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“We willen hier tot rust komen”
Oekraïens gezin in Rotterdam
auto’s en mensen stond.
Nadat ze Polen binnengereden waren met de auto kwamen ze terecht
in een klein stadje 50 kilometer
Polen inwaarts. ‘We waren helemaal
op van de reis en in dat stadje zijn
we een paar dagen gebleven. We
zijn onder de indruk van de manier
waarop de Poolse mensen ons hebben opgevangen’, zegt ze.
‘We moesten eerst naar het stadhuis van het stadje om te vragen
of er mensen waren die ons wilden
opvangen. Ze gaven ons onderdak
en levensmiddelen, zelfs speelgoed
voor de kinderen. We zijn hen erg
dankbaar voor wat ze voor ons gedaan hebben. De mensen in OostPolen waren ook gespannen door
de situatie. Ze zeiden dat ze hun
koffers al gepakt hadden klaarstaan.
Ze zijn niet gerust op hoe het nu
verder moet.’

De Oekraïense Lilia verblijft
sinds 14 maart met haar
zoons van 17 en 10 jaar bij
een Rotterdams gastgezin.
Het gezin kent de gastvrije
Rotterdamse familie al 25
jaar. De familie nodigde
het Oekraïense gezin uit en
gaf zelfs tickets om vanuit
Polen naar Nederland te
vliegen. ‘We hebben dat
aanbod aangenomen, zodat
we eindelijk wat tot rust
konden komen’, zegt Lilia.
Lilia is eind februari gevlucht uit
Lviv, dat ligt 80 kilometer van de
Poolse grens. ‘Vanaf 24 februari was
er ‘s nachts steeds luchtalarm en
langzaam drong het tot mij door
dat er bombardementen waren’,
vertelt Lilia. ‘Mijn nicht woont in
Oost-Oekraïne en die vertelde dat
haar stad door de Russen gebombardeerd werd. Mijn jongste zoon
werd er stil van en vroeg alleen
maar: Wanneer gaan we weg? Ik
vond het moeilijk om de beslissing

in het Wijkpark
DE
VERKIEZINGEN

te nemen om weg te gaan.’ Toen
ze toch vertrok heeft ze bij de grens
met haar zoons en een nicht drie

Het leven van het Oekraïense
gezin gaat in Rotterdam verder op
dezelfde manier als in Oekraïne.
Lilia geeft Duitse online les aan
studenten en de zoons volgen
lessen van hun docenten. Ze zijn
heel dankbaar voor de ontvangen
gastvrijheid. ‘Ik heb geen plannen,
ik weet niet wanneer we terug kunnen’, zegt ze. ‘We hebben ons land
nog. Poetin heeft de oorlog politiek
al verloren. Tot hoe ver moet hij
gaan eer Europa ingrijpt? De hele
invasie is mislukt. Ik ben trots op
mijn land, op mijn president, op
de mensen. De mannen blijven ons
land verdedigen. Ik doe mijn werk
over internet, ik verdien mijn geld
en zo blijven we in leven.
Dankzij de grote gastvrijheid van de
mensen in Rotterdam. Maar verder
heb ik geen plan.’

Op vrijdag 11 maart werden in het
Wijkpark en de Wijktuin de handen
uit de mouwen gestoken in het kader
van NL DOET 2022. Een gevarieerd
gezelschap van 34 vrijwilligers was
de hele dag in touw om de bankjes
van Wijktuin en Wijkpark in de verf te
zetten. Er deden bedrijven mee (Swisscom), studenten en scholieren van het
Hoornbeeck College en het Melanchthon, diverse vrijwilligers van Dierenhof
en Wijktuin en een aantal buurtbewoonsters, in leeftijd uiteenlopend van
12 jaar tot over de 70.Het mooie weer
was een welkom cadeautje.

“Ze luisteren toch niet”...

De verkiezingen
voor de gemeenteraad en de wijkraad van
het Oude Westen werden op
14, 15 en 16 maart gehouden.
De opkomst van 38,9 % was
historisch laag in Rotterdam.
Van de mensen die mogen
stemmen in het Oude Westen
heeft 48,31%, gestemd voor de
gemeenteraad. Voor de wijkraad

dagen in de auto moeten bivakkeren voordat ze de grens over
kon, omdat er een onafzienbare file

Met nadruk vertelt Lilia dat de
positie van de kinderen voor haar
moeilijk was om aan te zien. ‘Onder
de vluchtelingen waren ook veel
kinderen. Het is niet goed voor
kinderen om ‘s nachts wakker te
worden van sirenes. Mensen vluch-

ten vooral vanwege de kinderen.
Veel kinderen hebben meegemaakt
dat ze onder schooltijd meerdere
malen per dag de schuilkelder
moesten opzoeken. Daar werden
de kinderen gespannen van.’

heeft 34,57 % gestemd.
In een commentaar liet burgemeester Aboutaleb weten geschokt te
zijn door de zeer lage opkomst
van kiezers in de stad. ‘Het is
lastig te analyseren hoe deze lage
opkomst er kon komen’, zei de
burgemeester. Werkers in het Oude
Westen weten, dat veel mensen
een grote afstand voelen tussen
de politiek van het stadhuis en de

echte verhalen van de mensen in
de wijk. ‘Ze luisteren toch niet. Ze
gaan hun gang maar’, hoor je vaak
in het Oude Westen. Het hoe en
waarom van deze lage opkomst
heeft natuurlijk allerlei oorzaken die
allemaal benoemd en onderzocht
moeten worden, want van zo’n
opkomst word je niet vrolijk.
Om de bewoners en ondernemers
meer stem te geven hebben we nu
een wijkraad. Het is de bedoeling

dat de mensen van de Wijkraad
de wijk ingaan en van de mensen
horen wat er moet gebeuren in
de wijk. Alle belangrijke spelers
in de wijk moeten met elkaar een
wijkplan maken, een wijkakkoord.
De werkers van de gemeente en
de politiek moeten weten wat er
speelt in de wijk en daarvoor is
de wijkraad een instrument. Zij
moeten luisteren. Als je je stem
niet gebruikt is er niks om naar te
luisteren.

Wie komen er in de
wijkraad Oude Westen?
Deze mensen zijn gekozen:
1 Betty Hiwat
2 Amina Hussen
3 Paul Claessens
4 Annedebora van Kooij
5 Marjolein Masselink
6 Hennie van Schaik
7 Jim Pedd
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Oplage: 4500 ex.
Verschijnt 10 keer per jaar.

Soms ga ik gewoon even kijken
daar. Dan heb ik niks nodig maar
ga ik gewoon even rondkijken.
Bekijken welke kruiden ze hebben.
Diversiteit vind ik heel leuk.’’

Salima Ahajjam
Salima woont bijna haar
hele leven in het Oude Westen. Ze heeft een paar jaar
in Middelland gewoond
maar ze is teruggekomen.
‘’Het is heerlijk wonen hier.
Ik houd van de levendigheid, ik houd van het centrum en ik houd van Rotterdam.’’ Veel familieleden
wonen in de buurt en ook
haar werk zit vlakbij.
‘’Ik werk op de Hogeschool Rotterdam, al 22 jaar. Nu bij de vestiging
bij Wijnhaven, dus ik kan lekker op
de fiets. Ik heb bij de hogeschool
verschillende functies gehad, momenteel ben ik medewerker kwaliteitszorg binnen het instituut. Toen
de coronacrisis begon werkten
we volledig thuis, wij volgden alle
regels van het kabinet. De eerste
maanden voelde ik veel weerstand,
ik moest aan de eettafel werken en
ik had geen extra scherm. Dat was

De Rotterdamse
Mobiliteits Aanpak
In de buurtkrant hebben we de
afgelopen jaren een paar keer
geschreven over de Rotterdamse
Mobiliteits Aanpak = wRMA.
Onze aandacht ging vooral uit naar
de aanpak van de verkeerssituatie in
en om de wijk. We hebben het gehad over de tijdelijke afsluiting van
het Kruisplein en het Eendrachtsplein in 2020 en over de
’s Gravendijkwal en Henegouwer-

COLUMN
Koude oorlog is hele warme
oorlog geworden
Zo, alweer tijd voor een nieuwe
column. De laatste punt is nog niet
gezet of de volgende eerste Hoofdletter staat weer op papier.
Lekker alles voorbij, geen Covid maatregelen meer, vrij ademen in het OV,
anderhalve meter is niet meer, terug
naar het Gewone Normaal. Komt die
ene wereldleider even om de hoek
kijken, met een verwoestende blik, letterlijk en figuurlijk, in zijn ogen. Niets
sparend, gebouwen, wegen en - het

niet zo prettig. Toen er in september nog een heel jaar thuiswerken
werd aangekondigd, heb ik hier
wat aan gedaan. Ik heb op school
een extra scherm opgehaald en
een goede werkplek ingericht. Mijn
man werkte wisselende diensten,
dus dan konden we in mijn pauzes
samen een bakkie doen.’’
Zoals gezegd woont een deel van
haar familie in het Oude Westen.
Zo ook haar ouders. ‘’In 1980 zijn
we naar Nederland gekomen en in
deze buurt terecht gekomen. Ik ben
opgegroeid in de Bajonetstraat, bij
het stukje waar nu de nieuwbouw
staat. Dat waren toen sociale huurwoningen. Ik heb gezien dat het
huis van mijn ouders is gesloopt.
Zij moesten een andere woning
zoeken want de gemeente had
plannen met de wijk. Ik heb de
wijk in alle facetten meegemaakt,
ook toen het nog een achterstandswijk was. Het Oude Westen
stond bekend als een onveilige
plek, maar ik heb dat gevoel nooit

laan. Het laatste artikel was in juli/
augustus 2021.
Hoe is nu de stand van zaken?
De gemeenteraad heeft een motie
aangenomen: “Van het wilde westen, naar het Veilige westen”. Met
het aannemen van deze motie heeft
de raad zich uitgesproken voor de
voortzetting van het afsluiten van
het Kruisplein en Eendrachtsplein
voor auto-en motorverkeer. Hoe
dat gaat gebeuren, daarover moet
eerst met alle betrokken partijen
zoals bewoners, ondernemers en
gemeente goed overlegd worden.

gehad. Er is veel veranderd hier: de
Sint-Mariastraat bijvoorbeeld was
vroeger een straat waar ik niet eens
langs wilde lopen. Maar nu loop
ik er graag, het is hartstikke opgeknapt. Het zijn klassieke huizen en
is een heel leuk straatje geworden.
Het zijn wel dure panden, mensen
hebben er veel geld ingestopt. Ik
vind het wel leuk om af en toe naar
binnen te gluren.’’
Salima heeft de wijk niet alleen qua
woningen zien veranderen, ook de
winkelstraten zien er anders uit.
‘’Zoals de Nieuwe Binnenweg, dat
is nu een hippe winkelstraat. Ik vind
dat hartstikke leuk. Dat je mensen
bij Koekela in de rij ziet staan, die
reuring, daar houd ik van. Ook de
West-Kruiskade is wel veranderd
qua horeca, bij het stukje waar het
Tiendplein zit. Aan de overkant
zit een leuk koffiebarretje. Mijn
man en ik houden van een terrasje
pakken, dus we hebben wel wat
favoriete tentjes. Het is zo divers
en voor ieder wat wils. Je hoort
weleens van ‘is het daar wel veilig’
maar voor iemand die hier is opgegroeid is het heel leuk. Met alle
toko’s en de Chinese supermarkten.

Na kritiek van ondernemers en de
gebiedscommissie Centrum over de
aanpak en uitvoering van de plannen is het nu ook bij de gemeente
duidelijk geworden dat zonder
goed overleg er geen plannen kunnen worden uitgevoerd.
In het gesprek dat de redactie heeft
gehad met de woordvoerder van
wethouder Bokhove is toegezegd
dat het de bedoeling is dat de
Aktiegroep ook wordt uitgenodigd
voor het overleg over de verkeersplannen.

ergste - de bevolking van Oekraïne.
Van oude mensen tot jonge kinderen,
zelfs baby’s worden niet ontzien.

we beelden van de gruwelijkheden
die daar plaatsvinden. Leve de Social
Media, maar niet heus.

Ik kan mij nog wel herinneren dat als
ik gewassen en wel voor de TV lag,
klaar voor één van de acht van Mies
Bouwman, en het over de koude
oorlog ging, ik het toch wel een beetje
eng vond, de dreiging van een oorlog
en een atoombom, wist helemaal niet
toentertijd wat dat was. Maar toen al
de dreiging van de Sovjet Unie naar
de Westerse wereld. Nu 50 jaar later is
hij er weer, de dreiging en niet alleen
de dreiging maar ook de uitvoering.
Kijkend naar Nederland 1 en Nederland 2, meer had je toen niet, viel
het hier allemaal wel mee, nu zijn we
live aanwezig. Van alle kanten krijgen

Waar gaat dit eindigen? Binnenkort
mag ik opa worden van een mooie
prinses, wat voor toekomst gaat zij
tegemoet? Normaal denk ik, ik zie het
wel, maar nu ik weer een fase in mijn
leven verder ga, opa worden, is mijn
denkwijze en bezorgdheid ineens veranderd merk ik. Tuurlijk voelde ik mij
altijd wel verantwoordelijk, voor mijn
kinderen, mijn vrouw, mijn ouders,
schoonouders en verdere familie en
vrienden. Maar dit voelt toch anders.
Gek hè!
Om ons heen zien we mensen die
graag hun steentje willen bijdrage aan

Momenteel woont Salima met haar
man en zoon op het Gerrit Sterkmanplein. Het appartementenblok
heeft een gezellige bovenstraat. Je
loopt de trap op en vindt er een
verborgen straat op een hoger
niveau. ‘’Het bovenstraatje in het
pand onderhouden we met de
buurt. Als koper krijg ik een uitnodiging voor de VVE vergadering.
Daar ga ik braaf heen. Met een
klein clubje, die er wat leuks van
wil maken, organiseren we het een
en ander. We kopen plantjes om
de boel op te leuken bijvoorbeeld.
Vanuit de VVE hebben we een
technische commissie opgezet, zo
hebben we het zelf genoemd. We
willen het bovenstraatje veilig en
groen maken. Een buurman heeft
vorig jaar een grote kist besteld
bij de Ikea, daar kun je dan gezamenlijke spullen in opslaan. Een
andere buurman heeft een kraantje
besteld, zodat je de plantjes water
kunt geven. Dat soort dingen. Als
buren een idee hebben of een
voorstel dan ga ik daar vaak in
mee.’’
‘’Voor Opzoomer Mee heb ik dit
jaar ook een aanvraag ingevuld
voor de aanschaf van regentonnen.
Een deel van deze kosten kun je
aanvragen bij DE GEMEENTE en
een deel zal je als bewoners zelf
moeten bijleggen. Met het water
in de regentonnen kunnen we
de planten water geven. Dat is
sowieso leuk om te zien en het is
ook belangrijk. Als je dit straatje
binnenkomt en je ziet veel plantjes
en bloemetjes dan geeft dat een
positief gevoel. Ik woon hier heel
graag, het is een goede mix van
mensen. Rotterdam Centraal is
om de hoek. En de stad is onze
achtertuin.’’
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De Buurtkrant wordt mede mogelijk
gemaakt door Gebiedscommissie
Rotterdam Centrum.
HANDIGE TELEFOONNUMMERS
Alarm (politie,brandweer,
ambulance)
112
Alarm teksttelefoon
0800-8112
Belastingtelefoon
0800-0543
Buurtbemiddeling
06-18500316
Buurtwinkel Aktiegroep OW 4361700
Dierenambulance
0900-0245
Dierenbescherming
4374211
Eneco Storingsdienst
4674000
Gebiedscommissie Centrum 14010
Gemeente Rotterdam
14010
Gemeentelijke Ombudsman 4111600
Jongerenloket
2671300
Juridisch Loket
0900-8020
Huiswerkklas, Ilina Fernandes 06-11835620
Kinderbescherming
4431100
Kinderdagverblijf de Wereld 4366447
Kinderopvang Plus D. Dap 4115043
Klus en werk:
0882716210
Laurens Ant. Binnenweg
412900
Nieuwe Gaffel
2916689
Ouderenwerker Cindy Vos 06-53507350
Pameijer Klus & Werk
088-2716210
Politie geen spoed
0900-8844
Ruilpunt
010 2250844
Tennisclub Centrum
4366165
Tennisclub Tiendstraat
4113942
Slachtofferhulp
0900-0101
Speelcentrum Weena
4144890
Spirit 55+
06-21887984
Stadsmarinier A.Siermans
06-14890436
Vraagwijzer
14010
Youz-jeugdzorg
088-3581660
Wijkconciërge
Natalie Burgmans
06-83677564
Wijkpastoraat
010-4367070
(Katinka Broos
06-44098889)
Woonstad Rotterdam
4408800
Zorgcentrum
de Leeuwenhoek
2713800

Wie wil ons helpen bij onze mooie krant?
De redactie van deze krant zoekt een nieuwe eindredacteur. Vind jij
het leuk om mee te denken over de inhoud van de krant, de ingekomen stukken van onze schrijvers te verzamelen en te redigeren, om
vervolgens samen met onze vormgever te zorgen dat alles zijn plekje
krijgt in de maandelijkse krant? De redactie is een enthousiaste groep
mensen uit het Oude Westen (of net daarbuiten), die met veel plezier
samen aan de krant werkt. Wil jij ons komen versterken?
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Petra van den Berg neemt
afscheid als opbouwwerker
Zesendertig jaar opbouwwerk in het Oude Westen is
niet in een artikel te vangen. Zoveel projecten, initiatieven, spannende, leuke
en moeilijke momenten,
maar het allerbelangrijkst:
er waren altijd bewoners
die iets wilden doen voor
hun wijk. Petra vertelt:
Het begin
‘In januari 1986 ging ik als opbouwwerker bij de Aktiegroep werken.
Via mijn stage in het Oude Noorden
werd ik gevraagd om hier te solliciteren. Er was een grote sollicitatiecommissie met bewoners en
professionals, één van hen vroeg hoe
lang ik van plan was om te blijven en
dat werd dus uiteindelijk zesendertig
jaar. Mijn hoofdtaak was toen om
een beheerorganisatie op te zetten
in het wijkpark dat in de zomer van
1987 werd geopend. Samen met
een bewonerswerkgroep hebben we
bedacht wat wij belangrijk vonden
voor het toekomstige Wijkpark. Er
kwam een Wijktuin waar de “dames met de groene vingers” aan
de slag gingen en een Dierenhof.
Hier werd de melkgeit, die al jaren
in een achtertuin stond van één van
de werkgroepleden, als eerste dier
verwelkomd. Het was niet vanzelfsprekend dat het Wijkpark er kwam:
in samenwerking met de projectgroep Stadsvernieuwing werd deze
publieke groene plek afgedwongen
door bewoners. Ik weet nog dat ik
in het Stadhuis een betoog hield
dat het grasveld niet moest worden
ingezaaid maar dat er graszoden
moesten komen, toen ik buiten
stond vroeg ik me af of de toenmalige wethouder dit nu wel of niet
had toegezegd. Het was spannend,
ik was nog jong en net afgestudeerd
aan de Sociale Academie.’
Ideeën en plannen
‘De stadsvernieuwing was nog niet
voltooid toen ik in het Oude Westen
begon. Er liepen verschillende projecten, er waren buurtgroep vergaderingen waar ik bij betrokken was:
de Noordkant, het Sterkmanplein,
het Adrianaplein en het

Josephplein … Door deze werkgroepen leerde ik veel bewoners kennen
die allerlei ideeën en plannen voor
hun buurt hadden. Zij kwamen
daarmee langs en we werkten ze
met elkaar verder uit. Samen met
collega`s zorgden we dat er een
baliefunctie in de buurtwinkel
kwam, gerund door vrijwilligers, dat
de Buurtkrant werd opgekrikt en dat
er een interne nieuwsbrief de Hiero
kwam. De Jeugdbibliotheek, Taaldrukwerkplaats, de drie basisscholen, het gezondheidscentrum en de
Leeuwenhoek waren er al. Maar in
die tijd kwam ook de eerste bezuinigingsronde op het welzijnswerk. Tot
grote teleurstelling van bewoners
moest één van de clubhuiskoepels
verdwijnen en gingen clubhuizen
dicht. Bij de Aktiegroep hadden wij
in die tijd nog een breed team en er
was veel ruimte om te werken aan
bewoners dromen en problemen.
“De nacht van het Josephplein”
is zo’n voorbeeld. Toen de grote
platanen bij het Weena weg moesten, werden deze `s nachts naar het
plein gebracht, omdat de leidingen van de tram er af moesten.
Rini de Otter bouwde er een feest
omheen, alle bewoners kwamen
in hun pyjama naar het plein, het
was geweldig. Met Rini heb ik veel
leuke dingen gedaan, ik ging mee
met de kinderkampen, we zetten

een recreatiesportleiderscursus op
voor jongeren die in de wijk aan het
werk gingen, we organiseerden het
Zomerfeest en het Nieuwjaarsfeest
samen met de organisaties in de
wijk. Ook met Han Snaaijer heb ik
heel lang samengewerkt, net als met
mijn trouwe collega Osman Dogan,
ik kon altijd op hen terugvallen. We
hebben van hen alle drie veel te
vroeg afscheid moeten nemen.’
Samenwerken
‘Ik ben hier zo lang gebleven, omdat
ik me heel erg verbonden voelde
met de organisatie en de bewoners
die hier actief zijn. Ik heb heel veel
respect voor de inzet van bewoners,
er was veel mogelijk om samen met
hen op te pakken en er was een
goede samenwerking met de organisaties. Dat maakte het werk heel

‘Als je beter
kan, moet je
beter gaan,
daarom ben ik
nooit
weggegaan.’

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (109)

Op eigen kracht
‘Een kleine tien jaar geleden besloot
de gemeente om het opbouwwerk
weg te bezuinigen. Een team van bestuursleden en adviseurs is toen op
zoek gegaan naar andere financiers
en dat is uiteindelijk gelukt, maar het
waren wel tropenjaren. Mijn collega
Natalie was voor mij heel belangrijk
in deze tijd. We hielden het vol met
het brede bewonersnetwerk, met
hun lange adem en hun loyaliteit. Ik
hoop dat er nu een tijd komt waarin
er weer gebouwd kan worden aan
een brede basis van mensen die mee
willen denken over de toekomst van
de wijk en de Aktiegroep. Communicatie en vertrouwen zijn belangrijk,
werkgroepen en bewoners moeten
van elkaar weten waar ze mee bezig
zijn en je moet ze weten te verbinden met elkaar. Het is mijn ervaring
dat bewoners heel trouw en loyaal
zijn als je hen serieus neemt, zorgvuldig met hen omgaat, geen dingen
belooft die je niet na kunt komen
en als je hen ruimte en verantwoordelijkheid geeft. Dat heeft vaak hele
leuke werkgroepen opgeleverd met
een grote verscheidenheid van mensen. Als dat je lukt, dan heb je hier
echt een wereldbaan.’

leuk. Woonstad financierde bijvoorbeeld acht uur opbouwwerk voor het
organiseren van portiekgesprekken,
het opzetten van volkstuintjes, het
herinrichten van binnenterreinen.
We zetten het project “Samen door
een deur” op om de communicatie
en problemen tussen bewoners en
Woonstad te verbeteren. We deden
een woonwensenonderzoek en
keken welke bewoners zouden willen
verhuizen, daar ontstond het doorstroomproject uit waar bewoners
zich heel hard voor inzetten. Er was
een werkgroep die zich hard maakte
voor een beter onderhoud van de
parkeergarages. Via het Welkomproject werden nieuwe bewoners
wegwijs gemaakt en raakten ook zij
betrokken bij activiteiten waar ze aan
mee wilden doen. We zetten samen
met de politie, de Deelgemeente
en Woonstad het project “Drugs in
Kleur” op waarbij de ervaring van
overlast voor bewoners het uitgangspunt was en om dat te verbeteren.
Door al deze projecten heb ik zowel
de bewoners als alle uithoeken van
het Oude Westen heel goed leren
kennen.’
Wrijving geeft glans
‘In de jaren negentig, met de komst
van de Deelgemeentes, kreeg het
opbouwwerk een minder sterke
positie. De stedelijke opbouwwerk
organisatie werd opgeheven en
er ontstonden verschillende kleine
ondersteuningsorganisaties in de
stad. En hoewel wij altijd een lijntje
hebben gehouden met het Stadhuis,
werden de deelgemeentes steeds
meer bepalend in ons werk. Toen er
beslist werd dat het opbouwwerk en
de bewonersorganisatie ontvlecht
moesten worden, werd het er niet
gemakkelijker op. Er speelden veel
verschillende belangen, maar ik heb
altijd gekozen voor het steunen van
de bewonersorganisatie, het belang
van de bewoners en dan met name
van de bewoners die niet zo goed
voor zichzelf kunnen opkomen. Mijn
loyaliteit heeft altijd bij de bewoners
gelegen. Als opbouwwerker hadden
we een onafhankelijke positie tussen
bewoners, gemeente en organisaties. Die positie is belangrijk en er is
vrije ruimte nodig om bewoners te
dienen die zich willen inzetten voor
hun omgeving, voor wijkbelangen.
En het is helemaal niet erg als het
soms schuurt, juist door met elkaar
in gesprek te gaan, krijg je mooie
dingen en wrijving geeft glans.’

Afscheid nemen
‘Ik ben altijd met heel veel plezier
naar mijn werk gegaan. Als je beter
kan moet je beter gaan, daarom ben
ik gebleven. Het allerleukste was dat
het heel vaak lukte om samen met
bewoners met succes ergens aan te
werken, of dat het nu ging om de
pleinen, de woningrenovatie, soap
theater of andere projecten … En
het was een feest om aan vergroeningsprojecten te kunnen werken,
bezig te zijn met water- en energiebeheer. Het project met de energiecoaches is ook bijzonder en interessant. De mensen die er aan meedoen
versterken elkaar, de één heeft een
netwerk, de ander heeft meer kennis
… Het is een hele mooie mengeling
van mensen. Ze bezoeken bewoners
en kijken samen naar hun energiegebruik en geven advies hoe dit zou
kunnen verminderen. Ik probeer
mijn werk nu warm over te dragen,
ik wil als vrijwilliger nog wel betrokken blijven bij het groen in de wijk
en nog even beschikbaar blijven voor
als er vragen zijn. Ik zie de toekomst
voor de Aktiegroep zonnig in, er is
een stevige basis en ik heb het volste
vertrouwen dat mijn opvolgers met
frisse zin en kijk het werk hier voort
zullen zetten!’

Omhoog kijken (32)

We zijn op zoek naar nieuwe bezorgers!
Een keer in de maand een straat dat kost maar maximaal
1 uurtje werk.

de opvang van de mensen uit Oekraïne. Een vriend van mij wilde zijn huis
beschikbaar stellen. Ze doen het over
laten komen alsof dat zo gebeurd is.
Ook hier weer een papierwereld van
heb ik jou daar. Dus, laat maar. Foei
regering, hou nou eens op met die
bureaucratie in deze schrijnende gevallen. Maar dit even terzijde. Kunnen
we wel helpen? Met inzamelen van
spullen en geld komen we een heel
eind, als het dan ook nog op de juiste
plek terecht komt ben ik een blije opa
in spé.

die nog heel lang willen genieten
van hun leventje, voor alle mensen
die deze ellende al eerder hebben
meegemaakt, voor alle betrokkenen
die soldaten hebben zitten aan beide
kanten. Alstublieft mijnheer Poet-in,
Poet-uit alstublieft.

Beste mijnheer Poet-in, stop alstublieft
deze ellende, voor alle mensen in Oekraïne, voor alle mensen die aanstaande zijn om opa of oma te worden,
voor alle kinderen op de hele wereld

Met vredige groet,

Ik ben niet zo van het bidden, heb
ik ooit wel geleerd en meegekregen
maar niet veel mee gedaan, maar
laten we met z’n allen in onszelf of
hardop een gebedje van vrede doen.
Misschien helpt het.

Gerard van der Wens

Voor het laatste deel over de
oostgrens van Het Oude Westen
steken we de Nieuwe Binnenweg
over en staan op het Eendrachtsplein. Gelijk rechts, op de hoek
van het plein, springt de oostelijke zijgevel van Hotel Emma in
het oog. Deze gevel heeft een
opvallend raster van metaal,
versierd met steekwoorden van
Rotterdamse bezienswaardigheden. Daarnaast, op nr. 3, bevindt
zich Bureau
Eendracht, een monumentaal
gebouw uit 1860 met een lange,
interessante geschiedenis. Sinds

2016 is hier koffiezaak Heilige
Boontjes gevestigd. Deze koffiezaak - inmiddels grandcafé - is
opgericht door Rodney van den
Hengel* en Marco den Dunnen.
Via het product ‘de koffieboon’
werken hier diverse jongeren die
re-integreren naar een baan of
studie. Rodney en Marco begonnen hun avontuur in Delfshaven,
maar zochten al snel uitbreiding
en kwamen uit bij dit gebouw,
het voormalige politiebureau Eendracht. Binnen no-time vonden ze
de weg naar investeerders en gemeente, waardoor het pand kon

worden gekocht en verbouwd.
Het gebouw werd in 1860 aanvankelijk in gebruik genomen
als school, de ‘Bijzondere School
voor Middelbaar Onderwijs voor
eigen rekening’, gesticht door F.
C. Delfos. Daarna werd het een
school voor ‘Uitgebreid Lager
Onderwijs’ (ULO).** In het begin
van WOII hebben de Duitsers het
gebouw opgeëist en gebruikt als
kazerne. Na de oorlog werd er
een politiebureau in gevestigd,
aanvankelijk gedeeld met Hotel
Huize Emma in de noordvleugel.
In de jaren ‘70 is Hotel Emma

verhuisd naar de nieuwbouw aan
de Nieuwe Binnenweg (nr. 6). Het
voormalige politiebureau heeft in
verband met de nieuwe ‘horecaplus’ bestemming zowel binnen
als buiten een metamorfose
ondergaan (verbouwing: Kirsten
van den Berg). Opvallend is de
stijlvolle kleurgeving van de gevel:
het pleisterwerk is gebroken
wit en de plint donkergrijs. De
omlijsting van kozijnen en deurposten is lichtgrijs, het houtwerk
van de kozijnen roestbruin en
de deuren in twee tinten (roest)
bruin. Boven elke vensterboog

op de eerste verdieping bevindt
zich een ornament, opgebouwd
uit plantaardige motieven. Deze
waren ook in 1860 al aanwezig.
In de consoles (kraagstenen) die
het brede balkon ondersteunen
zijn dezelfde motieven terug te
vinden. De bekroning op het
dak met het metalen ornament
maakt het hélemaal af. Grandcafé
Heilige Boontjes wordt terecht
De Parel aan het plein genoemd,
met stip!
Alma Brevé
*Info via Rodney van den Hengel
** Stadsarchief Rotterdam
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Sloop Odeon en verhuizingen in de Bajonetstraat

Dinsdag 10 mei
14:30 – 16:30 uur
Huis van de wijk
DE KIP
Kipstraat 37

Voor ouderen, vrijwilligers,
hulpverleners, welzijnswerkers
en beleidsmakers
In vrijheid je partner kiezen
Dat was vroeger niet vanzelfsprekend en zelfs nu is het voor roze
ouderen niet altijd makkelijk om zichzelf te zijn.
In de tour d’Amour kun je kennismaken met die verhalen van
vroeger en nu, verteld door auteur Eveline van de Putte, roze
oudere Magda Römgens en gezongen door Victoria False.
Informatie en aanmelden:
Mieke Melis
06 11 38 41 40 mmelis@wmoradar.nl
Ineke van Tuijl 06 11 88 79 74 ivtuijl@wmoradar.nl

Tour d’Amour doet
de Kipstraat aan op 10 mei
Wat is er mooier dan de liefde? En in alle vrijheid je partner kiezen? Dat was vroeger niet vanzelfsprekend en zelfs nu is het voor
roze ouderen niet altijd even gemakkelijk. In Tour d’Amour kun je
kennismaken met de verhalen van auteur Eveline van de Putte en
Magda Römgens en de zang van Victoria False.
We nemen je mee in de belevingswereld van LHBT ouderen.
Eveline van de Putte neemt je mee in de belevingswereld van LHBT
ouderen door middel van verhalen uit haar boeken ‘Nieuwe Namen’,
met levensverhalen van transgender ouderen, en ‘Stormachtig Stil’, over
roze ouderen. Eveline wordt daarin ondersteund door een roze oudere
en dragqueen Victoria False zorgt voor een ontroerende muzikale boodschap.
Elkaar leren kennen.
Je krijgt de gelegenheid vragen te stellen en met de gasten te praten. Zo
kun je beter begrijpen hoe de ervaringen van toen bijdragen aan het zwijgen van nu. Diversiteit gaat over elkaar beter leren kennen en begrijpen!

Kom in beweging
een unieke valpreventiecursus voor 65-plussers
• Bent u 65 jaar of ouder?
• Zou u meer willen bewegen
maar komt het er steeds
niet van?
• Vindt u het leuk om mensen
te ontmoeten?
• Hebt u het idee dat uw
medicijnen het risico op
vallen vergroten?
• Hebt u gewoon zin in
een cursus?

ook informatie over risico’s op
vallen en over het voorkomen
daarvan. Dit alles onder professionele en enthousiaste begeleiding van fysiotherapeute
Karin Abutan. Deze cursus is
ook voor mensen die niet van
sport houden of nooit gesport
hebben. Voor ouderen met
een stok of rollator worden de
bewegingen aangepast.

Besef dat bewegen niet alleen
de spieren versterkt maar ook
de geest. Zet nu de stap en
meldt u aan voor de cursus
‘Kom in Beweging’. Bewegen
staat centraal maar u krijgt

We starten op 19 april. De
cursus duurt negen dinsdagen
en is van 10.00 - 11.00 uur in
de Schotse kerk (Schiedamse
Vest 121). De kosten zijn
€10,-.

W
Odeon

Vanaf april gaat onze aannemer van
Liempd Sloopbedrijven aan de slag
met de sloop van het gebouw. In
de maanden tot en met juni wordt
de binnenkant van het gebouw gestript, vanaf juli gaat de aannemer
ook aan de slag met de buitenkant
van het gebouw. De buitenkant van
het gebouw wordt in twee

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

delen gesloopt vanwege aanwezige
vogelnesten in het gebouw. De
planning is om het gebouw eind
dit jaar helemaal gesloopt en
afgevoerd te hebben.
Binnenkort informeren we de
direct omwonenden over de sloop,
de aan- en afvoerroutes en de
bouwplaats die de aannemer gaat
gebruiken. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeente.
Voordat we gaan slopen gaan we
technische keuringen doen in de
omliggende gebouwen en woningen, ook hier worden omwonenden over geïnformeerd.

Bajonetstraat

Begin dit jaar zijn we begonnen met de verhuizing van de
bewoners van de Bajonet 2.
Het gebouw Bajonet 2 aan
de Bajonetstraat 47 t/m 161
is het laatste blok uit het
Bajonetkwartier dat we gaan
aanpakken. Het gebouw
Bajonet 2 heeft funderingsproblemen en de huizen zijn van
binnen sterk verouderd.
Vanwege deze aanpak moeten
de bewoners van het gebouw
verhuizen.

Voor ‘Ontmoeten in Cool’ zoeken we een vrijwilliger die wil koken. Elke eerste maandag van de
maand organiseren WMO Radar, Spirit 55+ en
vrijwilligers een etentje voor de bewoners van
Rotterdam Centrum. We vormen een gezellige club die meehelpt met de organisatie. Denk
daarbij aan het tafeldekken, groenten snijden,
eten rondbrengen en opruimen. Vooral een goed
humeur is onmisbaar.
We zijn specifiek op zoek naar een kok die gevarieerd kan koken en het leuk vindt om met zijn/
haar kookkunsten mensen blij te maken!
Wanneer? Eén keer per maand
Waar? In Worm, Boomgaardsstraat 71
Tijd? Van ongeveer 14.30 uur tot 19.00 of 20.00
uur.

met het vinden van een passende
woning. De bewoners worden hierbij ondersteund door onafhankelijk
bewonersondersteuner Anna-Maria
Carbonaro.
Samen met bewonersgroep Bajonet
2 hebben we afspraken gemaakt
over de samenwerking en verhuizing. Deze afspraken zijn vastgelegd
in een officiële samenwerkingsovereenkomst.
We hebben ook een vast overleg
waarin we de herhuisvesting met
elkaar bespreken
en afstemmen.
Het wordt een hele spannende tijd
voor de bewoners van de Bajonet,
waarvan een aantal er al sinds de
jaren ’80 in het gebouw woont.
We nemen bij dit project ook langer
de tijd dan we normaal doen bij
verhuizingen. We hebben met

We zijn al sinds 2020 in
gesprek met de bewoners hoe
we iedereen kunnen helpen

Interesse? Meld je aan bij Esther de Jong-Mudde:
e.dejong@wmoradar.nl / 06-22229542

Tour d’Amour sinds 2014
Tour d’Amour reist sinds maart 2014 door Nederland en België om
aandacht te vragen voor seksuele- en genderdiversiteit aan de hand van
verhalen van LHBT-ouderen en bijbehorende liedjes. We beloven een
bijzondere middag waarin ieder vooral in zijn waarde wordt gelaten.

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
www.gcmariastraat.nl

Toegang is gratis. Informatie en aanmelden bij Mieke Melis
06-11384140 of Ineke van Tuijl 06-11887974

Op zoek naar een stage in
het Oude Westen?
Neem contact met ons op via:
www.werkaandekade.nl
stage@werkaandekade.nl

ij werken al een hele tijd aan de herontwikkeling van het gebouw Odeon aan de Gouvernestraat
en de Gouvernedwarsstraat. Al in 2019 zijn wij begonnen met de verhuizing van de bewoners
van Odeon. Sinds een paar maanden staat het gebouw helemaal leeg vanwege onderzoeken.
Deze onderzoeken moet we doen voordat we met sloop kunnen beginnen en kosten veel tijd.
Denk hierbij aan onderzoek naar asbest en flora en fauna (bijvoorbeeld vogelnesten
en vleermuizen) in het pand.

Gevraagd:
enthousiaste kok

Bewonersinitiatieven

s t u k

Rotterdammers met een goed idee voor hun
buurt kunnen een bijdrage van de gemeente
aanvragen om hun plan te realiseren.
Dat heet een bewonersinitiatief.
Een bewonersinitiatief wordt georganiseerd
voor en door bewoners van de wijk. Denk
aan een straatfeest voor kinderen, huiswerkbegeleiding, een plantjesdag of een mantelzorgcafé. U kunt uw idee samen met een
stichting, vereniging of een ondernemer uit
de wijk indienen. Wilt u meer weten over het
indienen van een bewonersinitiatief?
Ga naar de website mijn.rotterdam.nl/.
Daar zijn de spelregels en allerlei
voorbeelden te vinden.

Voor al uw vragen over gezondheid en welzijn
Huisartsen Spreekuur volgens afspraak
Dhr. J.J.G.W. Hipke / Mevr. C.S. Biesmeijer			
Mevr. A.L.I. Korenhof / Mevr. P.I. van Marrewijk
Mevr. R. Dam-Weststrate / Mevr. E. Niers 			
Mevr. M.A. Visser / Dhr F.M. de Jong 			

010 43 632 65
010 43 692 41
010 43 619 75
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 			
Mevr. N. Tavakoli 			
Dhr S. Pedrood /Mevr. W.H. Yan 			
tandarts gespecialiseerd in Orthodontie:
Mevr. A. Prescu 			
tandarts gespecialiseerd in Kaakchirurgie:
Dhr. E. Emami 			

010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76
010 43 621 76

Bij pijnklachten van 17.00 uur of in het weekend 010 4552155

Diëtiste en Pedicure Behandelingen volgens afspraak

bewoners
afgesproken
dat we 2,5 jaar
de tijd nemen
om de
verhuizingen te
doen, of zelfs
langer als dat nodig is. We besteden veel aandacht
aan de wensen van
de bewoners. Voor een
deel van de bewoners is
de verhuizing een kans om
naar een woning te verhuizen
die beter past of om te verhuizen
naar een wijk waar ze graag willen
wonen. Er zijn op dit moment
al 10 huishoudens verhuisd.

Zijn er nog vragen over de
plannen? Stuur dan een email naar
odeon@woonstadrotterdam.nl
/ bajonetwartier@woonstadrotterdam.nl
of bel 010-4408800 en vraag naar
Niels van Ham.
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Vrijwilligers speelcentrum Weena
In onze wijk zijn er honderden
vrijwilligers aan het werk.
In deze rubriek vertellen we
wat vrijwilligers doen in de
buurt. We zijn in het december/ januarinummer met de
buurtkrant gestart. Nu zijn de
vrijwilligers van het Speelcentrum Weena aan de beurt.

Groen actie Schietbaanstraat

Wat fijn om weer met elkaar met de planten bezig te zijn!
Op maandag 14 maart hebben de bewoners en scholieren van
het Praktijkcollege Centrum op de Schietbaanstraat nieuw groen
voor het schoolgebouw geplant. Wijkgenoot Mariska Schreuder
heeft in overleg met de school het beplantingsplan gemaakt
en heeft het aanplanten gecoördineerd.
Wat is het een vrolijke groene boel geworden!

Buurtgroentour
april en mei

In april en mei organiseren wij
weer wandelingen langs groene
initiatieven in zelfbeheer.
Tijdens de wandeling lopen we langs
oude en nieuwe initiatieven en horen we hoe
deze tot stand zijn gekomen. Samen inspireren
en adviseren we elkaar.
Op deze manier willen we de kennis op het gebied van
tuinieren en de samenwerking tussen de initiatieven
vergroten.
Vind je het leuk om mee te lopen of wil je graag
jouw binnenterrein, geveltuin of plantenbak aan
anderen laten zien? Geef dit dan door:
yos@aktiegroepoudewesten.nl.
Op donderdagavond 21 april om 18.00 start de tour bij
de Wijktuin. We wandelen door het midden van de buurt
en eindigen rond 19.30 uur bij Tuin de Bajonet.
De volgende Buurtgroentour is op 19 mei om 18:00.

Mirjan, de coördinator van het
Speelcentrum vertelt: “Door Corona mochten we als Speelcentrum
heel weinig, we kregen van de
gemeente na elke persconferentie
door wat er wel en niet mocht.
Alleen het buiten spelen mocht
doorgaan. Nu er meer mag, gaan
de andere activiteiten weer beginnen. We hebben veel kwetsbare
vrijwilligers en ik wil niet dat ze
besmet raken, daarom blijft het
clubhuis voorlopig nog gesloten.
Het voorlezen is weer begonnen
en ook wordt er weer geknutseld.
Het ‘Koken met kinderen’ willen we
ook weer opstarten. Sport en spel
is er bijna elke dag.
Er werken hier vier parttimers en
ongeveer twintig vrijwilligers.
Iedereen doet in principe van alles
wat. Sommigen komen 1x per
week 2 uur omdat ze lichamelijk
niet meer aan kunnen, een ander

komt 4 dagen. Jong en oud komt
hier, laag en hoog opgeleid.De
werkzaamheden zijn: toezicht
houden, activiteiten begeleiden,
schoonmaken (ook de toiletten),
het winkeltje runnen, onderhoud
aan het gebouw, zoals schilderwerk
of een lamp indraaien.
Als een vrijwilliger zich aanmeldt
vraag ik wat ze leuk vinden om te
doen en vertel ik wat er allemaal
mogelijk is. We doen de leuke
dingen met elkaar maar ook de
minder leuke. Komt men voor een
speciale taak dan komen we er wel
uit. Zo is er één meneer speciaal
voor het tuinonderhoud gekomen
en een ander om de kleding voor
het Kledingwinkeltje uit te zoeken
en kleding te prijzen. Een paar
keer per jaar is er werkoverleg, dan
bespreken we van alles. Tussendoor
voeren we vaak 1 op 1 gesprekken.

Bezorgen flitsbezorgers
in het Oude Westen overlast?

DOE JE
MEE?

Iedereen kent ondertussen de fietsers met grote tassen die boodschappen
bezorgen voor flitsbezorgdiensten als Gorillas, Getir en Zapp.
Zeker in coronatijden waarin mensen in quarantaine zitten komt het goed
uit dat je je boodschappen snel thuis kan laten bezorgen. Omdat die
boodschappen snel bezorgd moeten worden, zitten de distributiecentra
dikwijls in woonwijken. ‘Dark stores’ worden ze ook wel genoemd, omdat
de ramen zijn afgeplakt. Deze distributiecentra bezorgen overlast door
roekeloos fietsgedrag en wachtende bezorgers. Rotterdam heeft daarom,
in navolging van Amsterdam, een verbod ingesteld op nieuwe dark stores.
Graag horen we van u of u blij bent met de bezorgdiensten of dat
u overlast ervaart in het Oude Westen. Stuur ons een e-mail met
uw reactie op buurtkrant@oudewesten.nl.

Energietoeslag
Onlangs maakte de overheid
bekend miljoenen euro’s uit te
DOE JE
trekken om de hoge energieMEE?te compenseren.
prijzen

Workshop
Opbergrijstzak

De werkzaamheden op de Mathenesserlaan zijn in volle
gang. Momenteel worden de plannen die de bewoners
vorig jaar mei hebben bedacht in uitvoering gebracht.
Over een paar weken zal de basis klaar zijn voor de
beplanting waar we deze zomer volop van kunnen
gaan genieten.

Vrijdag 15 april
van 13.00 uur
tot 15.00 uur

DOE JE
MEE?

Artikelenreeks ‘Weet wat je eet’ op pauze

Helaas is de schrijfster van onze artikelenreeks over gezonde voeding
verhinderd om deze te schrijven. Vorige maand moest u de rubriek ook al
missen en deze en volgende maand zal de rubriek er ook nog niet zijn.
We hopen snel weer terug te zijn met ‘Weet wat je eet’ inclusief de
prijsvragen!

Energiebox
Op de tv was reclame van de gemeente voor een gratis energiebox
ter waarde van €90,-. Bij de Gaffel en de Aktiegroep vroegen mensen om deze box. In onze wijk heeft de gemeente die niet bezorgd.
Wat zit er in zo’n box? Vaak spullen waarvan u niet weet hoe ze te
gebruiken. Wat veel geld kan besparen is: een energiecoach aan
huis! Die kijkt samen met u wat er nodig is en helpt bij het plaatsen
(van bijvoorbeeld tochtstrips). De spullen krijgt u ook gratis! Dan
betaalt u minder geld voor elektriciteit, water én gas.
Wilt u ook minder betalen? Kom naar de Aktiegroep en meld u
aan! Of bel: 010 436 17 00.

Door Corona is er nu een tekort
aan vrijwilligers, het Speelcentrum
heeft 17 mensen verloren o.a. door
gezondheidsproblemen, maar ook
hebben mensen vast werk gekregen. Ook voor het bestuur zoekt
men nieuwe mensen.
Kom op buurtgenoten meld je aan
op de site:
www.speelcentrumweena.nl of bel
0104144890 en vraag naar Mirjan.

We zijn 7 dagen per week open
en er werken hier minimaal vier
mensen op een dag. In de zomer
en in de vakanties zijn we langer
open. Daarnaast is er een bestuur
dat ook uit vrijwilligers bestaat. Het
huidige bestuur wil na vele jaren
het stokje overgeven. Daarom zijn
wij op zoek naar een penningmeester, voorzitter en secretaris. 1x per

uitnodiging

Mathenesserlaan

3 weken wordt er 2 uur vergaderd.
Verder bestaan de werkzaamheden
uit gesprekken met de gemeente,
de boekhouding, jaarrekening etc.
Het Speelcentrum is geheel zelfstandig en financieel gezond, met
de subsidie zit het goed.
Met andere woorden: er hoeft
geen puin geruimd.”

Maak van oude rijstzakken
een nieuwe opbergzak
De Werkplaats Duurzaam van de Aktiegroep het Oude Westen en
Space101 nodigen u van harte uit voor de workshop Opbergrijstzak. Met naald en draad maken we met afval van de West-Kruiskade een nieuw handig product. Dit gebeurt onder begeleiding van
de kunstenaars Fenmei Hu en Lili Zhou.
Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden is daarom noodzakelijk. Dat kan bij Yos Purwanto:
Door langs te lopen bij de Aktiegroep, te bellen (010 4361700)
of te mailen yos@aktiegroepoudewesten.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname met extra informatie.
De Werkplaats Duurzaam Een oud Kantoor bij de Aktiegroep het Oude Westen is door wijkbewoners 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, het delen van tips om te besparen op de energierekening tot
het bijwonen en organiseren van lezingen van experts. Wil je zelf iets organiseren? Laat het
ons weten.

Mensen met een uitkering ontvangen deze toeslag na 1 april vanzelf.
Maar dat geldt niet voor senioren met AOW zonder aanvullend
pensioen, zelfstandigen met een
minimum-inkomen en werkenden
die weinig verdienen. Zij moeten
daarvoor zélf bij de gemeente
aankloppen. Navraag bij 14010,
het nummer van de gemeente
Rotterdam leverde deze info op. De
gemeente heeft voor deze groepen
nog geen duidelijke termijn. Er is
een site met informatie, maar het
formulier waarop je de aanvraag
kunt doen is er nog niet.
Houd deze site in de gaten en
vraag de toeslag z.s.m. aan.
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Kiezen

ander vindt dat we blij moeten zijn
met wat we mogen kiezen, want je
zou nu maar in de Oekraïne wonen…
lijk weet ik niet eens wat een wijkraad of in Rusland.
“Ik heb keuzestress”, zei hij, maar
“Zeg mensen, dat kunnen we nu wel
wel en niet mag.”
hij glimlachte erbij.
denken, dat we in ieder geval te kie“Ik heb ook keuzestress”, grapte een
“Wat is er aan de hand?”
zen hebben hier, maar mijn energieander: “Mijn supermarkt gaat dicht.
“Ik moet stemmen. De gemeenteraad lukt nog wel, dan stem ik op
Ik kom daar altijd. Maar waar moet ik maatschappij denkt daar anders over.
Ik moet potverdrie (hij zei in werkelijkeen partij waar ik altijd op stem.
naartoe wanneer deze dicht gaat?”
Maar wat moet ik met de wijkraad?” Er klinkt gelach in het groepje mensen heid iets anders) 400 euro betalen in
mijn nieuwe contract!”
“Stem op iemand die je kent en die met wie ik op het pleintje sta te praToen waren we het er met elkaar over
ten. Dat kun je toch niet vergelijken
je vertrouwt.”
eens dat het lijkt of we wat te zegvindt de een, de ander vindt dat er
“Dat zijn er wel vijf! Maar ik heb
gen hebben, maar dat uiteindelijk de
juist veel meer te kiezen zou moeten
geen idee of ze ook goede dingen
regering toch doet wat zij wil. “Het
kunnen doen in de wijkraad. Eigen- zijn voor buurtbewoners. Nog een

Pareltje van de wijk

maakt niet uit wat je kiest, de hoge
heren in Den Haag doen toch wat ze
zelf willen,” “En vlak de dames tegenwoordig niet uit”, vulde een meneer
aan: “Die zijn tegenwoordig al net zo
erg.” En natuurlijk gingen er toen een
paar verhalen rond over vooral Sigrid
Kaag en ‘die van de PvdA’.
Dat ging mij een beetje te ver en ik
vroeg wat de Rotterdamse politiek
aan zou moeten pakken in het Oude
Westen. De antwoorden waren klip en
klaar: woningen, betaalbare energielasten, maatschappelijk werk weer in de
buurt, goede en goedkope winkels met

Ontmoetingsplekken maken

Sinds vorige maand is er
in het Oude Westen een
nieuwe wijkhub.
Wijkhubs zijn plekken
waar bewoners een kop
koffie kunnen drinken
met medewerkers van
de gemeente Rotterdam.
De wijkhub zit in het
gebouw van de Aktiegroep Oude Westen.
Op verschillende dagen
is ook wijkregisseur
Johan Bunk hier aanwezig. Wij spraken hem
over dit initiatief.

Jeugdbieb
West

Op zondag 10 april om 15 uur komt er een boek en expositie uit over het werk van Ruud Brugghe in het Oude
Westen. Ruud maakte, samen met bewoners, diverse ontmoetingsplekken met een sociaal-culturele functie: het
podium van de Tussentuin, de inrichting van Leeszaal Rotterdam West, het theehuis van Tuin de Bajonet, Jeugdbieb
West en de Werkplaats Duurzaam van de Aktiegroep Oude Westen. Stuk voor stuk opvallend mooie en goed functionerende publieke ruimtes waar veel verschillende mensen elkaar treffen en waar weer nieuwe initiatieven ontstaan. Tegelijkertijd zijn deze ruimtes zo vanzelfsprekend goed dat te weinig mensen zich afvragen hoe ze precies
gemaakt zijn, door wie, en wat je ervan zou kunnen leren voor de (her)inrichting van publieke binnen- en
buitenruimtes in de wijk. Vandaar een boek, een expositie, wijkwandelingen én workshops.
Ruud Brugghe is architect en interieurontwerper. Hij is opgeleid aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in
Rotterdam (Architectonische Vormgeving) en de TU Delft (Architectuur). Hij
ontwerpt decors voor theatershows,
festivals en beurzen, maakt bijzondere
meubelstukken en richt woonhuizen,
winkels, scholen, kantoren en horecazaken in. Daarnaast zet hij zijn vakmanschap in voor het realiseren van sociaalmaatschappelijke projecten, samen met
bewoners, vrijwilligers en activisten. En
dat is een vak apart.
Hij luistert naar de verhalen van de
initiatiefnemers, kijkt goed om zich
heen, meet alles nauwkeurig op en
komt dan met een schetsontwerp. Naar
aanleiding van commentaren past hij
onderdelen aan, hij kiest de (beschikbare) materialen en de kleuren en schaft
sfeerbepalende accessoires aan. Tenslotte schakelt hij handige vrijwilligers in
en klust hij meestal zelf mee.
Zijn ontwerpens sluiten naadloos aan bij
de plek en bij de wensen en plannen én
mogelijkheden van de initiatiefnemers
van deze wijkprojecten; en ze voegen
er wat aan toe: een uitstraling die een
brede(re) groep mensen aanspreekt.
Je ziet: zelfgemaakt, vakmanschap,
kwaliteit en visie. Je voelt: openheid,
gastvrijheid en verbeeldingskracht.
Bewoners/initiatiefnemers krijgen van
Ruud Brugghe veel meer dan ze zelf
kunnen verzinnen, hij zet er duidelijk
zijn stempel op, maar het blijft hun

project. En dat allemaal gerealiseerd met
de beperkte middelen die deze wijkorganisaties beschikbaar hebben.
In het boek staan schetsen, bouwtekeningen, foto’s, beschrijvingen van het
maakproces en het resultaat; en besprekingen van medewerkers en gebruikers
van de verschillende plekken. In de
expositie bij OMI (Schietbaanstraat
21) worden de groenprojecten van
Wolbert van Dijk (zoals Tuin de Bajonet)
erbij betrokken. In de workshops gaan
we met hulp van diverse deskundigen
dieper in op 3 onderwerpen:
• ‘kleinschalige publieke ruimtes’:
Hoe zorg je ervoor dat een collectieve
ruimte, een plek die door een bepaalde
groep mensen beheerd wordt, ook een
publieke ruimte wordt: een plek waar
allerlei soorten mensen zich welkom
voelen en zich in kunnen herkennen?
Met Joke van der Zwaard (onderzoeker/
schrijver) & Ruud Brugghe
Vrijdagmiddag 22 april
(14.00-16.00 uur)
Speciaal uitgenodigd zijn professionals en
vrijwilligers in Oude Westen en Middelland
met een ‘eigen’ pand.
• ‘vakmanschap’: hoe vertaal je de
verschillende ideeën en wensen over een
plek naar een inrichting. En waarom zo?
Welk soorten vakmanschap heb je daarvoor nodig? Met Eireen Schreurs (architect SUB office) & Ruud Reutelingsperger
(kunstenaar Observatorium)

Zaterdagmiddag 23 april
(12.00-14.00 uur)
Speciaal uitgenodigd zijn mensen die
rondom het Rijnhoutplein wonen en
werken, want er moet nodig wat met dat
plein gebeuren.
• ‘zeggenschap’ en ‘eigenaarschap’.
Hoe zorg je ervoor dat initiatiefnemers,
beheerders en gebruikers mede invulling kunnen geven aan de plek en
zich daardoor eigenaar van en verantwoordelijk voor de plek voelen? En dat
nieuwe gebruikers het gevoel hebben
dat ze iets kunnen toevoegen.
Met Aruna Vermeulen (directeur
Hiphophuis) & Jeanne van Heeswijk
(beeldend kunstenaar)
Zaterdagmiddag 23 april (16.0018.00 uur)
Zaterdag 30 april
van 13-15 uur:
Ontmoetingsplekken Tour
Stadsgeograaf Els Desmet en Pieter
Kusters (OMI) nemen je mee op ontdekkingstocht naar ontmoetingsplekken in het Oude Westen. Als afsluiting
een bezoek aan de tentoonstelling in
OMI. Startplaats: Werkplaats Duurzaam, Aktiegroep Oude Westen,
Gaffelstraat 1, 3014 RA Rotterdam
Deelname: € 3,50 (incl. drankje).
Meer informatie op:
www.leeszaalrotterdamwest.nl en
www.omirotterdam.nl
Joke van der Zwaard

rotterdam.nl/wonenleven/energietoeslag/

Theehuis
Tuin de
Bajonet

Katinka Broos

Nieuwe wijkhub

Maatwerk van Ruud Brugghe

Leeszaal
Rotterdam

levensmiddelen moeten blijven
(bakkers, slagers, supermarkt,
groenteboer e.d.) en meer doen
voor jongeren zodat de criminaliteit niet verder toe gaat nemen.
De verkiezingen zijn inmiddels
voorbij, maar ik raad de nieuwe
(wijk)raadsleden aan om zo nu en
dan eens te komen praten met de
mensen op het Gerrit Sterkmanplein en/of op de bankjes bij de
ingang van het wijkpark.

Werkplaats
Duurzaam

‘’De wijkhubs zijn ontstaan
toen corona opkwam.
De kantoren zijn gedeeltelijk ingekrompen. De wens
van mijn collega Tom Warnik (wijknetwerker in het
Oude Westen) en mij was
om in de wijk een plek te
hebben waar mensen uit de
buurt ons kunnen bereiken.
Ik heb mijn kantoor op de
Schiedamsedijk, maar daar
breng ik mijn spullen en
dan ga ik de wijk zelf in. Ik
vind het belangrijk om in
de wijk te zijn. Daar is je
werk, niet achter je bureau.
Wanneer je op locatie bent,
spreek je mensen. Er zit een
verhaal achter hun vraag. Je
moet er mensen voor ontmoeten, dat kan niet vanuit
je computer.’’
Waarvoor kunnen bewoners
van het Oude Westen jullie
bereiken?
‘’Vooral allerlei zaken
waar de gemeente bij kan
helpen. Wanneer er overlast
is in je straat, voor vergroeningsprojecten, geveltuinen. Maar ook ondernemers die vragen hebben
over het uitbreiden van terrassen. Een voorbeeld is het
monument van Floris dat is
opgezet. Dat was een vraag
van de familie. Ik kan daarin
ondersteunen. Of bijvoorbeeld het opknappen van
de West-Kruiskade. Daar
moesten de tegels worden
vervangen vanwege de
boomwortels. Dan probeer
ik ervoor te zorgen dat een
beheerder er naar kijkt en
of het mogelijk is om daar
geld voor vrij te maken. Ik
schop tegen de deur, van
hé wordt eens wakker. Bijvoorbeeld in het wijkpark,
daar staat een gebouwtje
dat aan het vervallen is. Dat
merk ik op. Maar wie is de
eigenaar?
Dan ga ik rondvragen. Ik zie
dat het belangrijk is voor

de wijk en voor de kinderen
die hier wonen. Dan zet ik
het op de agenda. Normaal
gesproken kost het behoorlijk wat geld voor de gemeente om zo’n gebouw te
renoveren, maar nu hebben
ze toch toegezegd om het
in beheer te nemen. Het
zijn dat soort langslepende
dingen op de achtergrond
waar ik een rol in speel. Zo
ook het pop-up milieupark,
en een kerstboominzameling in de speeltuin. Of de
Sint Augustinusschool, die
wilde gaan prikken, dus heb
ik gezorgd voor materiaal,
en gekeken of we nog iets
kunnen doen in educatie
rondom afval. Er is veel wat
bewoners hier willen doen.
Niet alles kan, maar we
kijken wel wat wel kan.’’
Hoe kunnen buurtbewoners
jullie bereiken?
‘’Het mooie van de wijkhub is dat we dichtbij zijn.
In plaats van bellen naar
14010 en een loket doorlopen, kun je nu terecht bij
de Aktiegroep. We zitten
hier nog maar een maand
dus we zijn nog aan het
kijken hoe we dat kunnen
organiseren. Misschien een
spreekuur, zodat we toegankelijk zijn voor bewoners
en snel kunnen helpen met
oplossingen. Vaste dagen
aanwezig zijn is voor mij
wat lastig want ik werk ook
in de Stadsdriehoek, dat is
ook een redelijk gebied, dus
dat is nog even uitzoeken.
Misschien dat we gaan
werken op aanvraag. Ik vind
het Oude Westen wel een
hele leuke wijk.
Ik ben opgegroeid in
Spangen en ik heb in de
Sint Mariastraat gewoond.
Het is zo lekker Rotterdams,
ik houd daarvan. Ik kan
hier mezelf zijn. Ik krijg
veel energie terug van dit
werk. Het voelt meer als
een hobby met zulke leuke
contacten en resultaten.’’
Waar ben je het meest blij
mee?
‘’Dat het onderling goed
loopt in deze wijk, met
diensten en bewoners. Dat
er vertrouwen is. Er zijn
nagenoeg geen klachten
of onvrede, tenminste zo
ervaar ik het. Dat zie je ook
terug in publieksreacties.
Mensen voelen zich gehoord en geholpen. Dat
vind ik belangrijk. Zo zou ik
zelf ook behandeld willen
worden.

Jeugdbieb West: Lekker (voor-)lezen

Gelukkig zeggen kinderen over de jeugdbieb:
“Eerst hield ik niet van lezen, maar wat
hebben jullie leuke boeken!”

Tekst Buurtkrant, Jeugdbieb sept 2021

Actuele populaire boeken zijn
belangrijk, vertelt Ans, vrijwilliger
van de Jeugdbieb. Dat zijn boeken
met minder tekst, veel tekeningen.
Zoals Muts – losers, Dog man, Bob
popcorn en andere titels. Deze
boeken brengen kinderen tot lezen
van ook andere boeken. Soms

De kinderen in Nederland lezen
steeds minder, taalvaardigheid gaat
achteruit, ook in het Oude Westen.
Lezen zet je eigen fantasie in
werking, stimuleert het, vergroot je
wereld en geeft rust. Kinderen lezen
boeken op school, maar nemen die
niet mee naar huis.

Tekst Buurtkrant, Jeugdbieb sept 2021

komen kinderen via Youtube
filmpjes titels aandragen, met
de vraag of wij die titels kunnen
aanschaffen, zoals “De zoete zusjes”.
Kinderen denken mee bij de
aanschaf van boeken.

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

Antoine Monod de Froideville
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De Jeugdbieb bestond op
1 februari 3 jaar. De Jeugdbieb is
een initiatief van Leeszaal West,
bedoeld voor kinderen van 0 – 14
jaar en hun ouders. Sinds juli afgelopen jaar 2021 gehuisvest in huis
van de wijk De Gaffel.
Makkelijk te vinden dus, ouders en
kinderen lopen makkelijk binnen
(wel binnen de openingstijden) en
bij mooi weer staat de deur open
en loop je zo van het plein de bieb
in.

I N
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DE JAVAANSE ACTRICE DHIEN KIJKT VANUIT HAAR ZIEKENHUISBED IN
BANDA ACEH TERUG OP HAAR LEVEN. IN HAAR KOORTSDROMEN,
EN BIJGESTAAN DOOR EEN MYSTERIEUZE DJINN, VERMENGT HAAR EIGEN
VERLEDEN ZICH STEEDS MEER MET DAT VAN ATJEH.

De invasie van de Nederlanders in 1873, het verlies van haar dochtertje tijdens
de tsunami van 2004 en het leven van de beroemde
Atjehse ‘jungleprinses’ Cut Nyak Dhien, over wiens strijd tegen de
Nederlanders zij jarenlang op Java muziektheater maakte, raken in haar verwarde – of juist eindelijk heldere – geest onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In De Prinses van Atjeh kijkt Ausdauer naar de bloedigste en snelst
vergeten strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis:
de 70 jaar durende Atjeh-oorlog. Een adembenemende trip door de roerige
geschiedenis van Nederland en Atjeh, waarin splinternieuwe composities, tekst
en dans versmelten tot
een zoektocht naar de
ziel van Atjeh.
Gabby Bakker -spel
Nathalie Smoor -spel
Annette Schenk klarinet, basklarinet
Andreas Suntrop
gitaar, composities
Daniël Lehmann
contrabas, composities
Jasper le Clercq
viool, composities
Paul Feld
tekst en regie
Kim van der Zijde
toneelbeeld, kostuums
Charlie Feld
licht, geluid
Voorafgaand aan
de voorstelling
geeft schrijfster/
historica/’indië’-kenner
Vilan van de Loo
een korte historische
inleiding.

ZATERDAG 9 APRIL OM 20 UUR - TOEGANG: 15,- ROTTERDAMPAS 10,-

oorlog te zijn met de andere
twee grootmachten. Er vallen
regelmatig bommen. Het is
echter niet zeker of er daadwerkelijk een oorlog heerst.
De vijanden veranderen ook
regelmatig. Het grootste
kenmerk van Oceanië is dat
het is gebaseerd op waan en
manipulatie.

van het ministerie van Waarheid. Deze moorden moeten
ook weggemoffeld worden.
In het boek 1984 bestuurt
Big Brother de hele staat.
Overal zijn er schermen met
Orwell vertrok in 1936 naar
camera’s, die iedereen volgen
Spanje om in de Spaanse
George Orwell is het pseudo- Burgeroorlog (1936 - 1939)
en opdrachten geven. De
niem voor Eric Arthur Blair.
Grote Broer volgt al hun
tegen het fascisme te
Orwell was een Brits schrijver, vechten. Hij nam dienst in
acties en contacten met
journalist, essayist en literair
anderen. Maar of de Grote
een Marxistische militie.
criticus en werd geboren op
Tussen 1946-1948 schreef hij Winston werkt op de media- Broer werkelijk bestaat, weet
25 juni 1903 in Motihari (In- zijn beroemde dystopische
men niet. Hij is alleen op
afdeling van het ministerie
dia) uit een Schotse familie.
roman met de titel 1984, die van Waarheid. Daar schrijven foto’s en posters te zien.
Hij overleed in Londen 21
zich in 1984 in de toekomst
ze telkens de gebeurtenissen De partij heeft de totalitaire
januari 1950 op 46-jarige
macht middels fake news,
afspeelt. In dit boek beschrijft naar hun hand: een vorm
leeftijd aan tuberculose.
manipulatie en controle.
hij het leven van Winston
van geschiedvervalsing.
Orwell is één van de meest
Smith, een lid van een partij
Winston moet elke dag het
bewonderde Engelstalige au- die op dat moment Oceanië
Op een dag pleegt Winston
oude nieuws aanpassen en
teurs van de 20ste eeuw. Met bestuurt, één van de drie
een daad van rebellie. Hij beveranderen. Regelmatig
zijn boeken 1984 en Animal
superstaten. Deze staat lijkt in verdwijnen er medewerkers
gint in het geheim een dag-

George Orwell,
1984 - roman

Farm boekte hij zijn grootste
successen. Beide boeken zijn
aanklachten tegen totalitarisme.

Volg de Jeugdbieb via Facebook: jeugdbieb west

L E E S Z A A L

Galerie Atelier Herenplaats

uit de kunst

Dus als je de Jeugdbieb nog niet kent, kom langs.
De bieb is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 - 17.00 uur en op woensdag van 13.00 – 14.00 uur.

D E P R I N S E S VA N AT J E H

Dit is een werk van Antoine Monod de Froideville. Hij werkt
sinds 2013 bij Galerie Atelier Herenplaats. Je herkent het
misschien van de muurschildering aan de Korte Bajonetstraat in dezelfde stijl. Antoine: “Mijn kunst trekt een
parallel tussen de natuur en de mens. In de natuur zie je
ook veel herhaalde patronen zoals de jaargetijden,
geboorte, groei en sterfte.”
Werk van Antoine is tot en met 28 mei 2022.
te zien in de expositie “Klank en Kleur”.
Schietbaanstraat 1, 3014 ZT Rotterdam | www.herenplaats.nl.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur

En er zijn veel voorleesboeken, want
voorlezen is erg belangrijk, Bijna in
de wieg kun je een kind al voorlezen,
zegt Ans. In de Jeugdbieb was door
corona voorlezen wat moeilijker,
maar de toekomst ziet er beter uit.
Dus voorlezen kan weer en samen
met De Gaffel organiseert De Jeugdbieb met name op de woensdagmiddag activiteiten gericht op lezen en
taal. Zo werd samen met de twee
scholen in de wijk, de Augustinusschool en het Oude Westen een
Voorleeswedstrijd georganiseerd.

KALENDER
8 en 29 april - 14.00-15.30 uur
Toneel Lees Club In Leeszaal
West.
Samen lezen van een toneelstuk
onder leiding van Brecht Hermanns.
14 april - 18.00 uur
Literaire Maaltijd In Leeszaal
West.
Anne van Winkelhof over de
faxenboeken van Nicolien
Mizee.
Maaltijd om 18.00 uur (€7,50,
aanmelden bij info@quasi-modo.
nl), lezing om 19.00 uur (gratis).
Elke vrijdag - 11.00-12.00 uur
Wandeluurtje
Gratis. Start in de Wijktuin,
vanaf daar wandelen we in de
omgeving van het Oude Westen.
4 april tot 4 mei
Zomerkledingmarkt
In het Ruilpunt
(Gaffeldwarsstraat 34) op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag van 12.00-16.00 uur.
Kleding brengen en meenemen.
Lid worden van het Ruilpunt is
gratis.
15 april - 13.00-15.00 uur
Workshop Maak een opbergzak van oude rijstzakken
Bij Space101, Diergaardesingel
101. Maak onder begeleiding
van twee Chinese kunstenaars
van oude rijstzakken een nieuwe
opbergzak. Beperkt aantal plekken, dus meld je aan via
yos@aktiegroepoudewesten.nl.
(Meer informatie op pagina 6)

boek bij te houden. Hierin
beschrijft hij zijn gedachten
vrijuit. De ontdekking
hiervan kan zijn dood betekenen. Na zijn ontmoeting
met de jonge Julia, die ook
voor zijn ministerie werkt,
wil hij in verzet gaan. Julia
vertelt hem gewoon mee te
doen en ondertussen in het
geheim zijn leven te leiden
zoals hij dat wil. Winston wil
meer. Hij wil vrij zijn. Hij wil
kunnen zeggen dat 2 plus 2
4 is. Hij komt in aanraking
met een verzetsboek en
komt terecht bij O’Brien, een
hoger partijlid dat tevens
lid is van het Verzet. De
Gedachtenpolitie, die afwijkende ideeën bestrijdt, krijgt

hem uiteindelijk te pakken.
Het is O’Brien zelf die hem
gevangen zet. Bestaat er wel
zo’n verzetsgroep? De vraag
is wat een rebel doet na
zijn verzet? Wat doet hij in
de gevangenis onder brainwashing en mishandeling?
Wat zouden wij doen?
Het boek 1984 is nu nog
relevant. Nu is er de technologie die ons ieder moment
kan volgen en manipuleren.
Er zijn dictators en supermachten, die alles inzetten
om controle te krijgen.
Waarom, waartoe? Zoals
O’Brien het zegt: puur voor
de macht.

Serpil Karisli

