe waren we 
altijd zuinig op het water’

water maar wordt hier door stroom 
heen geleid). De bouw duurde 2 
maanden, sindsdien ligt het sys-
teem in de rivier. In Vietnam heb-
ben we dat begin 2020 nogmaals 
gedaan - dat was dus begin vorig 
jaar, toen Nederland in lockdown 
zat. Ik zat daar in het lekker warme 
weer en daar was alles nog open. 
We hebben met een paar collega´s, 
drie tolken en lokale mensen het 
systeem gebouwd. Dat ging soms 
wel wat moeizaam haha, met ge-
barentaal en tekeningen.’’
Anne ziet mogelijkheden om te 
vergroenen in de wijk. ‘’Ik heb een 
paar geveltuintjes en laatst sprak 
een buurvrouw mij aan dat het 
leuk zou zijn om een nisje naast ons 
pand helemaal groen te maken. 
Dat is mooi, dan ben je al met z’n 
tweeën. Dan kun je het samen 
onderhouden. En als bewoners kun 
je geld aanvragen bij de gemeente 
om dat te realiseren. De Aktiegroep 
kan daar een rol in spelen. Een 
ander idee is om bij het schoolplein 

veel groen te plaatsen wanneer de 
school verhuist. Het zou mooi zijn 
om daar ook de gemeente in mee 
te krijgen.’’

‘’Heb je ook interesse in duur-
zaamheid en hoe je dit zelf kan 
oppakken in het Oude Westen? 
Op 3 november om half acht is de 
informele opening van de Werk-
plaats Duurzaam in het gebouw 
van de Aktiegroep. De Werkplaats 
Duurzaam wordt namelijk een 
verzamelplaats voor allerlei duur-
zame initiatieven. Het is de plek 
waar iedereen kan meedoen, ofwel 
aan een bestaand initiatief zoals 
de energiecoaches of wijkvergroe-
ning, of als je een idee hebt en 
medestanders en/of ondersteuning 
zoekt. De Werkplaats faciliteert 
en ondersteunt. Kom langs als 
je nieuwe voorstellen hebt, want 
het is mooi als deze ideeën vanuit 
bewoners komen.’’

‘’Ik woon nu zo’n 5 jaar in het Oude Westen. Vrienden 
raadden me destijds aan om in Rotterdam te gaan wonen, dus 
ben ik rond gaan kijken. Ik kwam het zelfbouwproject tegen 
in de Gaffelstraat, had goede verhalen gehoord over de wijk, 
dus besloot om me hiervoor in te schrijven. Samen met de 
buren hebben we dit opgebouwd. Ik vond het leuk om mee te 
denken met allerlei zaken rondom de bouw. Het is erg mooi 
geworden. Het contact met de buren is erg goed.’’



  
Omhoog kijken (30)

Het interessante aan de 
herenhuizen van het ‘gouden 
randje’ van de Westersingel is 
het verschil in de toegepaste 
ornamentiek. Hier bekruipt je 
het gevoel dat men eind 19e 
eeuw elkaar wilde overtroeven 
in originaliteit en hoeveelheid 
gevelversiering. Voor het ‘gou-
den randje’ waren de eenvou-
dige gevelkopjes van de firma 
Van Waning & Co* niet goed 
genoeg. De kopjes van deze 
firma aan de gevels van de 
arbeiderswoningen in de wijk 
waren immers van cement-

steen (beton). Deze werden 
‘aan de lopende band’ in 
mallen gegoten en waren dus 
veel goedkoper. Daarom kom 
je op verschillende plekken in 
de wijk dezelfde kopjes tegen. 
Voor de particuliere herenhui-
zen gold het tegendeel: met 
de gevel van je huis gaf je een 
‘visitekaartje’ af. 
Dit herinnert aan de wedloop 
in San Gimignano, een mid-
deleeuws, ommuurd stadje in 
de Italiaanse provincie Sienna, 
regio Toscane. San Gimignano 
is bekend om zijn bijzondere 

eind 19e eeuw de hoogte 
van de bebouwing al vast. 
Het ging echter wel over de 
originaliteit en hoeveelheid 
van de ornamenten. Wat dat 
betreft springt de gevel van 
het herenhuis op nr. 48 er 
ten opzichte van de andere 
huizen overtuigend uit. Kijk 
naar die imponerende leeu-
wenkop, angstaanjagender 
dan alle leeuwenkoppen 
(uit de wijk) bij elkaar. Of 
de gelaatsuitdrukking van 
de vier mascarons**:, die 
is opvallend expressief en 

herinnert aan drie bronzen 
theatermaskers*** aan de 
zijgevel van de Rotterdamse 
Schouwburg. 
Als we naar boven kijken zien 
we een ongewone, asymme-
trische gevelopbouw in bij-
zonder metselwerk, tot aan 
de nok met vier torentjes. Op 
het rechter torentje zit een 
sculptuur van een adelaar. 
Met een verrekijker lukt het 
om in de hardstenen afwer-
king van die torentjes reliëfs 
te ontdekken, onder andere 
een esculaap. Iets lager, in 
het midden van de venster-
boog zit een sluitsteen met 
een reliëf van een vleermuis. 
De voordeur heeft bijzon-
der houtsnijwerk van onder 
andere 4 kleine portretjes die 
jeugd en ouderdom voor-
stellen. Kortom, wat gevel-
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architectuur: veertien hoge 
torens domineren het silhouet 
van de stad. Deze vierkante 
torens werden tussen de 12e 
en 14e eeuw voor rijke families 
gebouwd. De torens deden 
dienst als uitkijkpost, woning 
en versterking, maar moes-
ten door hun hoogte vooral 
imponeren. De een moest nog 
hoger dan de ander worden - 
het werd een prestigeobject. 
Op haar hoogtepunt had de 
stad 72 torens! 
Op de Westersingel ging het 
niet over hoge torens, hier lag 

  De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen  (105)

Heel veel dozen staan nog te 
wachten om uitgepakt te worden. 
Een juf is al bezig om haar lokaal in 
te richten.
Er is veel veranderd in de voor-
malige Babylonschool. Het wordt 
vast heel mooi. Een naam krijgen 
we nog niet te horen, we moeten 
wachten tot 3 november, dan 
wordt de nieuwe school geopend.

 
3 november weten 
we nieuwe naam van 
de Babylonschool 

Dag van de Kinderrechten

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

Ontstaan van de 
kinderrechten
Ver voordat de Verenigde Naties 
in 1989 het Kinderrechtenverdrag 
aannamen, werd er internationaal 
gediscussieerd over kinderrechten. 
De ellende die kinderen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog meemaakten, 
was daarvoor de aanleiding.  
De Volkenbond, voorloper van 
de Verenigde Naties, schreef in 
1924 in Genève het eerste offici-
ele kinderrechtendocument: de 
Verklaring van de Rechten van het 
Kind. Deze verklaring benoemde 
onder meer het recht op voedsel 
en gezondheidszorg en het recht 
op bescherming tegen uitbuiting. 
Ook tijdens de Tweede Wereld-
oorlog hadden veel kinderen het 
zwaar. Ze stierven van honger, 
werden gedood in de bombarde-
menten of vermoord in concen-
tratiekampen. Van de kinderen 
die overleefden, raakten velen 
verweesd of ontheemd. In 1948 
kwam bij de Verenigde Naties 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens tot stand. 
In 1959 volgde de Verklaring van 
de Rechten van het Kind. Deze 
Verklaring – op 20 november 
1959 aanvaard door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde 
Naties – bevat tien beginselen 
voor kinderrechten: 

1. non-discriminatie: alle rech-
ten gelden voor alle kinderen;
2. kinderen hebben recht op bij-
zondere bescherming om zich 
te kunnen ontwikkelen;
3. ieder kind heeft recht op een 
naam en nationaliteit;
4. ieder kind heeft recht op 
sociale zekerheid en gezond-
heidszorg, waaronder prenatale 
zorg;
5. kinderen met een handicap 
hebben recht op bijzondere 
zorg;
6. ieder kind heeft recht op 
liefde, begrip en ouderlijke 
zorg;
7. ieder kind heeft recht op 
onderwijs;
8. kinderen hebben prioritair 

recht op hulp;
9. ieder kind heeft recht op be-
scherming tegen mishandeling, 
uitbuiting en kinderarbeid;
10. ieder kind heeft recht op 
een opvoeding tot begrip en 
verdraagzaamheid, vrede en 
vriendschap. 

Een Verklaring van de Verenigde 
Naties is niet juridisch bindend. 
Dat betekent dat een land niet 
kan worden aangesproken als het 
zich niet aan de Verklaring houdt. 
In 1978 ontstond daarom bij de 
Verenigde Naties het idee om 
de rechten van kinderen in een 
bindend Verdrag vast te leggen. 
Het duurde nog tot 20 november 
1989 tot de lidstaten de verdrag-
stekst unaniem aanvaardden. 
Precies dertig jaar na de Verklaring 
van de Rechten van het Kind was 
het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind een feit. Nederland 
nam in 1990 de eerste belangrijke 
vervolgstap door het VN-Kinder-
rechtenverdrag te ondertekenen. 
In 1995 heeft Nederland het 
Kinderrechtenverdrag geratifi-
ceerd. Sindsdien is Nederland 
dus verplicht zich aan het Kinder-
rechtenverdrag te houden.
Waarom zijn er rechten speciaal 
voor kinderen? 
Kinderen zijn afhankelijk van hun 
ouders, verzorgers en andere 
volwassenen. Dit maakt ze kwets-
baar. Het is daarom belangrijk dat 
er minimumeisen zijn waaraan 
voldaan dient te worden in de 
omgang met en zorg voor kinde-
ren. De kinderrechten zijn door 

de Verenigde Naties vastgelegd 
in een Kinderrechtenverdrag dat 
door bijna alle landen in de we-
reld is ondertekend. Op die ma-
nier kunnen landen erop worden 
aangesproken als de rechten van 
het kind geschonden worden. 
Ook belangrijk voor kinderen in 
Nederland 
In Nederland is het over het 
algemeen erg goed geregeld 
voor kinderen, maar toch blijft 
het belangrijk om de rechten van 
kinderen goed te beschermen. 
Het verdrag is ook belangrijk voor 
de kinderen in Nederland. Want 
ook in Nederland zijn er kinderen 
die niet alles krijgen waar ze recht 
op hebben. Zo groeit maar liefst 1 
op de 9 kinderen in Nederland op 
in armoede. Daardoor kunnen ze 
niet meedoen met andere kin-
deren, ze kunnen bv niet op een 
sportclub of op mee op school-
kamp. 
Ook het recht op onderwijs is een 
goed voorbeeld van het blijvend 
belang van het Kinderrechtenver-
drag. Dit recht is opgenomen in 
het verdrag om ervoor te zorgen 
dat ieder kind gelijke kansen 
krijgt. In Nederland zorgen de 
leerplicht en verschillende vor-
men van onderwijs ervoor dat de 
meeste kinderen goed onderwijs 
kunnen volgen. Uit de huidige 
discussie over passend onderwijs 
blijkt toch dat er op dit moment 
nog lang niet aan alle kinderen 
goed onderwijs kan worden gebo-
den. Het is dus belangrijk om dit 
recht te blijven bewaken, ook in 
Nederland. 

*In 1888 werd de 
Rotterdamsche Cement-
steenfabriek Van Waning 
& Co* opgericht. 

**Mascarons: Bladmaskers 

***Han Rehm, 
‘Lachen, Kijken en Huilen’, 
1947, brons, 
Mauritsstraat 6.

versiering betreft is dit 
herenhuis een voorbeeld 
waar je niet zo gauw op 
uitgekeken raakt. Wat valt 
er nog  meer te zien, en te 
bewonderen? Gauw gaan 
kijken!

Alma Brevé      

Interview Mahamed. 10 jaar, 
zit in groep 6.  Geïnterviewd door 
een vrijwilliger van de Jeugdbieb 

Heb je wel eens gehoord van kinderrechten? 
ja het is op school in groepjes besproken. 
Waar heb jij recht op? 
Op een eigen kamer. 
Weet je nog iets waar alle kinderen recht 
op hebben? 
Ja, dat kinderen mogen gaan plassen op 
elke tijd als ze dat willen. Nu mag dat op mijn 
school alleen om 10.00 uur. Soms plas je dan 

bijna in je broek. 
Waar hebben kinderen nog meer recht op vind jij? 
Kinderen hebben ook recht om zelf te weten 
welke boeken ze lezen. Ze hebben recht om twee 
boeken te lezen op school. Of 4 boeken te heb-
ben van de jeugdbieb. 
Is er nog een recht dat jij belangrijk vindt?  
Ja, recht op privacy. 
Wat bedoel je daarmee? 
Dat niemand mag kijken wat je op je telefoon 
doet. En privacy op je kamer, dat ze niet zomaar 
binnen komen, maar eerst kloppen. 
Mahamed: nu ben ik klaar. 
Dank je wel Mahamed 

“Hopelijk beter weer tijdens de 
klimaatmars op zaterdag 6 november 
aanstaande in Amsterdam” 
(foto 19 maart 2019)



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

Mindset op nul, de focus 
op jezelf. Let’s go!
Heb je zin om je hoofd even 
helemaal leeg te maken en te 
sporten in een vrouwengroep? 
Dat kan samen met de gezins- en 
de activeringscoachen. Je kunt 
de coaches op die manier in een 
andere omgeving laagdrempelig 
ontmoeten en spreken. Zij zijn er 
om je te ondersteunen. Verder 
is er in de groep sportieve vrou-
wen veel onderlinge aandacht en 
steun. En hoe dan ook is het pret-
tig om je contacten uit te breiden. 

Sporten kun je alleen thuis doen 
maar is nog leuker in groepsverband. 
Dus ‘Let’s go’!

Je kunt elke vrijdag van 9 uur tot 
10.30 terecht bij Khalid’s Gym aan 
de Josephstraat 43, Rotterdam.Voor 
aanmelden kun je contact opnemen 
met: Saida Bourik, gezinscoach
sbourik@wmoradar.nl  06 13278051
Suzette Thielman, activeringcoach
S.Thielman@wmoradar.nl
0655680913

Vrijwilligers 
gezocht
De Nieuwe Gaffel probeert 
diverse doelgroepen bij zoveel 
mogelijk activiteiten te betrek-
ken. De meeste daarvan worden 
georganiseerd door vrijwilligers. 
Naast het bestaande programma 
hebben we tijd en ruimte voor 
nog meer activiteiten zoals salsa, 
een koor, cupcakes versieren, 
sieraden maken, kinderyoga, 
tekenen en schaken.
We zijn vol op zoek naar vrijwil-
ligers die een paar uurtjes per 
week willen helpen in de Gaffel 
als gastvrouw of -heer.
Vind je het leuk om een activiteit 
te organiseren met de hulp van 
WMO Radar? Neem dan ook 
contact op via 010-2292856 met 
Laurine Maduro, coördinator in 
De Nieuwe Gaffel of kom even 
langs voor een praatje.

Wat gebeurt er 
in De Nieuwe Gaffel?
Het is weer ouderwets gezellig in De Nieu-
we Gaffel, zoals vanouds, en er is van alles 
te doen voor alle buurtbewoners. Elke 
werkdag staat er vanaf 09:30 uur een bak 
verse koffi e of thee voor iedereen klaar. 

Sinds september kun je iedere dinsdag en 
donderdag een heerlijk gezonde ‘lunch To Go’ 
ophalen (wel een dag van te voren bestellen, 
anders is er kans dat alle lunches op zijn). Verder 
kun je je opgeven voor diverse (kook-)work-
shops. Voor kinderen is woensdag the place-
to-be in de Gaffel: ze mogen koken of kunnen 
creatief bezig zijn. En laten we onze Jeugdbieb 
niet vergeten! Daar kan de jeugd chillen met een 
boek naar keuze. Voor de allerkleinsten zijn er 
voorleesochtenden op de maandag en vrijdag.
Ken je ons gezondheidsprogramma Vit010 al? 
Het is zo’n succes  dat we een tweede groep zijn 
gestart. Deze groepen komen elke dinsdag een 

In Rotterdam zorgen ruim 85.000 mensen voor een partner, 
familielid of kennis die – door een beperking of ziekte – extra 
zorg nodig heeft. Deze zorg is onmisbaar, maar blijft vaak 
onzichtbaar. Wij vinden alle mantelzorgers ware helden!

“En als de boel hier 
opgeruimd is, straks 
ook nog even bij ma 

aan de bak.”
Bas, mantelzorger

Via deze Power-klassen kun-
nen jongeren aan een betere 
toekomst werken.

In naschoolse bijeenkomsten 
en workshops ontwikkelen 
ze hun vaardigheden en ken-
nis om sterker in het leven te 
staan. 

Zij leren:
• hun netwerk te vergroten 
 en te gebruiken.
• beter met de emoties van
 anderen en die van henzelf
 om te  gaan. 
• hun talenten te benutten 
 en hun horizon te 
 verbreden. 
• beter voorbereid te zijn op 
 (de overstap naar) het 
 voortgezet onderwijs. 
• hun studievaardigheden 
 te verbeteren.
• meer zelfvertrouwen 
 te krijgen. 

Ouders en verzorgers worden 
betrokken bij dit proces. 

Power 
voor 
de jeugd

Ontdek welke activiteiten er in 
De Week van de Mantelzorg 
worden georganiseerd

uurtje bij elkaar en de deelnemers krijgen tips 
over hoe zij hun gezondheid kunnen verbete-
ren. Het doel is dat je je beter voelt en vitaler 
wordt om zo meer van je leven te genieten. 
Wil je meer weten over de activiteiten in De 
Gaffel? 

Kom gerust langs, we vertellen je er alles over.  
Bellen kan ook. Het telefoonnummer van 
De Nieuwe Gaffel is 010-2292856.

Power voor de jeugd, 
voor wie is het bedoeld?

Dit project is voor 8e groepers 
en brugklassers maar zeker ook 
bedoeld voor hun ouders of 
verzorgers. De bijeenkomsten 
zijn op dinsdag van 16.00 tot 
18.00 uur in het Huis van de 
Wijk De Kip Rotterdam. 

Je krijgt ondersteuning op weg 
naar het voortgezet onderwijs: 
van schoolkeuze tot omgaan 
met alle veranderingen, dus ook 
voor de brugklassers.

Deelname is gratis.

Contact:
Kijk voor meer informatie op  
www.jonginrotterdam.nl ,  
instagram @jonginrotterdam of 
neem contact op met Rayhana 
06-48671049 relhadid@inclu-
zio.nl of Davy 06-82339498 
dyong@wmoradar.nl

Ben je of ken je één van die 
onzichtbare helden? Op 10 
november is het de ‘Dag van de 
Mantelzorg’. In de week van 10 
november worden diverse acti-
viteiten georganiseerd om een 
onzichtbare 
held in het 
zonnetje te 
zetten. 

Benieuwd 
welke 
activi-
teiten er 
in jouw 
buurt 
zijn? 
Ga dan 
naar 
www.man-
telfoon.nl. 
Woon je in 
het cen-
trumgebied 
(postcode 
3011 tot en 
met 3016)? 
Je kunt dan 
ook direct 
contact 
opnemen 

met mantelzorgcoach 
Sandro Toma om je aan te mel-
den of voor meer informatie. 
Zijn contactgegevens zijn 
atoma@wmoradar.nl en 
06-54967291



Oude Westen

Een energiezuinig ei koken. Het is 
simpel, lekker en besparend, legt 
Sajida uit. “Je doet water in de pan, 
legt het ei erin en brengt het aan de 
kook. Zodra het water fl ink borrelt 
zet je de kookplaat uit en doe je de 
deksel erop. Acht minuten later heb 
je een perfect gekookt eitje.”
Drie jaar geleden had Sajida Mughal 
nog niet kunnen bedenken dat ze 
workshops duurzaam koken zou 
geven. Het kwam allemaal door een 
verhuizing binnen het Oude Westen, 
waar ze sinds 1989 woont. “In 2018 
verhuisden we van de Bloemstraat 
naar de Diergaardesingel, naar de 
grotere woning waar we al zo lang 
op hadden gewacht.”

Lichte paniek
De woning was prima, maar bleek 
geen gastoevoer te hebben. Koken 
moest elektrisch. ‘Hoe moet ik nu 
mijn roti maken?’, was Sajida’s eerste 
gedachte die gepaard ging met een 
gevoel van lichte paniek. “Dat spe-
ciale brood maak ik twee keer in de 
week en bakte ik altijd op het fornuis, 
daar had ik vuur voor nodig.”
In het begin kookte ze regelmatig 
bij haar schoonmoeder, die vlakbij 
woont en nog een gasfornuis heeft. 
Toch legde Sajida zich neer bij de 
situatie. Zij en haar man kochten 
een inductieplaat én ze moesten ook 
nieuwe pannen aanschaffen. Haar 
oude pannenset was niet geschikt 
voor inductie. “Ze moeten mag-

netisch zijn, zo worden de pannen 
verwarmd.” Gaandeweg ontdekte 
Sajida vooral de voordelen van in-
ductie. “Een grote pan water aan de 
kook brengen gaat veel sneller. En je 
verbruikt minder energie.”

Restwarmte
Niet lang na haar verhuizing be-
naderde de Aktiegroep Het Oude 
Westen Sajida of ze Energiecoach 
wilde worden. Voor dit project geven 
wijkbewoners zelf hun buren allerlei 
energiebesparende tips. “Zo ben ik 
ook een workshop duurzaam koken 
gaan geven. In coronatijd was het 
online. We zijn nu aan het kijken 

voor een nieuwe workshop.”
Hetzelfde trucje met het energie-
zuinige ei kun je ook toepassen op 
groente en aardappelen: aan de 
kook brengen, deksel erop, het ‘vuur’ 
uitzetten en gedurende de normale 
kooktijd laten doorgaren in rest-
warmte. “Na het bakken of koken 
kun je de pan ook omdraaien en er 
een ei op bakken,” vertelt ze verder. 
“En je kunt een pan of stoommandje 
bovenop een andere pan zetten. Je 
gebruikt dan maar één pit.”

Vuur
Koken op één pit brengt Sajida terug 
naar Pakistan, waar ze werd geboren 

en liefdevol opgroeide in de provin-
cie Punjab. “Mijn moeder kookte 
nog echt op vuur. Zij zette of hing 
vaak een pan bovenop de grote pan 
om een ander gerecht op te warmen 
of om thee te zetten.” Bovendien 
werd ze grootgebracht in een wereld 
zonder plastic. “Mijn moeder maakte 
tassen van oude kleding. Daar deed 
ze de boodschappen mee. Ik neem 
altijd linnen tasjes mee naar de 
winkel.” Als ze nu in Pakistan komt, 
ziet ze zoveel plastic tasjes, ook op 
straat net als fl esjes, want er zit geen 
statiegeld op. “Mensen denken niet 
na, zo raken de riolen verstopt en 
dan ontstaan overstromingen.”

Koelkast
Voor de liefde kwam Sajida naar 
Nederland, naar Rotterdam en naar 
het Oude Westen, 20 jaar oud. 
Ze trouwde met een Pakistaanse 
Rotterdammer en kreeg vijf kinderen. 
Sajida en haar man proberen hun 
kinderen ook mee te geven dat ze 
goed voor de wereld moeten zor-
gen. “Mijn dochter vertel ik altijd dat 
ze niet moet kijken naar het goed-
koopste. Zoals webshops waar je 
jurken voor 20 euro kunt kopen. De 
kwaliteit is slecht, het gaat snel ka-
pot. Je kunt beter iets meer betalen 
voor een mooie jurk die veel langer 
meegaat.” Hetzelfde geldt voor de 
koelkast die Sajida en haar man pas 
hebben gekocht. “Niet de goed-
koopste, maar een iets duurdere en 
zuinigere. Je bespaart uiteindelijk op 
de energierekening.”

Roti
Inmiddels zou ze niet meer terug 
willen naar een gasfornuis. “Ik kook 
nog wel eens bij mijn schoonmoe-
der; Dan duurt het lang, heel lang 
voor het water kookt.” Alleen haar 
roti vindt ze nog niet perfect klaarge-
maakt op de inductieplaat. “Ik ben 
van alles aan het proberen, maar ik 
vind hem nog iets te droog.”

buurtkrant

De stad Rotterdam wil graag minder afval, minder schadelijke uitstoot en wil in 2050 als stad volledig ‘circulair’ zijn, maar wat is dat 
en wat houdt dat in? In het Oude Westen zijn bewoners al heel lang bezig met het verstandig inkopen van spullen en zeer bedreven 
in repareren en ruilen van dingen en diensten. Van oudsher zijn er (kinder)kleding- en boekenbeurzen, fi etswerkplaatsen, rom-
melpakhuizen en hooikisten in gebruik. Al jaren heeft de wijk een Ruilpunt, een winkel zonder geld, maar ook een Repaircafé en er 
zijn broodbakken en de schillenboer. Daarom een extra ‘special’ met circulaire verhalen, voorbeelden en tips uit het Oude Westen.

De stad Rotterdam wil graag minder afval, minder schadelijke uitstoot en wil in 2050 als stad volledig ‘circulair’ zijn, maar wat is dat 
           C I R C U LA

IR

Door een verhuizing 
moest Sajida Mughal 
tot haar schrik over
stappen van het oude 
vertrouwde gasfornuis 
naar een elektrische 
inductieplaat. Nu wil 
ze niet anders meer. Ze 
geeft zelfs duurzame 
kookworkshops. 

- Als je op inductie kookt (1): draai na 
gebruik de koekenpan om, de bodem is 
heet genoeg om een eitje op te bakken.

- Als je op inductie kookt (2): breng een ei 
of groenten aan de kook, zet de pit uit en 
laat het verder garen met de deksel erop.

- Heb je een ander fornuis nodig? Denk 
dan aan deze te vervangen door 
(tweedehands) inductie. 

- Koop je toch nieuw? Schaf dan niet 
altijd het goedkoopste product aan. 
Een iets duurdere koelkast is vaak 
zuiniger - dat scheelt uiteindelijk op de 
energierekening - en deze gaat vaak 
langer mee.

- Algemeen bij koken: zet een 
stoommandje of pan bovenop een 
andere pan, dat scheelt een pit.

 -Verspil zo min mogelijk water: vang het 
water waarmee je de groente wast op 
om de planten water te geven. 

- Blijf aan je kinderen doorgeven dat we 
goed met de natuur moeten omgaan. 
“Ze zullen misschien zuchten, maar 
uiteindelijk gaan ze het belangrijk 
vinden.”

- Plus de tip van Sajida’s moeder: gebruik 
geen plastic tasjes voor boodschappen, 
maar een linnen tas of maak zelf een tas 
van oude kleding.  

DUURZAAM KOKEN MET SAJIDA MUGHAL

CIRCULAIR #1

Sajida’s tips op een rij 

 Eieren bakken op restwarmte en meer praktische tips



“Zie je deze witte deeltjes?”, wijst 
Ferry naar een van de bakstenen. 
“Dat is keramiek afkomstig van 
sanitair. Van toiletpotten dus.” We 
zijn in de Gouvernestraat, waar Ferry 
en zijn vriendin Nina sinds 2016 
wonen, inmiddels samen met hun 
zoontje Filip (1,5), in een nieuw-
gebouwd huis dat ze zelf hebben 
ontworpen. Ferry en Nina zijn allebei 
architect. Ze leerden elkaar kennen 
tijdens hun studententijd in Delft 
en woonden voorheen graag op 
de Lloydpier, best mooi, maar stil. 
“We wilden graag midden in de 
levendige stad wonen.” Ze hoor-
den van het gemeentelijke project 
‘Klein & Fijn’ over de mogelijkheden 
van kleinschalige woningbouw en 
gingen op zoek naar lege plekken in 

de stad. In de Gouvernestraat zagen 
ze een vrij stukje grond van een paar 
meters breed. “We waren allebei 
gelijk enthousiast.”
Nina en Ferry wilden geen strak 
modern pand ‘waar duidelijk archi-
tecten wonen’, maar een woning 
die bij het straatbeeld past, een huis 
gemaakt van bakstenen. Tijdens hun 
zoektocht naar de juiste baksteen 
stuitten ze op het startup-project 
Stonecycling Tom van Soest, die een 
baksteen had gemaakt van bouwaf-
val. “Veertig procent van al het afval 
is afkomstig van de bouw. Hoe mooi 
is het als je daar weer iets van kunt 
maken? We zijn met Tom gaan pra-
ten en besloten om als eersten een 
huis laten bouwen van zijn bakste-
nen. We vonden het heel mooi om 

als jonge architecten iets nieuws en 
iets duurzaams neer te zetten.”
Het steen in hun huis bestaat voor 
dertig procent uit afval. Uitgedrukt 
in gewicht komt dat neer op 14.000 
kilo. Voor hun ontwerp bestudeer-
den Ferry en Nina niet alleen de 
straat, ze gingen ook langs bij de 
toekomstige buren. “Met onze ma-
quette hebben we overal aangebeld, 
briefjes in de bus gedaan en we hiel-
den een bijeenkomst in Odeon. De 

meeste mensen waren heel enthou-
siast en vonden het wel grappig. We 
ontdekten dat de Gouvernestraat 
een hechte plek is, waar families 
vaak al generaties wonen. We heb-
ben nu ook heel goed contact.”
Nina en Ferry hebben inmiddels 
ook hun eigen bureau Architectuur 
Maken en richten zich op duurzaam 
bouwen. Ondertussen wonen ze 
alweer vijf jaar met veel plezier in 
de Gouvernestraat. Onlangs hoorde 
Ferry een buurmeisje tegen haar 
vriendinnetje zeggen: ‘Dit huis is 
gemaakt van toiletpotten’. “Dat is 
heel treffend en vinden we echt heel 
tof.” 

Inspiratietips
Niet iedereen heeft natuurlijk de mo-
gelijkheid om een eigen huis te laten 
bouwen, maar stel dat je iets gaat ver-
bouwen of wil maken, denk dan aan 
tweedehands bouwmaterialen. Ferry: 
“Bij Buurman Rotterdam aan de Vier-
havensstraat kun je dat kopen.” Hij en 
Nina hebben bovendien een tuinhuis-
je gemaakt van een oud tuinhuisje 
van zijn schoonouders. “We hebben 
het net iets anders ontworpen. Zij 
hadden het hout horizontaal, wij 
verticaal.” En van een oud kinderbed-
je hebben ze een traphekje gemaakt. 
“En hier in de straat staat regelmatig 
grofvuil. De spiegel in onze badkamer 
hebben we daar gevonden.”

Een woning van toiletpotten
14.000 KILO AFVAL VERWERKT 
IN NIEUWBOUWHUIS

CIRCULAIR #2

Ferry in ’t Veld en Nina 
Aalbers realiseerden 
hun droom: een eigen 
huis ontwerpen én laten 
bouwen, middenin 
Rotterdam. Hun bak
stenen woning in de 
Gouvernestraat is 
bovendien grotendeels 
gemaakt van bouwafval.

OPROEP
VERHALEN GEZOCHT OVER HERGEBRUIKEN 
& RECYCLEN IN HET OUDE WESTEN
In 2021/2022 zijn we op ontdekkingstocht! Vele bewoners uit het Oude Westen 
hergebruiken al jaren voedsel, kleding en andere materialen om uiteenlopen-
de reden. Iedereen kende de voddenboer vroeger tot en met de schillenboer 
van vandaag de dag. Bovendien zijn Marktplaats, de kringloop, het Ruilpunt 
en zelfgemaakte spullen populair. Het Verhalenhuis wil deze verhalen, voor-
werpen, uitvinden, nieuwe gebruiken en gewoontes verzamelen en zichtbaar 
maken. Heb jij zelf misschien een voorbeeld? Doe je veel aan hergebruik, 
repareren, lenen en doorgeven? Is je huis ook gebouwd van afval of zijn de 
bouwmaterialen tweedehands? Deel je producten of diensten met de buren? 
Kook je de meest heerlijke gerechten met kliekjes? Maak je misschien zelf 
iets met afval, oud hout, papier, plastic of elektra? Wellicht doe je dit al heel 
lang, alleen of misschien zelfs met een groep? We komen heel graag even 
buurten, kijken en een en ander vastleggen! Laat het ons weten: 
laura@verhalenhuisbelvedere.nl of buurtkrant@oudewesten.nl

Foto: Ossip van Duivenbode



De bestelde rijstkoker zou dus 
zomaar in een sojasauzendoos 
geleverd kunnen worden. “Eigen-
lijk wilde ik in eerste instantie het 
liefst mooie herkenbare dozen laten 
maken,” bekent eigenaar Arjan 
Chan. “Net zoals Coolblue bijvoor-
beeld heeft. Maar de lancering van 
de webshop moest opeens snel 
gebeuren, dus het was vooral een 
praktische keuze om dozen opnieuw 
te gebruiken.” Chan runt Wah Nam 
Hong samen met zijn zus Sinyan. 
Samen hebben ze de zaak overge-
nomen van hun vader. “Onze familie 
komt uit Hong Kong,” vertelt hij 
over de geschiedenis. “Mijn vader 
kwam halverwege de jaren 60 naar 
Nederland om een restaurant in 
Amersfoort te runnen. Daar ben ik 
geboren en opgegroeid met nog 
een zus en een broer.”
Een leven lang in de horeca werken 
zag zijn vader niet zitten. In 1974 
kocht hij een pand in Amsterdam, 
aan de Geldersekade en begon daar 
een toko, een Aziatische supermarkt, 
Wah Nam Hong. “Hong betekent 
bedrijf en Wah Nam zuidoosten. In 
het zuidoosten van China liggen 
onze wortels.”

Vijf jaar geleden ontdekte Nico de 
Leeszaal tijdens een wandelingetje 
door de wijk waar hij al 35 jaar 
woont, samen met zijn vrouw. 
“Dit is een snoepwinkel voor mij. 
Alles is netjes gesorteerd op genre. 
En je kunt de boeken zomaar 
meenemen, geheel gratis. Lezen 
is mijn hobby, ik heb dat altijd 
veel gedaan. Over geschiedenis, 
fi losofi e of over godsdiensten.” 
Leeszaal West is een culturele 
ontmoetingsplek waar je kunt 
lezen, leren en experimenteren. De 
Leeszaal is ontstaan na sluiting van 
twee bibliotheken in de wijk. De 
boekencollectie bestaat uit zeker 
20.000 exemplaren. Wekelijks ko-
men er duizend boeken binnen en 
gaan er zevenhonderd naar buiten. 

Zo blijven de boeken rondgaan 
en vinden ze steeds weer nieuwe 
eigenaars. Nico neemt er meestal 
drie per week mee en als het huis 
te vol raakt, zoekt hij een stapel 
uit om weer mee terug te nemen. 
Een boek dat je zelf uit hebt en 
nooit meer gaat lezen, is voor een 
ander een nieuw verhaal. Lezen 
is niet iets wat hij van huis heeft 
meegekregen. Hij komt uit het 
Westland waar hij opgroeide in een 
tuindersfamilie en waar zijn ouders 
het altijd druk hadden met het 
bedrijf, dat inmiddels door Nico’s 

broer wordt gerund. Zelf ging hij in 
1973 studeren, economie in Rotter-
dam, en werd uiteindelijk docent 
op het mbo. Inmiddels is Nico met 
pensioen en heeft hij nog meer tijd 
om te lezen. “In de Leeszaal heb 
ik veel, voor mij nieuwe schrijvers 
ontdekt. Je bladert wat, hoort wel 
eens over een bepaald boek, dan 
ga ik kijken of er toevallig iets van 
diegene hier ligt. Op die manier 
ben ik Bernlef gaan lezen.”
Nico is graag op zijn manier onder 
de mensen. “Ik ben niet zo’n prater 
en ik zoek geen contact, maar ik 

heb graag mensen om me heen. 
Ik loop wat rond, blader in een 
boek en vang dan een deel van de 
Nederlandse les op. Laatst pro-
beerde de docent iets heel simpels 
uit te leggen: wat betekent als er 
buiten dienst op een tram staat. Hij 
heeft een duidelijke stem en is heel 
gedreven. Dat geldt eigenlijk voor 
alle vrijwilligers hier.”

Nooit meer nieuwe 
boeken kopen
Heb je je boek uit en ben je op 
zoek naar een ‘nieuwe’? Of heb je 

nog een stapel mooie boeken die je 
graag een tweede leven wil geven? 
Je bent meer dan welkom bij de 
Leeszaal West. Er is veel te vinden 
en je kunt ook je eigen boeken 
aanbieden: romans, kinderboeken, 
hoe recenter, hoe beter. Breng dan 
je boeken in een bananendoos of 
iets dergelijks die mag achterblij-
ven.  Wie zelf meer dan een doos 
wil afl everen, wordt gevraagd eerst 
even contact op te nemen of langs 
te lopen voor meer informatie. 

Adres: Rijnhoutplein 3, 
3014 TZ Rotterdam, 
www.leeszaalrotterdamwest.nl.

In 1986 werd de Rotterdamse 
vestiging aan de West-Kruiskade 
geopend, toevallig hetzelfde jaar dat 
Arjan economie ging studeren in 
Rotterdam. “Ik ben pa gaan helpen 
in Amsterdam en zo in de zaak 
gerold. Mijn zus kwam er later bij.” 
Naast Amsterdam en Rotterdam zijn 
er ook nog vestigingen in Den Haag. 

In 2020 volgde de webshop. “We 
waren al een tijd bezig om die op te 
zetten. Door corona en de lockdown 
hebben we die versneld gelanceerd. 
En toen hadden we gelukkig genoeg 
gebruikte dozen voorhanden om de 
spullen te verzenden.” Het leverde 
eerst nog wel eens gefronste wenk-
brauwen op bij vaste klanten, weet 

hij. “In tweede instantie kregen we 
juist positieve reacties. Ze vonden 
het eigenlijk heel goed dat we dozen 
hergebruiken. Voor ons scheelt het 
een investering en we zijn beter 
bezig voor het milieu. Win-win.”
Dat heeft Chan laten nadenken 
over verpakkingen. “Er was een tijd 
dat sommige levensmiddelen wel 
vier, vijf keer ingepakt zaten, eerst 
per stuk, dan weer per vijf, dan per 
pak en dan in de doos. Ik snap dat 
levensmiddelen zo vers mogelijk 
moeten blijven, maar je kunt ook 

overdrijven. Gelukkig zien we dat 
minder.”
Chan is in elk geval niet van plan 
om in de toekomst alsnog hippe 
dozen te laten maken voor de 
webshopbestellingen. “Wel denk ik 
erover om te benoemen dat we de 
dozen hergebruiken. Zo weten onze 
klanten waarom we het doen en wie 
weet levert het ook voor hen weer 
inspiratie op.”

Adres: West Kruiskade 4-6, 3014 AP 
Rotterdam, www.wahnamhong.nl.

‘Ik heb hier veel nieuwe schrijvers ontdekt’
 BOEKEN DOORGEVEN & RECYCLEN

CIRCULAIR #3

  Een tweede leven 
  voor de sojasauzendoos

VERPAKKINGEN IN HERGEBRUIK

           C I R C U LA
I R

Wie bij de webshop 
van Wah Nam Hong 
eten of andere spullen 
bestelt, moet geen hippe 
verpakking verwachten. 
De Aziatische supermarkt 
hergebruikt de dozen 
waarin de winkelvoorraad 
wordt geleverd.

CIRCULAIR #4
Nico Groenewegen 
(67) komt zo’n twee, 
drie keer per week in 
Leeszaal West. “Ik koop 
nooit nieuwe boeken, 
ik neem altijd uit de 
Leeszaal een boek mee 
en breng ook regelmatig 
een stapeltje terug.”



Drempels kennen ze niet bij Klus 
en Werk aan de Schietbaanstraat 
33/35, iedereen kan hier zomaar 
binnenlopen. Dat is ook de bood-
schap van gastheer Manuel die ons 
verwelkomt. De 46-jarige Rotter-
dammer werkt sinds 2000 bij Klus 
en Werk en geeft graag bezoekers 
een rondleiding. “Dit is het win-
kelgedeelte. Je kunt hier tweede-
hands kleding kopen of meubels, 
schilderijen of glazen. Voor een 
zacht prijsje.”  We lopen verder 
naar achteren en dan naar links, 
naar de werkplaats. “Hier repareren 
mijn collega’s fi etsen of elektrische 
apparaten. Dit is een koelvitrine van 
een horecazaak die moet worden 
nagekeken.”
We vervolgen onze weg naar 
buiten, waar een klein terras staat 
en twee kliko’s. “Mensen kunnen 
hier kleine elektrische apparaten 
afl everen. We kijken of we die nog 
kunnen maken.” Buiten staan een 
paar collega’s een bus uit te laden. 
“We hebben een bus en een paar 
bakfi etsen. Als mensen verhuizen of 
er moet een woning leeggehaald 
worden, dan kun je ons bellen. 

Wij komen dan spullen ophalen.” 
Via de voorkant komen we weer 
binnen, ditmaal in de ruimte waar 
bezoekers een kopje koffi e kunnen 
drinken of een praatje kunnen ma-
ken. Mensen kunnen aanschuiven 
voor de lunch voor 1,50 euro, veelal 
klaargemaakt door bewoners. Klus 
en Werk is een dagbestedingspro-
ject van Pameijer voor mensen met 
psychische problemen of met een 
verstandelijke beperking.  “We zijn 
een sociale werkplaats en een ont-

moetingsplek.” legt Gülen Karabina 
– Ozaybar uit. Gülen is inloopcoach 
en aanspreekpunt van deze locatie 
waar 34 cliënten van Pameijer 
werken. “Deze cliënten hebben 
verschillende problemen waardoor 
het moeilijk is om zelfstandig te 
wonen of om een betaalde baan te 
vinden. Hier kijken we naar wat ze 
wel kunnen, niet naar de onmo-
gelijkheden.” Klus en Werk is sinds 
2010 gevestigd in het Oude Wes-
ten. Gülen: “We zijn echt onderdeel 

van de wijk, maar we doen overal in 
Rotterdam klussen voor particulie-
ren, bedrijven en instellingen.” Dan 
gaat het over schilderwerk, schoon-
maken, verhuizingen, tuinwerk, klei-
ne reparaties en opknapklussen. De 
Fenix Food Factory op Katendrecht 
kwam bijvoorbeeld met een vraag 
over het opknappen van oude pick-
nicktafels. Gülen laat een fi lmpje 
zien van haar collega die trots het 
resultaat toont van de tafels die hij 
oranje heeft geverfd. 

Klus en Werk wil ook echt een repa-
ratiefunctie hebben voor de buurt. 
Fietsen en kleding maken en herstel-
len we al. “We zouden het ook leuk 
vinden als mensen samen met onze 
cliënten dingen leren repareren. 
Dat is niet alleen leerzaam maar ook 
verbindend én dan geef je spullen 
ook weer een nieuw leven.”

Adres: Schietbaanstraat 33, 
3014 ZW Rotterdam.

In de Anna Paulownastraat 
ontmoeten we Marion van 
der Schaft (66) en Cécile 
Greweldinger (68). Marion 
maakt haar kleding zelf, 
zoals de hoofdbedekking 
die ze draagt. Of ze koopt 
haar kleding tweedehands 
of repareert het als iets 
kapotgaat. Marion blijkt 
ruimschoots bedreven in 
circulair leven. 

Bijna al haar meubels hebben 
bijvoorbeeld eerdere eigenaars 
gekend. “Als tiener ging ik al naar 
rommelmarkten. Daar zie je de 
mooiste spullen. En soms vind ik iets 
moois tussen het grofvuil op straat, 
een kastje of een stoel. Dan neem 
ik het mee, knap het op en geef het 
een plekje in mijn huis. Dat vind ik 

Buurtkrant Oude Westen special CIRCULAIR 
Een speciale extra uitgave mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. 
Deze circulaire special is een samenwerking tussen Aktiegroep Oude Westen 
en Verhalenhuis Belvédère. Teksten: Laura Schalkwijk, foto’s: Joop Reijngoud, 
vormgeving: Cor van Hoof/Bureau 404.
                  

Klus en Werk, de reparatie- en ontmoetingsplek in de buurt
BRENG HIER JE SPULLEN VOOR EEN NIEUW LEVEN

 Ontmoeting in de Anna Paulownastraat
‘IETS MOOIS BIJ HET GROFVUIL NEEM 
 IK MEE EN KNAP IK OP’

leuk om te doen.” Zo creatief als 
Marion vindt Cécile zich niet. “Ik 
heb wel een naaimachine om kle-
ding te repareren of om iets te ma-
ken, ik doe het, maar het is niet echt 
mijn hobby.” Cécile probeert wel 
ook bewust te leven. Ze scheidt haar 
afval, gaat zuinig om met water en 
ze heeft – net als Marion en meer 
mensen in de buurt – geïnvesteerd 
in zonne-energie via Blijstroom. Die 
plaatst zonnepanelen op leegstaan-
de daken waar bewoners rondom 
gebruik van kunnen maken. Cécile: 
“Over energie gesproken, ik heb 
net bericht gekregen dat de prijzen 
gaan verdubbelen. Daar schrok ik 
wel van. Ik moet het nog goed le-
zen, maar ik wilde er nog even niet 
te veel over nadenken.” De twee 
wonen schuin tegenover elkaar in 
de Anna Paulownastraat, Cécile al 
40 jaar in de ‘nieuwbouw’, Marion 
is 20 jaar geworteld in de oudbouw. 

Ze zijn ook vaak samen buiten te 
vinden, gewapend met snoeischaar 
en afvalknijper om woekerende 
klimop te snoeien en zwerfvuil van 
de straat te plukken. Cécile: “Vier 
jaar geleden kregen we geveltuintjes 
van de gemeente, dus we zorgen er 
maar een beetje voor.” In de straat 
staan drie watertonnen die het 
regenwater opvangen en waarmee 
de plantjes weer worden voorzien 
van een slok. “Dat doe ik thuis ook,” 
vertelt Marion. Als het regent hangt 
ze een emmer uit het raam en geeft 
daarmee haar eigen plantjes water. 
“Ik vang ook de eerste liters douche-
water op om de wc mee door te 
spoelen,” vervolgt ze. “Het duurt 
namelijk even voordat het water 
warm wordt.” Kortom, voor Marion 
blijkt duurzaam leven een tweede 
natuur. “Zo heb ik het van huis uit 
meegekregen.”

CIRCULAIR #6

Je kunt er je fi ets laten 
repareren en kleding 
laten maken. Of gebruikte 
meubels brengen en 
kopen voor een zacht 
prijsje. En dan kun je 
nog koffi edrinken met 
buurtgenoten ook. 

CIRCULAIR #5

Rotterdam
Circulair

www.aktiegroepoudewesten.nl      www.verhalenhuisbelvedere.nl       www.rotterdamcirculair.nl

           C I R C U LA
I R
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Wij willen als woningcorporatie graag een 
bijdrage leveren aan het tegengaan van 
klimaatverandering. We vinden het daarbij 
ook belangrijk dat onze bewoners betaal-
baar en comfortabel kunnen wonen. Daar-

om geven wij veel geld uit aan het duurzaam 
maken van onze woningen. Door bijvoorbeeld 

groene daken te maken, goed te isoleren en zon-
nepanelen te plaatsen maken we onze woningen 
klaar voor de toekomst. Tegelijkertijd zorgen we 
voor fi jne en comfortabele woningen met een lage 

energierekening. Als bewoner heb 
je hier ook veel voordeel aan, 

zeker met de stijgende 
energieprijzen.  In het 

Oude Westen zijn 
in de afgelopen 

periode al een 
fl ink aantal da-
ken aangepakt. 
Omdat dit niet 
zichtbaar is 
vanaf de straat 
willen we hier 
graag mee over 

vertellen. 

Groene daken 
Een groen dak is een 

plat dak met plantjes 
erop. Door het toepas-

sen van een groen dak met 
de juiste ondergrond wordt 

gezorgd dat regenwater minder snel de riolering in 
stroomt. Daarnaast is een groen dak goed voor de 
biodiversiteit en draagt het bij aan de vermindering 
van hittestress in de zomer. Vaak wordt er bij een 
groen dak gekozen voor sedum. Dit is een vet-
plantje dat veel weersomstandigheden aankan en 
weinig onderhoud nodig heeft. 

Bij de renovatie van de woningen aan de Gouver-
nestraat zijn groene daken aangelegd. Daarnaast 
hebben we ook nieuwe, goed geïsoleerde kozijnen 

en ramen en extra dakisolatie geplaatst. De groene 
daken op de eerste twee gebouwen zijn klaar, volgend 
jaar gaan we ook het gebouw aan Diergaardesingel en 
de andere kant van de Gouvernestraat aanpakken. Ook 
op de daken van het gebouw  aan de Gaffelstraat en de 
Bloemkwekerstraat is een heel groot groen dak gelegd. 
De vereniging van eigenaren heeft hier dit jaar stevig in 
geïnvesteerd en er is op initiatief van een aantal bewo-
ners in het complex een prachtig groen dak gemaakt. 

Zonnepanelen
Dit jaar nog gaan we aan de slag met het leggen van 
zonnepanelen op acht woongebouwen in het Oude 
Westen. Het gaat hier om ongeveer 900 zonnepanelen. 
De zonnepanelen worden helemaal gratis geïnstalleerd 
en de stroom die ermee wordt opgewekt kan direct 

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

W
De daken 
van het 
Oude Westen
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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

worden gebruikt voor bijvoorbeeld de koelkast. De 
zonnepanelen worden door ons onderhouden en 
de huur wordt door het plaatsten van de panelen 
niet verhoogd. Afhankelijk van de ruimte op het 
dak krijgen de bewoners 3, 4, 5 of zelfs 6 zonne-
panelen.

Bij bijna alle gebouwen waar de zonnepanelen 
worden geplaatst, worden de zonnepanelen direct 
op de eigen elektriciteitsmeter van de bewoner 
aangesloten. Bij één van de gebouwen worden de 
zonnepanelen op de algemene meter aangeslo-
ten. Op deze algemene meter werkt de algemene 
verlichting en in dit geval ook lift. Hierdoor gaat 
de stroomrekening in het gebouw omlaag waar 
vooral de bewoners van profi teren. Als uw woning 
zonnepanelen krijgt ontvang u hier binnenkort een 
brief over van ons. 

Selectie daken
Wij selecteren zelf de gebouwen die in aanmerking 
komen voor zonnepanelen of een groen dak. Dit 
doen we omdat niet alle daken geschikt zijn. Daar-
naast doen we dit soort investeringen alleen als we 
bijvoorbeeld de dakbedekking moeten vervangen 
en als de dakconstructie het extra gewicht aankan. 
Als u dus zonnepanelen of een groen dak wil dan 
kunt u deze helaas niet zelf bij ons aanvragen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met 
Woonstad Rotterdam Stuur dan een 
email naar info@woonstadrotterdam.nl  

of bel 010-4408800.
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Vergroening Mariadek
De plannen voor het dak van de parkeergarage Nieuwe 
Binnenweg II krijgen steeds meer vorm. In september is dit 
schetsvoorstel voorgelegd aan bewoners. Het voorlopige plan 
bevat veel groen, zit- en speelgelegenheid en waterberging. 
Nu wordt er hard gezocht naar partners en financiers. Als 
die er zijn worden er nieuwe stappen ondernomen.
De schetsvoorstellen zijn te bekijken bij de Aktiegroep 
Oude Westen, Gaffelstraat 1.

Laat de blaadjes 
lekker liggen
Veel mensen denken dat ze hun 
tuin helemaal moeten opruimen en 
omspitten voor de winter komt, 
maar dit is niet waar. Voor de 
dieren is het beter dat je alle blaadjes 
lekker laat liggen. Takken, stukjes 
boomschors en afgevallen blaadjes 
zijn een perfect huisje voor 
insecten en andere dieren om 
zich in te verschuilen of een 
winterslaap te houden. 
Wil je vogels in de tuin lokken? Hang 
dan een nestkastje en vetbolletjes op.

Herfst!

Informatiebijeenkomst Energiebesparen: Waar begin je?
U I T N O D I G I N G
Donderdag 
11 november 
19.30 uur 
Waar:
Bij de Aktiegroep 
het Oude Westen 
Gaffelstraat 1-3  

De kranten staan er vol van: de 
rekening voor energie wordt steeds 
hoger en straks onbetaalbaar. 
Daarom organiseren we bij de Aktie-
groep het Oude Westen een avond 
met adviezen over energie besparen: 
met kleine tips en informatie over 
grotere ingrepen. Dat is namelijk 
goed voor je portemonnee en het 
milieu. 

Bewoner en energiecoach Rob geeft 
enkele tips. Een adviseur van de 
WoonWijzerWinkel vertelt over het 

nut van isoleren. Hij geeft een pre-
sentatie over kleinere maatregelen 
om energie te besparen en grotere 
ingrepen die je kunt doen om je 
huis te isoleren. Er is veel ruimte om 
tussendoor vragen te stellen. De 
bijeenkomst is voor mensen die een 
huis hebben gekocht natuurlijk inte-
ressant. Maar ook huurders komen 
meer te weten over goede isolatie-
maatregelen en wat ze zelf kunnen 
doen. Daarbij is de informatie ook 
nuttig om in gesprek te gaan met je 
verhuurder. 

Het ontwerpbureau Open Kaart 
heeft een plan bedacht om de 
overtollige tegels een goede be-
stemming te geven. ‘We kunnen de 
tegels die de gemeente uit de tui-
nen wil hebben gebruiken om een 
uniek stukje natuur op te bouwen 
in de stad’, zegt stedenbouw-
kundige Jurrian Arnold van Open 
Kaart. ‘We kunnen de tegels en ook 
andere stenen naar een plek in de 
stad brengen, ze daar netjes opsta-
pelen, met open voegen. Daarmee 
creëer je ideale omstandigheden 
voor allerlei planten en beestjes om 
in het bouwsel te gaan leven. Als je 
de natuur op zo’n plek ongestoord 
zijn gang laat gaan ontstaat er een 
levendige plek, waar mensen en 
de natuur met elkaar iets moois 
opbouwen’.

‘Eco-kathedraal’
Het idee van Open Kaart is niet 
nieuw. De Friese architect Louis le 
Roy (1924 - 2012) heeft sinds de 
jaren ’70 in Heerenveen gewerkt 
aan het stapelen van stenen in het 
groene hart van de stad. Samen 
met vrijwilligers bouwde hij daar 
een zogenoemde ‘Ecokathedraal’, 
een bouwwerk waarin natuur 
(‘eco’) en cultuur (‘kathedraal’) 
samen een mooie plek in de stad 

maakten. Het project wordt nog 
steeds gedragen door een groep 
vrijwilligers en zorgt voor bedrijvig-
heid in de wijk. Vrijwilligers zorgen 
voor uitleg aan het publiek en 
verzorgen rondleidingen bij het 
bouwwerk. Ook op andere plekken 
in Nederland wordt gewerkt aan 
eco-bouwwerken.

50.000 tegels van het Oude 
Westen
Open Kaart heeft een plan ge-
schreven voor de bouw van een 
‘ecokathedraal’ in Rotterdam. Of er 
ook eentje in het Oude Westen kan 
komen is nog de vraag want daar 
moet dan wel genoeg plek voor 
zijn. Het idee van de eco-kathedraal 
is een keer gepresenteerd in het Ak-
tiegroep Café en werd toen positief 
ontvangen. Mensen vroegen zich 
af of zo’n stapeling van stenen er 
niet heel slordig ging uitzien, maar 
ze wilden al wel weten waar ze de 
tegels konden inleveren. Volgens 
een ruwe telling komen 50.000 
tegels in het Oude Westen in aan-
merking voor het eco-bouwwerk. 
De kosten van het project zijn laag, 
het materiaal (de tegels) kosten 
niets en het gaat vooral om de 
inbreng en betrokkenheid van 
buurtbewoners. 

Het doel is niet om snel iets te 
bereiken, maar de plek te laten 
leven doordat mensen voor langere 
tijd met elkaar zorgen voor de 
eco-kathedraal. Rondom het bouw-
werk ontstaat een sociale activiteit, 
waardoor samenhang in de buurt 
kan ontstaan, juist in een stadswijk. 
Er meldde zich tijdens de presen-
tatie in de Aktiegroep al spontaan 
iemand aan die ‘bouwmeester’ 
wilde worden. Maar er is nog geen 
groep mensen gevormd die gaan 
werken aan het plan. In het kader 
van de verduurzamingsplannen 
van Rotterdam dient Open Kaart 
begin volgend jaar een aanvraag in 
om het plan gerealiseerd te krijgen. 
Het plan van de Rotterdamse eco-
kathedraal lijkt goed te passen in 
het Rotterdamse beleid om de stad 
voor te bereiden op klimaatveran-
deringen.

Wat kan je zelf al doen?
Als je enthousiast bent geworden 
over het vergroenen van eigen tuin 
of stoep, kan je ook zelf aan de 
slag. Afgelopen jaar zijn meer dan 
1000 Rotterdamse straten groener 
geworden via de groenactie van 
Opzoomer Mee. De tegels die je 
uit de stoep haalt, kun je als bor-
derrand gebruiken of opstapelen 
tot een klein bankje. Deze zomer 
experimenteerde de gemeente ook 
met de Tegeltaxi: een ophaalservice 
voor ‘gewipte’ tegels in Rotterdam. 
De pilot is nu afgelopen, maar 
gaat volgend jaar misschien weer 
door. Houd daarnaast het plan van 
Open Kaart goed in de gaten, want 
misschien kun je bijdragen aan de 
eerste eco-kathedraal!

Met overtollige tegels bouwen aan 
een duurzaam stukje natuur in de stad

Wil je erbij zijn? Laat het weten en je 
ontvangt het programma van de avond. 

Opgeven kan via Petra van den Berg:  
petra@aktiegroepoudewesten.nl 

010 – 4 36 17 00 of loop even langs 
bij de Aktiegroep. 

Zo in het najaar zien we weer vaker plassen op straat. Sommige 
straten lopen zelfs onder na een fl inke hoosbui. Natte sokken 
wanneer je nietsvermoedend de deur of je auto uitstapt. Aan 
de regen kunnen we zelf weinig doen, maar aan de opvang en 
doorstroom wel. De gemeente Rotterdam wil graag dat inwo-
ners meehelpen aan een goede afvoer van water in tijden van 
wateroverlast. Tuinen met veel tegels erin houden de afwate-
ring tegen. Om die reden moedigt de gemeente mensen aan om 
zoveel mogelijk tegels te verwijderen uit tuinen, waardoor de 
tuinen groener worden. Er moet volgens de stedelijke plannen 
20 hectare meer groen komen in Rotterdam, omgerekend 
2 miljoen tegels. Maar waar laat je al die overtollige tegels?



Vrienden 
van de 
Aktiegroep
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BriefPareltje van de wijk

Ze belt me op: “Nou het is zo-
ver, ik heb een brief gehad.”
Ik wacht even tot ze vertelt over 
de brief…..
“Hallo, ben je daar nog?”
“Ja, maar ik weet niet wat je 
bedoelt, wat voor een brief?”
Ze zucht, en dan, misschien wel 
door die zucht, herinner ik me 
opeens een gesprek tussen haar 
en een stuk of drie mensen bij 
haar aan tafel.
“Wat staat er in?”, vraag ik, al 
half vermoedend.

“Dat ik moet komen. Nou ik doe 
het niet, gedoe!”
Dat was het: aan die koffietafel ver-
telde iemand dat hij een brief had 
gekregen van het UWV of zoiets, 
het ging over vrijwilligerswerk. In 
het gesprek aan tafel had iedereen 
daar commentaar op. De man 
vertelde over zijn werkzaamheden 
en vroeg zich af of zijn vrijwilligers-
werk niet goed genoeg was. Ik had 
niet echt goed naar het gesprek 
geluisterd.
“Nee hoor”, zegt ze: “Daar krijg je 

alleen maar gedoe van.”
“Wat staat er dan in de brief?” 
vraag ik.
“Dat zeg ik toch: dat ik moet ko-
men. Maar ik ga niet.”
“Ik weet niet of dat zomaar kan”….
probeer ik: “is het verplicht?”
“Weet ik veel!”
“Als dat in de brief staat, kun je 
maar beter wel gaan.. Neem je de 
brief volgende week mee?”
“Als jij die graag wil lezen, ja hoor. 
Maar ik doe alles toch goed? Ik zou 
niet weten waarom ik zou moeten 
komen.”
Nee, dat weet ik ook niet. Zou het 
gaan over de verlenging van de 

vrijwilligerscontracten? Of leuker 
werk? Of… Eigenlijk weet ik niet 
zo goed waarom ze niet wil gaan, 
ze doet haar best, dan hoef je 
toch niet bang te zijn? Ik ben nu 
al nieuwsgierig. Ik stel voor dat ik 
mee ga.
“Nee joh, ik ga niet. Waarom laten 
ze me niet met rust, ze moeten niet 
nóg meer vragen.”
Later, terwijl ik de buurt uit fiets, 
dringt het tot me door dat de men-
sen aan die tafel zich onder druk 
gezet voelen. Ze doen alles, nou 
ja, bijna alles, wat er er van hen 
gevraagd wordt: luisteren naar de 
huisarts, eigen bijdrage betalen bij 

de apotheek, aanwijzingen van 
de woningbouwcorporatie over 
schoonhouden van de portieken 
opvolgen, zich laten testen of 
vaccineren, plannen hoe ze de 
dreigende verhoging van de 
energiekosten gaan betalen…
en dan ook dit nog! Ík kan wel 
denken dat het allemaal wel een 
beetje meevalt, maar zij is daar 
nog niet zo zeker van. En eigen-
lijk begrijp ik dat wel een beetje. 
Ze is er nog nooit beter van 
geworden. Ik ga de brief lezen, 
en misschien mag ik wel met 
haar mee.
Katinka Broos

Julia: “Ik ben vriend van de 
Aktiegroep omdat ik het 
belangrijk vind dat er een plek 
is in de wijk waar mensen 
langs kunnen gaan om hulp 
te vragen, hun ideeën voor de 
buurt te delen en anderen te 
ontmoeten. Het is geweldig 
dat er zoveel vrijwilligers zijn 
die de straten vergroenen, bu-
ren helpen om hun energie-
rekening te verlagen, nieuwe 
bewoners welkom heten, ad-
vies geven over wonen… Het 
maakt het Oude Westen een 
prettige plek om te wonen, 
vind ik. Ik hoop dat we er met 
alle bewoners voor kunnen 
zorgen dat de Aktiegroep 
blijft bestaan en raad iedereen 
aan om eens binnen te lopen 
of als vrijwilliger actief te 
worden. Het is verrijkend om 
verbonden te zijn met de wijk 
en je buren!”

Huiswerkklas Oude Westen: 
‘45 jaar actief! ’

Iedere maand laten we een 
Vriend(in) van de 
Aktiegroep aan het woord. 
Dit keer Julia: 

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 
omschrijving. Vermeld 
ook ‘per jaar/per maand’ 
als u ons periodiek 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.

subsidiegelden. Dit wachten we 
verder af. Wij kijken met zorg voor 
2022 naar het nog steeds slinkende 
welzijnsbudget van de gemeente 
voor Rotterdam-Centrum. We 
hopen niettemin verder te kunnen 
werken met onze medewerkers en 
vrijwilligers die zich al jarenlang in-
zetten voor onze jeugd. Wij willen 
u vragen ons te helpen om te laten 
zien dat er nog steeds behoefte is 
aan een huiswerkklas in het Oude 
Westen. U kunt dit doen door 
onderstaande informatie te delen 
met gezinnen/ouders die mogelijk 
gebruik willen maken van de fijne 
plek die de Huiswerkklas Oude 
Westen voor hun kinderen biedt. 

Dank voor uw medewerking! 
Team Huiswerkklas Oude Westen. 

Al 45 jaar biedt de huiswerkklas 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs een veilige plek waar ze 
huiswerk kunnen maken,leren en 
waar nodig extra uitleg voor elk 
schoolvak kunnen krijgen. Honder-
den leerlingen hebben inmiddels 
gebruik gemaakt van dit wijkini-
tiatief. Een initiatief dat tijdens de 
stadsvernieuwing in de 1976 is 
opgezet door wijkbewoners, omdat 
zij vonden dat er meer nodig was 
dan goede woningen om een wijk 
als het Oude Westen te verbeteren. 
Investeren in de nieuwe generatie 
bewoners vonden zij een vereiste. 
Een missie die de huiswerkklas tot 
de dag van vandaag vol passie na-
streeft. Jarenlang heeft zij dit vanuit 
de Aktiegroep het Oude Westen 
gedaan, maar door het beëindigen 
van de gemeentelijke subsidiere-
latie met bij de Aktiegroep moest 
zij haar zelfstandige weg kiezen. 

De huiswerkklas werd stichting 
Huiswerkklas Oude Westen en 
ging voor haar eigen financiering 
zorgen. Een weg die niet makkelijk 
is voor een kleine organisatie. De 
afgelopen drie jaar is dat gelukkig 
goed gelukt en konden we ons 
personeel, de huisvesting en de ict 
betalen. 
Zoals voor velen heeft Corona 
vervelende gevolgen voor de huis-
werkklas gehad. In 2020 en 2021 
hebben wij (veel) minder leerlingen 
dan anders aangetrokken. Dit heb-
ben we aan de orde gesteld bij het 
bezoek van wethouder Grauss aan 
het Oude Westen op dinsdag 12 
oktober jongstleden. Dat gesprek 
heeft goed uitgepakt en wij hopen 
op coulance van de gemeente 
Rotterdam bij de afrekening van 

De Huiswerkklas Oude 
Westen is er voor middelbare 
scholieren en leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basis-
school. Je kunt er je huiswerk 
maken en als je iets niet 
begrijpt hulp vragen aan de 
begeleiders, zodat je goed 
voorbereid bent op toetsen en 
examens. In de schoolvakanties 
zijn er regelmatig uitstapjes. 
Voor middelbare scholieren 
kost de huiswerkklas 60 euro 
per jaar (betaling in termijnen 
is mogelijk).  Een tweede en 
volgend kind uit één gezin 
betaalt de helft van deze prijs. 
Voor sommige uitstapjes of 
extra activiteiten vragen we 
een eigen bijdrage.
Voor leerlingen van groep 7 en 
8 kost de huiswerkklas 30 euro 
per jaar (betaling in termijnen 
is mogelijk).  Een tweede en 
volgend kind uit één gezin 
betaalt de helft van deze prijs.
De huiswerkklas is tijdens 
schoolweken open van maan-
dag tot en met donderdag, 
van 16.00 uur tot 18.30 uur. 
Meer informatie? Bel 06 – 214 
963 98/ 06 – 118 356 20. 
Website www.huiswerkklasou-
dewesten.nl (hier kun je je ook 
inschrijven via het aanmeld-
formulier) of info@huiswerk-
klasoudewesten.nl of bij ons 
langskomen.

Grootste stijgers
Elk jaar meet de gemeente 
hoeveel zonnepanelen op daken 
zijn gerealiseerd. Het gebied Prins 
Alexander is al jaren koploper 
met het aantal geïnstalleerde 
zonnepanelen. Momenteel liggen 
daar 36.300 stuks. Gevolgd door 
de wijken Overschie en Charlois 
waar respectievelijk 20.900 en 
19.400 zonnepanelen op de 
daken liggen. De grootste pro-
centuele toename was in het 
gebied Kralingen-Crooswijk met 
een verdubbeling naar 16.270 
panelen. Die groei komt mede 
door het gerealiseerde drijvende 
zonnepark van drinkwaterbedrijf 
Evides (in totaal 4.787 panelen)

Waar de Rotterdamse daken 
in 2018 nog 100.000 zon-
nepanelen telden is dat aantal 
de nu uitgegroeid tot 270.000 
panelen. Deze groei past bij de 
klimaatambities van de stad. 
Duurzaamheidswethouder 
Arno Bonte: ‘’Rotterdam heeft 
een grote potentie voor het 
opwekken van zonne-energie. 
Zonne-energie levert bovendien 
veel banen op. We hebben veel 
mensen nodig om de zonnepa-
nelen op de daken te leggen.’’ 
In 2025 wil de gemeente dan 
ook een een miljoen panelen 
hebben geplaatst. Ook voor 
2030 zijn er al doelen gesteld: 
2,7 miljoen panelen. Daarmee 
kunnen 225 duizend huishou-
dens in Rotterdam van groene 
stroom worden voorzien.

Oude Westen
In het Oude Westen is het aan-
tal zonnepanelen in 2021 ten 
opzichte van 2020 gestegen van 
1.220 stuks naar 1.457 stuks. 
Deze stijging is minder groot dan 
in andere delen van de stad, aan-
gezien er minder bewoners een 
eigen dak hebben. Maar men kan 
wel via energiecoöperaties deel-
nemen. Een voorbeeld hiervan is 
het coöperatieve zonnedak in de 
Batavierenstraat. Positief is dat nu 
ook het aantal panden met zon-
nepanelen in het Oude Westen 
gestegen van 50 naar 75. 

Blijstroom
In de Batavierenstraat is het derde 
coöperatieve zonnedak van de 
organisatie Blijstroom opgericht. 
Zij hebben dit gedaan in samen-

werking met de Aktiegroep het 
Oude Westen. Op dit dak zijn 
138 zonnepanelen geplaatst, en 
is ruimte voor 238 paneeldelen. 

Coöperatie Blijstroom 
Aktiegroep 
Het Oude Westen heeft op 27 
oktober een ledenvergadering 
gehad. Hierin zijn ook de stij-
gende energieprijzen aan bod 
gekomen. Er is besproken wat 
voor effect dit heeft, en of de 
leden op dit moment al gevolgen 
hiervan merken. ‘’We hebben 
vooral gekeken naar de toekomst. 
De insteek van deze avond was: 
heeft iedereen zicht op zijn/haar 
energierekening? En mochten de 
prijzen stijgen, hoe kunnen we 
elkaar helpen’’, aldus Blijstroom.

Grote groei van het aantal zonnepanelen in Rotterdam
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Ronald 
Schriel
(1966)

Nieuws van de Jeugdbieb

Ronald is een kunstenaar die 
vooral vanuit zijn gevoel werkt. 
Kunst is voor hem een manier om 
een eigen beeldende werkelijkheid 
te scheppen, tegenover de (soms 
harde, moeilijke) realiteit van de 
echte wereld.

Sinds 2008 werkt Ronald op atelier 
Herenplaats. In de toekomst wil hij 
graag als zelfstandig kunstenaar 
aan de slag. Kunst maken is voor 
Ronald een manier om zich te ui-
ten zoals hij dat niet met woorden 
kan. Het geeft hem rust en zelf-
vertrouwen. Hij werkt graag in z’n 
eigen rustige tempo in het atelier.

Ronald heeft veel geëxperimen-
teerd met diverse materialen en 

Galerie Atelier Herenplaats
Schietbaanstraat 1
3014 ZT Rotterdam
herenplaats.nl

DER HIMMEL 
ÜBER BERLIN
Toen ik deze fi lm ontdekte, had ik 
het gevoel dat ik had gevonden 
wat fi lm was en kon zijn. De fi lm 
Der Himmel Uber Berlin (Wings 
of Desire/1987) is ook te zien op 
Youtube. Het is een ode aan kunst 
en de mensheid. Nooit heb ik het 
gevoel gehad dat ik zo dichtbij de 
mens kon komen. Nooit kon ik de 
mens zo in al zijn kwetsbaarheid 
zien en kijken in zijn ziel. In de 
fi lm verplaatsen twee aartsengelen 

zich tussen de mensen in de stad 
Berlijn. 
Ze horen al eeuwen hun gedach-
ten, hun kreten, hun zoektocht en 
zien hun val. De engelen bena-
deren de mensen met een grote 

In De Leeszaal: In De Leeszaal:

In De 
Leeszaal:

compassie, met de liefde die alleen 
een niet-mens kan voelen, lijkt wel. 
Eén van de twee engelen droomt 
van een bestaan als mens. Hij wil een 
mens van vlees en bloed zijn, met het 
gevoel en alle vreugde en last die bij 
het menszijn hoort. Hij verliest zijn 
hart aan de trapeze-artieste Marion en 
volgt haar laatste dagen in het circus. 
Hij kan als  onzichtbare getuige zeer 
dicht bij haar zijn en haar gedachten 
volgen. De vrouw, vervreemd en al-
leen midden in de menigte, lijkt alleen 
echt zichtbaar te zijn voor hem. Hoe 
vaak lopen wij mensen mis, hoe vaak 
kijken wij echt naar de mens, verder 
dan zijn gezicht, en zie wij hem in 
zijn pijn en verlangens? De engelen 
laten ons de mens zien zoals die is, 
maar zoals wij die zelden kunnen zien; 

bloot en kwetsbaar. De scène waarin 
de engel als mens de trapeze-artieste 
ontmoet en de liefde verklaart, is 
prachtig. Ze vinden elkaar in al hun 
angsten en onwetendheid. 

Regisseur Wim Wenders (geboren in 
1945) studeerde geneeskunde en fi lo-
sofi e. Vervolgens stapte hij over naar 
de Hochschule für Film und Fernsehen 
(Hogeschool voor Film en Televisie) 
in München. Hij studeerde in 1970 
af. Hij geldt als één van de grootste 
regisseurs uit Duitsland. In zijn fi lms 
komt ook de populaire cultuur aan 
bod, zij het met een kritische blik. 
In deze fi lm kunnen we ook naar de 
mens achter de de populaire cultuur 
kijken. Het is een mooie aanvulling op 
het stereotype beeld; de personages 

uit de kunst
veranderen van een plat karakter in 
echte mensen met tekortkomingen 
en verlangens. 

Het is bijzonder hoe in deze fi lm de 
engel naar de mens kijkt en voor 
mens zijn kiest. Ik zie via hem de 
mens in al zijn facetten. Waarom 
zijn wij hier en hoe gaan wij leven? 
Elke keer kiezen wij zoals de engel 
voor het mens zijn, met al zijn 
lijden en vragen. En elke keer kies 
ik zoals de engel voor het bloed 
en vlees, de kleur, de materie. In 
al ons wezen zijn wij verbonden, 
misschien wel vooral in ons lijden. 
De mens is zo zonder god een 
breekbaar wezen. En daar moet hij 
met zorg, liefde en compassie mee 
leven. Serpil Karisli

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

technieken en heeft hierdoor 
een eigen bijzondere stijl ont-
wikkeld. Op het eerste gezicht 
lijkt z’n werk bijna abstract, bij 
nadere beschouwing zijn er ook 
veel realistische details te zien. 
Het prachtige fascinerende werk 
van Ronald beslaat uit meerdere 
diepere lagen, zowel letterlijk 
als fi guurlijk, en deze vertellen 
een verhaal over, onder en door 
elkaar heen. 

Een fantastische ervaring om naar 
z’n werk te kijken.

Werken 
puur 
vanuit 
gevoel
door Karin van As

Minder sociale huurwoningen, meer middendure woningen. 
Wat is het doel en wat weten we van de feitelijke effecten van 
deze menging-strategie? Als verbetering van het welzijn van 
alle bewoners het doel zou zijn, welke wijkinterventies zijn dan 
nodig? Hoe zouden bewoners daarover mee kunnen denken? 
We maken een begin met een ander verhaal.
Met (o.a.) welzijnseconoom Nicky Pouw en columniste Harriet 
Duurvoort.

8 november 
Recht op grond: 
onze grond als 
handelswaar?!

Alles begint bij de grond. Wie heeft recht op de waarde van de 
grond? Wie bepaalt de prijs? Hoe stuurt de stad met haar grond-
beleid op rechtvaardigheid en toegankelijkheid? Met economisch 
geograaf prof. Edwin Buitelaar en planeconoom Gerben Kamphorst.
En we gaan ook nog zingen: onder leiding van Keimpe de Jong.

15 november 
Wijken in balans: 

een 
beleidsfabeltje.

Leeszaal West•Rijnhoutplein 3•van 20.00 - 22.00 uur•deur open vanaf 19.30.
GRATIS ENTREE•Aanmelden: denkdoor@rechtopdestad.nl

OPROEP: 
Heb je nog leuke kinderboeken..? 
Bij ons is het altijd kinderboekenweek!
We zijn altijd blij met kinderboeken die je thuis over 
hebt. De mooie nieuwe gaan in 
de kast, die kunnen andere 
kinderen weer lenen. En de 
boeken die oud zijn of waar 
bijvoorbeeld in geschreven is, 
die kunnen in de Zwerfboekenkist 
(hieruit mogen kinderen gratis 
een boek pakken voor mee naar 
huis en daarna kunnen ze dat boek 
weer doorgeven aan een vriendje 
of vriendin). Donald Ducks zijn 
ook zeer geliefd!

Bij de Jeugdbieb kun je boeken lenen, lezen en ruilen. 
Lid worden is gratis, bij inschrijven 
alleen even je vader of moeder 
meenemen.

De meeste Oude Westenaren 
zullen het werk van Harry 
Sengers (1948 - 2015) kennen 
van de etalage van zijn atelier 
in de Schietbaanstraat. Harry 
Sengers verzamelde voorwer-
pen die hij verwerkte in instal-
laties en stillevens. Van de stil-
levens maakte hij fotowerken. 
Zelf zei deze ‘stadsarcheoloog 
van de 20e eeuw’ er op Moois 
TV het volgende over: “Ik fi ets 
veel door de stad, met een 
hele grote tas achterop, en als 
ik dingen zie die ik interessant 
vind, dan neem ik ze mee. Ik 

heb een idee in mijn hoofd van 
een verhaal dat ik wil maken, 
dan zoek ik daarnaar, naar 
voorwerpen die daarbij horen.” 
Het Verhalenhuis verzamelde in 
samenwerking met zijn partner 
Tanneke Barendregt, deze ver-
halen in een nieuwe expositie. 
Verhalenhuis Belvédère, 
Rechthuislaan 1, 
3071 LB Rotterdam

Openingstijden: vrijdag t/m 
zondag 11.00-17.00 uur. 
Toegang gratis.
www.verhalenhuisbelvedere.nl 

Op zoek 
naar 
Sengers
een tentoon-
stelling met 
verhalen, 
portretten, 
installaties en 
fotowerken




