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OPEN MONUMENTENDAGEN GROOT SUCCES!

Ook of juist mensen die zich al jaren 
bezighouden met de buitenruimte 
hebben het gevoel dat ze het niet 
meer voor het zeggen hebben in 
hun woonomgeving of op de plek 
waar ze altijd vrijwilliger waren of 
hun onderneming hebben. Mensen 
voelen zich onprettig, onveilig en 
geïntimideerd door mannen (en 
een enkele vrouw) die hun pleinen, 
achterterreinen, woon- en winkel-
straten en park min of meer hebben 
overgenomen. Bovendien heb-
ben ze het gevoel dat ze nergens 
terechtkunnen; dat ze er alleen 
voor staan. U moet het melden 
bij de politie, krijgen ze te horen, 
anders bestaat het probleem niet 
voor het de gemeentelijk apparaat. 
Maar moet je dan elke dag/nacht 

melden, ook als er door gebrek aan 
personeel bijna nooit op gerea-
geerd wordt? Daar komt bij dat dit 
niet alleen een politiekwestie is. 

Om dit overlast- en onveiligheids-
probleem niet nog meer uit de 
hand te laten lopen, zouden er 
meer dingen moeten gebeuren. 

1. 
Meer politie en andere handhavers. 
Het Oude Westen heeft momenteel 
2 functionerende wijkagenten. Het 
niveau van toezicht en handhaving 
in het Oude Westen zou in even-
wicht moeten  zijn met het stati-
onsgebied. Anders vangen wij alle 
problemen op.

2. 
Bewoners en ondernemers moeten 
ergens terechtkunnen met hun 
verhalen, ervaringen en angsten. De 
vele vrijwilligersorganisaties in het 
Oude Westen doen wat zij kunnen, 
maar we missen loketten van de 
woningcorporatie, de politie, de 
gemeente.

3. 
Het is goed dat het jongerenwerk 
zich richt op toegang naar oplei-
ding, stage en werk, maar er zou-
den ook jongerenwerkers moeten 
zijn die zich ’s avonds op straat 
begeven en contact leggen met de 
overlastgevende groepen. Met al-
leen politie en handhaving ben je er 
niet, zo blijkt uit de verhalen.

4. 
Er moeten weer opbouwwerkers 
met een algemene taak komen in 
de wijk. Bewoners doen al een hele 
hoop zelf en met elkaar, maar op 
een bepaald moment wordt het 
teveel en worden buren onbereik-
baar omdat ze zich terugtrekken in 
hun huis. Een opbouwwerker kan 
mensen weer bij elkaar halen en 
met hen strategieën bedenken om 
de buitenomgeving weer terug te 
veroveren.

5. 
Tenslotte is er meer ambulante 
zorg nodig, eropaf-professionals 
die ook ’s avonds de straat op gaan 
en onderzoeken wie die dronken, 
gedrogeerde, verwarde en dakloze 

mensen zijn. Wat zij nodig heb-
ben om hun leven weer op orde 
te krijgen. Naast individuele zorg 
zouden zij algemene lacunes in de 
zorg moeten signaleren. 
Vanwege de complexiteit van het 
probleem en de meervoudige 
oplossingen die nodig zijn, hebben 
wij de overlast- en onveiligheidsver-
halen over de verschillende plek-
ken in het Oude Westen gestuurd 
naar de burgemeester en naar 
wethouders die over handhaving, 
de wijken, buitenruimte, welzijn, 
zorg en veiligheid gaan. We heb-
ben hen geschreven dat we geen 
behoefte hebben aan een bijeen-
komst waarin we nog eens ons 
hart kunnen luchten. Het probleem 
is duidelijk en de oplossing zit in 
versterking van toezicht en handha-
ving en het herstel en verbetering 
van een aantal structurele wijk- en 
zorgvoorzieningen. 

Piet Barendse, 
Vrienden van het Wijkpark
Paul Claessens, 
bestuur Aktiegroep Oude Westen
Marjolijn Masselink, 
bewoner/ondernemer
Lennard de Vlieger, 
Winkelstraatmanager 
West-Kruiskade/1e Middellandstraat
Joke van der Zwaard, 
Leeszaal Rotterdam West/
Initiatiefgroep Mooier Mariadek

  

Van wie is 
de straat 

(het plein, 
het park)?

Overlast en onveiligheid in het Oude Westen
Oude Westenaren zijn als centrumbewoners wel wat gewend. Toch is de plotselinge 
toename van overlast en onveiligheid iedereen overvallen. “Het lijkt wel terug naar de 
jaren 80” zeggen bewoners die de heroïnetijd nog hebben meegemaakt. Maar het is niet 
helemaal hetzelfde als toen. Uit de door ons verzamelde verhalen over het Wijkpark, de 
West-Kruiskade, Gouvernestraat, het Mariadek, Rijnhoutplein en Gerrit Sterkmanplein 
komt niet één type overlastgevende groep naar voren. Op sommige plekken hebben 
mensen last van drugshandel, de grote en de kleine jongens en alles wat daar op af 
komt. Op andere plekken nemen dronken en gedrogeerde mensen de bankjes en pick-
nickplekken in beslag. Weer elders kunnen mensen niet slapen vanwege luidruchtige en 
pissende ‘hangjongeren’ met auto’s die – als ze eindelijk vertrekken - een ontzettende 
troep achterlaten. En dan zijn er nog de vele desperate buitenslapers en de inbraken. 
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Bidia dit jaar met een aantal 
buren meegewerkt aan Opzoo-
mer Mee. ‘’De buurvrouw 
heeft gevraagd of ik mee wilde 
werken aan het project, dus 
dat heb ik gedaan. Ik heb 24 
jaar bij thuiszorg gewerkt. Dat 
helpende handje zit dan in je. 
Ik help graag mensen. Als ik 
iemand kan helpen, dan doe ik 
dat. Met anderen uit de buurt 
zijn we de straat gaan opfleuren. 
We hebben bloemen en planten 
geplaatst. We houden het sa-
men netjes. We krijgen allemaal 
complimenten. Hopelijk is het 
een voorbeeld voor anderen.’’
‘’Door het project leer je echt 
anderen kennen. We kunnen 
heel goed omgaan met de 
buren, het is heel gezellig en ik 

houd ervan om er op uit te trek-
ken, lekker naar buiten te gaan. 
Ik heb wat contacten bij de ou-
derenzorg aan de Robert Fruin-
straat. Daar zit een ouderencen-
trum en op vrijdagochtend is het 
vrouwenochtend. Dan zijn we 
daar met een groep vrouwen. 
Ze organiseren activiteiten. Dat 
is leuk. Verder heb ik ook een 
vriendin die het leuk vindt om 
uitjes te organiseren. Zij gaat het 
één en ander uitzoeken, en ik ga 
dan mee. We gaan bijvoorbeeld 
naar de Euromast. Ik ga ook 
veel op pad ook met buurvrouw 
Yvonne. Die contacten zijn tot 
stand gekomen door Opzoomer 
Mee.’’ 

In de Van Speykstraat heeft 

Bidia woont al 33 jaar naar 
tevredenheid in het Oude 
Westen. ‘’Ik denk niet dat ik 
nog verhuis. Mijn kinderen 
wonen niet heel dichtbij, in 
Hoogvliet, Drenthe en Zee-
land, en die hebben aange-
boden om bij hen te komen 
wonen. Ik gaf aan “Ik vind 
jullie heel lief, maar ik blijf 
hier”. Ik houd van de stad, 
van de drukte. 

Waar zij wonen is het te rustig 
voor mij. Ik heb veel steun aan 
de buurvrouw en veel contacten 
hier. De kinderen komen hier 
wel op bezoek maar hebben ook 
hun eigen leven. Ze zeiden: ‘Je 
mag blijven zo lang je wilt’.
‘’Het centrum vind ik leuk. Ik 

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

Bidia Mahadewsing

COLUMN

Ongeduldige types 
en machogedrag 
op de fietspaden

Iedere morgen rij ik op mijn 
fietsie, u weet wel dat fietsie 
met dat Heineken bakkie uit een 
eerdere column van mij, rustig 
naar mijn werk. Hemelsbreed is 
dat nog net geen twee kilome-
ter. Als ik mij boos maak, wat 
ik zelden doe, is dat nog geen 
7 minuten fietsen. Wat ben ik 
blij als ik heelhuids aankom op 
school. Tuurlijk hoor ik u den-

ken, die jeugd rijdt als gekken, 
maar dat is een aanname. Laat 
het nu dit keer niet eens de 
jeugd zijn. Niet de jeugd? Nee 
niet de jeugd. Maar wie bedoel 
je dan, Gerard? Nou dat zal ik 
jullie eens vertellen.

Het is tegenwoordig de genera-
tie van, ik begin bovenaan, de 
mannen en vrouwen tussen de 
50 en 60, en de yuppen-bakfiets 
generatie tussen de 30 en 40. 
Om met die laatste te beginnen, 
als eerste zijn die zeer onver-
antwoord en gevaarlijk bezig in 
mijn ogen. Met twee kindertjes 
in de bak, iets te laat van huis 
gegaan, al scheurend over het 
nieuwe fietspad op de Coolsin-
gel, met nog even de mobiel in 

de hand al append naar huis dat 
hij of zij iets is vergeten, bijna 
botsend op een medefietser, 
maken zij het zeer onveilig voor 
hun zelf, de kinderen in het bak-
kie en natuurlijk de mede-fiets-
gebruikers. Tuurlijk ben ik niet 
tegen deze mooie bakfietsen, 
geweldig, hadden wij dat maar 
vroeger. Maar de manier waarop 
zij hiermee omgaan maakt mij 
kribbig. 

Dan de machomannen die 
denken dat zij op het fietspad 
en dan met name bij de stop-
lichten in hun Tesla of andere 
snelle auto zitten. Mannen, het 
is maar een elektrische fiets! 
Wat je weleens meemaakt bij de 
stoplichten, dat ze sneller willen 

optrekken dan een ander, of wil-
len laten zien, kijk mij eens even 
in mijn mooie dure auto, dat ge-
beurt nu ook op de fietspaden. 
Belegen mannen waarvan de 
fietsbanden rook afgeven bij het 
snelle optrekken. Met de parels 
langs hun gezicht lekker Gers 
doen en een ander, ook hier 
weer, in gevaar brengen. Schei 
daar mee uit joh, geef elkaar de 
ruimte.

Inderdaad u leest niets over de 
jeugd. Dat komt nu. Het enige 
waar je de de jeugd op kunt 
betrappen is dat zij netjes twee 
aan twee op het fietspad rijden, 
en dat mag, waardoor de bak-
fiets rijders en de snelle macho 
fietsers geïrriteerd raken omdat 

zij geen gas kunnen geven. Nu 
lijkt het dat ik bijna een hekel 
heb aan fietsers. Niets is minder 
waar. Als fervent fietser - heb 
samen met mijn vrienden de 
Alpe d’Huez gefietst voor het 
goede doel en heel veel moe-
ten trainen - heb ik absoluut 
niets tegen fietsers. Maar doe 
een beetje normaal, denk aan 
je medeweggebruikers. Laten 
we het niet verpesten, hou je 
aan de regels en denk aan een 
ander. Dat maakt mijn begin 
van de dag nog mooier dan dat 
hij al is. En natuurlijk die van een 
ander ook.

Met fijne fietsgroet,
GvdW

OPZOOMER MEE VERHUIST
Begin 2023 verhuist Opzoomer 
Mee naar haar nieuwe stek aan de 
Pupillenstraat in het Nieuwe Westen. 
Maar daar moet eerst nog het een 
en ander gebeuren. Tot die tijd zijn 
we te vinden bij de BSW aan de 
Sportlaan 77 in IJsselmonde. We 
blijven bereikbaar via 010 -213 10 55 
en info@opzoomermee.nl.

hoop dat het zo blijft. We onder-
houden de straat en de bloemen 
met zijn allen. Wat wel grappig 
was: laatst waren we de stoep 
aan het vegen, en toen kwam 
de bovenbuurman langs. Hij had 
speciaal voor ons een bladblazer 
gekocht. Hij zei “Buurvrouw, je 
moet mij gewoon vragen om te 
helpen”, dus de volgende keer 
weten we hem te vinden. Ik heb 
door Opzoomer Mee meer con-
tacten met de buren gelegd, dat 
is erg gezellig en fijn. Voorheen 
groette je je buren alleen en nu 
maak je ook echt een praatje.’’

‘’We zijn nu ook met nieuw pro-
ject bezig, waarbij we met de 
buren gaan ontbijten. Tijd voor 
de buren heet het. Het vindt 
zondag plaats. We zetten tafels 
op straat, en gaan gezellig met 
elkaar ontbijten. Dit hebben we 
ook aangevraagd via Opzoomer 
Mee. We hebben budget ont-
vangen, boodschappen gedaan 
en iedereen kan aanhaken. Kin-
deren kunnen ook mee komen. 
Het doel is om meer contact te 
leggen met de buren.’’
Het meehelpen bij Opzoomer 
Mee past bij Bidia. ‘’Ik heb groe-
ne vingers. Ik heb altijd bloemen 
en planten op mijn balkon, dat 
valt buren ook op. Ze weten dat 
de bloemen en planten van mij 
zijn. Ik vind dat mooi. Het heeft 
een vrolijke uitstraling met frisse 
kleuren.’’

Bidia en buurvrouw LuLu
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Straatmeubilair 
waaronder etensresten, wat dui-
ven en ratten aantrekt. Het zijn 
lelijke en onhygiënische plekken 
in de buurt geworden! In de 
tweede rij foto’s zie je een ei-
gentijdse parkeerautomaat met 
zonnepaneel en een bewakings-
camera. In de Van Speijkstraat 
staat momenteel een mobiele 
camera van de politie, om een 
deel van het Rijnhoutplein in 
de gaten te houden nadat er 
tot drie keer toe in de Leeszaal 
is ingebroken. Ernaast staat een 
verzonken afvalcontainer voor 
papier met verlichting: rood is 
vol en groen is leeg  Helaas blij-
ven mensen er grote kartonnen 
dozen in proppen zonder ze 
klein te maken, dus de klep van 
de bak is regelmatig stuk. 

Op het Rijnhoutplein staat 
slechts één bankje, soms slaapt 
er iemand op, op het moment 
van de foto ligt er iemand in 
een slaapzak tegen de gevel 
van de leeszaal te slapen. Op 
het achtergelaten bankstel op 
het plein is ’s nachts gezeten, 
de sigarettenpeuken en de lege 
shoarma bakjes getuigen er 
de volgende ochtend van. De 
‘peperbus’, op de foto links-

onder, werd begin twintigste 
eeuw als transformatorstation 
neergezet met de aanleg van 
het elektriciteitsnet. Het was 
tegelijkertijd ook een commu-
nicatiezuil met reclame affiches, 
De Leeszaal zou graag weer zo’n 
zuil in de buurt willen voor het 
aankondigen van hun boeiende 
programma aanbod. De houten 
kiosk (foto rechtsonder) op het 
Rijnhoutplein is een project van 
Studio Acte, het heeft er in 2021 
een korte tijd gestaan.  Een 
kiosk met het laatste nieuws, 
souvenirs en diverse lectuur is in 
wereldsteden, zoals Parijs, een 
vertrouwd beeld, op elk kruis-
punt staat wel dit straatmeubi-
lair. Het beeld van Anton Geer-
lings ‘figuren’ uit 1995 is tegelijk 
een veel gebruikt zitelement, en 
een speel/klim object. 

Het is zaak in een drukbevolkte 
wijk als het Oude Westen extra 
veel aandacht te besteden 
aan het ontwerpen van goed 
straatmeubilair en het is ieders 
verantwoordelijkheid het te 
onderhouden.

Bart Isings

Hoe komt het Oude Westen 
met elkaar de winter door?

In de komende maanden zul-
len veel mensen in onze wijk 
problemen krijgen met hun 
energierekening. En daardoor 
krijgen ze ook problemen met 
andere kosten voor wonen 
en leven (boodschappen bij-
voorbeeld). Een aantal van de 
mensen met geldzorgen kan 
geholpen worden, maar niet 
voor iedereen is er snel een 
oplossing te vinden. 

Vele hulpverleners, de gemeente 
Rotterdam en woningcorporatie 
Woonstad Rotterdam willen de 
buurtbewoners ondersteunen om 
de komende wintermaanden door 
te komen. Het Zorgnetwerk van 
het Oude Westen (daar overleg-
gen vele hulpverleners, Gemeente 
Rotterdam en woningcorporatie 
Woonstad Rotterdam met elkaar) 
heeft een aantal concrete acties 
bedacht voor mensen met acute 
problemen: 

1. 
Er moet altijd een mogelijkheid zijn 
voor buurtbewoners die in de knel 
zitten om toch ergens te kunnen 

Jongeren houden een 
benefietfeest 
voor jongerenWinterkleding-

markt in het 
Ruilpunt
De zomer is nu echt voorbij. 
Tijd om de kledingkast op 
te ruimen en de winterkle-
ding voor de dag te halen. 
In het Ruilpunt is oktober 
de maand van de winterkle-
dingmarkt. 

U kunt winterkleding bren-
gen (dames, heren, kinde-
ren), maar alleen stukken die 
schoon, heel en aantrekkelijk 
zijn. Niet teveel 
tegelijk (maximaal 6 stuks). 
En kom vooral kijken of er 
iets voor u bij is om weer 
mee te nemen.

Alles zonder geld. Inschrij-
ven bij het Ruilpunt is gratis.
Openingstijden: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 12.00- 16.00 uur.

Het Ruilpunt is te vinden in 
de Gaffeldwarsstraat 34-A

eten. Zodat mensen met moeilijk 
oplosbare problemen niet ook nog 
honger moeten lijden. Bijvoorbeeld 
door ‘weggeef-kasten’voor voedsel, 
maar ook kleding en andere nood-
zakelijke spullen. Wie kan helpen 
met de uitvoering daarvan? 

2. 
Er moet altijd een plek zijn waar je 
kunt praten en raad vragen over de 
problemen die je hebt opgelopen 
door de inflatie en de hoge ener-
gieprijzen (spreek-uren). 

3. 
Er moet elke dag ergens een plek 
zijn binnen het Oude Westen 
waar je veilig bent en waar je op 
adem kunt komen. Hierbij is het 
uitgangspunt dat er een activiteit 
plaats vindt om aan deel te nemen, 
zodat mensen warmte vinden bij 
elkaar. 

Het Netwerk vergadert donder-
dag 13 oktober bij de Aktiegroep 
over deze ondersteuningsacties. 
Daarnaast willen we dan met 
meer partners tot meer geza-
menlijke ideeën en acties komen.

Op 3 september kwamen zo’n 
zeventig jongeren bijeen voor 
een feestje, maar ook voor het 
goede doel. Jongerenstichting 
de Tori organiseerde het feest in 
WORM, een poppodium aan de 
Witte de With. Er werd geld op-
gehaald voor de stichting Stem 
Zonder Gezicht, die zich inzet 
voor het ondersteunen van kans-
arme jongeren in Rotterdam. 
Ook al bestond het publiek uit 
jongeren, wiens geld al groten-
deels was uitgegeven, is er toch 
een mooi bedrag opgehaald. De 
volledige omzet van de kaart-
verkoop ging naar het goede 
doel. Hoeveel euro’s er precies 
binnen zijn is nog niet bekend, 
maar er kan in ieder geval een 

laptop van gekocht worden. Dat 
aanwezigen een echte ‘de Tori’ 
aansteker kregen voor een hoge-
re donatie dan de ticketprijs hielp 
zonder meer. De Tori laat weten 
meer van dit soort fissa’s te willen 
organiseren. Gewoonlijk is ze een 
nieuwsplatform, maar ze wil door 
middel van zulke evenementen 
ook een maatschappelijke rol van 
betekenis spelen, al is die maar 
klein. Hoe dan ook laat het zien 
dat jongeren ook kunnen feesten 
voor goed doel en echt niet al-
leen voor de lol.

Door Haroen Reniers, voorzitter 
Jongerenstichting de Tori

Straatmeubilair is alles wat 
in de openbare ruimte, dat 
wil zeggen in straten, par-
ken en pleinen, is neergezet 
(vuilnisbakken, bankjes, 
fietsnietjes, reclamezuilen, 
lantaarnpalen en zo meer). 
Op de eerste foto’s zie je 
inmiddels verdwenen straat-
meubilair, zoals de parkeer-
meter en de telefooncel. 
Begin dit jaar was bij de 
tentoonstelling ‘Out of 
order’ van Gyz La Rivière, in 
de architectuur galerie van 
OMI in de Schietbaanstraat, 
een zeer gedetailleerd 
model van die telefooncel 
te bewonderen. Het ont-
werp van architect L.van der 
Vlugt dateert van 1932; de 
telefooncel werd door de 
firma Gispen geproduceerd 
en heeft vijftig jaar dienst 
gedaan. 

De vuilnisemmer van zink, 
en later de plastic vuilniszak 
op de stoeprand zetten 
behoort ook tot de verle-
den tijd. Daarvoor in de 
plaats zijn de vuilcontainers 
gekomen, waar helaas ook 
afval naast wordt gegooid, 



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

                        Dit jaar vindt op 10 november 
De Dag van de Mantelzorg 
plaats. Op die dag worden 
mantelzorgers in het zonnetje 
gezet of krijgen ze op een andere 
manier aandacht. Verzorgt u een 
naaste en bent u nog niet als 

Dag van de 
Mantelzorg 2022

Kom en doe mee bij Join Us

DONDERDAG 
13 OKTOBER van 
14.00 tot 16.00 
uur. Schotse Kerk

Het belooft een gezellige mu-
zikale Rotterdamse middag te 
worden met liedjes van toen 
en nu. Naast bekende artiesten 
zijn wij op zoek naar optredens 
met levensliederen uit andere 
landen. Vind jij het leuk om een 
mooi nummer uit jouw land te 
zingen op dit podium? Neem 
contact op met Cindy Vos via 
010 - 485 58 98.
Voor meer informatie over deze 
levensliedmiddagen kijk op: 
www.stichtingmenscentraal.nl
Dit evenement wordt u aan-
geboden door de Gemeente 
Rotterdam.

RESERVEREN KAN BIJ HUIS 
VAN DE WIJK DE KIP, KIP-
STRAAT 37 ROTTERDAM OF 
VIA 010 - 485 58 98

Jongeren die zich weleens al-
leen voelen zijn welkom. Elke 
twee weken ontmoeten ze elkaar 
ergens in Rotterdam. Er is een 
groep van 12 tot 18 jaar en één 
van 18 tot 25 jaar. Samen orga-
niseren ze activiteiten. Er wordt 
veel gelachen maar ook veel 
gepraat, tips gegeven en ervarin-
gen gedeeld. Er zijn altijd twee 
begeleiders aanwezig die kunnen 
ondersteunen.  

‘Ik voelde me soms 
buitengesloten op 
school. Bij Join us 
hoor ik erbij!’
Meld je aan via www.join-us.nu 
Voor meer informatie kun je bel-
len met Rob: 06-57078383

Startdatum van 
Beweeg mee op 
een stoel
De training van de SKVR ‘Bak-
kie, Beppen en Bewegen op de 
stoel’ (BBB) gaat van start op 
donderdag 27 oktober van 
13 tot 14 uur. U kunt een 
gratis proefles nemen of een 
strippenkaart van €11,- kopen 

• Bent u boven de 65?
• Wilt u eigenlijk wel meer
 bewegen maar is de 
 motivatie zoek?
• Vindt u het leuk om 
 mensen te ontmoeten?
• Hebt u gewoon zin in 
 een activiteit?

Maak een stap vooruit en doe 
mee. Gewoon doen! Ook be-
langrijk: meer bewegen is niet 
alleen goed voor het lichaam 
maar ook voor de geest. En 
medicijngebruik kan het risico 
op vallen vergroten.

Bewegen staat centraal maar 
u krijgt ook informatie over 
vallen en over het voorko-
men daarvan. Dit alles onder 
professionele begeleiding van 
fysiotherapeute Karin Abutan. 

zodanig bekend bij wmo radar, 
meld u dan aan bij de mantel-
zorgcoach in het centrumgebied: 
Sandro Toma. Hij houdt u op de 
hoogte van de activiteiten in het 
centrum op 10 november. Los 
daarvan kunt u ook bij hem te-

‘Kom in Beweging’, 
een valpreventiecursus 
voor 65-plussers

voor 5 keer. BBB vindt plaats in 
de ruimte van Socialisten010 
(voorheen SP) en is te bereiken 
via de ingang van De Nieuwe 
Gaffel, Gaffelstraat 63a. 
Wilt u meer info of meedoen? 
Neem contact op met: Cindy 
Vos, seniorencoach WMO Radar 
Oude Westen: c.vos@wmoradar.
nl of via 06-53507350
Met dank aan de Gemeente Rot-
terdam en Opzoomer Mee.

‘Ik vond het 
best spannend 
om naar Join us 
te gaan. 
Nogal een stap’
‘Ik had niet zo heel veel 
vrienden maar wilde dat 
wel. Ik wist niet hoe ik 
het moest aanpakken. 
Tot ik hoorde van Join 
us. Ik moest er even 
over nadenken. Gelukkig 
ben ik gegaan. Ik voel 
me prettig bij Join us 
en heb er leuke mensen 
ontmoet waarmee ik 
nu vaker afspreek, ook 
daarbuiten’. 
(Zoë, 17 jaar)

ROTTERDAMSE 

Levensliedmiddag
VOOR SENIOREN

Gratis toegang met een 
hapje en drankje

LET OP, VOL=VOL!!!

DONDERDAG 13 OKTOBER
van 14.00 tot 16.00 UUR 

Schotse Kerk
Schiedamse Vest 121
Rotterdam Centrum

EEN PLAATSJE RESERVEREN KAN
BIJ HUIS VAN DE WIJK DE KIP

KIPSTRAAT 37
ROTTERDAM

OF VIA 010 - 485 58 98

recht als u als mantelzorger 
vragen heeft of wilt bespre-
ken waar u tegenaan loopt. 
Sandro Toma, atoma@
wmoradar.nl 06-54967291, 
ma-do.

Ontmoet je graag jongeren van jouw leeftijd om 
te chillen? Ga je graag met leeftijdsgenoten erop 
uit? Kun je wel wat nieuwe vriendschappen 
gebruiken? Ben je tussen 12 en 25 jaar? 

Deze cursus is ook mensen 
die niet van sport houden of 
nooit gesport hebben. Voor 
ouderen met een stok of rol-
lator worden de bewegingen 
aangepast.

De cursus is negen weken 
van 11:00 – 12:00 uur met 
na afloop een welverdiend 
kopje koffie of thee. Start-
datum: dinsdag 11 oktober 
2022. U betaalt €10,- voor 
de cursus.

Aanmelden voor ‘Kom in Be-
weging’ in Huis van de Wijk 
‘De Nieuwe Gaffel’, Gaffel-
straat 63B, Rotterdam. Neem 
voor meer informatie contact 
op met Seniorencoach Cindy 
Vos, c.vos@wmoradar.nl of 
06 53 50 73 50.

Rotterdamse levensliedjes voor senioren

Gratis toegang met hapje en 
drankje. LET OP: VOL is VOL!
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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

B

                        

ewoners betrekken bij de wijk, bij wat daar 
gebeurt, en vooral: bij elkaar. Dat is wat Rem-
co Haneveld belangrijk vindt in zijn nieuwe 

job. ‘Er zit zoveel kracht in deze wijk.’
‘Het Oude Westen is een wijk vol historie en vol 

mogelijkheden, met bewoners die graag iets willen
doen voor hun omgeving’, zegt Remco. Hij nam deze 
zomer het stokje over van Niels van der Ham als
projectleider Wijkverbetering bij Woonstad Rotter-
dam. Hij kende de wijk al behoorlijk goed vanuit zijn 
werk bij het Centrum voor Dienstverlening, waar hij 
zich als projectmanager bezighield met zaken als het 
opzetten van doorstroomlocaties of nachtopvang. ‘Ik 
vind het prettig werken met de mensen uit het Oude 
Westen. Ze vertellen je eerlijk en recht voor z’n raap
  wat ze vinden, of waar ze 

zich zorgen over ma-
ken. Als er proble-

men zijn, dan 
trekken ze 

aan de bel. 
Maar als 
het goed 
gaat,
dan 
zeggen 
ze dat 
ook.’

‘

Je doet het samen’
‘Er speelt van alles in het Oude Westen. Dat heeft Niels 
me de afgelopen tijd laten zien: plekken waar gereno-
veerd wordt, projecten als de sloop en nieuwbouw van 
Odeon. Maar ook straten waar bewoners klagen over 
overlast. Ook daarmee ga ik aan de slag. Als woningcor-
poratie kun je veel betekenen voor een wijk, maar je doet 
het samen met bewoners en allerlei andere partijen. Dus 
een van de belangrijkste dingen in mijn eerste werkwe-
ken was om contact te leggen. Ik ben inmiddels bij
velen langs geweest: van de krachtvrouwen tot de wijk-
agenten en van de mensen van de Leeszaal
tot de stadsmarinier en diverse ondernemers.’

Prettig en veilig wonen
Vanmorgen nog had hij een afspraak met het wijkpasto-
raat. ‘We hebben besproken hoe we mensen
kunnen helpen die in de problemen komen nu het leven 
alsmaar duurder wordt, van de boodschappen tot de 
torenhoge energierekeningen. Wat kunnen we doen om 
te zorgen dat mensen die dat niet meer kunnen betalen 
toch iedere dag te eten hebben? Dat er een warme trui 
is voor hun kind? Daar willen we als woningcorporatie 
zeker in meehelpen. Niet door de huur te verlagen, maar 
bijvoorbeeld door te zorgen dat er een ruimte is waar de 
krachtvrouwen maaltijden kunnen koken,
of een ruimte waar tweedehandskleding beschikbaar 
wordt gesteld. Woonstad Rotterdam wil een sociale 
corporatie zijn, die zorgt dat bewoners prettig en veilig 
kunnen wonen. Daar hoort dit ook bij.’

Remco Haneveld, 
projectleider Wijkverbetering Woonstad Rotterdam

Iedereen betrekken
Betrokken bewoners, mensen die mee willen denken 
en mee willen helpen, dat is wat je nodig hebt om het 
leven er zo aangenaam mogelijk te maken. Daar is hij 
van overtuigd. ‘Als corporatie kun je er veel aan doen 
om te zorgen dat huurders zich betrokken voelen. Bij 
Odeon betekent dat, dat het
belangrijk is om al in een vroeg stadium om de tafel 
te gaan met de mensen die er straks gaan wonen. 
Zodat ze mee kunnen praten over de inrichting van de 
gemeenschappelijke ruimtes in het
gebouw. Maar ook zodat ze elkaar alvast leren kennen. 
Een gebouw als Odeon kan zo’n meerwaarde hebben 
voor de wijk. Dat is iets waar je met bewoners, omge-
ving en allerlei andere partijen over na moet denken.’

Remco Haneveld

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

Contact met Remco:
Remco.haneveld@woonstadrotterdam.nl 
010 4408800

“Ik vind het prettig werken met de mensen die hier wonen. 
Ze zijn eerlijk en recht voor z’n raap.”
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Herfst/winteractiviteiten
•  Vrijdag 4 november van 10:00 tot 11:00 uur, Groen spreekuur in 
  de Groen bezoek hoek; Werkplaats Duurzaam, bij de Aktiegroep. 
•  November: workshop  planten scheuren/splitsen/vermeerderen
• Januari: workshop composteren/bokashi
• Maart: workshop  durven snoeien

Stenige achtertuinen gezocht! 
Nu veel tegels in de achtertuin, maar wil je misschien wat 
meer groen? Er zijn veel leuke manieren om de achtertuin te 
vergroenen. En er is ook nog subsidie voor. Ook help je jezelf en 
de buurt er mee: meer vlinders & vogels, minder wateroverlast en 
meer koelte in de hete zomermaanden. En het is ook nog goed 
voor je gezondheid! Daarom zoekt Wij(k) vergroenen mensen 
die ook wat meer groen in de achtertuin willen. Want waar 
loop je tegenaan bij het achtertuin-vergroenen, en wat heb je 
daarvoor nodig? Dus misschien ook iets doen met meer groen in 
de achtertuin? Vertel het aan yos@aktiegroepoudewesten.nl of 
loop even langs bij de Aktiegroep! 

Dinsdag 18 oktober 
bloembollenactie!
Oktober is bloembollen-tijd, het moment 
om bollen te planten. Een goede kans 
om met de buren de straat, geveltuin en 
ander buurtgroen te verrijken met mooie 
voorjaarsbloemen. Zoals krokussen, tulpen 
en blauwe druifjes. We zijn nu aan de 
slag om met een bewonersinitatief samen 
bloembollen voor het Oude Westen te 
bestellen. Doet jullie straat ook mee? 
Meld je aan bij de Aktiegroep, 
bel: 010-436 1700 of mail: 
yos@aktiegroepoudewesten.nl. 
Op dinsdag 18 oktober van 15.00 tot 
17.00 uur sorteren we de bestelde 
bloembollen, kom je dan meehelpen? Als je 
vragen hebt over het planten van de bollen, 
dan kunnen we die meteen beantwoorden!

krokussen

Groen bezoek hoek

Hoe vaak kan ik snoeien, welke 
groente kan ik op mijn balkon laten 
groeien? Wanneer kan ik bollen 
planten? 
Iedere laatste vrijdag van de 
maand van 10-11 uur kun je in 
de groen bezoek hoek informatie 
krijgen over wat je kan in je straat, 
tuin of balkon met groen.
Kun je niet op die datum dan kun je 

ook zelf komen rondneuzen. 
Met een lekker kopje koffie of thee 
in een fijne stoel in actuele 
tijdschriften of boeken bladeren.
Waar: in de werkplaats Duurzaam 
Gaffelstraat 1-3.

Hoe krijg ik mijn energiekos-
ten omlaag? Dat is een vraag 
die veel mensen zich stellen. 
Sommigen hebben nu al te 
maken met een verdubbeling 
of meer van hun termijnbe-
drag, omdat het contract met 
de energiemaatschappij (bij-
voorbeeld Eneco) is afgelopen. 
De nieuwe contracten zijn 
vaak niet met een vast bedrag 
per maand.

Door de regering, gemeente en 
instellingen wordt geld gegeven 
om de lasten te verminderen. 
Daarnaast zijn er andere initiatie-
ven. Zo heeft Woonstad zonne-
panelen op de daken gelegd van 
het blok Coolsestraat, Weena en 
Coolsedwarsstraat, maar helaas ligt 
de aansluiting naar de woningen al 
een jaar stil.  In de Schietbaan- en 
Josephstraat zijn warmtepompen 
op daken gezet. Maar met name 
niet gerenoveerde oudere wonin-
gen en woningen uit de bouw-
periode 1985 zijn maar voor een 
gedeelte voorzien van dubbelglas 
en wanneer deze huizen dubbelglas 

krijgen is niet duidelijk. 
Natuurlijk kunt u zelf ook  maat-
regelen nemen om de energiere-
kening omlaag te krijgen. In de 
buurtkrant staan regelmatig tips, 
zoals het aanbrengen van radiator-
folie achter de CV, led lampen ge-
bruiken, tochtstrips aanbrengen, de 
thermostaat een graadje omlaag, 
een trui aandoen enzovoorts. 

De energiecoaches bij de Aktie-
groep staan klaar om u te helpen.
En dan zijn er ook nog de zonnepa-
nelen op het dak in de 
Batavierenstraat. Wij zijn nog steeds 
apetrots dat wij in 2020 samen met 
Blijstroom de eerste zonnepanelen 
hebben kunnen leggen waar ook 
mensen met “een smalle beurs” 
aan mee kunnen doen. Mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
de Verre Bergen. En meedoen kan 
nog steeds, als u huurtoeslag heeft. 
Echter, het is nu alleen voordelig 
om zonnepanelen aan te schaffen 
als u bij Greenchoice aangesloten 
bent. Zit u niet bij Greenchoice, 
dan moet u overstappen, dat is nu 
niet verstandig, want u krijgt te 

maken met flink hogere stroom- en 
gasprijzen. Zit u wel bij Green-
choice en u heeft nog geen pane-
len, meldt u zich dan alsnog aan. 
U krijgt deze panelen dan voor 
niets, beter nog, u verdient ermee. 
En het is goed voor het milieu.

Wilt u meer weten? Kom langs bij 
de Aktiegroep en vraag naar Yos.

Energiekosten omlaag

Een goed gesprek 
over energie! 
Energie was nog nooit zo duur. Daar hebben 
we in het Oude Westen ook last van. Ieder-
een wordt geraakt, in meer of mindere mate. 
Het zonnedak ‘de Batavier’ organiseerde 
in het voorjaar al een bijeenkomst over de 
ontwikkelingen op de energiemarkt. Tijdens 
een informatief en goed gesprek werden 
de leden van het zonnedak bijgepraat en 
bespraken zij hoe zich voor te bereiden op 
structureel hogere energieprijzen. Hoe kan 
je besparen? Waar kan ik (financïele) steun 
krijgen? Hoe ziet mijn energierekening er 
eigenlijk uit? Allemaal vragen die de deelne-
mers toen bezig hielden. En nog steeds! 

Daarom organiseert het zonnedak voor de 
tweede maal een bijeenkomst. Deze zal 
plaatsvinden op dinsdag 18 oktober van 
19.30 tot 21.00 bij de Aktiegroep. 
En bij deze bijeenkomst is iedereen welkom. 
Omdat de vragen breder zijn dan alleen 
het opwekken van zonne-energie van een 
coöperatief dak. 

Meld je aan bij Yos Purwanto van de Aktie-
groep: mail naar yos@aktiegroepoudewes-
ten.nl of bel naar 010  436 17 00

Theatercollectief 
MACABRE heeft een 
toneelstuk gemaakt: Home is 
where het hard is. Het gaat 
over wonen en leven in het 
Oude Westen, gebaseerd op 
gesprekken met bewoners uit 
de wijk. Een hechte gemeen-
schap, een karaoke machine, 
een naïeve wethouder en een 
bijzonder pijnlijke onthulling: 
tijdens ‘Home is where het 
hard is’ mondt een gezellige 
wijkbarbecue uit in een avond 
vol (on)aangename verrassin-
gen. En jij bent uitgenodigd! 
Tenminste, als het buurthuis 
dan nog staat.

In deze nieuwe theatervoor-
stelling legt TC MACABRE 
met een lach en een traan de 
absurde realiteit bloot over 
wonen in Rotterdam, anno 
2022. We kunnen niet beloven 
dat het goed afloopt, maar de 
feestcommissie doet er alles 
aan om er een gezellige avond 
van te maken. Een voorstelling 

voor iedereen die Rotterdam 
in zijn hart draagt, over onze 
veranderende stad en de men-
sen die er (nu nog) wonen.

De voorstellingen zijn op 
7, 8 en 14 oktober en 
tweemaal op zaterdag 15 
oktober. Aanvang alle dagen 
om 20.30 uur. Op zaterdag 
15 oktober is er ook om 17.00 
een voorstelling. 
Plaats: de Nieuwe Gaffel, 
Gaffelstraat 63a.

Kaartjes kan je kopen vanaf 
een half uur voor aanvang. 
Online bestellen kan ook via 
https://www.tcmacabre.nl/
HIWHHI. De kaartjes kosten 
€16,- en €13,50 voor studen-
ten.

Bewoners van het Oude Westen 
krijgen 50% korting; bij online 
bestellen moet je de kortings-
code OUDEWESTEN vermelden

Theatercollectief MACABRE 
Home is where het hard is

In de Nieuwe Gaffel
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Het past nietPareltje van de wijk

Een beetje overstuur kwam ze 
binnen. Haar betaalpasje deed het 
niet meer. In de winkel had ze niet 
af kunnen rekenen. “Contactloos 
niet, en ik kon ook niet pinnen. 
Gênant was dat toch, bij de kassa. Ik 
schaamde me dood.”
Gelukkig hadden de mensen in de 
winkel haar geholpen en raadden 
haar aan een nieuw pasje aan te 
vragen. “Wil jij voor me bellen?”
Dat wilde ik wel. De vriendelijke 

man aan de telefoon vertelde dat ze 
het beste bij een automaat geld kon 
pinnen. “Soms doet het pasje het 
dan weer, zo niet dan moet u naar 
een servicepunt. Dat kan niet anders 
omdat u geen internetbankieren 
over een smartphone heeft.”
Dat snapte mevrouw ook wel, dus ze 
ging op pad en belde na elke hande-
ling om verslag uit te brengen.
“Ik kan wel geld pinnen, ik heb 20 
euro gepind.” Dat gaf hoop.

“Ik ben bij de Hema, maar ik kan nog 
steeds niet met mijn pasje betalen.” 
Dan toch maar naar de bank om een 
nieuwe aan te vragen. 
Na een tijdje belde ze weer: “Ze heb-
ben me weggestuurd, ze vinden het 
te duur want een nieuw pasje kost 5 
euro. Ze zeggen dat hij het wel doet. 
Maar dat is toch niet zo? Wat moet 
ik nu?”
“Ik kom wel naar je toe.”
Bij de bank vertelde ze dat de bank-
mevrouw eerst verteld had dat ze 
waarschijnlijk te weinig geld op haar 
rekening had staan (echt niet), en 

dat het pasje nu een reset had gehad 
en het weer deed (echt niet). Toen we 
samen de bank binnengingen vertelde 
mevrouw hetzelfde, en na enig heen 
en weer gepraat besloten we naar een 
winkel te gaan om het te proberen (de 
derde dus al). 
Het pasje deed het natuurlijk niet, 
wij weer naar de bank, waar we iets 
meer dan een uur wachtten, waarna 
een aardige medewerker in 4 minuten 
een nieuw pasje aanvroeg. Mevrouw 
bedankte hem hartelijk en noemde de 
bankmevrouw een beetje eigenwijs: “Ik 
weet toch wel hoe ik met een bankpas-

je om moet gaan? Ik heb wel geen 
computer en een duur telefoontje, 
maar betaal alles contactloos, ik 
ben niet gek.” Ze was inmiddels 
van 11 uur tot 15.30 bezig ge-
weest en ging moe naar huis.
Ik was ook moe….van de ingehou-
den woede…. tegen arrogante jon-
gedames die bij een bank werken 
en neerbuigend een vrouw van in 
de zeventig wegsturen en haar pas 
helpen als ik met haar mee kom. 
Grrr, huppelkutjes zijn het!

Katinka

Het laatste huis in de Gouvernestraat ging op 8 september tegen de vlakte. De grote opruiming kan 
beginnen en daar is veel tijd voor, want voor de Gouvernedwarsstraat is nog geen vergunning verleend 
volgens de meneer van de sloop. Hij hoopt wel dat ze over 2 à 3 weken verder kunnen gaan.

Sloop 
Odeon 

Herinrichting 
Akeleiplein
Een paar jaar geleden hebben be-
woners rondom het Akeleiplein met 
plannenmakers aan tafel gezeten 
om te praten over de herinrichting 
van het plein. Later stonden er 
partytenten op het plein waarbij 
iedereen van jong tot oud kon 
vertellen hoe het plein er uit zou 
kunnen zien. Daar is een plan uit 
gekomen dat eind 2021 klaar zou 
zijn. Inmiddels is het 2022 en is er 
veel onduidelijkheid en verwarring 
over hoe de zaken er nu voor staan. 
In mei 2022 kregen de bewoners 
een nieuwsbrief waarin ze lazen dat 
er een definitief ontwerp was voor 
het plein, maar inmiddels stond het 
plein vol met containers, auto’s van 
werklui en materiaal voor de aanleg 
van riolering en bestrating van 
Coolsestraat tot en met de Hene-
gouwerlaan. Er was weinig plek om 
te spelen meer over. 
Het ontwerp van het Akeleiplein 
was ook nog onduidelijk. Daarom 

is er gevraagd om dit ontwerp op 
te hangen in de buurtwinkel zodat 
bewoners er vragen over konden 
stellen. Dit was niet mogelijk. Wel 
stond er in de nieuwsbrief dat de 
pingpongtafel terug zou komen. 
Deze pingpongtafel was één van 
de dingen die door jong en oud 
gebruikt werden. Wat er verder 
aan speeltoestellen komt is ondui-
delijk, iets van een speelplek met 
avontuurlijke speelelementen zou 
er komen. Ook de hekken rondom 
het plek stonden niet meer op de 
tekening in de nieuwsbrief. Deze 
hekken stonden er niet voor niets, 
de ervaring leert dat kinderen 
achter ballen of elkaar aan rennen 
zonder op het verkeer te letten en 
zo onder een auto lopen. Ook bij 
de vorige herinrichting waren de 
hekken verdwenen en kwamen ze 
pas terug na veel gedoe. 
Aan de nieuwe projectleider is ge-
vraagd om een nieuwe nieuwsbrief 
waarin bewoners verteld wordt wat 
de herinrichting wordt en wanneer 
het uitgevoerd gaat worden. 
Wordt vervolgd.

In het Oude Westen zetten 
allerlei mensen en bewonersini-
tiatieven zich in om zuinig met 
spullen, materialen en voedsel 
om te gaan. Dat is goed voor 
het milieu en vaak ook voor de 
portemonnee. Mensen verma-
ken en repareren kapotte spullen 
en maken van oude spullen weer 
nieuwe dingen. En wat voor jou 
niet meer bruikbaar is, daar is 
iemand anders soms heel blij 
mee. Spullen en materialen krij-
gen dan een nieuw leven. Denk 
bijvoorbeeld aan alle boeken in 
Leeszaal West, de opbergzakken 

die van oude rijstzakken gemaakt 
worden, of de tweedehands kinder-
kleding die bij de Speeltuin wordt 
verkocht. 

Els Desmet heeft 15 gesprekken 
in de wijk gevoerd over hergebruik 
en organiseert samen met andere 
bewoners activiteiten over dit on-
derwerp. Ook is op verzoek van de 
Speeltuin een petfles-ton van her-
gebruikte materialen geplaatst. In 
deze ton worden kleine plasticflesje 
verzameld. Op de kleine petflesjes 
zit statiegeld, maar toch werden de 
flesjes nog heel vaak in de vuil-

nisbakken (bij al het andere afval) 
gegooid. De opvallende petfles-ton 
stimuleert kinderen en ouders om 
dat anders te doen. 
En met de opbrengst van het sta-
tiegeld doet de Speeltuin iets leuks 
voor de kinderen.   

Els is verrast over wat er allemaal 
gebeurt in de wijk en de goede 
ideeën die mensen hebben. 
Op 13 oktober vertelt ze daarover. 

Ook gaan we brainstormen over 
de toekomst van hergebruik in de 
wijk. Wat vind jij belangrijk en mis 
je nog? Wat is jouw droom of idee 
voor hergebruik? Met alle inbreng 
van de avond maakt Els een activi-
teitenplan van en voor de wijk. Het 
plan wordt mede ondersteund door 
de gemeente Rotterdam. 

Heb je ideeën over ‘hergebruik van 
spullen in het Oude Westen’? Heb 
je interesse in wat er allemaal al ge-
beurt op dit onderwerp in de wijk? 
We vinden het leuk als je komt. Je 

Uitnodiging Brainstorm: 
Hergebruik in het Oude Westen 
13 oktober 19.30 uur in de Werkplaats 
Duurzaam, bij de Aktiegroep 

kunt je opgeven bij Yos. Door even 
langs te lopen (Gaffelstraat 1-3), te 
bellen of te mailen naar yos@aktie-
groepoudewesten.nl. We sturen je 
dan een korte agenda toe. 
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Het is kinder-
boekenweek...

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

Mes freres et moi 
(Mijn broers en ik), 
Yohan Manca, Frankrijk, 
2021 (film)

Wij zijn allemaal overspoeld 
met vooroordelen over be-
paalde culturen en groepen. 
Of wij ernaar willen leven is 
een keuze. Mijn broers en ik is 
een film, die je ontdoet van je
vooroordelen. Nour probeert 
met zijn drie broers te over-
leven in een Franse achter-
standswijk. Hij is Arabisch.
Ghetto’s zijn voor een grote 
deel een politieke keuze van 
een overheid. Niemand kiest
ervoor om in een vervallen 
wijk, met grote armoede te 
leven. Als kind woonde ik in
Spangen. Ik herinner me hoe 

ik als kind, onderweg naar 
school, langs halfnaakte
heroïnehoeren liep. Bellen in 
een telefooncel met zware 
drugsgeur en verbrande 
lepels was heel normaal. 
Alhoewel de junks overwe-
gend blank waren, was de 
wijk overwegend allochtoon. 
Ook dat lijkt me een politieke 
keuze.
Ook de broers van Nour zit-
ten in de illegale handel. De 
een verkoopt nep merken, 
de ander drugs en de derde 
verkoopt zichzelf. De dichter 
Edip Cansever zegt, dat een 
mens op de plek lijkt, waar 
hij woont. De plekken waar je 
woont, kunnen je lot bepalen. 

Bij Nour thuis gaat alles mis. 
Zijn moeder ligt in coma in 
een kamer vol met appara-
tuur. De broers zorgen voor 
haar. Ze hebben hebben 

onderling veel ruzie. 
Nour heeft ook een passie,
operamuziek. Hij is gek op de 
muziek van de operazanger 
Luciano Pavarotti. Hij zet het 
op voor zijn moeder. Net 
zoals zijn vader ooit voor haar 
operaliederen zong. Het is
zomervakantie en hij doet al-

lerlei vuile klusjes rondom zijn 
school, waarschijnlijk als
taakstraf. Op een dag hoort 
hij op school een groep leer-
lingen opera zang oefenen. 
Hij gaat stiekem kijken. De 
lerares nodigt hem uit om 
mee te doen. Hij begint daar 
te zingen en blijkt talent te 

hebben voor opera. Thuis 
zingt hij enthousiast voor 
zijn moeder. Hij meent 
zelfs een reactie van zijn 
moeder te krijgen. Nour 
roept zijn broers bijeen, zingt 
nogmaals een Pavarotti lied, 
maar zijn moeder verroert 
zich niet. Zijn broers zijn niet 
blij met zijn keuze voor zang. 
Hij moet ook werken en geld 
brengen in huis. Opera lijkt 
ook niet stoer genoeg in ver-
gelijking met het werk van 
zijn broers. Hij wordt van de 
les afgehaald en moet pizza’s 
bezorgen. De jongens leven 
in angst voor de politie aan 
de kust en doen hun zaakjes. 

Een broer belandt in de ge-
vangenis. Hun moeder komt 
te sterven. Ze begraven hun 
moeder. Het is opvallend dat 
de broer, die zich verkoopt 

ook mannelijke klanten helpt. 
Nour heeft de droom om zijn 
wijk te verlaten. 
Hij wil weglopen van huis,
morgen. De film speelt met 
onze vooroordelen over 
moslim migranten. Ze ver-
anderen van stereotypes in 
volle karakters, mensen zoals 
om ons heen. Kunnen ze niet 
anders overleven? 

Dat de migranten vooral 
criminelen zijn, is ook een 
cliché. Het wordt vaak
tegen ze gebruikt. Maar de 
grote bazen en smokkelaars 
blijken meestal rijke blanke
mannen in pak. Dat willen 
we echter niet horen. Want 
het is makkelijker om de
vreemdelingen te haten en je 
(als groep) hoger te voelen.

Serpil Karisli

uit de kunst

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

Bonte kleuren verf op wanden, 
plafond, papier, palet en op de vloer, 
zelf op zijn kleding. Een schilder 
die behalve verf en drager weinig 
vraagt en anderen slechts zuinig in 
zijn wereld toelaat. Hij werkt snel 
en volgens een eigen orde. Tijdens 

het schilderen zijn detail en thema 
inwisselbaar. Een primeur voor 
outsider kunst: een groot werk 
van Hans is onlangs in opdracht 
van Gemeente Rotterdam geres-
taureerd door professionals in het 
Timmerhuis.

Vooraankondiging: 

in november organiseert 

de Leeszaal samen met 

de Jeugdbieb een 

STRIPWEEK, 

van 16 tot 20 november.

Volg ons op facebook 

voor verder nieuws.

... in oktober en wel van woensdag 5 oktober tot 
en met zondag 16 oktober. Dus feest in de jeugd-
bieb. Het thema dit jaar is Gi-ga-groen. Natuur en 
dieren, hoe gaan wij met onze aarde om?
Woensdag 5 oktober is er van 12 tot 14.00 uur 
een boekenmarkt / ruilmarkt in de jeugdbieb, bij 
mooi weer buiten. Daarnaast zijn er iedere dag ac-
tiviteiten, zoals gedichten maken, knutselen, een 
brief schrijven over de toekomst van de aarde aan 
jezelf, voorlezen, elkaar voorlezen, tekenen etc.
Daarnaast nieuwe boeken over dit onderwerp. Er 
gaat ook nog een leesmarathon georganiseerd 
worden, of in de kinderboekenweek, of in de we-
ken erna.

Samen met de Gaffel, met Betty, willen wij een 
kinderkoor gaan starten voor kinderen van 8 tot 
14 jaar, dat kan optreden in de wijk bij vieringen, 
openingen etc. De bedoeling is dat er ook liedjes 
gemaakt worden door de kinderen, dat er gerapt 
wordt…
DUS >>> GEEF JE OP ….
bij de jeugdbieb en/of bij Betty

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 15.00 - 17.00 uur en woensdag van 
13.00 - 16.00 uur. 

Agenda 
Leeszaal 
oktober 

12 oktober: 19.30 -  NK Poe-
try Slam Rotterdam, voor-
ronde 5. Toegang gratis.

13 oktober: 19.00 – Literaire 
Maaltijd over Zuid-Afrikaan-
se schrijfster Ingrid Jonker.
Toegang gratis. Om 18.00 
uur serveren de Wereldvrou-
wen een maaltijd. Kosten 
€ 7,50. Svp aanmelden (tot 
een dag van te voren) bij 
info@quasi-modo.nl

26 oktober: 19.30 – NK Poe-
try Slam Rotterdam, voor-
ronde 6. Toegang gratis.

29 oktober: 20.00 – Café de 
Verloren Plek nr.4 over Café 
le Vagabond. Een avond 
met muziek en verhalen. 
Met huisorkest De Nazaten 
en speciale gast Pierre van 
Duijl. Toegang: € 10, Rdam 
Pas € 5.

Stillevend 
Tot en met 
5 november

Hans Hartman 
(1963 - 2019)

Interventions Groupe 
organiseert in samen-
werking met Leeszaal 
West op zondag 6 
november een speciale 
buurtbijeenkomst. Deze 
bijeenkomst staat in 
het teken van de door 
burgemeester Ahmed 
Aboutaleb gemaakte 
excuses voor het sla-
vernij- en koloniale 
verleden van onze stad. 
Het toenmalige stads-
bestuur investeerde en 
profiteerde op allerlei manieren van de 
handel in mensen en goederen uit de 
slavernij en slavenhandel. Een verleden 
dat ver achter ons lijkt te liggen maar 
de hedendaagse doorwerking is nog 
altijd voelbaar in onze stad.

Excuses, een mooi symbool maar 
wat betekent dit in de praktijk voor 
u als inwoner van Rotterdam en het 
Oude Westen? Heeft u hier iets van 
meegekregen en hoe nu verder? Het 
roept wellicht meer vragen op dan dat 
het antwoorden geeft. Wij informeren 
u graag over de achtergronden van 
dit besluit en willen daarna met kleine 
groepen met elkaar van gedachten 
wisselen en ervaringen delen.

Voor de toekomst denkt de burge-
meester aan een stadsplan vol educa-
tie, dialogen en culturele initiatieven 
over dit onderwerp. Dat biedt ons 
kansen om van een fout verleden een 
mooie toekomst te maken en samen 
invulling te geven aan het stadsplan. 
Om dit stadsplan vorm te geven 
wordt de bijeenkomst gezamenlijk 

afgesloten door conclusies van de 
groepsgesprekken te delen en zo 
mogelijk te vertalen naar ideeën voor 
zo’n stadsplan. 

Wilt u meer weten over het slaver-
nijverleden van Rotterdam? Wilt u 
meedenken over manieren om hier 
en nu op een open en constructieve 
manier als Rotterdammers en Oude-
Westenaren met dat verleden om te 
gaan? Kom dan zondag 6 novem-
ber naar de Leeszaal.

Programma  (Aanvang: 14.00 uur)
Inleiding 
Wat betekent de doorwerking van de 
gedeelde geschiedenis?
Groepsgesprekken 
Wat betekent de gedeelde geschiede-
nis voor ons en de verhoudingen in 
de stad vandaag?
Muzikaal intermezzo.
Samen napraten (met 
een drankje en hapje)

Leeszaal West, 
Rijnhoutplein 3
3014 TZ Rotterdam, 

Excuses voor het slavernijverleden,
hoe nu verder?


