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Nieuws van de 
instellingen 
in de wijk

• Wmo Radar
• Woonstad Rotterdam
• Gezondheidscentrum  
 St. Mariastraat
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Spreekuur 
Wonen weer 
van start

KALENDER

De Wijkraad Dijkzigt Oude 
Westen begint na wat 
organisatorische rompslomp 
aardig op stoom te komen. Over 
het overleg en gezamenlijke 
actie naar de gemeenteraad 
met de bewoners van het 
Saftlevenhof hebben jullie in de 
vorige buurtkrant kunnen lezen. 
En daarmee is ook duidelijk dat 
de politiek wel jubelt over de 
wijkraden, maar ze nog niet echt 
serieus neemt. Heel aandachtig 
luisteren, maar uiteindelijk een 
besluit nemen waar de bewoners 
niets aan hebben.

Wat ons betreft gaat dat niet 
gelden voor de overlast die ons 
gebied overspoelt. Maandag 
22 augustus was de eerste 

Bericht van de Wijkraad Dijkzigt Oude Westen 
vergadering van de wijkraad na 
de vakantie. Daarvoor was een 
aantal bewoners uitgenodigd 
dat zich de afgelopen weken 
op diverse plekken had gemeld 
met klachten over toenemend 
drankgebruik, agressief gedrag, 
geluidsoverlast, slapers op bankjes 
en in struiken, enzovoorts. 

We hadden nog niet breed 
uitgenodigd omdat we vooral 
een snel beeld wilden krijgen van 
de huidige toestand. Niettemin 
kwam er 25 man opdagen. Dat 
zegt wel iets over de urgentie. 
We hadden er een uurtje voor 
uitgetrokken. Dat is ruim twee 
uur geworden.
Ook de stadsmarinier, Arwin 
Siermans, was aanwezig. De 

bijeenkomst maakte duidelijk 
dat de huidige overlast geen 
makkelijk aan te pakken probleem 
is. Vooral in het Wijkpark en op 
de pleinen is de situatie ernstig. 
Tegenover de soms schrijnende 
verhalen over wat mensen soms, 
of zelfs vaak, moeten meemaken, 
stond het verhaal van de 
stadsmarinier over hoe moeilijk 
het is om een adequate aanpak 
te organiseren. Geld is daarbij 
niet het grootste probleem, 
mankracht wel. Met name de 
politie is zwaar onderbemand. 

Ook de regels waarbinnen je kan 
optreden, zeker als het niet op 
heterdaad is, wat bijna altijd het 
geval is, zijn ontoereikend. Een 
overlastgever die op een bankje 

Maandag 12, 19 en 26 
september 
Spreekuur Energie 
Voor hulp bij het aanvragen van 
de Energietoeslag of vragen over 
uw energiegebruik. 
Elke maandag van 09.30 - 11.00 
uur bij Aktiegroep het Oude 
Westen (Gaffelstraat 1).
Dinsdag 13, 20 en 27 september
Spreekuur Wonen
Voor hulp bij het aangeven 
van woonproblemen bij uw 
verhuurder. 
Elke dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
bij Aktiegroep het Oude Westen 
(Gaffelstraat 1).
Donderdag 22 september 2022
Dialoog-lezing textiel & kleding
Textielspecialist Virpi Heybroek 
geeft een dialoog-lezing over: 
Wat is de Rotterdamse inzet voor 
hergebruik van oude kleding en 
textiel? 
Van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Werkplaats Duurzaam, Aktiegroep 
het Oude Westen (Gaffelstraat 1).
Woensdag 28 september
Doehetzelf-workshop 
Tochtstrips
Leer tochtstrips en tochtbanden 
plaatsen, en bespaar op de 
energierekening. 
In de Werkplaats Duurzaam, bij 
de Aktiegroep het Oude Westen 
(Gaffelstraat 1). 

zit en op dat moment geen 
overlast veroorzaakt kun je niet 
zomaar wegsturen.

Maar de wijkraad gaat niet het 
hoofd in de schoot leggen. We 
gaan samen met de stadsmarinier 
kijken hoe we een beter en steeds 
actueel beeld kunnen krijgen van 
de overlast op de diverse plekken. 
Net zoiets als wat er vroeger 
met “Drugs in Kleur” gebeurde 
waarbij de drugsoverlast 
continue gemonitord werd 
door een samenwerking van 
bewoners, politie en anderen 
zoals Stadstoezicht en Woonstad. 
Als we een beter beeld hebben 
kunnen we ook prioriteiten gaan 
stellen en een gerichte aanpak 
ontwikkelen.
Over hoe dat eruit gaat zien gaan 
we ook zeker met de bewoners in 
overleg. Jullie horen van ons.

Zowel voor bewoners die jaren in 
het Oude Westen wonen als voor 
nieuwkomers. Iedereen kijkt na 
deze rondleidingen anders naar 
de wijk.
Op 10 en 11 september doet 
de Aktiegroep het Oude Westen 
voor de tweede keer mee met 
de Open Monumentendagen 
Rotterdam. Het thema dit jaar is: 
Duurzaamheid. Op beide dagen 
worden er twee rondleidingen 
gegeven door wijkbewoners 
en één presentatie over de 
verduurzaming van het pand zèlf.

De bewonersorganisatie 
Aktiegroep het Oude Westen 
is gevestigd in het voormalig 
zusterhuis (gemeentelijk 
monument) en R.K. Meisjesschool 
gebouwd in 1893. Het Oude 
Westen is een wijk met historische 
panden uit de 19e en 20ste 
eeuw, oude gerenoveerde 
arbeiderswoningen, 1930-bouw 
en nieuwbouwwoningen uit de 
stadsvernieuwingsperiode. De 
wijk is in de zeventiger jaren 
behouden voor sloop door acties 
van bewoners.

Kijk eens omhoog
Alma Brevé, kunsthistorica en 
beeldend kunstenaar, gaat met 
een groepje bewoners en belang-
stellenden door de buurt.

Boven de portieken van de Nieuwe 
Binnenweg hangen prachtige 
tegels met een voorstelling. 
Wat stelt die eigenlijk voor? Een 
programma rond de Nieuwe 
Binnenweg met de tegeltableaus 
van Adriaan van der Plas en de 
speciale nieuw gegoten “ kopjes” 
in de nieuwbouw Bajonetstraat van 
beeldend kunstenaar Machyta.
Groepsgrootte max. 8. 

Wat was goed en wat 
moest gesloopt
Bart Isings, architect en beeldend 
kunstenaar, gaat door de wijk met 
als thema ‘Hoe duurzaam is het 
Oude Westen? Het begin van de 
stadsvernieuwing.’
De route gaat langs gemengde 
bouw, waaronder het voormalig 

weeshuis. Over groene daken 
en straten, bloembakken en 
regentonnen, door binnentuin de 
Bajonet en het circulaire huis.
Groepsgrootte max. 8. 

Presentatie door 
Paul Claessens 
Presentatie over de 
verbouwingsplannen van het 
Gemeentelijk Monument het 
voormalige zusterhuis. Met de 
mogelijkheid om even de Kapel 
te betreden, de enige originele 
ruimte met glas-in - loodramen in 
het gebouw. Hiervoor moet u wel 
goed ter been zijn.
 
Praktische informatie
Beide rondleidingen en de presen-

Virpi Heybroek Pameijer 12,5 jaar!
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tatie zijn op zaterdag 10 
en zondag 11 september.

De rondleidingen zijn van 
12.00 -13.30 u en 
van 14.30 -16.00 u.

De presentatie is van 
13.45- 14.15 u.

Start rondleidingen:
Gaffelstraat 1-3

U hoeft niet te reserveren, 
maar dit is wel aan te raden. 

Voor reserveringen: 
Marilon@aktiegroepoudewesten.nl 
De rondleidingen en presentatie 
zijn gratis. Een donatie wordt 
zeer op prijs gesteld.

Problemen met uw woning? 
En weet u niet hoe u dat aan 
moet geven bij Woonstad 
of wordt het maar niet 
opgelost? 

Kom naar het Spreekuur 
Wonen van Aktiegroep het 
Oude Westen en we gaan 
proberen u verder te helpen.

Elke dinsdag van 09.30 tot 
11.00 bij Aktiegroep het Oude 
Westen (Gaffelstraat 1-3)

Meenemen: 
inloggegevens account 
MijnWoonstad. Heeft u geen 
account? We helpen u verder 
tijdens het spreekuur.

(We zijn nog op zoek naar een 
vrijwilliger die ons wil helpen 
bij het spreekuur! Voor meer 
informatie mail naar info@
aktiegroepoudewesten.nl of bel: 
0104361700)

Leer uw wijk beter kennen!

10+11 september 2022 

Georganiseerd door:

AK TIEGROEP HE T OUDE WESTEN

O P E N  M O N U M E N T E N D A G
10 en 11 SEPTEMBER 12.00 -  16.00 UUR

Met rondleidingen door  de wi jk  vanaf  G a�elstraat  1-3
G a voor  meer  info  naar :

w w w.omdrotterdam.nl  en zoek het  monument  Zusterhuis  
St .  Fransiscus/Akt iegroep Oude Westen
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gewend aan die mix
van culturen. Toen er in Groningen 
Griekse arbeiders naar het dorp 
verhuisden, was dat voor mij heel 
anders. Maar ik heb geleerd, het 
zijn gewoon mensen.’’

Beroofd
Wel geeft Leo aan ook negatieve 
ervaringen in de buurt te hebben 
meegemaakt. ‘’Ik ben een keer 
op straat beroofd en een keer 
overvallen in mijn huis. Ze hadden 
het op mij gemunt, de politie gaf 
aan dat ik maanden geschaduwd 
ben. Ze wachtten me op in huis 
en hebben me in elkaar geslagen. 
Ik ben gelukkig weggekomen 
en heb ergens anders de politie 
ingeschakeld. Ik heb daarna 
slachtofferhulp gehad. Ik ga mijn 
huis niet uit, dat doe ik niet. Wel 
heb ik veel in mijn huis veranderd, 
bijvoorbeeld andere kleuren op 
de muren om een andere sfeer te 
creëren na dit voorval. Ik ben wel 
voorzichtig maar niet bang.’’

Groeten op straat
Over het algemeen woont Leo erg 
fijn in het Oude Westen. ‘’Ik woon 
er met heel veel plezier, ik heb 
fijne buren. Wordt er een barbecue 
gehouden door Turkse buren, en 
word ik uitgenodigd, nou dan doe 
ik dat. Het groeten op straat is nu 
wel minder dan vroeger. Vroeger 
ging ik weleens bij de buurvrouw 
eten of koffie drinken. Dan bonkte 
ze met een stok, dan wist ik dat het 
eten klaar was. Tegenwoordig heeft 
iedereen het druk, iedereen werkt. 

Drag
Vroeger was dat nog travestiet, nu 
heet dat drag. Ik vond dat wel heel 
grappig. Nu is dat klaar, het is tijd 
voor andere dingen. Ik werk nu een 
dag per week bij de Kleine Witte 
(aan de Kruiskade). Achter de bar 
kan ik ook optreden, dus ik mis die 
tijd van drag niet heel erg. Nu doe 
ik dat ook nog wel eens, is voor 
mensen ook leuk.’’

Stripper
Inmiddels woont hij 50 jaar in 
Rotterdam, maar hij komt uit 
Noord-Groningen. ‘’Ik ben geboren 
in Groningen, maar ben daar 
weggelopen toen ik 17 jaar was. 
Mijn ouders hadden geen goed 
huwelijk. Ik ben naar Amsterdam 
gegaan met maar een tientje op 
zak. Ik ben daar stripper geweest en 
heb er veel geld mee verdiend. Een 
tijdje woonde ik op een woonboot. 
Via via ben ik in Rotterdam terecht 
gekomen. 

Begrip voor culturen
In eerste instantie in de Van 
Speykstraat, daar woonde je met 
z’n vieren op een trap, dat kenden 
we in Groningen niet. Inmiddels 
woon ik bij de Bloemstraat. Het 
bevalt me heel goed hier. Het is 
nu wel iets moeilijker dan vroeger 
door de verschillende mensen die 
er wonen, maar je moet begrip 
opbrengen voor verschillende 
culturen. Cafe de Kleine Witte 
is een ontmoetingsplek voor 
verschillende culturen. Ik vind 
het leuk om nieuwe mensen te 
ontmoeten. Ik sta daar open voor. 
Ik help graag mensen, ook mensen 
die in geestelijke nood zitten. Daar 
kan ik goede gesprekken mee 
voeren. Mensen komen dan weer 
terug naar het café.’’

Eten 
‘’De Kruiskade is een van mijn 
favoriete plekken. Vroeger stond 
er een kerk en waren er 35 
kroegen.  Ik heb de Kruiskade 
zien veranderen. Ik heb de eerste 
Surinaamse toko’s zien opkomen. 
Het eerste Tropisch huis. Ik heb 
veel interesse in eten. In deze straat 
komen culturen samen, dat vind ik 
prachtig. Mijn moeder is Hagenees, 
die had in haar tijd al veel Chinezen 
de stad in zien komen. Ze was 

Leo is een echte alleskunner. 
Hij heeft veel variatie gehad in 
zijn werk en heeft enorm veel 
interesses. ‘’Ik ben begonnen 
als kapper. Daar was ik goed 
in, ik werkte veel bij de Doelen. 
Daarna ben ik gaan varen als 
kapper. Nadat ik van de vaart ben 
afgekomen, werd ik gevraagd om 
in een disco te gaan werken. Dat 
heb ik een aantal jaar gedaan, als 
DJ, zaalkelner en drag queen.  

Kok
Daarnaast ben ik ook lang kok 
geweest bij de musicals van Joop 
van den Ende. En ik heb ook nog in 
de verpleging gewerkt. Het komt 
gewoon op mijn pad en dan ga 
ik dat doen. Ik ben in veel dingen 
geïnteresseerd: schilderen, zingen, 
dansen. Ook het maken van 
portretten, antieke bloempotten 
restaureren, lezen, fietsen. Dat 
kenmerkt mij wel, overal in 
geïnteresseerd zijn, als kind al. 

Playback-show
In mijn carrière heb ik veel gewerkt 
als entertainer. Op een gegeven 
moment ben ik terecht gekomen 
bij Henny Huisman, bij de eerste 
playback show. Vanaf dat moment 
ben ik meer de entertainment 
kant op gegaan. Soms had ik drie 
optredens op een avond. Vooral 
strippen. Ik kwam op als vrouw 
en ging strippen. Dan werd het 
duidelijk dat ik een man was. 
Mensen waren dan verbaasd, dat 
vind ik leuk. Ik heb veel aanzoeken 
gehad van mannen die niet 
doorhadden dat ik een man was. 

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
Wijkraad Dijkzigt/
Oude Westen. 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    010 2292 856
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

 Leo Kooistra

OPINIE
COLUMN

Man man... wat een 
kruid, onkruid 
Zo, heerlijk van het mooie weer ge-
noten? Nou ik wel, lekker in Hoek van 
Holland geweest, niet al te ver maar wel 
heerlijk. Door het aanhoudende mooie 
weer heeft het groen tussen de tegels 
ook meer zin gekregen om er tussen 
uit te komen. Inderdaad, ONKRUID!! Ik 
weet niet hoe het bij u in uw straat of 
omgeving is, de gekste stengels komen 
tevoorschijn. Eerlijk is eerlijk, ook wel 
eens mooi onkruid. Bij ons in het straatje 
zie je het ook gebeuren. Wij hebben drie 
mooie grote plantenbakken waar lage 
grondgroeiers enorm hun best doen 
om de collega’s onkruidgroeiers te lijf te 
gaan. Want zo gaat het in de planten-
wereld. Er wordt laaggroeiend geplant 
om de nog lagere groeiers te lijf te gaan. 
Dat wil niet zeggen dat deze nog lagere 
groeiers zich laten inpakken door hun 
iets hogere groeiende groeiers. Hardnek-
kige dingen.
 
Azijn met water zeggen ze is een middel 
om ze te bestrijden. In deze tijd van 
verantwoord tuinieren en zo moet 
je niet met hardnekkig materiaal aan 

komen, en terecht. Schadelijk voor 
mens en dier, dat moet je niet hebben. 
Waar zijn de onkruidverdelgers/-
verwijderaars van de gemeente 
gebleven? De plantsoenendienst. 
Waarschijnlijk wegbezuinigd, denk 
ik. Wat wij wel eens doen bij ons in 
de straatjes is dat wij middels onze 
wowtjes, de tegoedbonnen die 
Woonstad uit geeft om iets mee te 
doen in je buurt, de Pameijer stichting 
te bellen. Die hebben ook tuinmannen 
lopen die onkruid weghalen. Doen 
ze op een fantastische manier. Netjes 
en goed. Je ziet ook straatjes waar de 
bewoners zelf alles netjes bijhouden en 
waar je geen onkruid ziet. Er is altijd wel 
iemand in een straatje die zich daar om 
bekommert, ook fijn.
 
Toch verlang ik naar de gemeente-
tuinmannen die op regelmatige 
basis het groen tussen onze tegels 
verwijderden en het overige groen 
netjes hielden. Je zou zeggen er lopen 
zat mensen die het leuk vinden om 
te tuinieren en om de boel mooi te 
houden. Toch?
 
Gemeente plantsoenendienst, doe hier 
iets mee!

Met groene groet, GvdW

De digitale overheid

In buurtkrant “Oude Westen” 
van juli/augustus 2022 
stond op de voorpagina 
een uitgebreid artikel over 
de onbereikbaarheid van de 
overheid door arme ouderen.
ik wil bezwaar maken tegen 
“arme ouderen”. Zeg maar 
gewoon “armen”. Naast een 
internetverbinding heb je 
ook apparatuur nodig die het 
nog doet. Het verdienmodel 
van veel fabrikanten is er op 
gericht dat na een aantal 
jaren de apparaten het 
begeven of programma’s niet 
meer ondersteund worden 
zodat er nieuwe producten 
moeten aangeschaft worden 
(0.K. Nokia uitgezonderd). 
En digitale apparatuur is niet 
bepaald goedkoop.

Waar het artikel in de 
buurtkrant niet op wees is 

dat je de overheid nog steeds 
telefonisch kan contacteren 
voor energietoeslag en 
andere zaken. Het enige dat 
de overheidsinstantie dan 
van je vraagt is je BSN en/of 
je postcode en huisnummer. 
Zo krijg je van de gemeente 
(14010) je aanvraagformulier 
voor de energietoeslag 
gratis thuis gestuurd met 
retourenvelop. Geen gedoe 
dus met verlopen DIgID. Je 
hebt geen DIgID nodig. 

Het valt mij wel op dat 
ondanks dat ik er mensen op 
wijs dat ze niet afhankelijk 
zijn van het internet, men 
tóch zijn uiterste best doet 
om contact met de overheid 
digitaal te regelen. Er wordt 
veel tijd gestoken in het 
vinden van familie, vrienden, 
bekenden die iets digitaal 
kunnen regelen en dat vind ik 
raar. Wat mij ook bevreemd is 
dat de “digitale hulptroepen” 
mensen er niet op wijzen 

dat de overheid nog steeds 
telefonisch bereikbaar is!

Reactie van de redactie
Allereerst zijn we blij met de 
inzending van twee brieven 
van de anonieme schrijver, 
waarvan we er één plaatsen. 
Daar is deze rubriek Opinie 
voor bedoeld. Dus mensen 
reageer op onze artikelen!
Het bewuste artikel is 
geschreven door één 
van de medewerkers van 
het spreekuur aanvraag 
energietoeslag. Het spreekuur 
is opgezet om mensen met 
een smalle beurs, in dit geval 
ouderen met enkel AOW en/
of een klein pensioen, de 

€800,- te laten ontvangen. 
Bij aanvang is er gekeken 
naar de richtlijnen van de 
gemeente, pas later waren 
er andere mogelijkheden 
bekend zoals het telefonisch 
aanvragen. 

Maar de buren 
kijken online of 
ik nog leef. Dan 
krijg ik een berichtje 
‘ben je er nog?’ 
Ze kijken op social media. Is best 
wel handig, fijn dat ze dat doen. 

Alles is online. Ik kan appen en wat 
opzoeken, maar heb het een beetje 
afgehouden. Ik ben niet meer één 
van de jongsten, die borden op 
stations bijvoorbeeld, die hebben 
ze niet meer. Je moet alles online 
opzoeken.’’

Boek
Eind dit jaar komt er een boek 
uit met zijn levensverhaal: Leo, 
the making of. Het gaat over zijn 
carrière als entertainer. Maar ook 
andere onderdelen uit zijn leven 
komen er in terug. ‘’Mijn werk in 
binnen- en buitenland. Het wordt 
uitgegeven in Zuid-Amerika en 
in Nederland. De schrijver is een 
Argentijn. Dit kwam tot stand toen 
ik in het café aan het werk was. 
Die man zat aan tafel te schrijven. 
Ik schreef zelf ook, maar het leek 
nergens op. Dus ik stapte op hem 
af en vroeg wat hij schreef. Ik gaf 
aan dat ik zelf aan het schrijven 
was en vroeg hem om mijn verhaal 
op te schrijven. We hebben een 
proefinterview gehad en toen is 
hij er mee aan de slag gegaan. 
Ook vrienden en kennissen zijn 
geïnterviewd. Dus dat is erg leuk.’’
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  De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen  (113)

Onderweg naar de Breitner- 
en Ochterveltstraat voor het 
onderzoek naar ornamentiek, 
stuiten we op de hoek van de 
Mathenesserlaan/Breitnerstraat 
onverwachts op twee recent 
geplaatste bronzen beelden van 
een mannetje en een hond. We 
stonden paf, daar konden we 
niet omheen. In feite is het een 
alledaags straatbeeld, een man 
met een hond, maar deze figuren 
zien er niet bepaald alledaags 
uit. Het lijken eerder omhulsels 
die doen denken aan een 
maliënkolder, harnas of pantser. 

De titel Armour bevestigd dit 
idee: ‘armour’ kan je vertalen 
als harnas, of wapenrusting. 
Het harnas van deze figuren 
is zichtbaar leeg, het is slechts 
omhulsel of buitenkant. Omdat 
het harnas ‘all over’ is en alle 
verbindingen spijkervast zijn 
bevestigd, maken de beelden 
een sinistere indruk. Ook ziet 
het er een beetje benauwd uit: 
opgesloten in een harnas waaruit 
je je niet kan bevrijden? De 
beelden zijn gemaakt door de 
beeldhouwer Hans van der Ham 
(1960) en maken deel uit van 

een eerdere periode uit zijn oeuvre. 
Bij de totstandkoming hiervan 
spelen archetypische verhaalfiguren 
een belangrijke rol. Eén ding is 
zeker: de beelden prikkelen op een 
indringende manier de fantasie. Ga 
kijken is het advies, en ditmaal niet 
omhoog! 
Zoals gezegd was het eigenlijke doel 
de Breitner- en Ochterveltstraat, om 
de decoratie en ornamentiek van 
de woningbouw te inventariseren. 
De stijlvolle woningbouw in 
de Breitnerstraat is opgeleverd 
in 1937. De architect van het 
complex was W. Th. H. Ten Bosch, 

Omhoog kijken (34)

hij werkte samen met ir. E. H. 
A. Kraaijvanger. De eenvoudige 
decoratie van de gevels bestaat 
uit twee details: geglazuurde 
siertegels in parelmoerglans en een 
smeedijzeren hekje dat consequent 
de verbinding vormt tussen twee 
panden. In de Ochterveltstraat 
zien we op nrs. 21 t/m 29 de laat 
19e-eeuwse woningbouw, met op 
nr. 23ab een cartouche met het 
jaartal 1896. Daarnaast heeft dit 
pand drie geestige gevelkopjes 
van een uitbundig lachende faun, 
en nog een aantal leeuwen. Dat 

leeuwen zo regelmatig terugkeren 
in de ornamentiek heeft te maken 
met de symbolische betekenis van 
een leeuw, zoals dapperheid en 
overwonnen kracht. Ook verderop 
in de straat komen we leeuwen 
tegen en soms, zoals op nr. 37abc, 
een variant op een faun. Deze faun 
is opgebouwd als bladmasker maar 
wel met grote oren én horens en 
op z’n kop. Verder zien we hier 
dezelfde eenvoudige ornamenten, 
zoals diverse gevelkopjes die hier 
al eerder zijn besproken. Wordt 
vervolgd.
Alma Brevé 

Hollandse middag met Aad en Ien

BBQ met kok Frank

Kaapverdische middag met Lena en Toy

Spaanse middag met Duo Delmar

Surinaamse middag met Louis Windzak

Caribische middag met Maral en Daan

Veel activiteiten in de wijk deze mooie zomer
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Sportschool KhalidsGym heeft 
het Keurmerk Vechtsport-
autoriteit ontvangen. 
De gym van Khalid Chennouf 
verzorgt thaibokslessen voor 
jongeren en volwassenen. 
Van onervaren beginners tot 
topsporters. De sportschool 
voldoet aan alle eisen van de 
Nederlandse Vechtsportautoriteit 
op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en gedragsregels. 
De timing van het keurmerk 
komt goed uit want er worden 
in september wedstrijden op 
wereldniveau gespeeld die 
zonder het keurmerk niet in deze 
gym konden plaatsvinden.

Wmo Radar
Door jongeren door middel 
van sport te helpen bij het 
ontwikkelen van hun talenten en 
mentaal weerbaarder te maken 

en Sport en sportkoepel 
NOC*NSF. Het keurmerk 
geeft de gemeente zicht 
op de kwaliteit van 
vechtsportscholen. Zo kan men 
de samenwerking opzoeken 
met deze sportscholen. Op 
den duur zullen gemeenten 
alleen doorverwijzen naar 
erkende  keurmerkhouders.
Van dromende kinderen tot 
wereldkampioenen

Nu KhallidsGym officieel 
erkend is, staan de 
gevechten van drie mannen 
-die opgegroeid zijn bij 
KhalidsGym- hier in september 
gepland. Rolmodellen waar 
het Oude Westen trots op mag 
zijn! 

Voor de liefhebbers zijn de 
wedstrijden zelfs op televisie 
te volgen:
Mohamed Touchassie - Enfusion 
titelverdediging wereldkampioen 
welterweight (24 september te 
zien via viaplay)
Younes Smaili - Enfusion 
titelwedstrijd wereldtitel 
lightweight  (24 september te 
zien via viaplay)
Muhammed Balli - A klasse Glory 
ranking wedstrijd (17 september 
te zien via videoland)

Keurmerk 
Vechtsport-autoriteit 
voor KhalidsGym

Vrijdag 30 september 18.00-22.00 uurSocial Friday

Mantelfoon nodigt je 
uit voor de MATZER 
theatervoorstelling:
Je kunt me gerust een 
geheim vertellen (Morgen 
ben ik het toch weer 
vergeten)

WANNEER: Woensdag 28 
september om 19.30 uur
LOCATIE: 
Bibliotheektheater, Centrale 
Bibliotheek, Hoogstraat 110, 
Rotterdam
KAARTJES: 
Meld je aan via: www.
mantelfoon.nl/aanmelden of 
010-2614166 

Een positief verhaal 
over dementie
Met Je kunt me gerust 
een geheim vertellen gaat 
theatermaker Madeleine Matzer 
op zoek naar antwoorden 
op de vele vragen die er 
bestaan over het omgaan met 
dementie. Een voorstelling 
voor theaterliefhebbers, 
mantelzorgers, zorgprofessionals 
en iedereen die ooit met 
dementie in aanraking kan 
komen. Actrice Juul Vrijdag 
speelt zowel de rol van de 
moeder met dementie als 
die van de zoekende dochter 
en wordt daarbij muzikaal 
bijgestaan door Helge Slikker.

De voorstelling, die niet geschikt 
is voor wie zelf dementie heeft, 
wordt kosteloos aangeboden 
door de gemeente. Het 
doel is om zoveel mogelijk 
Rotterdammers te bereiken die 
met het doolhof van dementie te 
maken hebben.

SOCIAL FRIDAY: 
VRIJDAGAVOND 30 SEPTEMBER 
18.00-22.00 UUR
GAFFELSTRAAT 63A
 
JOIN US ROTTERDAM
 
Met je vrienden op vakantie 
gaan of je verjaardag vieren. Het 
lijkt zo vanzelfsprekend maar dat 
is het niet voor iedereen. Je ziet 
jongeren vooral in groepjes naar 
school fietsen of rondhangen 
op het trapveldje. Maar 8% van 
de jongeren in Nederland is 
eenzaam. Ze hebben een duwtje 
in de rug nodig op sociaal vlak. 
Dat is precies wat Social Friday 
biedt aan iedereen tussen de 
12 en 25 jaar: een avond met 
andere jongeren die óók dat 
zetje nodig hebben. Op vrijdag 

30 september organiseert Join Us 
Rotterdam een event voor deze 
jongeren; laagdrempelig, positief 
en motiverend. 
 
Op deze avond kun je ook kennis 
maken met wat Join Us nog meer 
voor je kan betekenen. Jongeren 
in Rotterdam kunnen zich 
aansluiten bij groepen die eens 
in de 2 weken bij elkaar komen. 
Er is een groep van 12 – 18 jaar 
en één van 18 – 25 jaar.

PROGRAMMA:
18.00 LEUK ALS JE MEE-EET! 
Op de Social Friday van 
Rotterdam eten we samen 
We houden rekening met 
dieetwensen dus er is voor 
iedereen wat wils. Je mag ook 
daarna komen.

‘See how they run’ is een 
komische detective over een 
wanhopige filmproducent 
uit Hollywood die van een 
populair toneelstuk een 
film wil maken. Tijdens de 
productie worden de leden 
één voor één vermoord. De 
politie staat voor een raadsel 
en de zaak wordt onderzocht 

Buurtkamer ‘De Kip’ op 
dinsdag en nu ook op vrijdag
In ‘Huis van de Wijk de Kip’ 
wordt wekelijks op dinsdag 
en vrijdag een dag voor 
zelfstandig wonende ouderen 
georganiseerd.  De Buurtkamer 
is voor ouderen die nog niet 
toe zijn aan geïndiceerde zorg 
of dagbesteding, maar wel 
graag andere mensen willen 
ontmoeten en aan activiteiten 

PLAYgrounds010 is een project 
van wmo radar. Wekelijks 
organiseren we activiteiten in 
het huis van de wijk of op het 
plein voor kinderen, ouders en 
verzorgers.
Bij PLAYgrounds010 spelen de 
volwassenen een actieve rol. 
De kinder- en tienerwerker 
nodigt ouders, verzorgers en 
buurtbewoners uit om mee 
te doen aan de activiteiten, 
ze te ondersteunen of zelf 

De startdatum is nog niet 
bekend maar in het najaar 
gaat de wekelijkse training 
van de SKVR ‘Bakkie, Beppen 
en Bewegen op de stoel’ 
(BBB) weer van start in de 
Nieuwe Gaffel. U kunt een 
gratis proefles nemen of 
een strippenkaart van €11,-  
kopen voor 5 keer. 

Wilt u meer info of meedoen? 
Neem contact op met:
Cindy Vos, seniorencoach 
WMO Radar Oude Westen:  

draagt WMO Radar bij aan een 
betere toekomst. De jeugd die 
het lesgeld niet kan betalen 
wordt geholpen door Sportfonds 
Rotterdam. 
Ook volwassenen worden vanuit 
de gemeente doorverwezen naar 
KhalidsGym. 
Samen met de professionals 
van de gym werken zij aan een 
betere gezondheid en leefstijl. 

Keurmerk 
Vechtsportautoriteit
De Nederlandse 
Vechtsportautoriteit is de 
toezichthoudende organisatie 
voor kickboksen, thaiboksen 
en mixed martial arts (mma) 
in Nederland. Hierin wordt 
samengewerkt met de 
vechtsportbonden en overheden, 
met steun van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn 

See how they run

Beweeg mee op 
een stoel

door de levensmoede  
rechercheur Stoppard met de 
hulp van beginneling Constable 
Stalker
Voor wie? 
Bewoners Rotterdam centrum
Wanneer?
woensdag 21 september
Tijd?
10.15 uur aanwezig, aanvang 
film 10.30 uur
Waar?
Pathé Schouwburgplein
Kosten? €5,00

Opgeven bij Esther de Jong: 
e.dejong@wmoradar.nl 
06-22229542

c.vos@wmoradar.nl of via 
06-53507350
Met dank aan de Gemeente 
Rotterdam en Opzoomer Mee.

willen meedoen. Wilt u 
deelnemen aan de Buurtkamer? 
We bespreken graag met u of dit 
iets voor u is. Voor informatie of 
aanmelden:  
Ineke van Tuijl T: 06 11 88 79 74 
E: ivtuijl@wmoradar.nl 
Mieke Melis T: 06 11 38 41 40 
E: mmelis@wmoradar.nl  

Vrijwilligers voor de 
Buurtkamer
We zoeken vrijwilligers die 
genegenheid hebben voor 
ouderen en willen helpen bij het 
verzorgen van de lunch en/of bij 
het ondersteunen van spelletjes 
of andere creatieve activiteiten. 
Als u hier belangstelling voor 
heeft kunt contact met Ineke van 
Tuijl opnemen. 

19.30 GAMES & ESCAPE 
ROOM
Vanaf 19.30 starten we met 
verschillende online en offline 
spellen in het Huis van de Wijk 
‘de Nieuwe Gaffel’.

Voor vragen kan je terecht bij 
Rob: 06-57078383 robdewit@
wmoradar.nl 
Aanmelden kan via 
onderstaande link 
WWW.SOCIALFRIDAY.NL/
LOCATIES/ROTTERDAM 
Tot dan!

een activiteit te organiseren. 
Waar nodig kan de kinder- en 
tienerwerker ook helpen met 
opvoedvraagstukken.
Samen met verschillende lokale 
partijen zorgen we voor een 
uitgebreid aanbod. Zo maken 
kinderen kennis met manieren 
van beweging, vormen van 
kunst en cultuur en ontdekken 
ze alle mogelijkheden in de 
wijk.
 
Activiteitenprogramma van 
5 september tot en met 22 
oktober 
 
In de Gaffel, Oude Westen: 
PLAYgrounds010 
Maandag: 14.45 – 16.00 uur 
met Aaron

Dinsdag: 14.45 – 16.00 uur 
met Laura

Woensdag: 13.45 – 15.00 uur 
met Aaron (binnenkort als 
theaterclub)

Donderdag: 14.45 – 16.00 
met Laura

Koken met kinderen
Woensdag: 12.30 – 13.45 uur 
met Betty

Meidengroep
16.00 uur met Salima en Laura
 
In de Kip, Stadsdriehoek
PLAYgrounds010 
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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

A

                        

letta Moorlag woonde pas drie dagen in 
de Gaffelstraat toen er een bijeenkomst 

was over meer groen in de buurt. Ook het 
vervangen van het versleten dak op het gebouw 

waar ze woont kwam ter sprake. Ik vroeg: “Hoezo 
alleen vervangen? Waarom niet gelijk vergroenen?” 
Het was de start van een complex en langdurig proces 
met een goede afloop. Want de groene daken, die 
zijn er, vier jaar na het eerste initiatief van bewoners. 
Er wroeten inmiddels vogels in de plantjes op de 
daken in de Gaffelstraat, op zoek naar voedsel. 
Twee initiatiefnemers van het eerste uur en twee 
medewerkers van Woonstad Rotterdam vertellen 
samen wat ze leerden en hoe verenigingen van 
eigenaren (VvE’s) verduurzaming kunnen aanpakken.

Koelere wijk
Aletta Moorlag was niet de enige bewoner die liever een 
dak met planten wilde dan eentje met alleen een nieuwe 
laag bitumen. Wolbert van Dijk, uit een ander deel van de 
Gaffelstraat, stelde precies dezelfde vraag. “De buitenruimte 
is van steen, de huizen zijn van steen, de daken 
geteerd. Hittestress is hier in de zomer echt 
wel een ding, zowel in de huizen als 
op straat. Ik wilde ook regenwater 
opvangen, zodat het riool niet 
overbelast raakt bij regenbuien 
en het dak koeler blijft. 
Meer biodiversiteit was het 
argument van een paar 
andere bewoners. Hoe dan 
ook is het zinnig om een 
dak dubbel te gebruiken in 
een dichtbevolkt gebied”, 
zegt Wolbert. In mei 2017 
ontkiemde het bewonersinitiatief 

op de grote buurtbijeenkomst waar Aletta haar vraag stelde. 
Buurtbewoners startten werkgroepen voor verduurzaming. 
Eén werkgroep maakte zich sterk voor vergroening van de 
daken waarvan de dakbedekking vervangen moest worden, 
met Wolbert in de voorhoede.

Langs de deuren
Wolbert en Aletta gingen de deuren langs om hun buren een 
voor een te overtuigen. Per woning hadden ze uitgerekend 
wat het de bewoners zou opleveren. “Een spontaan plan, bij 
iedereen aanbellen. Ik ben daar een beetje onbenullig aan 
begonnen. Want 120 woningen is best veel”, lacht Aletta. Ook 
Woonstad Rotterdam stond bereidwillig tegenover dit nieuwe 
initiatief. Uiteindelijk was een dikke meerderheid voor. Tijdens 
een VvE-vergadering werd het plan goedgekeurd. “Particuliere 
eigenaren voor, Woonstad Rotterdam voor. We waren euforisch. 
Nu zouden we gaan knallen”, vertelt Wolbert. Maar er moesten 
nog wel wat problemen overwonnen worden.

Een half voetbalveld groen dak
Ondanks alle hobbels zijn alle partijen ervoor gegaan, 
wat een prachtig resultaat heeft opgeleverd. Twee 

appartementencomplexen in het Oude Westen, met 60 
huurwoningen van Woonstad Rotterdam en 120 

koopappartementen van particuliere eigenaren 
hebben nu een groen dak. Het dak is geïsoleerd 

en beplant, waardoor het water bergt en 
zorgt voor verkoeling. Op ongeveer 3.000 
m2 dak (een half voetbalveld) groeien vijf 
soorten sedum in verschillende kleuren met 
uiteenlopende bloeitijdstippen, waardoor 
het dak ook nog eens aantrekkelijk is 
voor vogels en insecten. Hier kunnen alle 
betrokkenen trots op zijn.

De groene daken van de Gaffelstraat
(door Corianne Roza)

Bij Woonstad is Remco 
Haneveld de nieuwe 
projectleider die zich 
bezighoudt met de contacten 
in wijken waarin de corporatie 
woningen verhuurt. Niels van 
Ham heeft een andere functie 
gekregen. 
In een latere editie van 
de Buurtkrant komt een 
kennismakingsgesprek met 
Remco.

Wolbert van Dijk

Aletta Moorlag

i n g e z o n d e n  s t u k
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Herfst/winteractiviteiten
Wij hebben weer een heleboel groene  buurtactiviteiten op de 
planning staan. Houd de buurtkrant in de gaten want deze 
activiteiten zullen aangekondigd worden;
• Oktober:  bloembollenactie
• November: workshop  planten scheuren/splitsen/vermeerderen
• Januari: workshop composteren/bokashi
• Maart: workshop  durven snoeien

Groen bezoek hoek 
Hoe vaak kan ik snoeien? Welke groente kan ik op mijn balkon 
laten groeien? Wanneer kan ik bollen planten? Kom naar de 
Groen bezoek hoek bij de Werkplaats Duurzaam met al je 
vragen over groen. Zet je vragen op het bord want elke laatste 
vrijdag van de maand beantwoorden wij je vragen. 
Kom 30 september langs tussen 10:00 en 11:00 uur bij de 
Aktiegroep Oude Westen, Gaffelstraat 1-3. Of kom lekker 
snuffelen in de groen tijdschriften en boeken die wij speciaal 
voor dit seizoen hebben geselecteerd.

Plantactie Gouvernestraat
De  renovatie-steigers  in de Gouvernestraat zijn weg, dus tijd 
voor fleur en kleur op straat! Bewoners zijn in actie gekomen 
voor meer groen, en op vrijdag 29 juli hebben we samen de 
bloembakken in de Gouvernestraat  aangepakt. Door alle 
nieuwe vaste planten kunnen we nu lang genieten van 
allerlei mooie kleuren in de straat.

28 september: Doe-het-zelfworkshop  
In de winter verbruiken we het 
meeste gas en stroom. En dat kost 
extra veel geld nu met de hoge 
energieprijzen. Dus het is belangrijk 
om je nu al voor te bereiden op de 
winter!
Wat kan je doen? Minder gas en 
stroom gebruiken is een goed 
idee. De tocht in huis kost extra 
verwarming en gas. Dus minder 

tocht scheelt, en is ook nog fijner 
wonen. Tocht komt vaak langs 
ramen en deuren naar binnen. 
Tochtstrips en tochtbanden helpen 
daar tegen. Maar hoe breng je die 
goed aan?
Kom naar de doe-het-zelfworkshop 
tochtstrips & tochtbanden! 
Op woensdag 28 september in 
de Werkplaats Duurzaam bij de 

Aktiegroep Oude Westen. 
De Energiecoaches van het Oude 
Westen leren je dan hoe je zelf de 
tocht aan kan pakken.

Mee doen? Meld je aan bij 
Yos door even langs te komen bij de 
Aktiegroep, of te bellen 
(010-4361700) of te mailen (yos@
aktiegroepoudewesten.nl). Tijdstip 
van de workshop bij aanmelding en 
binnenkort op de website.

Dinsdag 30 augustus, om kwart over 10 werden de eerste happen uit de 
muurschildering op de kop van Odeon genomen. De start van de sloop van de 
huizen boven Odeon is begonnen.

Het kabinet heeft besloten 
de energietoeslag te verho-
gen van €800 naar €1.300. 
Als u de energietoeslag van 
€ 800 al heeft ontvangen, 
dan hoeft u nu niets te 
doen. U krijgt het extra be-
drag van €500 automatisch 
uitgekeerd. Heeft u nog 
geen energietoeslag aange-

vraagd? Dan kunt u dit nog 
tot en met 31 december 
doen. U ontvangt dan eerst 
€800, de extra €500 ont-
vangt u later. 
Op dit moment weten we 
nog niet in welke maand de 
energietoeslag wordt ver-
hoogd naar €1.300.

Uitnodiging 

Donderdag 15 september 2022
18.00 uur – 21.00 uur inclusief een kom soep 

Al enige tijd zijn enkele bewoners in de wijk actief als energiecoach. 
Zij geven buurtgenoten tips over hoe te besparen op de 
energierekening. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee. En 
zeker met de stijgende energieprijzen is het een goed idee om je voor 
te bereiden op de winter. Op donderdag 15 september vertellen enkele 
energiecoaches over hun motivatie en inzet. We nemen de tijd om met 
elkaar in gesprek te gaan over energie besparen. 
We delen de beste tips.
 

 

Een oud kantoor bij de Aktiegroep het Oude Westen is door buurtbewoners 
omgebouwd tot de Werkplaats Duurzaam. Dit is een ruimte waar mensen samen 
(kunnen) werken aan het sociaal verduurzamen van wijk en stad. Er is van alles 
mogelijk: van knutselen met oud plastic, elkaar helpen om te besparen op de 
energierekening tot het bijwonen en organiseren van lezingen van experts. Wil je 
zelf iets organiseren? Laat het ons weten. 

Je kunt je opgeven door langs te lopen bij de Aktiegroep, 
te bellen (010 436 1700) of te mailen met yos@aktiegroepoudewesten.nl. 
Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met Yos. 

Deze avond over energie besparen is een 

samenwerking tussen de Werkplaats 

Duurzaam en Verhalenhuis 

Belvédère en is mede mogelijk gemaakt 

dankzij steun van CityLAB010.

Wanneer: 
donderdag 15 september
Waar: Werkplaats Duurzaam, 
Aktiegroep het Oude Westen, 
Gaffelstraat 1-3
Hoe laat: 18.00 - 21.00 uur.
We starten met het samen eten 
van een maaltijdsoep  

Persoonlijke lessen 
van bewoners 
als energiecoach 

Kom 
je

 ook?

Extra energietoeslag
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Wie maakt fouten?Pareltje van de wijk

“Ik heb toch niets fout gedaan” 
zegt ze. En ze geeft mij de 
eindafrekening van haar 
energiebedrijf. Het bedrag dat ze bij 
moet betalen is veel te hoog. Maar 
als we het verbruik vergelijken met 
voorgaande jaren, heeft ze niets 
fout gedaan.

“Ik heb toch niets fout gedaan” 
zegt hij en vraagt zich af waarom 
hij toeslag uit 2016 nog terug 

moet betalen. We kijken naar zijn 
formulieren en zien dat hij geen 
fouten heeft gemaakt; ze zijn goed 
ingevuld. En eerlijk gezegd vindt hij 
dat de belastingdienst wel iets fout 
heeft gedaan: “5 jaar wachten en 
dan pas zeggen dat ik een fout heb 
gemaakt, kom nou …”

“Ik heb toch niets fout gedaan” zegt 
de jonge buurjongen die een man 
heeft geslagen omdat die man zijn 

zusje lastig viel. “Ik mag mijn zusje 
toch verdedigen? Ik kan dat toch niet 
laten gaan”.
Dat is een lastige vraag, vooral omdat 
de betreffende man in het ziekenhuis 
ligt. Zijn eigen schuld natuurlijk, 
maar de broer moet voor de rechter 
komen.

“Ik heb toch niets fout gedaan” 
zegt de vrouw die (bijna) elke dag 
eten kookt voor haar buurman, en 
daar een kleine vergoeding voor 

krijgt. Buren en vrienden vinden 
dat ze geen geld mag vragen, een 
vriendendienst is een vriendendienst. 
“Maar boodschappen zijn duur, en hij 
wil best meebetalen, dan doe ik toch 
niets fout?”

Pfff. Wat is goed en wat is fout. Wat 
zijn je eigen keuzes en wat overkomt 
je of wordt jou aangedaan. Waarom 
zouden we oordelen over “fout” 
gedrag van anderen als we het zelf 
soms zo moeilijk vinden om goede 
keuzes te maken. Bijna elke dag denk 
ik wel een keer: “Dat kun je toch 

niet maken!”, maar ik weet niet 
altijd zo goed of dat komt omdat 
ik het anders zou doen en of 
omdat er echt iets fout gaat. Ik 
bedenk dat het maar het beste 
is als ik er niet teveel van vind, 
en probeer zo goed mogelijk te 
leven. En het energiebedrijf en de 
belastingdienst uit de verhaaltjes 
hierboven krijgen de zoveelste 
protestbrief. En hoewel het weinig 
zal helpen vind ik dat best goed.

Katinka

OMI | Ossip van 
Duivenbode 
Sinds mei 2019 is OMI in de 
Schietbaanstraat 21 gevestigd. 
De Aktiegroep heeft al meerdere 
keren met OMI samengewerkt, 
tijd om eens in de buurtkrant te 
vermelden wat OMI is. 

“Er zijn soms bewoners die vragen: 
Zijn jullie nog niet klaar met 
verbouwen?” Aan het woord is Pieter 
Kuster, die dit “bureau” samen met 
Emine en Ossip runt. “OMI staat voor 
Office for Metropolitan Information, 
met als ondertitel Stories about 
Architecture (verhalen 
over architectuur). 
We organiseren 
tentoonstellingen 
en activiteiten over 
architectuur en stads-
cultuur. Iedere keer 
proberen we onze 
ruimte daar op aan te 
passen. Vandaar telkens 
die “verbouwing”. Het 
is heel wisselend wat 
we doen, de ene keer 
architectuurfotografie, dan weer 
over platenhoezen met de stad in de 
hoofdrol. We werken ook vaak met 
jonge architecten en kunstenaars.

In de stad organiseren we de Dag 
van de Architectuur en om de twee 
jaar ZigZagCity. Voor ZigZagCity in 
het Oude Westen/Middelland zijn we 
bij de Aktiegroep terechtgekomen. 
Op vrijdagmiddag hadden we een 
kennismakingsgesprek met Paul 
Claessens, want we zochten een 
ruimte in de buurt om de sfeer te 
proeven en plekken te ontdekken die 
interessant zijn voor bewoners en 
bezoekers om kennis van te nemen. 
Graag wilden we dat weekend al aan 
de slag en Emine, programmamaker 
bij OMI, vroeg voorzichtig “zou dat 
kunnen”? We kregen meteen de 

sleutel en het feit dat men ons gelijk 
vertrouwde geeft aan hoe de buurt in 
elkaar steekt. Het Oude Westen is  een 
echte stadswijk, voor we het wisten 
hadden we contact met uiteenlopende 
mensen, stonden we in hun huis of 
tuin en vertelden ze ons van alles over 
de buurt. Dat vergeet je niet snel. We 
hebben goed contact in de buurt, het 
is net een dorp, veel mensen kennen 
elkaar en ons en dat is fijn.

We hebben ook een tentoonstelling 
over de stadsvernieuwing - West Side 
Stories - georganiseerd bij OMI, op 
het Rijnhoutplein en in de Leeszaal. 
Toen pas werd mij duidelijk hoe 
bewoners en jonge architecten met 

elkaar de woningen, de 
openbare ruimte, pleinen 
en binnenterreinen hebben 
vormgegeven. Het is 
heel belangrijk dat er 
ontmoetingsplekken zijn 
in een wijk en bewoners 
hun ideeën kunnen geven 
over hoe het er uit moet 
zien kunnen. Dit zou ook 
meer bij woningbouw 
moeten gebeuren. Toen ik 
studeerde ging het vooral 

over bouwblokken maar weinig over 
participatie (invloed van bewoners). 
Wij proberen daaraan ook een bijdrage 
te leveren,  bijvoorbeeld tijdens het 
Rijnhoutfestival. Samen met Bart Isings 
(rubriek straten en pleinen) hebben 
we workshops georganiseerd waar 
bewoners hun ideale Rijnhoutplein 
konden ontwerpen. Het is leuk om te 
zien wat voor ideeën jonge mensen 
en kinderen hebben om het plein in 
te richten. Nu even afwachten wat 
er met de wensen van bewoners en 
ondernemers gedaan wordt.”

OMI organiseert heel veel activiteiten 
en tentoonstellingen. Kijk op de 
website - www.omirotterdam.nl - voor 
meer informatie. 

200 bezoekers in de 
Bajonettuin bij het
12,5 jarig bestaan van 
Pameijer op 8 juli

Uitnodiging 

Hoe kunnen we leren om 
anders met onze stoffen 
om te gaan?

De textielindustrie is heel vervuilend. Het verbou-
wen van bijvoorbeeld katoen is een grote belasting 
van het milieu. Dat komt omdat er veel water en gif 
voor nodig is. Toch wordt er veel kleding en textiel 
weggegooid. En dat is zonde, want sto�en zijn 
vaak nog goed (her)bruikbaar. 

Een oud kantoor bij de Aktiegroep het Oude Westen is door buurtbewoners omge-
bouwd tot de Werkplaats Duurzaam. Dit is een ruimte waar mensen samen 
(kunnen) werken aan het sociaal verduurzamen van wijk en stad. Er is van alles 
mogelijk: van knutselen met oud plastic, een kledingruilbeurs, elkaar helpen om te 
besparen op de energierekening tot het bijwonen en organiseren van lezingen van 
experts. Wil je zelf iets organiseren? Laat het ons weten. Deze bijeenkomst is tot 
stand gekomen door samenwerking tussen De Werkplaats Duurzaam en Wijkaan-
pak Rotterdam Circulair. 

Kom 
je

 ook?

Wanneer: 
Donderdag 22 september
Hoe laat: 19.30 - 21.00 uur
Inloop vanaf 19.15 uur
Waar: Werkplaats Duurzaam, 
Aktiegroep het Oude Westen, 
Gaffelstraat 1-3

Dialoog-lezing
textiel en kleding

Je bent van harte welkom. Je kunt je opgeven 
door langs te lopen bij de Aktiegroep, 
te bellen (010 436 1700) 
of te mailen yos@aktiegroepoudewesten.nl

Wijkbewoner en textielspecialist Virpi Heybroek is 
onze gast. Virpi studeerde bouwkunde aan de TU 
Delft, heeft veel onderzoek gedaan naar hergebruik 
van textiel en werkt momenteel bij de gemeente 
Rotterdam. “Ik heb mij verdiept in de waarde van 
materialen, en hoe we die door slim gebruik en 
beter ontwerp kunnen beschermen.”  

Virpi vertelt over het grotere plaatje in
Rotterdam. Wat is de inzet van de stad om oude 
kleding en textiel te hergebruiken: nu en in de 
toekomst? Ook geeft ze praktisch tips waarmee we 
zelf aan de slag kunnen gaan. Natuurlijk 
kun je vragen stellen en je eigen tips delen.  

22 september 19.30 uur

Bezoekers kregen gratis een loterijlot. 
Prijzen: tegoedbonnen voor 100,- klussen of iets uitkiezen in de winkel.

Oekraïense dansgroep

De weggeef-kraam
Gaat u nog op vakantie of heeft u te veel 
ingekocht? Lever uw goede etenswaren 
(niet over de datum) in bij Pameijer 
Schietbaanstraat 33. Het is te duur en niet 
milieubewust om zo maar eten weg te 
gooien! Anderen zijn er blij mee.



Tekst Buurtkrant, Jeugdbieb sept 2021

Tekst Buurtkrant, Jeugdbieb sept 2021

De vakantie 
is voorbij...

in Huis van de wijk 
De Nieuwe Gaffel, 
Gaffelstraat 63
3014 RC Rotterdam

Synecdoche, Charlie 
Kaufman, 2009, VS 
Charlie Kaufman maakte zijn 
regiedebuut Synecdoche in 
2009. Hij schreef al eerder 
de scenario’s voor Being 
John Malcovich en Eternal 
Sunshine of the Spotless 
Mind. In de film Synecdoche 
blijkt een theaterregisseur 
genaamd Calden een 
onbekende ziekte te hebben. 
Wanneer hij een geldprijs 
krijgt voor zijn toneelwerk, 
waagt hij zich aan zijn 
opus magnum. De zieke 
kunstenaar, die oog in oog 
staat met de dood, heeft nu 
eindelijk de middelen om 

het werk van zijn leven te 
maken. Hij stort zich op zijn 
meesterwerk en gaat op een 
originele manier te werk. Elke 
keer breidt hij het toneelstuk 
uit en elke keer denkt hij dat 
hij nu echt gevonden heeft 
wat hij wil vertellen. Hij wil 
de echte wereld laten zien, 
het werkelijke leven zoals het 
is. Hij bouwt een ministad na 
als decor voor zijn toneelstuk. 
Het kunstwerk lijkt echter 
oneindig. Jaren en jaren gaan 
voorbij. 

Hij neemt acteurs aan 
die hem en zijn geliefden 
moeten naspelen. Het moet 
immers realistisch zijn. En 
ondertussen zien wij zijn 
liefdesrelaties mislukken. Hij 
kan zijn dochter niet meer 
zien na zijn scheiding. Hij 

trouwt en scheidt weer. Hij 
neemt een oude vlam aan 
als assistent voor zijn stuk. 
Zijn liefdesleven verloopt 
tragisch. Zijn angst voor zijn 
onbekende ziekte is tragisch. 
Zijn wens om een groots 

toneelstuk te maken om het 
vervolgens te zien mislukken 
is tragisch. Calden blijkt een 
mislukte geliefde, kunstenaar 
en mens. Hij is de mislukte 
held, de antiheld. Maar zo 
herkenbaar voor ons. 

De film laat zien hoe een 
kunstwerk, de wens om de 
werkelijkheid na te bootsen, 
een obsessie wordt. Ook 
lijkt de wens van hem om 
zichzelf in een kunstwerk 
te laten zien, door zelfs 
acteurs aan te nemen die 
hem en zijn geliefde zo 
werkelijkheidsgetrouw 
mogelijk spelen, een 
obsessie. De kunstenaar 
raakt zichzelf kwijt in zijn 
kunstwerk. De wens om 
zijn verhaal pas te tonen 
wanneer het perfect is, 
blijkt hoogmoed. En 
langzamerhand treedt er 
een verval op in zijn leven, 
maar ook in zijn stuk. Jaren 
verstrijken en acteurs gaan 
dood, andere werknemers 
gaan dood. Het decor 
vervalt. De ministad vervalt. 

Calden wordt zelf ook ouder, 
ook zijn lichaam vervalt, 
ouderdom treedt in. Calden 
blijkt de ziekte overleefd te 
hebben, hij blijft in leven en 
wordt oud. Het streven naar 
het maken van het perfecte 
levensechte toneelstuk 
mislukt. Het komt nooit af. 

Kaufman heeft naar mijn 
mening een mooie film 
gemaakt over kunst en 
vooral de kunstenaar. 
Uiteindelijk moet Calden 
zelfs van zijn assistent een 
ander personage dan zichzelf 
spelen. Hij verliest de regie 
over zijn eigen stuk. En daar 
wint de kunst van hem. Het 
kunstwerk wordt groter dan 
hemzelf en breekt zich los 
van de werkelijkheid. 
Serpil Karisli

uit de kunst

De tekenwereld van Raymond 
speelt zich af in de wereld 
van het goed en het kwaad. 
De ordehandhavers en de 
slechteriken staan centraal in 
zijn werk. Al zijn tekeningen zijn 
heel realistisch van stijl. Het lijken 
soms omslagen van detective 
boekjes. Het is de wereld van 
Flikken Rotterdam en Maastricht. 
De boeven zijn “extreem levens-
gevaarlijk” zoals hij het noemt. 
De namen van deze figuren 
liegen er dan ook niet om, 
Kollossale Boef krachtpatser, Boris 
Boef, Boef Vincent, IJzerbreker 
Sanchez en Boef Spike. Ook 
neemt hij tekstfragmenten op in 
zijn tekeningen, zoals het lijstje 
met punten voor de detectives 
waar ze op moeten letten. 

De jongste aan-
winst bij Atelier 
Herenplaats is 
Raymond Goossens 
(1998)

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

1 – Plaats delict goed   
    doorzoeken, 
2 – getuigen ondervragen, 
3 – verdachten verzamelen, 
4 – verdachten ondervragen, 
5 – bewijzen verzamelen 

en, tot slot, 
6 – de dader aanhouden. 

Natuurlijk is er een 
beloning voor de 
gouden tip.

P.S. 1: 

Heb je thuis 

kinderboeken 

die nog bruikbaar en 

redelijk actueel zijn, 

breng ze bij 

ons langs als je 

ze kwijt wil. 

... en de jeugdbieb is 
weer de hele week open 
en vol plannen, dus volg 
ons vooral op Facebook: 
jeugdbieb West. In oktober 
is het kinderboekenweek, 
we willen een leesmarathon 
organiseren, maar vooral 
willen we alle kinderen uit 
de wijk weer graag zien in 
de jeugdbieb! 
 
Geopend: Maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 
15.00 - 17.00 uur en woensdag 
van 13.00 - 16.00 uur.  

Vanaf maandag 22 augustus zijn we weer gestart met een nieuw seizoen. Al 
45 jaar bieden we leerlingen van het voorgezet onderwijs en sinds kort ook 
leerlingen van groep 7 en groep 8 van de basisschool een rustige en veilige plek 
om huiswerk te leren of te maken. Daarnaast bieden we leerondersteuning daar 
waar nodig is en helpen we ouders met vragen over het onderwijs van hun 
kind. Een team van deskundige vrijwilligers staat 4 dagen per week klaar om in 
te spelen op vragen van de leerlingen. 

Wanneer en waar is de huiswerkklas?
De huiswerkklas is open van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 
18.30 uur. Wij zijn gevestigd aan de Kogelvangerstraat 114 in het Oude Westen 
in het voormalig schoolpand dat nu eigendom
is van de Vereniging El Ettaouhid.

Bezoek onze website 
www.huiswerkklasoudewesten.nl 
of bel 06-11835620 voor informatie over 
inschrijven bij de huiswerkklas. Uiteraard ben 
je ook welkom om langs te komen bij onze 
locatie. 

Drie muzikanten en drie 
bijzondere instrumenten 

De organetto diatonico is de eerste 
muzikale liefde van Simone Bottasso 
(Italië). 
Hij gebruikte hem eerst voor occitaanse 
volksmuziek, maar tegenwoordig liefst in 
alle soorten muziekgenres. Klaas Hekman 
(Nederland) liep bij toeval tegen een 
verkreukelde bassax aan, liet hem 
opknappen door Nico Bodewes (ook 
aanwezig) en maakte er zijn specialisatie 
van. WuWei (China) bouwde samen met 
zijn leermeester membranen in de 36 
bamboepijpjes van zijn sheng, een 3000 
jaar oud Chinees mondorgel. Sindsdien 
wordt hij door philharmonische orkesten 
uit de hele wereld gevraagd. 

Dankzij de coronastop konden Hekman 
en WuWei de duo-cd ‘Oostumwind’ 
maken. 
Negen september wordt een echte 
Leeszaalavond: met Bottasso solo, 
WuWei en Hekman duo, literaire lofzan-
gen, technische anekdotes en (met hulp 
van host Mariëtte Groot) antwoorden op 
al uw vragen.

De Huiswerk-
klas Oude 
Westen is 
weer 
begonnen

Theatergroep ZOUT speelt Ik ben hier Rotterdam
een interactieve theatervoorstelling met de stad 
Rotterdam als podium. Speeldata: 16, 17, 18 
& 23, 24, 25 september Kijk op zoutspeelt.nl/projecten 
voor alle informatie en kaarten.

P.S. 2: Wij zijn voor de jeugdbieb op zoek naar vrijwilligers, die in de jeugdbieb 
1 keer per week willen meedraaien als gastvrouw. Het liefst wonend in de wijk 

en jong (dit laatste op verzoek van de kinderen...). 
Wil je dit, loop bij de jeugdbieb langs of bel 06-50121401.


