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In 16 Rotterdamse wijken 
kunnen woningen met 
een WOZ-waarde tot 
355.000 euro alleen ge-
kocht worden als de koper 
er zelf in gaat wonen. De 
gemeente schrijft: “Vanaf 
1 januari 2022 geldt voor 
zestien wijken een ver-
bod om na koop van een 
woning deze te verhuren 
zonder vergunning. De 
woningmarkt in Rotter-
dam is uit balans. Rot-
terdammers die een huis 
willen kopen, moeten op-
boksen tegen opkopers. 
En doordat huurpanden 
vaak tijdelijk bewoond 
worden, ontstaat er geen 
prettige woonwijk waar 
bewoners elkaar kennen 
en gedag zeggen, maar 
een buurt met veel wisse-
lende huurders”. 

In het Oude Westen staan 
dit soort huizen, veelal 
voormalige corporatie-
woningen, ook geregeld 
te koop, maar hier geldt 
deze nieuwe regeling niet.
Daardoor kan iedere op-
koper zijn gang gaan. 
Aan de randen van de 
wijk, aan de Henegou-
werlaan, ‘s Gravendijkwal 
en Westersingel, staan 
duurdere panden die 
verbouwd worden tot ap-
partementen en kamers, 
want daar is door de wo-
ningnood veel geld mee 
te verdienen. Het resultaat 
is: veel verhuisbewegin-
gen en mensen weten 
niet meer wie hun buren 
zijn. Al met al gaat dit ten 
koste van de leefbaarheid 
van onze wijk. 

Moeilijk om een 
woning te vinden
Er zijn grote problemen op de 

woningmarkt. Dit komt door 

plannen van de gemeente. 

In het Oude Westen betekent dat...

• Er bijna geen woningen meer

 bij komen met recht op huurtoeslag

• Er de komende jaren (tot 2024)  

 559 sociale huurwoningen zullen   

 verdwijnen

• Oudere mensen in een grote   

 woning blijven zitten. 

• Gezinnen te klein wonen

• Jonge mensen geen huis vinden

• Voor sociaal-plus woningen   

 met huren tussen de  €633,26 en

 €763,47 voor 1 of 2 personen  

 geen huurtoeslag mogelijk is 

• De ouderenwoningen met sociale

 huur wel huurtoeslag houden

GEEN OPKOOP-
BESCHERMING 
IN HET OUDE 

WESTENDe Aktiegroep het Oude Westen organiseert van 14 tot en met 19 
februari 2022 de Week van de Werkplaats Duurzaam. 

Iedere dag is er een activiteit. 
Buurtbewoners bouwden een oud kantoor bij de Aktiegroep het 
Oude Westen om tot de Werkplaats Duurzaam. Wijkbewoners 
kunnen elkaar hier ontmoeten. Ook kunnen buurtgenoten in de 
Werkplaats samenwerken aan het verduurzamen van de wijk. 
Er is van alles mogelijk: van knutselen met oud plastic, het delen 
van tips om te besparen op de energierekening tot het bijwonen 
van een lezing van een expert.  
Kom langs, ontmoet buren en ervaar wat er mogelijk 
is in de Werkplaats Duurzaam. 
Lees het hele programma van de week op pagina 7.

Kom naar De Werkplaats 
Duurzaam van 14-19 februari

Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in Rotterdam. Je kan dan ook stemmen op de Wijkraad. 
Lees daarover meer op pagina 7 van deze krant.
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Gentrificatie  
“Toen wij ons huis kochten, stond 
de oudbouw er nog. We reden 
door de straat om te kijken waar 
we zouden komen wonen en zagen 
posters voor de ramen met de tekst 
“wij gaan hier niet weg”. Daar 
voelden we ons heel erg naar over. 
Al ben ik niet tegen gentrificatie en 
dat er tussen de sociale woning-
bouw ook wat duurdere woningen 
komen, wel zou ik graag zien dat 
er ook in wijken als Hillegersberg 
sociale woningen zouden worden 
gebouwd, maar helaas werkt het 
eenzijdig. Ik denk dat het goed 
is om met allerlei verschillende 
mensen bij elkaar te wonen en dat 
dorpen als Bloemendaal niet ge-
zond zijn. Als je daar opgroeit, krijg 
je een blik op de samenleving die 
niet klopt met de werkelijkheid. Ik 
zal nooit vergeten dat Lubbers op 
televisie zei dat arme mensen maar 
kaas moesten eten. Toen dacht ik: 
‘die man heeft geen idee hoe duur 
kaas is.’

Wat mij wel aangreep was een 
documentaire over onze woningen 
waarin iemand zei dat onze huizen 
bizar duur waren, want dat klopte 
niet. Als dat zo was, hadden wij 
hier nooit kunnen wonen. Wij 
kochten dit huis in het staartje van 
de crisis, daar hebben we ontzet-
tend veel geluk mee gehad. Ook 
werd er gezegd dat wij naar binnen 
toe leefden, in onze achtertuinen, 
wat ook echt niet zo is.”

Straat opruimen  
“Toen we hier pas naartoe verhuisd 
waren, begon Hanita, een van 
onze buurvrouwen, met het 

De coronatijd vind ik niet fijn, ik 
geef digitaal les en zit dan vooral 
tegen zwarte schermpjes aan te kij-
ken omdat studenten hun camera 
niet aanzetten. Dat snap ik goed 
hoor, maar het heeft wel het effect 
dat ik studenten minder kan betrek-
ken bij de les. Sommigen worstelen 
toch al met hun eigen motivatie, 
dus ik hoop dat we een betere tijd 
tegemoet gaan. Daarnaast werk ik 
als freelancer en doe ik van alles.’ 

Verhuizen naar het Oude 
Westen
Mijn partner Linda werkt in het 
centrum en het was al een tijd haar 
wens om hier naar toe te kunnen 
verhuizen. We woonden in Bloem-
hof, maar misten de stad heel erg. 
We waren het er vijf en half jaar 
geleden dan ook snel over eens 
toen de kans zich voordeed om dit 
huis aan de Adrianastraat te kopen. 
We vinden het heerlijk om hier te 
wonen. Het is een levendige wijk 
en alles is binnen handbereik. Voor 
we hierheen gingen grapten we dat 
we alleen een magnetron zouden 
nemen, omdat je hier overal eten 
kunt halen. Binnen een maand na 
de oplevering betrokken we ons 
huis. Met onze nieuwe buren had-
den we snel goed contact, omdat 
we er zo’n beetje tegelijkertijd 
kwamen wonen.”

Noordereiland  
“Ik ben geboren op het Noorder-
eiland in Rotterdam, dat was toen 
echt een dorp. Als kind heb ik me 
er heel veilig gevoeld. Het was er 
prettig wonen en ik kende veel 
mensen. Er was in die tijd nog veel 
bedrijvigheid, er waren veel kleine 
winkeltjes en bedrijfjes gevestigd. 
Die zijn nu allemaal weg, ik geloof 
dat er nog één supermarkt zit, dat 
maakt de sfeer toch anders. Hoewel 
ik goede herinneringen heb aan de 
wijk, is het geen plek waar ik met 
heimwee naar terugkijk. Tijdens 
mijn puberteit werd het dorpse me 
wat benauwend. Ik werd wat dwars 
en alternatief en dat viel op, ik 
ontgroeide de plek. Ik rij er nog wel 
eens door of maak er een wande-
ling uit nostalgische overwegingen 
en dan denk ik: ‘ik ken het allemaal 
nog wel, maar het voelt niet als 
thuis.’ De reuring die er vroeger 
was, is weg.”

Werk
“Ik werk al meer dan twintig jaar 
bij de Hogeschool Inholland als 
leraar, dat vind ik ontzettend leuk 
om te doen. Ik geef ethiek en psy-
chologie binnen de opleiding HBO 
Sociaal Juridische Dienstverlening. 
Deze onderwerpen hebben mijn 
belangstelling, ik studeerde zelf 
psychologie. Daarnaast ben ik ver-
trouwenspersoon voor studenten. 

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
Spirit 55+ 06-21887984 
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

aanleggen van voortuintjes. Ze 
vroeg alle (over)buren om mee 
te doen. Dat was echt hartstikke 
leuk. Toen de tuintjes er waren 
dacht ik: ‘het is prachtig, maar het 
zijn ook plekken waar veel troep 
in terecht komt,’ dus ben ik zo’n 
drie jaar geleden begonnen met 
opruimen. Elke zondagochtend 
maakte ik een schoonmaakrondje 
Adrianastraat, Adrianaplein, 
Bajonetstraat, pleintje Bajonet. 
Andere mensen gaan misschien 
naar de kerk, voor mij was dit een 
zen-rondje. De theorie dat als je 
het opgeruimd houdt dat er dan 
ook minder zwerfafval zou komen, 
bleek niet te kloppen. Wel gingen 
bewoners van de Bajonetstraat 
hun straat zelf schoonhouden en 
helpt mijn buurman Jeroen nu ook. 
Tegenwoordig ga ik niet meer elke 
zondag de straat op, maar nog wel 
geregeld.
We krijgen veel complimenten over 
onze straat. Als Linda met haar 
buren in de tuintjes werkt, zeggen 
passanten vaak dat ze blij worden 
van het groen. En het werkt heel 
sociaal, veel buren doen mee en 
degene die nog niet mee doen 
zeggen dat ze van plan zijn om ook 
mee te gaan doen.”

De buurt
“De Kruiskade en de Binnenweg 
kenden we goed van ons uitgaans-
leven en toen we hier kwamen 
wonen, voelde het dan ook als 
heel bekend terrein. Leeszaal West 
kenden we ook al, daar brachten 
we onze oude boeken naar toe. We 
werden Vrienden van Aktiegroep 
Het Oude Westen. De geschiedenis 
van de Aktiegroep is natuurlijk al 
zo oud en legendarisch, we vinden 
het belangrijk om dat te ondersteu-
nen. 
We wonen hier met veel plezier, al 
zijn er wel een paar zorgpunten. Ik 
zie dat sommige ouderen het wel 
heel lang in hun eentje moeten 
zien te redden en dat vind ik 
treurig. Daarnaast zijn er in de 
jaren dat wij hier nu wonen vijf 
incidenten met wapens geweest. 
Ik heb het een keer met eigen 
ogen gezien en dat was heel naar. 
Hopelijk wordt dat beter. 
Toch voelen we ons vooral 
bevoorrecht dat we hier kunnen 
wonen. We helpen elkaar als buren 
en we zorgen samen voor onze 
straat, de spirit zit er echt in.”

 

Zo’n vijf jaar geleden verhuisde hij naar het Oude 
Westen. “We voelen ons bevoorrecht dat we hier 
kunnen wonen.” Jurgen vertelt:

Jurgen Dorrenboom

De allerbeste wensen voor 
2022 en we gaan het er niet 
meer over hebben!
Wat een jaar hè, 2021. Maxxie kampi-
oen, Peet de bloemenman overleden. 
Standplaats bij kabouter Buttplug. 
Misschien wel niet het Oude Westen 
maar een markant figuur samen 
met zijn opa vroeger in de contreien 
van de West Kruiskade. Regelmatige 
bezoeker van Toon de Roode, hoekje 
Zijdewindestraat en Tiendstraat. Ook 
café De Drie Ballons werd regelmatig 
aangedaan door opa. Wat een mooie 
tijd.

Een subtiele overgang is anders, maar 
wat vindt u van de sluiting van het 
wereldberoemde kippencrematorium 
Koolmees. Als kleine jongen ging ik 
daar op verzoek van mijn alleslustende 
vader een halve kip met patat en die 
overheerlijke pindasaus halen. Henk 
heette die, de kippen-uit-de-grill-haler. 
Grote vent met enorme handen. 
Koolmees heeft 60 jaar trouwe dienst 
gedaan in de wijk. Wie kent het niet, 
Koolmees. Het goede nieuws is dat ze 
toch nog op zoek gaan naar een nieuw 
pandje om hun kippetjes te grillen en 
te verkopen. Godzijdank!

En ik maar denken dat dit soort win-
kels alleen nog maar op het internet 
bestonden...  U zult wel denken: waar 
heeftie het over, kom op wat bedoel 
je? Nou, luister. U kent allemaal de 
Boogjes, tegenover Antonius en de Pa-

Ja natuurlijk liggen deze gebeurtenissen 
ver uit elkaar. Maar vreugde en verdriet 
zitten dichter bij elkaar dan wij denken. 
En ja ook dit gebeurt in onze mooie 
buurt. Ik ben een beetje bezorgd over 
de vele steek- en schietpartijen en dan 
vooral het feit dat ik het lees en dan 
weer gewoon verder ga met het lezen 
van het weer. Het is geen uitzondering 
meer dat er iemand verwond of 
vermoord wordt. Het is gewoon aan 
het worden. Ik weet nog wel vroeger, 
1974, ik was 10 jaar oud, de moord op 
Wil Vervat bij de Slinge, wereldnieuws 
waar men van ondersteboven was. Zit 
nog vers in mijn herinnering. 
Nu als ik iets lees, vind ik het ook erg, 
begrijp mij goed, maar je gaat gewoon 
weer verder met de dingen van de 
dag. Tuurlijk denk je dan aan de fami-
lie. Er zal maar een agent aan je deur 
staan, ‘ik moet u iets vertellen’….

radijskerk. Daar komt een ouderwetse 
sexshop. Tuurlijk ieder zijn ding, maar 
beter ook. Het geeft wel kleur aan de 
buurt. 

Er wordt toch aardig aan de weg 
getimmerd in ondernemersland op 
de nieuwe Binnenweg. Tegenover 
Koekela is KANEN ROTTERDAM 
gekomen, en wat staat er dan bij, 
en dat vind ik mooi: HET MAAK EEN 
ROTTERDAMMERT NIET UIT WAT IE 
IN Z’N HOLLE MELIS DOUWT AS’T 
MAAR TE NASSEN IS EN ALS HET FF 
KEN OOK NIET KOUD
En dit maakt mij blij, ondernemers die 
in het Rotterdamse, in deze toch niet 
zo’n makkelijke tijd hun nek uitsteken 
om de buurt gezelliger te maken.

Als ik zo eens terug lees dan ga ik 
wel van hot naar her. Net zoals onze 

maatschappij. Rommelig en af en toe 
niet meer te volgen. Maar het zijn 
dingen die mij of aan het hart gaan of 
dingen waar ik blij van word. ‘Maak 
van je hart geen moordkuil’ is ook 
zo’n mooi gezegde. Maar zeg het 
wel op een respectvolle en aardige 
manier. Want dat moet het motto 
van 2022 worden, althans dat is mijn 
voorstel naar u toe. Wees lief voor 
elkaar, houd elkaar op een sociale 
manier in de gaten, praat eens met 
elkaar, help elkaar. U zult zien dat dat 
een enorm fijn gevoel geeft.

Zo de kop is er weer af, 
laat maar komen 2022!
Groet GvdW
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Actieve vrijwilligers op het Wijkplein

Arja den Ouden over de Gebiedscommissie

Op 16 maart a.s. kunnen we 
naar de stembus om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen. Tegelijk 
kunnen bewoners van onze wijk 
een stem uitbrengen voor de 
wijkraad Dijkzigt/Oude Westen. 
Deze wijkraad is de opvolger van 
de gebiedscommissie Centrum. 
Deze commissie bestuurde een 
aantal wijken in het Centrum 
waaronder Cool, Stadsdriehoek, 
Scheepvaartkwartier en Oude 
Westen. Dat de wijkraad alleen gaat 
over Dijkzigt/Oude Westen is al een 
hele verbetering. Je hebt als lid van 
de wijkraad iets te vertellen over de 
buurt waar je woont, de wijk die je 
kent.
Nu de gebiedscommissie verdwijnt 
zijn we benieuwd hoe de commissie 
heeft gewerkt, wat is er bereikt?
We vragen het aan Arja den Ouden, 
lid van de commissie vanaf april 

Arja den Ouden

2018. Op de vraag hoe de commis-
sie heeft gewerkt antwoordt Arja: 
“ik vind het heel leuk werk, ik vind 
het belangrijk om mensen op te 
zoeken bv.overleg met de wijknet-
werkers, bewoners(verenigingen), 
ook doet Arja huisbezoeken bij 
bewoners 75plus in het centrum als 
vrijwilliger bij WMO Radar, zo hoor 
je waar mensen zich zorgen over 
maken, je geeft die mensen een 
stem. Zo merkten we als gebieds-
commissie dat mensen in het Oude 
Westen zich overvallen voelden 
door de gedeeltelijke afsluiting van 
Eendrachtsplein/Kruisplein, door 
deze tijdelijke afsluiting wilde de 
wethouder de verkeersoverlast 
tegen gaan. Als gebiedscommissie 
waren we hier formeel niet over 
gehoord, we hebben een beter 
onderzoek afgedwongen en dat er 
formeel advies aan de gebiedscom-

missie is gevraagd. Ook bewoners 
en ondernemers zouden veel eerder 
betrokken moeten worden. Het is 
belangrijk dat ook bewoners zich 
inzetten voor hun buurt/wijk. Wat 
dat betreft doet het Oude Westen 
het heel goed. Als gebiedscommis-
sie krijgen we heel veel bewonersi-
nitiatieven binnen uit het Oude 
Westen”.
Arja is voor 80/100 % afgekeurd. 
Binnen de gebiedscommissie zit ze 
in de werkgroep toegankelijkheid 
en stelt ze zaken aan de orde 
waar mensen met een beperking 
tegen aan lopen. Arja vertelt: ”De 
kades langs de Maas zoals bij het 
Willemsplein en andere gebieden 
met een maritiem karakter bestaan 
vooral uit keien. Dat is heel 
vervelend als je slecht ter been 
bent of in een scootmobiel zit. We 
hebben dit aangekaart en hebben 
bereikt dat er een brede strook 
asfalt komt zodat iedereen zich 
goed kan bewegen. Je hebt dus wel 
degelijk invloed. Dat is ook zo met 
de wijkraad”.
Op de vraag wat haar droom voor 
het Oude Westen zou zijn: ”Mijn 
droom is dat ervoor iedereen een 
betaalbare huurwoning is. Dat je 
in de wijk kan blijven wonen als je 
moet verhuizen. In de wijk zou plek 
moeten zijn voor iedereen” .
Ik hoop dat de bewoners van het 
Oude Westen oog blijven houden 
voor hun medemens en  met 
respect blijven omgaan.
Arja is kandidaat voor de wijkraad 
Cool/Scheepvaartkwartier/
Stadsdriehoek. De redactie wenst 
haar veel succes bij haar verkiezing.

Valentijnsdag
Het is bijna 14 februari en dan is 
het Valentijnsdag.Je kan het nu al 
zien in winkels en etalages die aan-
gepast worden. Ik heb in mijn leven 
1 Valentijnskaart gehad. Zelf doe 
ik er niets aan. Voor een heleboel 
mensen is het best spannend. Als je 
een anonieme kaart krijgt dan wil je 
weten van wie die is. 

Valentijnsdag is al heel oud 
Er zijn heel veel verhalen over het 
ontstaan van Valentijnsdag. Ik heb 
het verhaal uitgekozen van Willem 
Wever (kinderprogramma op NPO 
3) die heeft het uitgezocht. De Ro-
meinen vierden op 14 februari het 
feest van Juno. 

Wie is Juno?
Juno was de godin van het hu-
welijk. Alleenstaande mannen en 
vrouwen werden op deze dag aan 
elkaar gekoppeld. Toen in Europa 
in de Middeleeuwen het christelijke 
geloof opkwam werd het Romeinse 
liefdesfeest door de kerk verboden. 
Op 14 februari werd voortaan de 
heilige Valentijn herdacht.

Legendes over Valentijn
Er bestaan verschillende legendes 
over de Heilige Valentijn.

Feesten

als één geheel werd gebouwd en ontwor-
pen. Door de restauratie van de linkerhelft 
(nr. 52) wordt dit onderstreept: op de 
foto is het linkerdeel van de decoratie met 
het gevelkopje gaaf en schoon, en het 
rechterdeel vuil en door houtrot aangetast 
(nr. 51). Verder is er op nr. 52 over alle 
speklagen en ornamenten, zoals die met 
putti in de vensterbogen boven de voor-
deur, de consoles met leeuwen, zelfs bij 
de kleine Ionische kapiteeltjes, de witkwast 
gegaan. Bij het hoekhuis (nr. 53 a/f) ben 
je vanwege de gevaarlijk uitziende dak-
kapel gewaarschuwd (zie de foto’s), ook 
die is behoorlijk door houtrot aangetast en 
delen hiervan zullen vroeg of laat beneden 
op de stoep belanden. Opvallend hieraan 
is wel de aparte vorm van de daklijst, dit 

Deze aflevering van Omhoog kijken gaat 
over de ornamentiek van de laatste vijf 
herenhuizen (nrs. 49 t/m 53) aan de 
Westersingel. Hiermee wordt de reeks over 
‘de herenhuizen van het gouden randje’ 
afgesloten. Helaas wordt dit geen grande 
finale want door achterstallig onderhoud 
staat een van de huizen (nr. 53 a/f) bijna 
op ‘instorten’. Allereerst passeren we de 
huizen van nr. 49 en 50, die wel goed in 
de verf zitten maar waar geen ornamentiek 
aan te pas is gekomen. Toch trekt nr. 49 de 
aandacht vanwege de mooie detaillering 
van de kozijnen, en bij nr. 50 vormen de 
vier erkers een blikvanger. Aan de identieke 
indeling van de gevels van nr. 51 & 52 is 
goed te zien dat dit pand in de 19e eeuw 

heet een ‘gebroken fronton ’, een variant 
uit de Barok op de strakke driehoeksvorm 
van een fronton. In de Griekse oudheid 
vormde een fronton de bekroning van een 
gevel of ingang van een tempel. In ver-
gelijking met de andere herenhuizen aan 
de Westersingel spant dit herenhuis wat 
decoratie en rijke ornamentiek betreft de 
kroon: let op de medaillons met portretten 
en het metselwerk met boogjes. Dat alles 
ondanks de verminking van de gevel o.a. 
door die foeilelijke houten betimmering 
rondom. Bovendien is het onbegrijpelijk 
dat dit bijzondere pand al decennialang zo 
verwaarloosd wordt.  

Alma Brevé 

Het bekendste verhaal gaat over de 
priester Valentijn. Nadat de Romein-
se keizer Claudius het verboden 
had voor Romeinse soldaten om 
te trouwen, bleef Valentijn stiekem 
huwelijken sluiten tussen soldaten 
en hun geliefdes. Voor straf werd hij 
op 14 februari gedood.

Wist je dat… 
De eerste Valentijnskaart al in de 
15de eeuw werd verstuurd? Toen 
de Franse hertog van Orleans ge-
vangen zat, schreef hij brieven met 
liefdesgedichten naar zijn vrouw.

marianne maaskant.

In onze wijk zijn er honderden 
vrijwilligers actief. In deze 
korte rubriek vertellen we wat 
vrijwilligers doen in de buurt. 
We zijn in het december/ja-
nuarinummer gestart met de 
buurtkrant redactie en bezor-
gers. Nu zijn de vrijwilligers 
van het wijkplein (voorheen 
buurtwinkel) bij de Aktiegroep 

aan de beurt. In de komende 
buurtkranten komen vrijwil-
ligers van andere instellingen 
aan de beurt.

Op het wijkplein werken 
4 vrijwilligers per dag. Eén 
baliemedewerk(st)er en één gast-
vrouw/gastheer in de ochtend en in 
de middag. De baliemedewerk(st)
er neemt de telefoon aan en de 

gastvrouw/heer zorgt voor de koffie 
en de thee en een praatje.
Sinds kort is er ook een conciërge 
in het pand. Hij is 10 uur aanwezig 
per week, zorgt voor het vervangen 
van lampen, houdt de toiletten 
netjes, leegt prullenbakken en doet 
kleine klussen. De schoonmaak 
wordt door een betaalde kracht 
gedaan. Een vrijwilliger zorgt 
voor de dagelijkse boodschappen. 

Twee keer per week is er iemand 
aanwezig die bewoners helpt met 
formulieren invullen, bellen naar 
instanties zoals Woonstad of Vraag-
wijzer. Al met al wordt er rond de 
100 uur vrijwilligerswerk gedaan 
om het pand draaiend te houden. 
Hier moet wel bijgezegd worden 

dat er door Corona vacatures zijn 
ontstaan. 

Wil je het wijkplein komen 
versterken? Neem dan contact 
op met 010-4361700



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

Onlangs heeft Betty Birkenhäger, specia-
list ouderengeneeskunde en projectleider 
bij zorgorganisatie Laurens, verteld over 
de cursus van het project Beter Thuis met 
Dementie. 
Deze cursus is gericht op partners van 
thuiswonende ouderen met (beginnen-
de) dementie en het doel is om hen voor 
te bereiden op de vele veranderingen 
waar men mee te maken krijgt en waar 
vaak niet gemakkelijk mee om is te gaan.
Betty Birkenhäger vertelt over de opzet 
en de programmaonderdelen en over de 
resultaten die al behaald zijn. 

Er kan weer een mantelzorg-
verklaring aangevraagd worden
Nu het nieuwe jaar van start is gegaan is het weer mogelijk om een 
mantelzorgverklaring aan te vragen. Via de website van de gemeente 
Rotterdam kan je als mantelzorger met gebruik van DigiD de verklaring 
aanvragen. Heb je geen DigiD ga dan naar de balie van een van de 
Vraagwijzers. 
Kijk op  https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mantelzorg/ Daar vind 
je informatie over de verklaring en ook nog meer informatie die van 
belang is voor mantelzorgers. 

Wie de verklaring aanvraagt krijgt een 
voucher waarmee vanaf 1 februari 2022 
een gratis Rotterdampas verkregen kan 
worden. Nieuw dit jaar is dat er in plaats 
van de Rotterdampas ook voor een 
cadeaubon gekozen kan worden. Eind 
januari zal bekend gemaakt worden hoe 
dat precies in zijn werk zal gaan. Houd 
de website van de gemeente daarvoor in 
de gaten. Informatie kan ook verkregen 
worden bij de Mantelfoon (0800-7773333) of door mantelzorgcoach 
Sandro Toma. Hij kan je helpen bij het aanvragen. Daarnaast is hij er 
ook voor  informatie en advies over mantelzorg in het algemeen: 
06-54967291, atoma@wmoradar.nl 

Meidengroep WestSideSouls
Ondernemende meiden van het 
Oude Westen. Zo kan de mei-
dengroep WestSideSouls het
beste omschreven worden. Zij 
ondernemen, organiseren en 
maken het waar. Van het spelen
van 30 seconds (een raadspel 
voor teams) tot het maken van 
toetjes voor bewoners van de
Leger des Heils. De activiteiten 
vinden voornamelijk in het week-

Nieuws van Huis van de 
Wijk de Nieuwe Gaffel:

end plaats en zijn alleen voor
meiden. De jongste deelneem-
ster is 13 en de oudste is 22 en 
de activiteiten zijn naar leeftijd.
Ben jij benieuwd naar het aan-
bod? Neem een kijkje op Insta-
gram: Salima_wmoradar of stuur
een bericht naar: 31615918353.
We zien jullie vast snel.

Armoedebestrijding
Toen het team armoedebestrijding van WMO Radar aan de slag 
ging met de kerstpakkettenactie, werd het benaderd door Fair 
Period. Die organisatie meldt dat één op de tien vrouwen niet 
altijd geld heeft voor menstruatieproducten. De combinatie van 
armoede en menstruatie, waar nog steeds een taboe op rust, 
kan leiden tot lastige en schaamtevolle situaties. Het is dus heel 
goed dat er aandacht voor is en dat er wat aan gedaan wordt. 
Doordat Fair Period een winkelkar vol maandverband naar de 
Nieuwe Gaffel bracht was het mogelijk om die pakken over de 
kerstpakketten te verdelen. De samenwerking die hierdoor is 
ontstaan, zal worden voortgezet zodat zoveel mogelijk mensen 
in de wijk, die daar anders niet of moeilijk over kunnen beschik-
ken, menstruatieproducten krijgen.  Wil je op de hoogte gehou-
den worden van de acties en projecten van het armoedeteam? 
Volg hen dan via Instagram onder kansbureau_wmoradar

Laurine Maduro is niet meer actief als beheerder en Veerle 
De Meyer van WMO Radar neemt deze taak tijdelijk over. 
Veerle is al een bekende bij het Huis van de Wijk. 

Met haar collega Kamong en de stagiaires (Yasmin, Fa-
tima en Loïs) verzacht zij armoede in de wijk, als team 
Kansbureau.
Voor een project heeft onder andere dit team onlangs 
verjaardagsboxen ingepakt bij Stichting Jarige Job.

Ruimte nodig voor een buurtinitiatief? 
Meedoen aan activiteiten in het Huis van de Wijk?
Neem contact op met Veerle via vdmeyer@wmo-
radar.nl of 0683187449

Nieuwe jongerencoach Laura 
stelt zich voor
Hoi! Sinds december 
werk ik als jongeren-
coach bij  WMO Radar in 
de Nieuwe Gaffel. Mijn 
naam is Laura Bakker, 
en ik ben elke maandag, 
dinsdag, woensdag en 
vrijdag daar te  vinden. 
Als je hulp nodig hebt bij 
bijvoorbeeld een baan-
tje, stage, school, of CV 
kan je mij altijd benaderen: bel, app of kom langs. 
Ook ben ik benieuwd welke (sport)activiteiten jon-
geren van 14 jaar en ouder graag zouden zien in 
het Oude Westen. Ik heb jullie ideeën nodig! Ik zoek 
jongeren die het leuk vinden om mee te denken 
over en te helpen met het organiseren van (sport)
activiteiten. Zijn jullie, of kennen jullie jongeren die 
suggesties hebben over wat er in het Oude Westen 
ontbreekt dan hoor ik het graag!
Spreek me in De Gaffel of stuur een berichtje via 
0621668969/ laurabakker@wmoradar.nl of via insta 
@laura_wmoradar. 

Bekijk de 
opname van 
de presen-
tatie over 
de cursus 
Beter Thuis 
met 
Dementie

De presentatie van Betty Birkenhäger is 
opgenomen en is te beluisteren via https://
mantelfoon.nl/beter-thuis-met-dementie/ 
Meer informatie nodig? Neem dan contact 
op met mantelzorgcoach Sandro Toma, 
06- 54967291 atoma@wmoradar.nl 

Bakkie, Beppen en Bewegen

Vitaal met dans 60+

Iedere donderdag 13.00-14.00 uur

-uitgezonderd vakanties-

Docent: Bernadet van Winden

Kosten: strippenkaart 5 lessen 11 euro.

Locatie: De Gaffel, Gaffelstraat 63

Informatie: b.van.winden@skvr.nl

Gratis proefles
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Meidengroep WestSideSouls

Ondanks alle ‘opstand’ over 
het tekort aan betaalbare 
woningen gaat de gemeente 
Rotterdam gewoon door met 
de inkrimping van sociale 
huurwoningen. En ondanks 
hun zorgen over de lange 
wachttijden voor woningzoe-
kers gingen de Rotterdamse 
woningcorporaties toch weer 
akkoord met de plannen om in 
wijken zoals het Oude Westen 
het aantal woningen voor de 
laagste inkomensgroepen te 
verminderen. De Klantenraad 
van Woonstad Rotterdam en 
de collega-huurdersorganisa-
ties van de drie andere grote 
woningcorporaties onderte-
kenden de ‘prestatieafspraken’ 
deze keer niet.

Vijftig jaar geleden zong het Oude 
Westen-cabaret: ‘Kan je hier nog 
wonen, in deze oude troep?’. De 
oude troep is er niet meer, maar nu 
is de vraag van Oude-Westenaren 
zonder dikke portemonnee: mag je 
hier nog wonen? We zitten al bijna 
acht jaar met een stadsbestuur dat 
vindt dat er in Rotterdam te veel 
woningen voor de lage inkomens-
groepen zijn. Op de berekening 
van dat ‘te veel’ is veel kritiek, ook 
van de woningcorporaties. De ge-
meente telt bijvoorbeeld een deel 
van de particuliere huurwoningen 
en koopwoningen tot 180.000 euro 
mee, terwijl compleet onduidelijk 
is hoeveel die huizen zullen kosten 
als ze vrij komen. Zeker in deze tijd. 
Ook de nieuwe kippenhokken van 

25m2 in bijvoorbeeld de Lee Towers 
aan het Marconiplein, met € 750 
huur + € 200 servicekosten tellen 
mee voor betaalbaar sociaal.

Geen kans in Feyenoord City
Daarnaast vindt de gemeente dat 
de sociale woningen te veel gecon-
centreerd zijn in bepaalde wijken. 
Een wijk is volgens de gemeentelij-
ke Woonvisie ‘in balans’ met 30 tot 
55% huurwoningen voor de laagste 
inkomensgroepen. Ook op dat ‘wijk 
in balans’-idee is veel kritiek. Er is 
namelijk nog nooit wetenschap-
pelijk vastgesteld dat arme mensen 
er door rijke buren op vooruit-
gaan. Feitelijk wordt gewoon de 
ene groep door de andere groep 
vervangen. Vooral leuk voor de sta-
tistieken, de reclamefolders en de 
grondprijzen. De gemeente, en in 
dit geval ook de woningcorporaties, 
houden echter vast aan de plannen 
om in 19 wijken het aantal sociale 
huurwoningen te verminderen. In 
het Oude Westen moet het aantal 
terug van 2420 in 2017 naar 1861 
in 2030 (= 559 woningen). In Vree-
wijk gaat het om meer dan 1000 
woningen. Waar de mensen uit 
die woningen in al die wijken naar 
toe moeten, is onduidelijk, want er 
zijn geen concrete (ver)bouwplan-
nen voor wijken met minder dan 
30% sociale woningbouw, zoals 
Hillegersberg en Kralingen Oost. 
In nieuwe wijken zoals Feyenoord 
City, dat -als het er ooit komt- meer 
huizen gaat tellen dan het Oude 
Westen, is het geplande percentage 
sociale woningen (basis + plus) 
12%. 

Stadsvernieuwing 2.0
Het is dus niet zo gek dat de 
wachttijden voor het vinden van 
een (andere) sociale huurwoning 
almaar oplopen. Sommige oudere 
mensen zitten vast in een grote 
maar ongeschikte woning op 4 
hoog zonder lift, gezinnen wonen 
te klein, jonge mensen komen er 
niet tussen. Logisch dat de klanten-
raden en huurdersverenigingen van 
de woningcorporaties niet akkoord 
gingen met deze ‘afspraken’. Nog 
logischer zou het volgens mij zijn 
als bewoners aan tafel zouden zit-
ten bij het maken van plannen over 
de toekomst van hun wijk. Door alle 
sloopprotesten begint het gemeen-
tebestuur een klein beetje die rich-
ting op te schuiven. ‘Stadsvernieu-
wing 2.0’ noemen de wethouders 
het: ‘samen met bewoners optrek-
ken in het maken van plannen voor 
de broodnodige vernieuwing van 
wijken.’ Concreet wordt momen-
teel met de gezamenlijke huurders-
verenigingen overlegd over een 
‘sociaal statuut’, waarin de rechten 
van bewoners bij herstructurering 
worden vastgelegd. Dat is mooi en 
goed, maar dan ligt het herstructu-
reringsplan er dus al. De binnenkort 
in te stellen Wijkraden hebben daar 
ook niets over te vertellen. Dat 
mocht niet van de Gemeenteraad. 
Een gemiste kans. Op 16 maart 
(gemeenteraadsverkiezingen) krijgt 
u een nieuwe kans.

Joke van der Zwaard
www.rechtopdestad.nl

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

Bijzonder nieuw caviahok 
voor de dierenhof

Kamerplanten zoeken nieuw thuis!

Mag je hier nog wonen? 
En wie bepaalt dat?  Stadsvernieuwing 2.0 De dierenhof in het 

Wijkpark is sinds 
december een prachtig 
caviahok rijker. Het 
hok werd ontworpen 
door vrijwilliger Rogier 
en gemaakt door zijn 
broer Arthur. Rogier 
kon al enige tijd geen 
dierenhofdiensten 
meer doen doordat 
hij ernstig ziek was. 
Het caviahok werd zo 
een heel bijzondere 
bijdrage van Rogier 
en zijn familie aan de 
Dierenhof.
Helaas kan Rogier niet 
meer meemaken dat 
nieuwe cavia’s in het 
hok komen wonen, 
want hij is begin janu-
ari overleden.

Kan jouw huis wel wat groen gebrui-
ken? Of ben je iemand met groene 
vingers, die altijd wel wat stekjes 
heeft staan?  

Op zaterdag 19 februari  kun 
je terecht op de kamerplanten-
markt in de Werkplaats Duur-
zaam  van Aktiegroep Het Oude 
Westen in de Gaffelstraat 1.

Je kunt kamerplanten/stekjes in pot 
inbrengen en voor elke ingebrachte 
plant ook weer een plant uitkiezen 
en meenemen. Wie niets in te bren-
gen heeft kan plantjes kopen. Er zijn 
ook bloempotten te koop voor een 
klein bedrag. De opbrengst is voor 
de Vrienden van de Aktiegroep. En 
wie niet veel plek heeft voor nieuwe 

Vrijwilliger Rogier bij de nieuwe “caviavilla” in december 2021

planten kan stekjes of potten 
doneren. Planten brengen kan op 
19 februari van 10.00-12.00 uur. 
De markt is open van 12.00- 16.00 
uur. (Voor meer informatie zie ook 
pagina 7)

Recht op de Stad
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Regenzuilen in 
de Gaffelstraat
Er zijn weer nieuwe regenzuilen 
geplaatst door “Het regent 
tonnen”. Wil je weten welke
mogelijkheden er zijn 
om ook een regenton aan te 
vragen, stuur dan een mail naar 
petra@aktiegroepoudewesten.nl
 

Plantenschalen van de Doorbraak 
In december hebben bewoners de oude beplanting uit de 
plantenschalen van de Doorbraak gehaald. Gemeente 
onderhoud geen plantenschalen meer. Deze zijn nu door de 
bewoners geadopteerd. Wijktuinman Jeroen kijkt de komende 
tijd of de gemeente nog mooie planten over heeft om te 
planten. Bewoners hebben een klein geldbedrag ontvangen 
om zelf ook nog planten aan te kunnen schaffen.

Uitvoering vergroeningsplan 
Mathenesserlaan
Wat we vorig jaar in mei met de bewoners in stoepkrijt op de 
stoep tekenden zal vanaf maart vorm gaan krijgen! Dan zal het 
vergroeningsplan worden uitgevoerd met wel 165m2 extra groen. 
Dat zal genieten worden deze zomer met zoveel groei en bloei! 
Hierboven zie je een visual, het eindontwerp kan iets afwijken.

Bijeenkomst mei vorig jaar
In deel 1 van deze serie ging het 
over ons natuurlijk afweersys-
teem. Hoe belangrijk dat is voor 
het in stand houden van onze 
gezondheid. En dat we dat af-
weersysteem kunnen ondersteu-
nen door erop te letten wat we 
eten en drinken. Hoe gezonder 
we eten hoe aardiger we voor 
onszelf zijn. We eindigden met 
de ingrediënten van een voe-
dingsproduct en de vraag: om 
welk product gaat het hier? 
Het was een GROENTEBOUIL-
LONBLOKJE. Eén persoon heeft 
het juiste antwoord gegeven. 
Van harte gefeliciteerd! Deze 
winnaar is intussen benaderd. 

Dient gemak altijd de mens? 
Maak je zelf groentebouillon, dan 
heb je water, groenten, kruiden, 
specerijen en zout nodig. Dat laat 
je een klein uur op een zacht vuur-
tje met elkaar pruttelen en ook 
nog zo nodig een tijdje trekken 
onder de dekens of het dekbed en 
klaar is het. Alle ingrediënten kan 
je zelf kiezen en bepalen (bijvoor-
beeld niet te veel zout of helemaal 
geen zout). In de ijskast kan je 
de (eventueel gezeefde) bouillon 
drie dagen bewaren. Nu waren 
er slimme mensen die een gat in 
de markt zagen en bedachten, 
weet je wat, we gaan een bouillon 
maken die  gemakkelijk is in het 
gebruik en snel klaar is. En zo 
zijn ze in het groot bouillon gaan 
maken in een fabriek en deden er 
nog allerlei hulpstoffen bij om de 
bouillon tot een blokje te drogen 
en persen, langer houdbaar en 
sterker van smaak te maken en 
zodanig te bewerken, dat alles 

goed aan elkaar gekleefd blijft, 
maar ook makkelijk oplost in heet 
water. Dit alles in een aantrekkelijke 
verpakking. Alleen, weten we nog 
wat we eten?    
Sinds de jaren 80 van de vo-
rige eeuw moet er op elk verpakt 
voedingsproduct staan om welk 
product het gaat, tot welke datum 
het product nog te gebruiken is, de 
inhoud (het gewicht), de gebruikte 
ingrediënten, naam en adres van 
de fabrikant, gebruiksaanwijzing en 
hoe je het moet bewaren. En dan 
heb je nog de regel dat wat er het 
meest in zit, als eerste genoemd 
moet worden, en wat er het minste 
inzit als laatste. 

Kijken we naar het groentebouil-
lonblokje, dan zien we dat zout op 
nummer één staat, dan E621, een 
smaakversterker (zie verderop), 
dan iets zoets, dan een vet, en 
dan komen pas de groenten (op 
5), vervolgens aroma’s (alleen de 
geur van selderij of ook van nog 
wat anders?). Tot zover is het nog 
enigszins te volgen, maar wat 
wordt bedoeld met een gistextract 
oftewel een aftreksel van gist? EEn 
wat zijn gehydroliseerde plantaar-
dige eiwitten? Het woordenboek 
geeft als betekenis van het woord 
hydrolyse: splitsing van scheikun-
dige stoffen onder opneming van 
water. Huh? Ik zie mensen in witte 
jassen voor me, die in een laborato-
rium met reageerbuizen in de weer 
zijn…. Dan zit er nog peterselie in 
het blokje, nou dat kent iedereen 
wel, maar dat er ook nog een an-
tioxidant in zit, namelijk een roze-
marijnaftreksel, dat komt toch wel 
raar over. Wat is een antioxidant? 
Dat kan een ontstekingsremmer 
zijn, in ieder geval een stofje, dat 
beschadigingen in ons lichaam zou 
kunnen voorkomen. Hoe moeten 
we dit laatste ingrediënt begrijpen? 
En waarom zit er zoveel zoetigheid 
(op 3) in het blokje? 
En wat is een smaakversterker (op 
2)? Wat doet het?   
E621, oftewel mononatriumglu-
tamaat oftewel ve-tsin, de meest 

gebruikte smaakversterker.           
Ken je het verschijnsel, dat je een 
handje chips wilt eten en dat je 
ongemerkt en eigenlijk tegen wat 
je verstand je vertelt de hele zak 
achter elkaar leeg eet? Kijk dan 
maar eens wat er op de zak staat. 
Ik durf te wedden: E621. Deze 
smaakversterker zorgt ervoor dat 
je dóór wilt eten en er al gauw te 
veel van eet, zonder dat je er nou 
energie van krijgt. Ook al is deze 
stof goedgekeurd door Europa, 
dat wil nog niet zeggen, dat je er 
makkelijk over moet doen. Er zijn 
namelijk  mensen die er beroerd 
of onrustig van worden. Het is 
geen voedsel, het is een toevoe-
ging. Nee, dan die etenswaren 
waarvan iedereen precies weet 
wat ze zijn: een ui bijvoorbeeld 
is alleen maar een ui, een kool is 
een kool, wortelen zijn wortelen, 
selderij is selderij….. die zijn vers 
en zichzelf. En ja, je kan er ook 
nog lekkere bouillon van maken.                                                                                                                                           
Wordt vervolgd!

P.S. Er zijn apps waarmee je de in-
grediënten van voedingsproducten 
kunt achterhalen. Reacties en sug-
gesties hierover zijn welkom!  
       
    

Weet wat je eet! 
Deel 2 Over voedsel en gezondheid

Op 1 januari is de gemeente 
gestart met een proef waarbij 
kinderen gratis met het open-
baar vervoer kunnen reizen in 
heel Rotterdam. Het gaat hierbij 
om kinderen van 4 tot 12 jaar 
die in de gemeente Rotterdam 
ingeschreven staan. Zij kunnen 
een jaar lang gratis reizen met 
de vervoersmiddelen van de 
RET zoals de metro, tram en 
bus en de buslijn van EBS in 
Rozenburg. 

Duurzame bereikbaarheid 
De gemeente hoopt met deze 

Kinderen reizen in Rotterdam gratis met het openbaar vervoer!
proef het gebruik van het open-
baar vervoer te stimuleren. Dit 
is belangrijk omdat ruimte in de 
stad steeds beperkter wordt. Er is 
minder ruimte voor auto’s en op 
deze manier blijft de stad goed 
bereikbaar. Ook past het openbaar 
vervoer bij het duurzame vervoer. 

Openbaar vervoer voor 
gezinnen 
Er zijn goede voorzieningen 
rondom openbaar vervoer in 
Rotterdam, maar toch kan het 
gebruik nog gestimuleerd worden. 
“Als kinderen gratis reizen met 

We hebben weer 
een prijsvraag:
Om welk product 
gaat het hier?

Ingrediënten: 
Raapolie (68%), water, azijn, 
vrije uitloop eigeel (5,6%), 
mosterd (water, mosterdza-
den, azijn, specerijen), zout, 
gemodificeerd maiszetmeel, 
voedingszuur (melkzuur), 
conserveermiddel 
(kaliumsorbaat), verdik-
kingsmiddelen (guarpitmeel, 
xanthaangom), natuurlijk 
aroma, antioxidant 
(calciumdinatrium-EDTA), 
kleurstof (natuurlijke 
carotenen). 

Wie het weet kan zijn/haar 
oplossing vóór 19 februari 
2022 sturen naar buurtkrant@
aktiegroepoudewesten.nl 
of schrijf je oplossing met je 
naam en telefoonnummer op 
een briefje, dat je dichtvouwt 
en ook vóór 19 februari 
deponeert in de doos bij de 
receptie van de Aktiegroep. 
Er zijn twee energiebespa-
rende prijsjes te winnen, 
eentje bij de mailoplossingen, 
eentje bij de oplossingen op 
een briefje. 

het OV, is het voor gezinnen veel 
goedkoper om met de tram, bus 
of metro te reizen. En het OV is 
een veel leukere ervaring dan een 
ritje met de auto”, aldus Wethou-
der Judith Bokhove van Mobiliteit, 
jeugd en taal. 

Aanvragen van gratis 
openbaar vervoer 
Om hier gebruik van te maken, 
heb je een aantal dingen nodig: 
een DigiD, een eigen persoonlijke 
OV-chipkaart en een e-mailadres. 
Een DigiD is een inlogcode zodat 
overheidsinstanties weten wie je 

bent. Wanneer je kind deze nog 
niet heeft, kun je deze aanvragen. 
Ga daarvoor naar https://digid.nl/
aanvragen en vul een aantal per-
soonlijke gegevens van je kind in. 
Daarnaast heeft je kind een 
persoonlijke OV-chipkaart nodig. 
Mocht je deze nog niet hebben, 
dan kun je die aanvragen via 
https://www.ov-chipkaart.nl/
ov-chip-kopen/persoonlijke-ov-
chipkaart-aanvragen.htm. Je vult 
daarbij de gegevens van je kind in 
en stuurt een digitale foto in (deze 
kun je bijvoorbeeld met je web-
cam of telefoon maken). Daarna 

reken je de OV-chipkaart af via 
Ideal of Paypal. Dit kost € 7,50. Je 
ontvangt de OV-chipkaart gemid-
deld binnen zes werkdagen. 
Nadat je de OV-chipkaart hebt 
ontvangen, kun je het gratis reizen 
aanvragen via www.rotterdam.nl/
loket/gratis-ov-voor-kinderen. 

Meer informatie?

Bel met de 
Aktiegroep (010-
4361700) en maak 
een afspraak!
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FietsPareltje van de wijk

Ik kwam hem na lange tijd weer 
tegen in de wijk. Hij liep op 
straat en ik denk dat hij daar 
ook leefde. Hij droeg 2 grote 
tassen en had een fiets aan de 
hand. We groetten elkaar, en hij 
vroeg of ik wat geld had. Hij was 
beroofd, zijn geld en zijn pasjes 
waren meegenomen. Eerlijk ge-
zegd dacht ik dat hij een praatje 
maakte omdat hij het ook leuk 
vond om mij weer te zien, maar 

daar begon ik nu aan te twijfelen, 
misschien zag hij mij meteen als 
een potentiële donateur ....?
Geld geven doe ik meestal niet, 
soms koop ik wat eten, maar ja, 
hem ken ik al meer dan 20 jaar en 
ik had een beetje een zwak voor 
hem. We haalden herinneringen 
op, ooit was hij ingeschreven op 
mijn adres, omdat ik dacht dat hij 
alleen maar een zetje nodig had 
en daarna een goed leven op kon 

bouwen. Ik denk dat die inschat-
ting toch niet helemaal klopte, 
maar ik wilde graag weten hoe het 
met hem ging. Hij zette zijn fiets 
op slot, we gingen op een bankje 
zitten en het werd een geanimeerd 
gesprek. “Kan ik 50 euro van je 
krijgen?” Ik keek hem verontwaar-
digd aan en hij vertelde nog eens 
uitgebreid wat er allemaal van hem 
gestolen was. “Hoe kan het nou, 
dat jij steeds beroofd wordt?”, 
vroeg ik hem. Ik weet natuurlijk 
wel dat je op straat erg kwetsbaar 
bent, al je bezittingen heb je bij je, 

wat het ook is, er valt altijd wel wat 
te halen. Maar zonder aarzeling 
legde hij mij alles uit en ik gaf hem 
uiteindelijk toch wat geld (geen 50 
euro hoor, ben je gek!). 
In de straat waren werklui aan 
het werk, volgens mij wordt er 
glasvezel aangelegd. Een van de 
mannen kwam aan kuieren, ging 
voor mijn gesprekspartner staan en 
zei: “Mag ik mijn fietssleutel terug? 
Mijn fiets is gejat en daar staat 
hij, ik denk dat jij hem gestolen 
hebt en nu wil ik ‘m terug.” Rus-
tig, zonder aarzelen, haalde mijn 

gesprekspartner het sleuteltje 
uit zijn jaszak en gaf het aan de 
werkman. Die haalde de fiets 
van het slot, stapte op en fietste 
naar zijn maten, die halverwege 
de Sint-Mariastraat aan het werk 
waren. De man keek mij aan, 
haalde zijn schouders op en zei: 
“Heb je nog wat geld voor mij? 
Ik denk dat ik een andere fiets 
moet kopen.”

Katinka Broos

De wijk aan zet 
Een nieuwe start 

Maar eerst: een korte terugblik. Wat is de 
beste manier voor de Rotterdammer om 
invloed/zeggenschap te hebben op zijn/
haar woonomgeving en wat er in de stad 
gebeurt? Om dat te ontdekken zijn er in 
het verleden een aantal manieren van be-
sturen opgezet, die allemaal meer invloed 
en zeggenschap beloofden. Tot 2010 was 
er de Centrumraad. Daarna kwam er tot 
2014 de deelgemeente. Deze werd opge-
volgd door de gebiedscommissie Centrum 
en nu komt er een wijkraad voor Dijkzigt/
het Oude Westen. 

Eén van de redenen om telkens een andere 
vorm van bestuur te vormen, is de lage 
opkomst bij verkiezingen. Uit onderzoek 
naar waarom mensen niet naar de stem-
bus gaan, blijkt dat de Rotterdammer zich 
veelal niet gehoord voelt. In 2020 was 
het percentage dat vond dat ze konden 
meedenken 35%, in 2021 was dat 25%. 
Hetzelfde zien we bij meebeslissen; was dat 
in 2020 nog 24%, in 2021 vond maar 17% 
dat ze mee konden beslissen. En nu kunnen 
we straks op 16 maart gaan stemmen op 
mensen uit de wijk, die zich in willen gaan 
zetten voor de wijk door in de wijkraad te 
gaan zitten. Wat is de taak van de wijkraad? 
Waarover geeft ze advies? 

Kort samengevat is de taak van de wijk-
raad: het organiseren van de samenwerking 
in de wijk met partners zoals bewoners, 
ondernemers, politie, welzijnsaanbieders en 
woningcorporaties. Zij moet alle dingen die 
in de wijk spelen bespreekbaar maken en 
de standpunten hierover vastleggen in een 
wijkakkoord. Deze standpunten moeten 
vervolgens richting gemeenteraad en col-
lege verwoord worden. In het wijkakkoord 
wordt ook vastgelegd hoe omgegaan 
wordt met stedelijke zaken die in de wijk 
spelen; bijvoorbeeld wonen. 

Bij het maken van het wijkakkoord werkt de 
wijkraad samen met de wijkmanager met 
ondersteuning van een wijkcoördinator. Dit 
is een onafhankelijk ambtenaar. Om er voor 
te zorgen dat de bewoners beter in contact 
kunnen komen met de ambtenaren, komt 
er een wijkhub. Sinds een paar maanden 
is er in het pand van de Aktiegroep zo’n 
wijkhub. Hier kunt u gewoon binnenlopen 
met uw vragen, tips of klachten. 
De wijkraad kan advies geven over 4 gebie-
den; buitenruimte, welzijn, bereikbaarheid 
(mobiliteit) en (sociale) veiligheid. Over alle 
andere zaken kan ze ongevraagd advies 
geven. 
In de volgende buurtkrant stellen we de 
mensen voor waarop gestemd kan worden 
op 16 maart.

Uitnodiging 

Maandag 14 februari t/m zaterdag 19 februari 2022  

De Week van de 
Werkplaats Duurzaam  

De Aktiegroep het Oude Westen organi-
seert de Week van de Werkplaats Duur-
zaam. 
In deze Werkplaats kunnen bewoners 
elkaar ontmoeten en samenwerken aan 
verduurzaming.  Kom langs, ontmoet buurt-
genoten en ervaar wat er mogelijk is. Wil je 
zelf iets organiseren? Laat het ons weten. 

Elke dag een activiteit
Gesprek over Klimaatverandering 
Maandag 14 februari, 19.30 – 21.00
Met elkaar gaan we in gesprek over onze ervaringen 
met klimaatverandering. Welke e�ecten zien we?  
Wat betekent dit?  

Workshop Energielabel van je huis 
Dinsdag 15 februari, 12.30 - 15.00
Wat houdt een energielabel in? Hoe kom je er achter welk 
label je woning heeft? Wat zijn de gevolgen van het label? 
Onder begeleiding van twee experts ga je aan de slag. 

Woonstad Rotterdam over 
verduurzaming in de wijk 
Woensdag 16 februari, 19.30 – 21.00
Een presentatie door Woonstad Rotterdam over hun 
duurzame investeringen in het Oude Westen.  

De Wij(k) Vergroenen 
Donderdag 17 februari, 9.00 – 10.30
Het team van Wij(k) Vergroenen werkt al jaren 
aan het vergroenen van de wijk. Zij vertellen 
wat er is gebeurd. Met elkaar bespreken we 
ideeën voor 2022. 

Officiële opening Werkplaats 
Duurzaam door wethouder 
A. Bonte 
Vrijdag 18 februari 13.30 – 14.30
De Rotterdamse wethouder A. Bonte van 
duurzaamheid, luchtkwaliteit enenergietran-
sitie opent de Werkplaats Duurzaam o�cieel. 
Er vindt een gesprek plaats met wijkbewoners 
die actief zijn op deze onderwerpen. 

Kamerplantenruilmarkt 
Zaterdag 19 februari 12.00 – 16.00
Breng je kamerplanten, stekjes en potten in. 

Of koop iets leuks tegen een klein bedrag.  Inbrengen 
kan tussen 10 en 12 uur.  Meer informatie over de 

markt en meedoen?  Bel met de Aktiegroep via 
010 4361700 of mail met wilma.kruger@g-
mail.com. (Lees ook ‘Kamerplanten zoeken 
nieuw thuis’ op pagina 5).

Kringloopwandeling 
Oude Westen

Zaterdag 19 februari 14.00 – 16.00
Er zijn allerlei initiatieven en bewoners in de 
wijk die ‘werk maken van hergebruik van 
spullen en voedsel’. 
Tijdens de wijkwandeling ontmoeten we 

enkele bewoners en initiatieven met 
hun verhalen. Wandel je mee?

Leuk als 
je erbij 
bent!

Meedoen of meer informatie over een activiteit? 
Neem contact op met Petra van den Berg. Wil je deelnemen aan een activiteit? Meld je vooraf aan, 
(dit in verband met de coronaregels). Aanmelden kan door langs te lopen bij de Aktiegroep aan de 
Gaffelstraat 1-3, te bellen  (010 436 1700) of te mailen: petra@aktiegroepoudewesten.nl. 
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Nieuws van de Jeugdbieb Bart Overgaauw (1990) is een auto-
didact realistisch kunstschilder. Hij is een perfec-
tionist en streeft ernaar om de kijker zijn eigen 
vragen te laten beantwoorden. Zijn werk heeft 
invloeden van het impressionisme, de fantasie-
wereld van het maniërisme en de realistisch-
abstracte vormen van het modernisme. Het 
fascinerende aan Bart is dat hij acrylverf gebruikt 
alsof het olieverf 
is; hij bedwingt 
als het ware de 
elementen. Welk 
materiaal Bart ook 
gebruikt, hij is er 
een meester in. Hij 
is in staat om een 
realistisch beeld 
te tonen maar 
ook een fantasie-
wereld, met welk 
materiaal dan ook. 
Het werk van Bart 
Overgaauw is nu 
te bezichtigen in 
Galerie Herenplaats bij de nieuwe expositie “Nu 
is alles anders!”. Deze expositie loopt tot vrijdag 
26 maart.

Galerie Atelier Herenplaats 
Schietbaanstraat 1, 3014 ZT Rotterdam
www.herenplaats.nl
Geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur

in Huis van de wijk De Nieuwe Gaffel
Gaffelstraat 63, 3014 RC Rotterdam
Open op ma, di, do en vr van 3-5 uur en wo van 1-4 uur

Bij de Jeugdbieb kun je boeken lenen, lezen en ruilen. 

Deze maand een boekentip 

van Samah, 9 jaar:

Mijn lievelingsboek is Niek 
de Groot. Het gaat over een 
creatieve jongen en hij maakt 
allemaal avonturen mee op zijn 
school. Er staan veel tekenin-
gen in, dat is heel leuk. En hij 
bekvecht veel met de kinderen 
die hij niet leuk vindt en daar 
staan heel veel grapjes over. Ik 
houd eigenlijk niet van ruzie. Ik 
vind dat alle kinderen het boek 
moeten lezen omdat het zo 
grappig is en er veel avonturen 
in staan. En niet-leuke dingen 
zoals bekvechten worden heel 
erg grappig verteld. 

Agenda Leeszaal
Vrijdag 4 + 18 februari • 14.00-15.30 uur
Toneel leesclub ‘
DE KERSENTUIN IN DE LEESZAAL’
Deelname gratis, iedereen is welkom
Aanmelden bij: brecht.hermans@gmail.com

Donderdag 10 februari • 19.00 uur
LITERAIRE MAALTIJD
Alek Dabrowski, veel-lezer en bibliotheekman, 
presenteert zijn 10 beste boeken van 2021.
Toegang gratis, voor maaltijd (18.00 uur) aanmel-
den bij: info@quasi-modo.nl

Maandag 
21 februari • 20.00
Recht op de 
Stad DOORDENK-
AVOND NR.6: 
Coöperaties en andere 
vormen van ontwikke-
ling, eigenaarschap 
en beheer. Toegang 
gratis, aanmelden via: 
www.rechtopdestad.nl

Lid 
worden is 

gratis, 

bij inschrijven 

je vader of 

moeder 

meenemen.

Chinees Nieuwjaar
Een coronaproof viering van Chinees Nieuwjaar, ook 
rondom de West Kruiskade. Van 1 t/m 13 februari. 
Zie www.rcny.nl.

NL Doet in het Wijkpark
Samen klusjes doen in het Wijkpark op 11 maart, van 
10.30 uur en 16.00 uur. Zie onderstaand artikel.

Expositie in Contour Gallery
Expositie van Jan Pypers, t/m 19 maart.
Josephstraat 164 - www.contour.gallery

KALENDER

Op vrijdag 11 maart doet het Wijkpark 
mee met de landelijke vrijwilligers-actie-
dag NL DOET. In heel Nederland worden 
de handen uit de mouwen gestoken en 
worden gezamenlijk klussen aangepakt.
In het Wijkpark willen we die dag de 
bankjes een nieuwe verfbeurt geven en 
willen we nieuwe nestkastjes ophangen 
in de bomen. We zullen bezig zijn tussen 
10.30 uur en 16.00 uur.
Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Geef je op via wilma.kruger@gmail.com 
of telefonisch bij de Aktiegroep: 
010-4361700.

11 maart 
in het 
Wijkpark. 
Doe je mee?

Glasvezel 
in het Oude 
Westen
De afgelopen weken 
hebben de trottoirs open 
gelegen voor graafwerk-
zaamheden. Er zijn kabels 
gelegd voor het glasvezel-
netwerk. Dat was nodig, 
omdat we met z’n allen 
veel meer en veel intensie-
ver internet gebruiken.

Bij veel huizen in onze wijk 
zie je een paar sprietjes 

uit de grond komen. Dat 
zijn de uiteinden van 
het onlangs aangelegde 
netwerk voor glasvezel. De 
trottoirs hebben maar kort 
open gelegen, want de 
aanleg ging best wel snel. 
Het was mogelijk dat de 
kabels niet alleen onder het 
trottoir kwamen, maar ook 
direct je huis in tot in de 
meterkast als je dat wilde. 
Niet iedereen wilde dat en 
daarom steken de uiteinden 
boven de grond, vlak voor 
de drempel.

We vinden het al lang 
gewoon dat we internet 

hebben. Het gebruik van 
internet is de afgelopen 
jaren gegroeid. We surfen 
niet alleen, maar we kijken 
ook tv via internet. Of we 
bellen digitaal waarbij we 
elkaar kunnen zien. Mensen 
gebruiken internet ook om 
spelletjes mee te spelen. 
Voor al dat gebruik moet je 
een goed netwerk van ka-
bels hebben in je wijk. Maar 
de ‘oude’ kabels kunnen 
het onderhand niet meer 
aan en daarom moest er 
glasvezel komen. Want een 
netwerk met glasvezel kan 
veel intensiever gebruik aan 
dan het ‘oude’ netwerk.

Je moet een abonnement 
hebben bij het bedrijf dat 
eigenaar is van de kabel. 
En als je dat hebt, dan moet 
je ook betalen voor wat de 
aanbieders aan program-
ma’s voor je hebben. 

Al met al een flink bedrag: 
op den duur zo’n 600 euro  
per jaar. Best wel wat geld, 
maar dan heb je ook wat. 
Je internet wordt echt snel 
en er zijn weinig storingen 
en je kunt heel makkelijk en 
comfortabel thuis werken 
ermee.


