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Buurtkraam Schietbaanstraat 33
buurtbewoners eten in de kraam.
Pas lagen er appels. Dat is natuurlijk leuk. En ja, waarom een kraam
buiten met spullen? Dat doen we
omdat we niet iedereen kunnen
helpen, maar iedereen kan wel
iemand helpen.”

4 + 5 juni: Open volkstuindagen
De Rotterdamse volkstuinverenigingen organiseren open dagen.
Buurtbewoners zijn welkom en
worden van harte uitgenodigd om
tijdens dit weekend een kijkje te
nemen op hun volkstuinpark.
9 juni: Literaire Maaltijd:
18.00: Leeszaal
Mystery-guest van Poetry International + open mic voor iedereen
die zijn/haar favoriete gedicht wil
voordragen, kan ook eigen gedicht
zijn. Toegang gratis. Om 18.00
maaltijd, kosten € 7,50. Aanmelden
voor maaltijd tot 1 dag van te
voren: info@quasi-modo.nl
15 juni: NK Poetry Slam
Rotterdam,
19.30: Leeszaal
voorronde 1. Toegang gratis.
16 juni: Lezing Zin en Onzin
van een Warmtenet
19.30-21.00; Werkplaats Duurzaam, Aktiegroep Oude Westen
(Gaffelstraat 1)
Koen Gommers komt vertellen over
nieuwe warmtenetten, is dat een
duurzame oplossing om onze huizen te verwarmen zonder gas?
19 juni: Klimaatmars
13:00. Binnenrotte in Rotterdam
28 juni: Lezing een Wereldreis
Zonder een Druppel Benzine
19.30-21.00 Werkplaats Duurzaam, Aktiegroep Oude Westen
(Gaffelstraat 1) Wiebe Wakker komt
vertellen over zijn duurzame reis
naar Australië, in 1.222 dagen met
de elektrische auto naar de andere
kant van de wereld, hoe doe je dat?
30 juni Keti Koti herdenking
Vanaf 19.00 uur Lloydkade.
Bij het slavernijmonument op de
Lloydkade.
30 juni 19.30
Thuis bij de Aktiegroep
19.30 - 20.30:: Bij de Aktiegroep
Aansluitend:
20.30 - 22.30:
Café de Verloren plekken
editie 2: over nachtclub
La Bonanza. Het publiek haalt herinneringen op. Muziek van orkest
De Nazaten met speciale gasten.
Presentatie: Alice Fortes.
2 juli: Linux Presentation Day.
10-16: Leeszaal
Hulp en advies over (gratis) open
source soft ware programma’s voor
je computer.
Toegang: € 5 of een verhaal.
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Buiten aan de Schietbaanstraat
33, bij Klus en Werk van Pameijer,
staat een weggeefkraam voor de
buurt. Gulen is begeleider bij Klus
en Werk: “De kraam hebben we
een tijdje geleden buiten gezet en
het werkt. We zetten zelf spulletjes uit onze tweedehandswinkel

erin. Buurtbewoners zetten er ook
dingen bij. Het gaat om spulletjes
die nog goed zijn en waarmee je
andere mensen blij kunt maken.
Kinderspeelgoed loopt goed.
Vandaag staan er onder andere
bloemkool- en broccolistekjes in,
boeken en servies. Soms zetten

Spreekuur Energietoeslag
De hele maand mei is het
spreekuur energietoeslag van
de Aktiegroep druk bezocht
door bewoners.
Hieronder kunt u lezen tot
welk inkomen u recht heeft op
€ 800,- energietoeslag:

Heb jij spulletjes over die je
zelf niet meer gebruikt, nog
wel goed zijn en die je graag
wilt weggeven aan anderen?
Kom dan langs en zet ze in de
kraam.
Heb je veel spullen over of grotere spullen, dan kun je ze ook inleveren voor de tweedehandswinkel. Heb je zelf iets nodig, neem
dan ook eens een kijkje bij de
kraam en in de tweedehandswinkel. Ook is het goed om te weten
dat Klus en Werk mensen in nood
ondersteunt met bijvoorbeeld de
inrichting van hun woningen.
De kraam staat buiten van maandag t/m donderdag van 9 uur
tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00
uur tot 15.00 uur. Dit zijn ook de
openingstijden van de tweedehandswinkel.

• Paspoort of ID-kaart,
ook van eventuele partner
• Inkomen maand januari 2022
• Banknummer

Wat u nodig heeft om de
energietoeslag aan te vragen:
• DiGid, gebruikersnaam
en wachtwoord
• Telefoon voor sms-controle
van uw DiGid of de DiGid
app gebruiken

Op het raambiljet van de
Aktiegroep kunt u zien of
de spreekuren in juni doorgaan of even bellen met 010
4361700.
140% van uw minimuminkomen is
(zonder vakantiegeld) netto per maand

Uw situatie in januari 2022
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

€1.455 of lager

Gezin van 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd,

€2.075 of lager

met of zonder kinderen
Alleenstaande met AOW

€1.615 of lager

Echtpaar, één of allebei met AOW

€ 2.185 of lager

Aktiegroep zoekt
bewoners voor
Werkgroep Wonen
Er zijn nauwelijks (sociale) huurwoningen beschikbaar, de huur
wordt verhoogd en de onderhoudsklachten nemen toe. Comfortabel wonen is voor veel bewoners geen gegeven... bij lange
na niet. En het is vaak lastig deze
problemen alleen op te lossen.
Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? Vroeger konden bewoners
terecht bij Aktiegroep het Oude
Westen met vragen of problemen

op het gebied van (achterstallig)
onderhoud of kwesties rond de
huur of huurverhoging. Dit willen
we na de zomervakantie weer
opstarten. Hiervoor zijn we op
zoek naar bewoners die zich in
willen zetten voor de Werkgroep
Wonen.
Vind je het leuk en belangrijk
om te zorgen dat het onderwerp
‘Betaalbaar, duurzaam en leefbaar
wonen’ op de wijkagenda komt
te staan en dat we als bewoners
goed georganiseerd zijn om hierover het gesprek te voeren met
samenwerkingspartners als Woon-

stad en de Gemeente Rotterdam?
Meld je dan zeker aan!
Ook zijn wij op zoek naar bewoners die buren willen helpen met
vragen en problemen over hun
woonsituatie tijdens het wekelijkse spreekuur.
Ben jij
- een bewoner die graag
anderen helpt?
- een student die betrokken
wil zijn bij zijn buurt?
- gestopt met werken en op
zoek naar zinvol vrijwilligerswerk?
Dan hebben wij je nodig voor
het spreekuur wonen!

Welkom in
het bruisende
Oude Westen!
Welkomstwandeling
21 juni om 12.00 uur

Ben je nieuw
in de wijk?
Welkom in het bruisende
Oude Westen! Om nieuwe
bewoners kennis te laten
maken met hun nieuwe
omgeving, organiseert
Aktiegroep het Oude Westen een welkomstwandeling. Actieve bewoners
die zich inzetten voor het
Welkomstproject nemen je
mee langs belangrijke en
leuke plekken in de wijk.
Ook krijg je nuttige informatie en weetjes over het
Oude Westen. We verzamelen op 21 juni om 12.00
uur bij de Aktiegroep,
Gaffelstraat 1. Graag vooraf
aanmelden bij marilon@
aktiegroepoudewesten.nl
010 4361700.
We doen ook huisbezoeken! Nodig een van je
buren van het Welkomstproject uit op de koffie en
leer alles wat je moet weten
over het Oude Westen.
Ga voor meer informatie
naar de Aktiegroep (Gaffelstraat 1-3) of mail naar
marilon@aktiegroepoudewesten.nl.

Wat bieden we?
- Een cursus om bewoners te
helpen met huur- en onderhoudsproblemen in hun
woning
- Werken in een leuk team
- Inzicht in verdere problematiek rondom wonen
- Een plek binnen de al 53 jaar
bestaande Aktiegroep het
Oude Westen

Meer weten of aanmelden? Mail naar
marilon@aktiegroepoudewesten.nl
of loop langs bij de Aktiegroep (Gaffelstraat 1-3) en vraag naar Marilon,
aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17 uur. De
deadline voor aanmelding is 24 juni.

doen we door bloembakken aan
te leggen. Het is een initiatief dat
we gestart zijn met Water Sensitive
(project dat zich inzet voor groen
in de stad en voor minder tegels).
Wij grenzen aan een stenen perkje
dus ik dacht als we die tegels eruit
halen en er bloembakken van
maken ziet het er een stuk leuker
uit. Het scheelt al wel met fietsers
en scooters die er rijden. Dat is
iets minder nu dat perkje er ligt.
Ze weten nu dat ze daar niet meer
door kunnen.’’

Gerard en Sandra van der Wens
Gerard is een geboren en getogen
Oude Westenaar: ‘’Ik ben geboren
in het Oude Westen, op het
Tiendplein. Mijn ouders hadden
daar vroeger een café. En ik ben
opgegroeid op de Kruiskade. Ik
was altijd op straat. Ik heb op
de Augustinusschool gezeten,
kleuterschool hier gedaan, dus ja,
ik ben een echte Oude Westenaar.
Sandra en ik kennen elkaar al 44
jaar. We zijn eerst samen gaan
wonen boven het café van mijn
ouders. Vervolgens hebben we
even een uitstapje gemaakt naar de
Schieweg, maar na 16 jaar zijn we
weer teruggekomen.’’ Ook Sandra
is geboren en getogen in Rotterdam. Ze is geboren in het Dijkzigt
ziekenhuis en heeft gewoond op de
Schieweg. ‘’Ik ging naar de eerste
klas van de middelbare school bij
de Versijdenstraat. Dat was de detailhandelschool Gijsbert Karel van
Hoogendorp.
Schoolkamp
In de brugklas zaten toen allemaal
jongens. Ik kon niet meedoen
met hun gymles, k moest eigenlijk
met de meisjes van de tweede
klas mee gymmen. De school
had nog een dependance op de
Mathenesserdijk, dus ben ik daar
heen gegaan. Toen gingen we
op schoolkamp en daar kwam ik
Gerard tegen. We zaten allebei in
de eerste klas en klikte het heel erg.
We zijn dus enorm lang samen. We
zijn samen opgegroeid, nooit uit

COLUMN
Normen en waarden
Volgens de Dikke van Dale
Norm
Gedragsregel die door de leden van
een gemeenschap als min of meer
vanzelfsprekend wordt beschouwd:
naar een vaste norm
Waarden
Richtinggevend principe dat belangrijk wordt geacht voor een bepaalde
cultuur: iemand in zijn (eigen) waarde
laten hem nemen en waarderen zoals
hij is.
Lopend naar de tramhalte op de hoek
van de Nieuwe Binnenweg -Eendrachtsplein, 7:00 uur ‘s ochtends,
loopt er een relatief jong stel voor
mij met een mooie hond, allebei
natuurlijk met telefoon in hun hand
en al kijkend op die telefoon lopen ze

elkaar gegaan.
Gerard heeft lang in de horeca
gewerkt. ‘’Ik ben begonnen bij
café van der Wens, bij mijn vader.
Dat is een ander café dat hij later
begonnen is. Maar ik heb ook bij
het Westerpaviljoen en Lommerrijk
gewerkt.’’ Ze hebben het ook wel
eens zelf geprobeerd. Zo vertelt
Gerard dat ze in Oud Beijerland
met zijn neef een zaak wilden
opzetten, maar ze geen vergunning
kregen. Sandra: ‘’En we hebben
nog wel eens een poging gedaan in
de Ardennen. Bij een kanoverhuur.
Maar dat hebben we niet doorgezet. Het was Franstalig en onze
zoon was net een jaar. Om met een
eenjarige daarheen te verhuizen,
dat zagen we niet zitten. Ik heb
zelf allerlei baantjes gehad. Bij de
Rotterdamse markt, chocolade
verkopen bij de Bijenkorf, gewerkt
in een babyzaak. Variatie vind ik
heel erg leuk. Ik heb ook nog bij de
thuiszorg gewerkt, oudere mensen
helpen.’’
Dat beaamt Gerard met: ‘’Zorgen
zit in haar bloed.’’ Momenteel
werkt Sandra bij het van Maanenbad. ‘’Ik begon met koffie schenken
en invallen en ben daar nu parttime
bezig bij de receptie. Het is deels
horeca en alles wat erbij komt
kijken. Ik ben geen type om hele
dagen thuis te zitten, ik moet bezig
blijven. Een kantoorbaan is niet
mijn ding.’’
Gerard en Sandra hebben hun

richting Oude Binnenweg. Natuurlijk
niet lettend op hun mooie hond. Hun
mooie hond steekt wel, op dat kleine
stukje van ik denk nog geen 50 meter,
zes keer zijn poot op om tegen de
glazen pui aan te zeiken van de hardwerkende ondernemers die als ze hun
zaak straks gaan openen er eerst weer
een emmer water tegenaan kunnen
gooien. Lekker fris denk ik. Moet ik hier
nou iets van zeggen of niet? Wat denkt
u, ik kon het niet laten. Op de van mij
bekende zeer vriendelijke toon zeg ik
tegen dat stel: ‘lekker fris zeg, laat die
hond tegen een boom aan zeiken, is
toch niet normaal, viezerikjes’. Wat
denkt u, al op hun telefoon kijkend,
kijken ze even achterom, alsof ze willen
zeggen, wat hoor ik daar nou, en lopen
niets zeggend op hun telefoon kijkend
lekker door. Dat zal dan wel een Norm
zijn voor deze mensen.
Nog géén minuut later, wachtend bij
de tramhalte van lijn 4, fietst er een va-

kinderen laten opgroeien in de
wijk. Gerard: ’’De jongens zijn ook
opgegroeid in het Oude Westen.
Deels bij de Schieweg en deels
hier. Een hoop mensen zeggen
je gaat je kinderen toch niet hier
opvoeden, maar ik ben hier ook
groot geworden. En ze zijn allebei
goed terecht gekomen. De jongste
is net vader geworden. De jongens
hebben hier het helemaal naar hun
zin gehad, en nog steeds als ze hier
zijn. Iedereen zegt druk, druk en
dat is het ook en natuurlijk heb je
weleens overlast. Maar we zijn wel
strijdvaardig. Als je het feestgedruis
wilt opzoeken, ga je zo de deur
uit en anders blijf je in je straat.
Je moet niet vergeten dat je in de
stad woont. Je hebt daar de vooren nadelen van.
Actie tegen overlast
We zijn een tijdje geleden in het
nieuws geweest, vooral San, om
actie te voeren tegen de overlast.
Het duurt even, maar samen met
Woonstad zijn we het veiliger aan
het maken.’’ Sandra vertelt daar
meer over: ‘’We werken samen met
Woonstad en de Gemeente. Zo is
er een plan om hekjes te plaatsen
bij de portieken zodat mensen
die er niet wonen minder snel de
trap op gaan. Het gaat op een
vriendelijke manier en in overleg
met alle bewoners. Mensen gaan
dan minder snel op de trap zitten.
Tegelijkertijd pakken we de overlast
van doorgaand verkeer aan. Dat

der voorbij, met zo’n moderne bakfiets,
drie kinderen voorin, en wat denkt
u? Inderdaad met zijn telefoon in zijn
hand neemt hij met één hand aan het
stuur de bocht terwijl er links en rechts
auto’s langs hem heen razen.
De kinderen hebben gelukkig niets in
de gaten. Is dit ook de Norm, al fietsend met je jonge kinderen in je bakkie
door het drukke verkeer van Rotterdam. Wat ongelofelijk onverantwoord!
Twee tellen later, lijkt wel een film,
wordt ik bijna voor mijn... gereden
door een fietser die de hoek om komt
schieten vanuit de Tuinderstraat.
Waarschijnlijk haast, zijn haar zat door
het warretje alsof hij zo zijn mandje
is uitgekomen. Voor hetzelfde geld
lopen daar kindertjes die naar school
gaan, lopen er vaak rond deze tijd. Het
fietsen op de stoep is trouwens geen
zeldzaamheid meer. Meer schering dan
inslag. Vroeger mocht je op de stoep
fietsen als je zijwieltjes had, wanneer je

Lief&Leedpotje
Over het algemeen vinden Gerard
en Sandra hun directe woonomgeving super fijn. ‘’We hebben
een fijn straatje, het is er veilig. We
doen ook mee aan Opzoomer Mee.
We hebben een Lief&Leedpotje, als
mensen ziek zijn dan ontvangen ze
een attentie. Dat beheer ik en daar
krijg ik ook wel hulp bij. Er wonen
best wel wat oudere mensen in de
straat, dus die kunnen niet zo actief
helpen, maar we houden elkaar
wel in de gaten. Wij zijn blij met
alle buren. Het is fijn dat je op je
buren terug kunt vallen, dan hoef
je niet alles alleen te doen. En m’n
zoon helpt bijvoorbeeld met het
ophangen van de verlichting en de
kerstversiering. De saamhorigheid
is er en dat is leuk, dat is ook wel
uniek. Mensen zien je thuiskomen.
In de buitenwijken weet je niet wie
je buurvrouw is en dat trekt ons
niet aan. Zo ervaar ik het, je kent je
buren. De sociale controle is sterk
aanwezig. Toen onze kleindochter
geboren was en we donderdag
laat thuis kwamen, was het portiek
roze versierd. We kregen kaartjes
van buren, dat is gewoon leuk.
Het menselijke, dat vind ik heel
belangrijk.‘’
Gerard geeft ook aan niet weg
te gaan waar ze nu wonen. ‘’De
aanleunwoning is er al, Antonius,
dus we kunnen hier blijven haha.
Ja ik vind de reuring hier gewoon
lekker. De Oude Binnenweg is altijd
enorm gezellig. Ik ben een gezelligheidsmens. Ik kom graag bij Melief
Bender. Dat soort plekken zoek ik
graag op. Daar kwam ik met mijn
vader vroeger, dus dat is een stukje
jeugdsentiment.’’ Sandra heeft niet
een specifieke favoriete plek. ‘’Maar
je zit overal dichtbij, je woont in
de stad. We doen boodschappen
in de stad, we komen er niet om te
shoppen. Ik ga lekker brood halen
bij Jordy’s Bakery en een taartje bij
Koekela.’’
Fijne buurt om in te wonen!

het fietsen aan het leren was.
Ik vraag mijzelf af, en zeker nu ik het
zo opschrijf, ben ik nou zo ouderwets en volgens Goede Normen
en Waarden opgevoed of zijn deze
bovenstaande ervaringen van mij de
NIEUWE Goede Normen en Waarden?
Ben ik stil blijven staan in de tijd? Nou
ik geloof het niet, als ik naar mijn
eigen kinderen kijk, dezelfde leeftijden
als de personen die ik bovenstaand
tegenkwam, dan zijn Normen en
Waarden wel degelijk bij te brengen.
Normen en Waarden krijg je
natuurlijk niet alleen vanuit thuis
mee, ook de mensen, groepen, waar
je mee omgaat en de verenigingen
waar je op zit bepalen jouw Normen
en Waarden. Het is volgens mij een
dingetje van de maatschappij. Oh
hij doet dat ook niet dan doe ik het
ook niet en ga zo maar verder. We
hebben allemaal wel voorbeelden

COLOFON
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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

hiervan in onze omgeving. Maar dan
kom ik toch weer op het volgende,
ooit geschreven, terug. Men durft
niets meer tegen elkaar te zeggen, hé
joh doe nou niet, kan dat niet anders,
fiets even op de weg, vuilniszak wel in
de vuilcontainer he, hé die plantenbak
is geen hondentoilet. Als je hier wat
van zegt tegenwoordig heb je bonje,
ik snap ook wel dat mensen niet altijd
iets durven zeggen. Het is trouwens
wel de toon van de muziek hoe je iets
zegt.
Lang verhaal kort, lieve mensen probeer jouw omgeving, de mensen om
je heen, de bezittingen van mensen
en alle andere zaken die het leven zo
mooi maken, goed te behandelen en
te waarderen. Laten we onze mooie
Normen en Waarden niet verwaarlozen. Zo houden we het gezellig en
leven we nog lang en gelukkig!
Hele mooie dagen gewenst.
GvdW
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Oude Westen. Dat doe ik nu 12,5 jaar.
Er werken hier vijf vrijwilligers en de andere mensen zijn er voor dagbesteding.
Sommigen mensen werken slechts 2
dagdelen, anderen wel 9 dagdelen. De
werkzaamheden van de vrijwilligers en
de mensen van de dagbesteding zijn:
verhuizen, tuinonderhoud, (bijvoorbeeld tuin de Bajonet), schilderen en
laminaat leggen. Verder repareren we
hier fietsen, de bedoeling ervan is dat je
samen met een reparateur aan de slag
gaat. Ook wordt er hier gerecycled. We
halen van alles uit elkaar en de onderdelen verkopen we. Daar doen we dan
weer extra dingen van. We repareren
ook meubels.

Actieve vrijwilligers
bij Pameijer Klus & Werk
In onze wijk zijn er honderden vrijwilligers actief. 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 Pameijer aan de beurt.

OPINIE
In de laatste editie werd er gevraagd naar ervaringen met de
flitsbezorgers. Ik woon boven een
van deze bedrijven, Gorillas, en ben
niet blij met deze hele lijst:
• Het rolluik maakt veel herrie
• Leveranciers: sommigen zetten
hun motor niet af, met als gevolg
lawaai en uitlaatgassen in huis
• Leveranciers moeten op de weg
parkeren met als gevolg een
opstopping en toeterende auto’s
• Leveranciers parkeren voor de
berging of voor de deur van de
buren, waardoor het onhandig of
onmogelijk is om rijwielen te
pakken
• Soms zijn de werknemers te luid
wanneer ze voor de deur staan
• De dakramen zijn vervangen door
grotere ramen met normaal glas.
Vroeger was dit mat glas. Door de
nieuwe ramen word ik verblind
als de zon erop schijnt en ik op het
balkon zit. Volgens hen is dat

Ik word hartelijk verwelkomd door
Manuel en Herman, en heb vervolgens een gesprek met Engin Karabina. “Ik ben al lang bij Pameijer
in dienst, mijn huidige functie is
Leerwerkcoach bij Klus en werk Cool/

Veel wijkbewoners weten Pameijer Klus
& Werk te vinden. Men loopt binnen tussen 8-9 uur voor koffie en op
vrijdagmiddag tussen 12-13 uur is er
soep. Er is 1x per week naailes en er zijn
in de kringloopwinkel allerlei spullen.
Kleding wordt uitgesorteerd, gewassen
en gestreken, geprijsd en in de winkel
opgehangen. Ook hebben we de laatste
maand pannenkoeken gebakken en
al het geld dat verdiend is (€ 950,-) is
voor Oekraïne bestemd. Op vrijdag 8
juli vanaf 14 uur vieren feest in tuin de
Bajonet, we dan bestaan we 12,5 jaar.”
Engin, bedankt voor dit leuke gesprek,
veel succes met het organiseren van het
feest.

een beslissing van de gemeente 		
geweest en wisten zij ook van
niks. Hetzelfde geldt voor de
nieuwe afwerking van het dak.
Deze is wit en verblindt, net alsof
je naar sneeuw kijkt waar de zon
op schijnt.
• Ik ben al een jaar bezig met
geuroverlast
• Muziekoverlast. Dit gaat de laatste
week wel goed, maar voor hoe
lang, want dat is al vaker gebeurd
• Er is al 3 x brand geweest in
een container
• Ze zetten 1 of 2 containers buiten met
karton, maar de ophaaldienst komt pas
uren later of soms niet.
Dit zijn allemaal punten die ik of anderen al hebben aangekaart, maar dan
gaat het even goed en dan begint het
weer van voren af aan.Hier in de Gouvernestraat is er veel onvrede over
Gorillas en ik ben benieuwd of jullie ook
positieve berichten krijgen.
Met vriendelijke groet,
Diana de Monte

de dakgoot ondersteunen. En dat
doen ze al minstens honderd jaar.
Het zijn kabouters, je ziet het goed,
en die zijn in onze wijk een unieke
verschijning. Naast alle gevelkopjes
die in de late 19e eeuw tijdens de
bouw van de huizen als gevelversiering zijn aangebracht, is de ontdekking van deze ‘klassieke’ kabouters
een verrassing. Maar ook één die
vragen oproept. Waarom heeft de
bouwer (een aannemer of timmerman) hier destijds voor gekozen?
Deze kabouters zijn ingewikkeld om
te maken, lastiger dan de eenvoudige gevelkopjes dus: veel duurder.
Was dit op verzoek van een rijke
opdrachtgever? Of kon het goed-

1 juli:
Keti Koti
Samen herdenken,
Samen Vieren!!! 1 juli is
de Dag van de Vrijheid.
Het Keti Koti festival is
jaarlijks een kleurrijk en muzikaal festival waar diverse
culturen en leeftijden elkaar
ontmoeten om de emancipatie na de slavernij en de
verbondenheid met elkaar
te vieren. Geniet van de muziek, de kleurrijke exotische
markt met food en non-food
en wandel door het gezelligste festival van Rotterdam.
Het festival is kindvriendelijk: we bieden een speciale
kids-area. Er zijn ook diverse
muzikale optredens in het
gezellige stadspark Oude
Westen aan één van de
mooiste en meest diverse
winkelstraten van Nederland; De West-Kruiskade.
Keti Koti Rotterdam is
Echt Rotterdams Erfgoed.
Sinds 2018 hoort Keti Koti
Rotterdam – herdenking
èn viering – tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. Dat is een
belangrijk statement, aangezien de rijkdom en welvaart
van Rotterdam deels gebaseerd zijn op de eeuwen
van koloniale overheersing,
uitbuiting en slavernij. Dat
ging zelfs zo ver dat bij de
afschaffing van de slavernij
niet de tot slaaf gemaakten,
maar de slaveneigenaren fi-

De geschiedenis van Het Ouwe Westen in 1000 voorwerpen (111)

Met de beschrijving van de ornamentiek aan de gevel van Bureau
Eendracht - waarin grandcafé
Heilige Boontjes is gevestigd
(Eendrachtsplein 3) - is de buitengrens van onze wijk afgerond. Nu
is het tijd om de gevelversiering
die we over het hoofd hebben
gezien alsnog in kaart te brengen.
We beginnen in de Adrianastraat
en lopen vanaf de West-kruiskade
de straat in. Na ongeveer 15
meter zie je aan de linkerkant op
nr. 12 het pakhuis van de bloemenman van het Tiendplein. Kijk
omhoog tot aan de dakgoot en je
ziet - ik durf te wedden voor het
eerst - 8 kabouters die met elkaar

Feesten

nancieel werden gecompenseerd. Anno 2022 beseffen
gelukkig steeds meer Nederlanders dat deze zwarte
bladzijde in de geschiedenis
meer bekendheid moet krijgen, en dat de Nederlandse
regering daar een standpunt
in moet nemen. We moeten de handen ineenslaan.
Niet tegenover elkaar,
maar samen. Daarom is het
belangrijk dat de Keti Koti
viering een steeds groter
evenement wordt zodat we
als Rotterdammers samen
kunnen Leren, Herdenken
en Vieren dat we met elkaar
leven in alle vrijheid. We
reiken alle Rotterdammers
de hand.
In 2022 vindt er geen
optocht plaats maar u kunt
zich wel via dreamlife2@
hotmail.com opgeven voor
de optocht van 2023.
Keti Koti Festival 2022; voor
alle culturen en leeftijden
Organisatie: Ketikoti Connect
Datum: 1 juli Tijd: 12:00 uur
tot 22:00 uur (wijkpark is
vanaf 11:30 uur geopend)
Locatie: Wijkpark Oude
Westen – West-Kruiskade,
Rotterdam
Toegang: gratis
Programma: kijk op www.
ketikotirotterdam.nl/festival

Omhoog kijken (33)

koper en werden de gietmallen
van de kabouters ook in de cementsteenfabriek van de firma Van
Waning & Co gemaakt en, zoals bij
de gevelkopjes, met cementsteen
volgegoten? Heeft het voorbeeld,
de tekening van een kabouter, in
een ornamentcatalogus gestaan?
Tenslotte: waar staat een kabouter
voor, wat is de betekenis? Op de
meeste vragen is geen antwoord te
geven. Maar het mooie is wel dat
ze de fantasie prikkelen. Verder vind
je op Internet een algemene verklaring: een kabouter is een klein,
mythologisch wezen dat over de
hele wereld in talloze volksverhalen
en sprookjes verschijnt. Afhankelijk

van de regio waar ze volgens de
folklore voorkomen verschillen ze
van naam, uiterlijk en gedrag. In
ons land hebben de meeste kabouters een witte baard en soms ook
een snor, en zij dragen altijd een
puntmuts. Bepaalde eigenschappen
hebben ze wereldwijd gemeen: hun
kleine gestalte en hun vermogen
zich onzichtbaar te maken, of zich
voor mensen verborgen te houden.
En bij slechte behandeling kunnen
ze zich als kwelgeest gedragen.
Maar wat zegt dit over die hoge
positie van onze kabouters in de
Adrianastraat? Dát laat ik graag aan
de fantasie van de lezer over!
Alma Brevé

NB 1: Laatste nieuws, in Middelland, hoek Claes de Vrieslaan/
Volmarijnstraat, zijn notabene
27 dezelfde kabouters te zien. Zo
uniek zijn ze dus ook weer niet. Een
aantal hiervan is door een trotse
eigenaar/bewoner gedeeltelijk
verguld.
NB 2: Tegenwoordig zijn er ook
kabouters met een mechanische
wiebelbuik te koop. Daar konden
onze 19e-eeuwse kabouters alleen
maar van dromen.

Buurtkamer De Kip
Ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Vanaf 1 juni
2022 heeft WMO Radar een
nieuw activiteitenaanbod in
Buurtkamer De Kip.

Er wordt een eigen bijdrage van 5
euro per dag gevraagd.
Vervoer kan eventueel geregeld
worden door de Wijkbus en door
Trevvel.

In ‘Huis van de wijk De Kip’,
Kipstraat 37, wordt wekelijks een
dag voor zelfstandig wonende
ouderen georganiseerd. Misschien
vindt u de dagen alleen soms wat
lang duren, vindt u het leuk om
andere mensen te ontmoeten of
wilt u actief blijven.
We zijn benieuwd naar uw interesses en wat u graag meer zou
willen doen. Daarop passen we
ons aanbod op aan. Met elkaar
en voor elkaar. Met individuele
aandacht. Niets moet, veel kan.
U kunt vast meer dan u denkt.
Voor een gezonde lunch wordt
gezorgd.

Elke dinsdag bent u welkom tussen
10.00 uur en 10.30 uur. De dag
eindigt om 15.30 uur. Een deel van
de dag meedoen is ook mogelijk.
We bespreken graag of dit aanbod
iets voor u is.
Voor informatie of aanmelden:
Ineke van Tuijl 06 11 88 79 74
ivtuijl@wmoradar.nl
Mieke Melis 06 11 38 41 40
mmelis@wmoradar.nl

i n g e z o n d e n
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Gezond ouder
worden bij
FitFestival 55+
in het centrum
Donderdag 7 april was het
zover: het Safari FitFestival
55+vond plaats in de Nieuwe
Gaffel! We kijken met plezier
terug op deze dag, waarbij
de bewoners van het centrum
kennis konden maken met de
verschillende lokale gezondheidsaanbieders.

U kunt ook bellen naar de balie in
de Kipstraat (010 48 55 898). Zij
brengen u in contact met iemand
die u verder helpt.

Tijdens de gezondheidssafari konden
bewoners gratis testjes en activiteiten
doen, zoals een bloeddrukmeting,
talentenscan en nog meer. Daarnaast kon er ook men meedoen aan
verschillende workshops. Bewoners
lieten zich verrassen door de workshop ‘Qi Gong’ en er werd veel
gelachen bij de les Vitaal met Dans
van de SKVR.

Het was een geslaagde en nuttige dag. Wij willen de organisaties
bedanken voor hun inzet en aanwezigheid.
Het FitFestival zit er dan misschien
op, maar de gezondheidssafari gaat
gewoon door. De deuren van de gezondheidsaanbieders blijven namelijk
open voor iedereen. Kom langs en
wie weet ontdekt u iets waar u al
lang op zit te wachten!
Huis van de Wijk ‘De Nieuwe Gaffel’,
Stichting Groen Goed, Diëtistenpraktijk HRC, MOB-thuiszorg, De Leeuwenhoek (Humanitas), Comfortwoning, De digikoffer, Netwerk Tijdloos
Talent, Zorgzaam010, Taalbureau
Mo Smit, Alsare, VITR vitaalscan, Peter van de Qi Gong, de wandelgroep
van Mala, SKVR Time To Dance en
WMO Radar.

Beste bewoners,
In maart 2019 ben ik begonnen bij WMO Radar als budgetcoach. Precies toen de corona
maatregelen van kracht gingen. Een
rare en soms moeilijke tijd. Daarom
ben ik blij dat ik toch een flink aantal
bewoners van Rotterdam een steuntje
in de rug heb kunnen geven. Ik heb
iedereen met veel genoegen geholpen bij de administratie, formulieren
en financiële vragen.
Nu is het tijd voor een nieuwe stap:
19 mei was mijn laatste werkdag bij
WMO Radar.
Voor hulp kunt u zich richten tot mijn collega Marsha Stok.
Vanaf juni zal er wekelijks een papieren café plaatsvinden in het
Huis van de Wijk ‘De Kip’ en het Huis van de Wijk ‘De Nieuwe
Gaffel’. U kunt hier terecht voor hulp bij formulieren, moeilijke
brieven en bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen en
kwijtschelding. Heeft u vragen? Neem contact op met Marsha
via focentrum@wmoradar.nl of 06 – 21 40 98 10.
Ik wens u alle goeds! Groet, Tirsa van der Kleij.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht in Rotterdam Centrum
Buurtkamer de Kip.
Buurtkamer de Kip organiseert elke week een dag voor
senioren die wat hulp kunnen
gebruiken. We zoeken mensen
met passie voor werken met
ouderen en voor diverse werkzaamheden. Van gastvrouw/
heer tot helpen bij de lunch
verzorgen, spelletjes of creatieve activiteiten. Spreekt dit
vrijwilligerswerk u aan? Neem
contact met ons op.

Chauffeur op de
wijkbus in Rotterdam
Voor het vervoer van en naar de
Buurtkamer maar ook voor andere ritte
n
met de wijkbus zoeken we een vrijw
illiger. Hij/zij begeleidt de mensen
van
huis naar hun bestemming en teru
g.
De wijkbus is van Stichting Laurens
en zoekt in samenwerking met WM
O
Radar nog een chauffeur, bij voo
rkeur
op dinsdag en vrijdag, maar ook
op
andere werkdagen is ruimte voo
r een
vrijwilliger.

18 juni:
Verschillende culturen
ontmoeten elkaar tijdens
eerste editie KruiskadeFest
Geïnspireerd door de melting pot en de rijke (cultuur)
geschiedenis van het Oude
Westen bundelen verschillende organisaties en wijkbewoners van het Oude
Westen de krachten voor een
nieuw evenement in de wijk.
KruiskadeFest vindt plaats
op zaterdag 18 juni 2022 en
is gratis toegankelijk voor
iedereen!

De dag begint om 12:00 met
een concert van lokale talenten en professionals op het
Tiendplein. Dansschool Moves!
Rotterdam, Singphony, Kaseko
band Giantyfolo en Wendy
Teixeira & Band zorgen voor
muziek en gezelligheid!
Vervolgens gaat het mobiele
podium naar het Wijkpark het
Oude Westen voor het tweede

Neem contact met ons op
voor meer informatie.
Mieke Melis
06 - 11 38 41 40
mmelis@wmoradar.nl
Ineke van Tuijl
06 - 11 88 79 74
ivtuijl@wmoradar.nl

concert. Om 16:00 kan het publiek genieten van de optredens
van Bellyssima Buikdansschool,
Ginatyfolo, Evites dansschool
en reggae band Jorge Lizardo
& The Delidel Touch. En op de
West-Kruiskade hoort natuurlijk
ook lekker eten! In het Wijkpark
zullen daarom ook een aantal
etens- en marktkraampjes staan.
KruiskadeFest zet zich in voor
het monitoren en exposeren
van wijktalent, het verbinden
van de gemeenschappen en
wil haar steentje bijdragen aan
een bruisend cultureel klimaat
van het Oude Westen. Met een

breed muziekpalet presenteert
KruiskadeFest een echte lokale
cultuur smoothie waardoor het
festival een gastvrije, laagdrempelige sfeer neerzet.

Het programma
(onder voorbehoud))

Zaterdag 18 juni 2022
12:00-14:00, Tiendplein
Moves! Rotterdam
(Afrodance / hiphop)
Singphony (zangtalenten)
Wendy Teixeira & Band (
Kaapverdiaanse muziek)
Giantyfolo (Kaseko muziek)

16:00-18:00,
Wijkpark Het Oude Westen
Bellyssima Buikdansschool
Giantyfolo (Kaseko muziek)
Evites Kids (dansschool)
Jorge Lizardo & The Delidel
Touch (reggae)
Samenwerkingspartners: Cultuur
Concreet • Gemeente Rotterdam •
BIZ West-Kruiskade • Aktiegroep Het
Oude Westen • Stichting Cretopia
Rotterdam • Moves! Rotterdam •
Singphony • Bellyssima Buikdansschool • Evites • Leeszaal Rotterdam
West • Rotterdams Volkstheater •
New Grounds
Mogelijk gemaakt door:
Opzoomer Mee & Bewonersidee
en Cultuur Concreet.

i n g e z o n d e n
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Proef met Energie Challenge in het Oude Westen

E

en complete energiecentrale bovenop
je dak. In de Schietbaanstraat zijn acht
woningen met deze verandering volledig aardgasvrij. De bewoners gebruiken
voortaan duurzame energie om hun
woning en water warm te krijgen. Dat is
niet alleen beter voor hun portemonnee
maar ook voor het milieu.

Proef met Energie Challenge in het Oude Westen

Al eerder schreven we in de buurtkrant over de Energie
Challenge, de wedstrijd waarin bedrijven zijn uitgedaagd
om nieuwe oplossingen te bedenken om bestaande woningen duurzamer te maken.
In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij
zijn. Daarom maken wij onze woningen gasloos en sluiten
we ze aan op schone energie. Vorig jaar zijn we op daken
van een aantal woningen aan de Schietbaanstraat en Josephstraat met een aantal proeven begonnen. Dit project is
onderdeel van deze proeven.
HRsolar Projects is één van de winnaars van de Energie Challenge.
Het bedrijf heeft een kleine
energiecentrale ontworpen
die zo op het dak wordt
geplaatst. Op het dak
liggen 64 PVT-panelen.
Dit zijn zonnepanelen waar elektriciteit
enwarm water mee
worden opgewekt. De
warmte die daarmee
wordt opgewekt,
wordt gebruikt om
alle acht woningen
te verwarmen en te
voorzien van warm
water.

dak op kon. Op 4 april werd de installatie naar boven gehesen. Met passen en meten werd hij precies op de goede plek
gemanoeuvreerd. Daarna was het tijd om de leidingen door
te trekken naar de woningen. Vervolgens werden de cv-ketels
vervangen door afleversets, die de warmte van de warmtepomp
omzetten naar de cv-installatie en het warme water.

In één keer gasloos

Het mooie van dit systeem is dat woningen in één keer van
het aardgas af kunnen, met zo min mogelijk overlast voor de
bewoners. Omdat wij als woningcorporatie nu eigenaar zijn
van de energiecentrale op het dak, houden we de energiekosten in de hand. Het tarief wordt niet langer bepaald door
commerciële leveranciers en de prijs is niet meer gekoppeld
aan de gasprijs. De energierekeningen zullen in vergelijking met
de oude situatie met aardgas enorm gaan dalen voor deze bewoners. Voor beheer en onderhoud is een bedrijf ingeschakeld
die ervoor zorgt dat het systeem optimaal gaat draaien. Dat
doen ze door de warmtepompen zo goed mogelijk af te stellen.
We houden ook het rendement en het verbruik in de gaten.

Meer woningen in de toekomst?

De komende tijd gaan we de installatie aan de Schietbaanstraat
monitoren en evalueren. Gedurende minstens één stookseizoen
kijken we naar de CO2-besparing, de besparing op energiekosten en de temperatuur. De ervaringen van de bewoners zijn
daarbij natuurlijk ook heel belangrijk. Als het systeem op alle
vlakken goed scoort, gaan we kijken of we meer woningen en
panden kunnen voorzien van dit
systeem.

Vragen

Heeft u nog vragen
over de Energie
Challenge? Stuur
dan een email naar
info@woonstadrotterdam.nl of bel
010-4408800 en
vraag naar Niels
van Ham.

Zo min mogelijk overlast

De uitdaging was om een installatie te maken die we
in zo’n kort mogelijke tijd, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners, kunnen neerzetten. De installateurs van de Saman Groep hebben de energiecentrale
van tevoren compleet ingericht, zodat die in één keer het

Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam
www.gcmariastraat.nl

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

Met deze installatie houden
we de energiekosten
betaalbaar voor
de bewoners
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Je energierekening
is lager in 2022
Het bedrag dat je betaalt voor je
energie is opgebouwd uit leveringskosten, belasting en toeslagen en
netbeheerkosten, zoals afgebeeld in
de tekening. Het stukje ‘belasting
en toeslagen’ (het groene gedeelte)
wordt per 1 juli verlaagd van 21%
naar 9%. Dat betekent dat een
gemiddeld gebruik van energie per
jaar ongeveer € 800 lager uitvalt.

De laatste
Buurtgroentour
van dit jaar was
weer geslaagd!

Op 19 mei liepen wij de derde
Buurtgroentour aan de zuidkant
van de wijk. We begonnen bij
de Tuindersstraat en zijn via
binnenhoven en geveltuinen
naar de tuinvakken langs
de ‘s-Gravendijkwal gewandeld.
Onderweg hadden we het over
de verschillende manieren van
tuinieren in de straat, omgaan
met zwerfvuil en het water geven
in deze droge periode. Er is
nog veel meer kennis om uit te
wisselen, dus tot volgend jaar bij
de volgende Buurtgroentours!

De kosten van energie zijn onder
andere hoog geworden door de
oorlog in Oekraïne. Als je energie
(stroom en gas) ‘koopt’ van Eneco
of Essent, dan betaal je de energie
plus de belasting daarop. Waarom
moet je belasting betalen voor
energie? Voorbeeld: als je een pot

pindakaas koopt in de winkel voor
€ 3 bij Albert Heijn, dan betaal je
Leveringskosten
voor de pindakaas € 2,50 en €
0,50 belasting (dat heet ‘BTW’). Als
Belasting en
toeslagen
je energie koopt dan betaal je een
bedrag aan energie (‘pindakaas’) en
Netbeheerkosten
BTW (belasting) aan de leverancier.
De leverancier (Eneco, Essent) moet
derde energiebelasting €559. In het
de BTW betalen aan de Belastingjaar 2022 betaal je ongeveer €2,25
dienst. Dus: de leverancier laat jou
minder energiebelasting per dag,
de BTW betalen, die hij weer moet
in totaal is dat een verminderde
betalen aan de Belastingdienst. Op
energiebelasting van € 821 (365 x€
1 juli 2022 hoeft de Belastingdienst
2,25).
geen 21% BTW meer te hebben,
Dit is de derde avondOmgerekend
van de reeks over
naareen
je totale afrekemaar 9%.
duurzame toekomst van
ningoude
van stadswijken.
energie betekent dit dat
Zo bouwen
we steedsjemeer
kennis op
en je
kunnen
gemiddeld
voor
energie € 475
In het jaar 2021 betaalde
je gemidwe ons
goedgas
voorbereiden
opbetaalt
de toekomst.
minder
op jaarbasis. Dat is
deld € 0,79 per kubieke
meter
dusjeeen
besparing
en je te
krijgt het
Wil je erbij zijn? Je kunt
opgeven
door langs
en daar zat€ 0,52 energiebelasting
geldteniet
zomaar
terug.
Dat bedrag
in. Voor stroom betaalde
lopenje
bijinde2021
Aktiegroep,
bellen
(010 436
1700)
krijg je niet handje contantje, maar
gemiddeld € 0,22 en
zat yos@aktiegroepoudewesten.nl.
of daar
te mailen
je zietkun
hetjebedrag
€ 0,15 energiebelasting
op. In
2021
Ook voor
meer
informatie
contactterug in de afrekebedroeg het totaal van
de verminopnemen
met Yos. ning van je energie.

Wiebe Wakker, duurzame avonturier

Nieuwe planten Museumstraat

Nog net voor de hoosbui zaten ze er in, de nieuwe planten
in de plantvakken van de Museumstraat. Omdat er steeds
veel onkruid opkwam zijn de vakken nu goed vol gezet.
De maagdenpalm, ooievaarsbek en leliegras gaan de
bodem goed bedekken. De nandina’s geven straks mooie
rode besjes. Het roze brandkruid trekt nu al veel bijen aan en
binnenkort zal de persicaria ook weer flink gaan groeien dus
loop er eens langs om te gaan kijken.

Uitnodiging

Dialoog-Lezing
Duurzame ontwikkelingvan Stadswijken

Zin en Onzin van een warmtenet

Donderdag 16 juni 2022
19.30 uur – 21.00 uur

Er komt een moment dat we zijn afgekoppeld van het gas. Geen gas meer voor een warm huis en je douche. Maar wat dan
wel? Een warmtenet zou het antwoord moeten zijn. Een warmtenet is een buizenstelsel waar warm water door heen stroomt
en waar je als bewoner en ondernemer gebruik van
kan maken. Simpel zou je denken. Maar dat is het niet. Steevast levert dit onderwerp
verhitte discussies op tussen mensen die voor zijn en tegen zijn. Want wie gaat het
warme water leveren? Kun je straks kiezen tussen aanbieders? Wat gaat het kosten?
Waar komt de energie vandaan? Koen Gommers, bewoner uit het Oude Westen en
vanuit zijn werk nauw betrokken bij de ontwikkeling van warmtenetten, neemt ons mee
in de voor en tegens, de dilemma’s en de grenzen van wat wel en wat niet mogelijk is.

Lezing Wereldwijs door‘Plug Me In’

Dinsdag 28 juni 2022

Wiebe Wakker, duurzame avonturier

19.30 uur – 21.00 uur

Wiebe is bekend van zijn reis in een elektrische auto van Nederland naar Nieuw-Zeeland. Met deze reis
wilde hij kennis overbrengen, inspireren en de transitie naar een duurzame toekomst versnellen. Zijn
reis duurde 1.222 dagen en ging kriskras door 34 landen. Hij startte zonder geld, met alleen een
elektrische auto, een camera en wat kleding. Vele onbekenden steunden hem met een maaltijd,
slaapplek of stroom voor de auto en maakten zo deze reis mogelijk. In alle landen die hij
aandeed bezocht hij duurzame initiatieven. Als geen ander weet Wiebe wat er in verschillende
delen van de wereld gebeurt op het gebied van duurzame energie, food-waste en sociale
ondernemingen. Uiteraard kruisten vele uitdagingen zijn pad. Maar altijd kreeg hij hulp
aangeboden van lokale gemeenschappen, ook online.
Nu Wiebe terug is deelt hij graag zijn lessen over wat hij leerde van honderden mensen
uit verschillende culturen en hoe hij over de wereld reisde door samen te werken.
We zijn trots dat hij zijn ervaringen komt delen in het Oude Westen
Je kunt je opgeven voor de lezingen door langs te lopen bij de Aktiegroep,
te bellen (010 436 1700) of te mailen naaryos@aktiegroepoudewesten.nl.

Aktiegroep het Oude Westen, Gaﬀelstraat 1-3

Wat is er weinig regen gevallen de afgelopen maanden. We
bleven maar met onze gieters heen en weer gaan. Ook de
nieuwe regentonnen op het dak van de Augustinusschool
konden zich nauwelijks vullen.
Gelukkig kwam er eind mei weer wat regen in de regenton
en daarmee was er weer wat water voor de plantjes in
tijden van droogte. Wil je samen met de buren ook
graag regentonnen in de straat voor het begieten van
het straatgroen? Neem dan contact op met
yos@aktiegroepoudewesten.nl.

Op dit moment ligt de sloop van Odeon een beetje stil.
De mannen hebben een lint gespannen met het bericht “Verboden
toegang asbest”.Die asbest zijn ze nu aan het verwijderen.

Energiecoaches actief in het Oude Westen

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

Eind april overhandigde professor
Andy van den Dobbelsteen (TU
Delft) 20 water- en energiebesparende douchekoppen aan de energiecoaches van de Aktiegroep het
Oude Westen. De douchekoppen
zijn gedoneerd door duurzaam
ondernemer Gideon Goudsmit, en
helpen om warm water te besparen bij het douchen. Daardoor kan
je flink besparen op je energierekening.
De komende jaren zal de energierekening voor iedereen steeds
hoger worden, terwijl het inkomen
niet mee zal stijgen. Besparen
op je energieverbruik is daarom
goed voor je portemonnee én het
milieu. Om wijkbewoners hierbij te
helpen zijn er vanuit de Aktiegroep
het Oude Westen energiecoaches
actief. Energiecoaches zijn bewoners die vrijwillig andere wijkbewo-

ners helpen om energie te besparen. Zij organiseren bijeenkomsten
en geven adviezen op maat. Ook
installeren zij enkele energiebesparende producten zoals radiatorfolie, energiebesparende douchekoppen of ledlampen.
Interesse in de activiteiten van
de energiecoaches en/of wil je

persoonlijke hulp met energiebesparen? Neem dan contact op
met Yos Purwanto (010 436 1700
of yos@aktiegroepoudewesten.
nl). Je kunt ook langslopen bij de
Aktiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3 of een kijkje nemen
op de website: www.aktiegroepoudewesten.nl/energiecoaches

Foto’s: Ludo de Goeje

Na de droogte was er eindelijk regen!
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Pareltje van de wijk
Ik zit op een bankje op het plein.
Het is prachtig weer en al snel
komen een paar vrouwen bij me
zitten. We groeten elkaar en zeggen verder niet zoveel. Met onze
gezichten naar de zon genieten we
van de warmte.
‘Dat mooie weer had ik vorige week
niet kunnen dromen’, zegt … (laat
ik namen voor hen bedenken) Nel.
Wij knikken instemmend.
‘Als alles eens uit zou komen, wat ik
allemaal gedroomd heb’ verzucht
Jainy, ‘dan had ik nu toch een heel

Dromen
ander leven, jullie willen niet weten’,
en ze kijkt ons ondeugend lachend
aan.
‘Wat droomden jullie vroeger van?’
vraag ik: ‘stel dat je weer tien bent,
waar zou je dan van dromen, of wat
zou je dan willen worden?’
‘Onderwijzeres’ zegt Nel, ‘dat leek
me als meisje al zo leuk. Ik heb
de opleiding voor klassenassistent
gedaan, maar toen gebeurden die
dingen. Jullie weten.’
Het is even stil. We weten dat Nel
een tijdje ondergedoken heeft ge-

zeten met haar kinderen omdat haar
man haar mishandelde. Hij wist haar
steeds te vinden en dan moesten ze
weer ergens anders heen. Gelukkig is
dat alweer lang geleden.
‘Heb je het later niet meer op kunnen
pakken?’ ‘Nee, ik had al mijn energie
nodig voor mijzelf en mijn kinderen.
Maar ik help nu wel op school met
lezen met kinderen, en ook geef ik
Nederlandse les. Dat lijkt er dan toch
een klein beetje op. Ik ben nu tevreden. En jullie?’
‘Dokter, zegt Jainy: ‘Dat wilde ik
altijd worden, maar toen wist ik nog
niet dat ik daarvoor zo goed en lang
moest leren. En school was niets voor

“Als ik het over kon doen, INTERVIEW
dan zou ik weer een ijzerhandel beginnen”
Adriaan Schaap opende zijn ijzerwinkel in 1969 aan

de Middellandstraat, was lang betrokken bij de straat en
is van plan om het ruim vijftig jaar later wat rustiger aan
te gaan doen. Hij vertelt:

‘Mijn vader begon de ijzerzaak in
1932 in Crooswijk, we gingen naar
het Oude Westen toen hij daar
weg moest. Dat was in die tijd een
volkrijke buurt met oude huizen
waar veel geklust werd. Mijn vader
werd ouder en ik nam de zaak van
hem over. De klusmarkt kwam op,
Black en Decker maakte bijvoorbeeld niet alleen meer apparatuur
voor de bouw, zij ontwikkelden ook
apparaten voor mensen die zelf
wilden klussen, er was een revolutie
gaande in de ijzerhandel. Maar ook
aannemers als loodgieters, timmermannen, schilders en metselaars
namen spullen van ons af. Het is
jammer dat jongeren tegenwoordig
niet meer worden opgeleid voor dit
vak, want als je dit beheerst, kun je
er tegenwoordig een goede boterham mee verdienen.
‘Ik bouwde de zaak samen met mijn
vrouw Gabrielle op. We zagen al
snel dat als je je klanten goed helpt,
zorgt dat je goede spullen hebt en
je verantwoordelijkheid neemt, dat
ze dan graag bij je terugkomen.
We hadden een groot klantenbestand, grote bedrijven wisten ons te

vinden en de evenementenbranche
kwam ook bij ons. We hadden een
mooie etalage en letten op de prijs,
maar we zijn vooral altijd aardig
tegen al onze klanten geweest. We
investeerden in vertrouwen en we
waren vrouwvriendelijk. Er waren
zaken die zeiden: stuur je man
maar. Wij legden goed uit hoe je
iets moet doen, ook als het om een
kraanringetje van 25 cent ging.
Soms hielp ik mensen thuis om een
gaatje te boren of iets dergelijks,
dan stond het eten thuis te verpieteren. Achteraf zijn we wel heel
veel met de zaak bezig geweest en
beheerste dit heel lang ons leven.
We namen te weinig tijd voor ons
zelf, nu we ouder zijn realiseren we
ons dat het leven broos is en dat
er meer is dan werken, maar als ik
terugkijk heb ik nergens spijt van,
als ik het over kon doen dan begon
ik weer een ijzerhandel. Ik ken heel
veel mensen hier en iedereen is
altijd aardig. Dat is geweldig toch?’
De winkelstraat zag er in de jaren
zeventig heel anders uit. Er waren
kledingzaken, een fietsenmaker,
een paardenslager, een houtzaak,

een zaak met huishoudelijke artikelen, een winkel waar je lakens
en dergelijke kon kopen. En er
waren beruchte cafés. Het Oude
Westen was een arbeiderswijk waar
iedereen z’n best deed om verder
te komen door hard te werken.
Toen Suriname onafhankelijk werd
kwamen er veel Surinamers in de
wijk wonen en ten tijde van de
stadsvernieuwing kwamen ook de
gastarbeiders hierheen. De zaak
kwam altijd op de eerste plaats. Dat
is het zware van het ondernemerschap. Je hebt constant de verantwoordelijkheid voor je inkomen,
de mensen die bij je werken en als
je met vakantie gaat de zorg of je
zaak niet afbrandt. Je moet niet
te gemakkelijk denken over het
ondernemerschap van de kleine
middenstand, die moeten er hard
voor werken. We hebben altijd met
personeel gewerkt. Marco werkt er
trouwens nog steeds, die verdient
een medaille met zijn meer dan
dertig jaar trouwe dienst. In 2006
verkochten we de zaak, dat was een
moeilijke beslissing, het afscheid
nemen van iets wat we in jaren

mij. Maar mensen helpen, lijkt me nog
steeds mooi. Als ik opnieuw zou beginnen, dan zou ik mensen willen helpen,
maar hoe weet ik niet precies.’
‘En jij?’ spoor ik Aisha aan. ‘Wat zou jij
willen worden als je nu 10 jaar was?’
Ze kijkt ons nadenkend aan: ‘Toen ik
10 jaar was ging ik niet naar school,
dus daar dacht ik niet over na.’
‘Ja maar om te dromen, stel dat je nu
10 bent, en je mag dromen wat je wil
gaan doen?’
‘Ik ben 50’, zegt ze met een lachje,
‘geen 10.’
‘Nee’, zegt Nel, ‘wij ook niet. Maar stel
je eens voor….doe gewoon alsof…wat
droom je dan?’

hadden opgebouwd en we wilden
het ook goed achterlaten. Gelukkig
is dat gelukt.
In 2000 was er veel drugsoverlast
en prostitutie en we hadden een
verschrikkelijk café naast ons. Ik
zat in de winkeliersvereniging en
we zeiden tegen elkaar we moeten
de straat weer gezellig maken, we
bedachten activiteiten en ik ging
me bezig houden met de organisatie van het Chinees Nieuwjaar. Toen
de Alliantie West Kruiskade werd
opgericht, werd ik gevraagd om erbij te komen. We hebben 42 zaken
geholpen met het opknappen van
hun pand, de rolluiken gingen er af,
er kwam nieuwe zonwering, ik heb
me hard gemaakt voor de gevelverlichting en ik heb de Tennisclub
Tiendstraat verder geholpen. Nog
weer later werd de Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) opgericht en
werd ik voorzitter van BIZ – eigenaren, maar ik merk dat ik wat meer
afstand aan het nemen ben. Ik wil
langzaamaan gaan stoppen en
uiteindelijk met pensioen.
Er moet jong bloed komen die er
weer helemaal voor wil gaan. Als ik
nog een wens mag uitspreken dan
hoop ik dat het Oude Westen nog
groener wordt met groene gevels
in een autoluwe winkelstraat met
brede stoepen en mooie horeca.’

Vertel het verhaal
van jouw wijk,
word wijkambassadeur!
UITNODIGING

Ontmoetings- en verkenningsavond wijkambassadeurs
15 juni 2022 van 19.00 - 21.00 uur
Aktiegroep Oude Westen | Gaffelstraat 3 | Rotterdam

Heb jij hart voor het wonen in jouw wijk en lijkt het je
leuk om samen met andere wijkambassadeurs je in te
zetten voor een prettige leefomgeving en goed wonen
in je wijk?
Wil je andere betrokken bewoners ontmoeten, uitwisselen, een netwerk vormen om samen belangrijke thema’s over het wonen en de
woningcorporatie Woonstad Rotterdam bespreekbaar te maken? De
Klantenraad vertegenwoordigt de stem van bewoners van Woonstad
Rotterdam en zoekt wijkambassadeurs!
Samen met andere wijkambassadeurs trek je erop uit en verzamel
je verhalen over het wonen in je wijk. Ook verzamel je ervaringen van
bewoners in contact met Woonstad Rotterdam. Wat speelt er in jouw wijk,
hoe kunnen we samen sterk staan en het verschil maken? Laat van je horen
en meld je dan aan!
De Klantenraad van Woonstad Rotterdam organiseert regelmatig
verkenningsavonden in verschillende delen van de stad, voor alle
bewoners (huurders & kopers) van Woonstad Rotterdam die interesse
hebben om als wijkambassadeur actief mee te praten. Doe je mee?
Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op via:
wijkambassadeurs@kwsr.nl

‘Ik denk dat ik nooit heb leren dromen’ zegt Aisha, ‘Maar ik zou wel
een goede verpleegster zijn, want
ik zorg al jaren voor mijn man en
mijn moeder…..maar ik geloof niet
dat dat een droom van mij is.’
‘Wat zou je dan willen?’
‘Op een bankje zitten in de zon en
kletsen met een paar oude vrouwen die zitten te dromen dat ze
kleine meisjes zijn.’
We kijken elkaar aan en beginnen
te giechelen als vriendinnetjes uit
groep 6.
Katinka Broos

Buiten
Westen
Rotterdams Volkstuinen

zijn helemaal in. Deze tuinen, waarvan sommigen al
voor 1940 opgericht zijn,
hadden een oubollig imago.
Daar is nu geen sprake meer
van, behalve de naam nog
misschien. Meer dan 6000
mensen staan ingeschreven
om zo’n tuin te kunnen
huren. Steeds meer verenigingen openen hun activiteiten voor wijkbewoners
in het kader van “de wijk is
welkom”.
Op 4 en 5 juni organiseert
Volkstuindersbelangen
Rijnmond samen met de
volkstuinverenigingen de
Rotterdamse Open Volkstuindagen.
De parken zijn groene oases
en dragen in belangrijke mate
bij aan de groene longen voor
de stad Rotterdam. Zij bieden
een rustpunt in een hectische
omgeving, waarvan iedere Rotterdammer kan genieten. De
verenigingen spannen zich in
om al het moois dat zij hebben met alle Rotterdammers te
delen. Daarom zijn bewoners
uit heel Rotterdam op deze
open dagen welkom om te
zien dat volkstuinen prachtige
wandelgebieden zijn en hoe de
ecologische verbinding in de
stad via deze parken tot stand
komt. Op de meeste tuinen
stellen tuinders hun tuin open
om rond te kijken. Soms zijn de
kantines open met een gezellig
terras of schenken tuinders een
kopje thee.
De volgende tuinen zijn op redelijke loopafstand van onze wijk.
Streven naar Verbetering
Roel Langerakweg 33:
4 en 5 juni Fototentoonstelling
11-16 u. van Joke Schot en Roland Huguenin over Rotterdamse
volkstuinen. Tuinders stellen hun
tuinen open om rond te kijken.
Tot Nut en Genoegen
Daltonlaan 5: op 4 juni
clubhuis 12-17 u overzicht activiteiten waarbij wijkbewoners
welkom waren en zijn. Bij tuinders die bezoekers ontvangen
ligt een bloem in de heg.
Helpt elkander
Overschiese Kleiweg 636:
4 en 5 juni met een mini poppenkast op tuin 70, 15.30 uur,
gelegenheid voor stekken en
zadenruil.
Tuinderslust
Overschiese Kleiweg 59c
4 en 5 juni
Blijdorp
Zestienhovensekade 39:4 en 5
juni 11-16 u. kunsttentoonstelling

Nieuws
Het wordt zomer...lekker lang
en lui lezen. Komende maand
schaffen we wat nieuwe boeken
aan in de Jeugdbieb, dus heb
je boeken of titels, waarvan jij
vindt dat we die moeten aanschaffen, meld het ons! Na de
zomervakantie willen we samen
met de Gaffel een kinderkoor
Oude Westen gaan opstarten,
waarbij taal en muziek gecombineerd gaan worden. Het koor
kan optreden bij activiteiten in
de wijk.

Tekst Buurtkrant, Jeugdbieb sept 2021

Lid
is
o
w rden
,
is
t
a
gr
rijven
bij insch r of
e
je vad r
moede .
en
meenem

We weten nog niet de
openingstijden in de zomervakantie, maar houd het in de
volgende buurtkrant in de
gaten en op Facebook...
Jeugdbieb west.

Mies van der Perk

Het leven van Mies van der Perk staat volledig in dienst van
de kunst. Haar huiskamer is tegelijkertijd een atelier, compleet
met ezel en goed gevulde materialenkast. Regelmatig tekent
Van der Perk sportende, dansende of musicerende mensen van
televisiebeelden na. Deze snelle schetsen in potlood, grafiek- of
tekenstift maakt zij op klein formaat papier. Sommige schetsen werkt ze later uit met acryl, inkt of aquarel op doek, of
luxe tekenpapier. Bladerend door albums met foto’s van haar
werk, is goed te zien hoe zij door de jaren heen verschillende
stijlen hanteerde en steeds op zoek blijft naar de vorm die haar
gevoelens het best zou kunnen uitdrukken. Haar albums blijken
stille getuigen van een opmerkelijk ontwikkelingsproces. Het
werk van Mies van der Perk is te zien tijdens de expositie
“Tussen passie & noodzaak” van 3 juni tot 3 september 2022 bij Galerie Atelier Herenplaats aan de
Schietbaanstraat 1.
Galerie Atelier Herenplaats Schietbaanstraat 1, 3014 ZT Rotterdam www.herenplaats.nl
Geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur

History repeats itself

Heart Work Heroes

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

History repeats itself WORKSHOP 1 @ kunstinstituut Melly
tentoonstelling Iris Kensmil: Some of my Souls

History repeats itself
is een project waarin
muzikale verbinding
tussen jongeren en
senioren uit het Oude
Westen plaatsvindt. Zij
ontmoeten elkaar in
een ontdekkingsreis van
liedjes van vroeger en
het heden. Was het vroeger allemaal echt beter?
Komt de boodschap van
toen overeen met de
boodschap van nu? Zijn
de liedjes slechts vermaak of zetten ze aan tot
denken? Dat zijn onderwerpen die aan de orde
komen in het gesprek
tussen de jongeren en
senioren. Samen maken
zij een ontdekkingstocht
naar elkaars verhalen,
waarna de jongeren van
Singphony een muzikale
vertaling maken.

lende workshops en
gingen ze in gesprek
met een aantal senioren. Deze maand
duiken de jongeren
de studio in om de
muzikale vertaalslag
te maken. Een project
vol inspiratie, passie
en levenslessen met
een eindpresentatie
die op zondag 12 juni
van 15.00-18.00 uur
plaatsvindt in New
Grounds aan de s’
Gravendijkwal. De
eindpresentatie is gratis, maar aanmelden
is verplicht. Hou onze
website (www.singphony) en social media
in de gaten om je aan
te melden.

Dit project is mogelijk
gemaakt door Cultuur
Concreet en de (voormalige)
In maart en april volgden gebiedscommisie Rotterdam Centrum.

de jongeren verschil-

uit de kunst
Double Murder,
Hofesh Shechter,
Dans
De kunstenaar ontstaat en
creëert naar mijn mening in
de omgeving die hem raakt
en hem zijn kleur geeft. Zo
ook de uit Israël afkomstige
Hofesh Shechter. Hij behoort
tot een van de grootste
choreografen van nu. Shechter is opgegroeid in het door
oorlog verscheurde Jeruzalem. Hij zegt gefascineerd te
zijn door de breekbare band

tussen levensvreugde en
borrelende agressie onder de
oppervlakte van de samenleving. In zijn dansstuk Double
Murder zien wij dit geweld
terug, maar ook de traditie
van volksdans is van enorme
invloed. Ik zag in het eerste
deel van de voorstelling de
Midden-Oosterse volksdans
voor me. Het is de vorm
waarin ik me verbeeldde
dat de boeren eeuwen en
eeuwen gedanst hadden.
De oorlog zat ook in zijn
stuk. Terwijl de overwegend
traditioneel geklede dansers
hun arbeid verrichtten en
dansten, vielen er onder hen
menigmaal velen dood neer.
Ze werden door hun dansge-

noten neergeschoten, neergestoken of neergeslagen. En
na de moorden dansten de
moordenaars weer gezellig
door, zo trots als een pauw.
Het was in eerste instantie luguber om te zien dat men zo
vrolijk doorging. Er was geen
ruimte voor rouw en troost.
Later werd het komisch. Het
werd een banaliteit.
Wanneer de filosoof Hannah
Arendt schrijft over de banaliteit van het kwaad, denk
ik aan al die ambtenaren,
die onder het nazi-regime
in pakken hun werk deden,
de doodsbrieven tekenden
en in de avond weer aan
tafel schoven bij hun vrouw

en kinderen. Nu zag ik de
dansende boeren voor me,
die feestten, doodden en vervolgens opgingen in genot.
De homo-hedonis, genot ten
top. Ik moest ook denken aan
de mensen die - vooral op
social media - alles tot een
show, kijkspel en vertoning
reduceren. De maker gaf
in dit stuk zijn kritiek op de
maatschappij. Als iemand
uit Israël was hij getuige
van dood en moord in het
dagelijks leven. Zijn voorstelling Clowns (eerste deel van
Double Murder) was ook een
bitter commentaar op de
emotionele afstomping bij
het mondiale geweld in het
algemeen.

Links Robert van der Kroft (illustrator
Sjors&Sjimmy) en rechts Robert-Jan Rietveld,
eigenaar van Schorem.

Heart Work Heroes is een openlucht
expositie voor de zorg. Ruim 40 beelden,
beschilderd door uiteenlopende kunstenaars, worden tentoongesteld in het
centrum van Rotterdam. Vorige week
hebben we als sneakpreview het eerste
beeld van de expositie Heart Work
Heroes in de etalage van Schorem gezet.
Maker Robert van der Kroft (tekenaar
Sjors&Sjimmy) heeft het beeld bewerkt.
Met de beelden maken we de waardering voor zorgmedewerkers op een positieve en kleurrijke wijze zichtbaar. Na
afloop van de expositie worden de beelden geveild. Met de opbrengst worden
Rotterdamse initiatieven ondersteund,
die als doel hebben om jongeren kennis te laten maken met de zorg. Denk
o.a. aan de Giovanni Van Bronckhorst
Foundation, het Albeda Zorg college en
deRotterdamseZorg.

‘Heart Work Heroes in Rotterdam is
een zichtbaar hart voor onze helden
in de zorg.’ Burgemeester Aboutaleb

De New York Times noemde
de Israëlisch/Britse choreograaf Hofesh Shechter “one
of the British dance scene’s
hottest properties”. Hij
gebruikt traditionele, urban
en hedendaagse stijlen door
elkaar. Shechter maakt werk
voor internationale klassieke
én hedendaagse gezelschappen, voor opera en musical,
en componeert daarnaast
zijn eigen muziek.
De voorstelling was een
indrukwekkend schouwspel
voor oog en oor. Hofesh
Schechter vertoonde met
rook, kleur, licht en schaduw
een prachtige schouwspel,
De muziek, die hij zelf had

gecomponeerd, was ritmisch
opzwepend en bracht je mee
in de bewegingen. De manier waarop de grote groep
dansers veelal synchronisch
dansten, maakte de dans bijzonder esthetisch. Het enige
wat ontbrak was dat er geen
herkenbaar verhaal in zat.
Wat ze deden en waarom
was niet in betekenis gehuld.
Dat gaf de vrijheid aan de
dans. Maar ook de onmacht
om betekenis te geven aan
wat je zag. De vrolijkheid en
het betekenisloze geweld
werden op den duur naargeestig en bleven je bij.

Serpil Karisli

