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De toekomst van Odeon Ipadparticipatie
Dinsdag 12 juni om 19.30 uur
Gaat Odeon per 1 januari 2013 echt
de deuren sluiten of is een doorstart
mogelijk? Hoe ziet een ander en
beter leven van Odeon eruit? Aan
de kant van de grote zaal: de sport.
En aan de kant van de kleine zaal:
theater, schoolmusicals, aktiegroepcafé, muzieklessen, een filmhuis en
ook een leeszaal? En zullen we dan
maar gelijk de voorkant en ach-

terkant verbeteren? Odeon weer
herkenbaar maken vanaf de straat
en gebruik maken van de prachtige
plek aan het park. Kortom: Odeon
weer in zijn oude luister herstellen
en tegelijkertijd vernieuwen.
Meedenken, meepraten, meedoen? Kom op dinsdagavond
12 juni om 19.30 uur naar
Odeon.

Voor

Verleiden is al zo oud als de weg naar Kralingen. In het verleden deelden missionarissen kraaltjes uit om
de ‘wilden’ te verleiden tot een ander geloof, maar vandaag de dag kom je daar niet meer mee weg. Om
mensen tot het gewenste gedrag te verleiden moet je al gauw mobieltjes uitdelen. Onlangs werd het participatieplan van Woonstad genomineerd voor de innovatieprijs van de Nederlandse corporaties. De genomineerde die de meeste stemmen op zich weet te vergaren krijgt de prijs. Dus riep de website van Woonstad
iedereen op om op hun participatieplan te stemmen: ‘Stem op Woonstad en win een ipad!’. Je hoort wel
vaker dat een ipad wordt ingezet om mensen tot deelname te verleiden, maar bij een participatieplan kun je
dat toch wel curieus noemen.
In 2010 besloot Woonstad Rotterdam hoe het voortaan met
participatie om zou gaan. Naast
de directie zou een klantenraad
komen, op complexniveau was een
bewonerscommissie gedacht en in
de wijken zou een ‘vaste bewonersgroep’ de lakens uitdelen. Aan die
‘vaste bewonersgroep’ werden hoge
eisen gesteld. De groep moest een
‘afspiegeling van de wijk’ zijn, en in
staat om ‘ALLE belangen van ALLE
wijkbewoners tegen elkaar af te
wegen’.
Woonstad heeft nog geen energie
gestoken in het vormen van zo’n
groep voor Het Oude Westen en het
valt nog te bezien of de wijk zich
in zo’n keurslijf laat persen. Gelukkig is Het Oude Westen niet op zijn
mondje gevallen en als Woonstad
nog wat beter luistert, kunnen de
bewoners zich rechtstreeks tot hun
huisbaas wenden. Als je alles via
zo’n groep moet sluizen wordt de
weg immers alleen maar langer.

Woonstad maakt echter aanstalten om Het Oude Westen alsnog
aan zo’n ‘vaste bewonersgroep’ te
helpen. Wij vroegen ons af waarom
Woonstad terugvalt op dat oude
plan terwijl het een nieuw en innovatief participatieplan heeft,
waarmee het zelfs prijzen hoopt te
winnen. Woonstad beweert dat het
om één en hetzelfde participatieplan
gaat, maar erg overtuigend klinkt
dat niet.
Want kun je een twee jaar oud, niet
gerealiseerd plan eigenlijk wel nieuw
en innovatief noemen? De website
van Woonstad bevestigt de indruk
dat Woonstad een volkomen andere
koers is ingeslagen.
Daar staat met zoveel woorden:
‘De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat
meer klanten kunnen meepraten. Niet
langer zijn het alleen kleine clubs van
bewoners die ‘namens’ alle klanten
spreken. In de nieuwe aanpak trekt
Woonstad Rotterdam de wijken in.

Dat doen we niet meer alleen door
vergaderen, maar ook door andere
vormen (zoals speeddaten, straatontbijt, themabijeenkomsten) waardoor
meer mensen kunnen meedoen. Want
we vinden het belangrijk om van àl
onze klanten te horen hoe ze willen
wonen: jong en oud, huurders en
kopers, mensen met een smalle of
een bredere beurs en mensen met
verschillende culturele achtergronden
en leefstijlen.’
Dat klinkt toch heel anders dan een
klantenraad, een bewonerscommissie en een ‘vaste groep’ die ALLE
belangen van ALLE bewoners tegen
elkaar afweegt. Het valt niet vol
te houden dat het hier om één en
hetzelfde plan gaat. Nog voor het
oude participatieplan is uitgeprobeerd staat er al weer een nieuw
op stapel. En hoe innovatief dat
ook moge zijn, al die tijd staat de
participatie in Het Oude Westen op
een laag pitje.

Om te beginnen een leeszaalfestival

Fotocollage Wolbert van Dijk

Na

Activiteiten in Laurens
Antonius Binnenweg
Karaokemiddag

Op vrijdag 15 juni bent u vanaf 14:00 uur van harte welkom voor
een feestelijke karoakemiddag in het restaurant. Iedereen is uitgenodigd om mee te zingen, te luisteren en te dansen of vraag een leuk
verzoeknummer aan! Toegang gratis.

Vaderdagdiner

Op Vaderdag, zondag 17 juni, biedt Antonius Binnenweg een heerlijk
3-gangen Vaderdagdiner aan. Vanaf 12:30 wordt u welkom geheten
met een aperitief. Om 13:00 uur zal het 3-gangendiner van start
gaan. De prijs voor het diner is 17,50 per persoon. De vrienden van
Antonius krijgen op vertoon van hun persoonlijke vriendenpas 2012
korting en betalen slechts 8,50. U kunt zich opgeven vóór 14 juni
in het restaurant van Antonius Binnenweg of op het nummer 0102412948.

Lezen voedt de verbeeldingskracht.
Dat bleek weer eens tijdens de
eerste gedachtenwisseling over
een leeszaal in het Oude Westen.
In een leeszaal moeten naWtuurlijk
boeken zijn, die liggen in tal van
boekenkasten bij de mensen thuis
weg te kwijnen. We kregen er al
een hoop aangeboden, de kunst is
om een goede selectie voor jong
en oud te maken. Boeken kunnen
ook als lokaas en bewegwijzering
in vogelhuisboekenkastjes op
andere plekken in de wijk liggen,
bijvoorbeeld in het wijkpark. In
de leeszaal liggen binnenlandse
en buitenlandse kranten, want die
worden door de crisis voor veel
mensen onbetaalbaar. Lezers zijn
geen zwevers, ze weten hoe het zit
in de wereld. In een leeszaal kan je
tussen mensen zitten zonder gezellig te moeten zijn, er zijn stille studeerplekken; én er is goede koffie,
want lezers hebben smaak. Het is
een plek waar leesclubjes bij elkaar
komen, conversatielessen in de Ne-

derlandse taal worden gegeven, en
wordt voorgelezen voor kinderen
én voor ouderen en slechtzienden.
Op poëzieavonden ontdekken
mensen de leuke, gekke kanten
van die moeilijke Nederlandse taal,
maar kunnen ze ook genieten van
gedichten en liederen uit dierbare
of onbekende verre landen. Er is
een speciale plank met boeken
over de geschiedenis van de wijk
en er zijn obscure tijdschriften die
je nergens anders bij elkaar vindt.
Oude Westen en de rest van
Rotterdam West
Naar zo’n leeszaal gaat de buurvrouw met kind van om de hoek
en de nieuwsgierige meneer verder
weg in West die gelezen heeft over
deze bijzondere leesplek. Doordat
de bibliotheek in de Vierambachtstraat ook gesloten wordt, ontstaat
er in Rotterdam namelijk een
bibliotheekloos gebied met zo’n
70.000 inwoners! Dat is culturele
armoede, maar ook een sociaal
risico. Om een levendige wijk te
blijven, heeft het Oude Westen
aantrekkelijke publieke ruimtes
zoals een leeszaal nodig. Plekken
waar onbekende mensen bekende
gezichten kunnen worden. Er vinden onverwachte gesprekken over

onalledaagse onderwerpen plaats,
maar je kunt er ook folders vinden
met praktische informatie.
Samen ervoor zorgen dat die leeszaal er komt, is het heft in eigen
hand nemen; niet afhankelijk zijn
van wat een paar ambtenaren voor
ons bedenken. Er zijn genoeg mensen, fondsen en instanties die kunnen helpen, maar het begint met
onze eigen creativiteit en inzet.
Dus laten we een leeszaalfestival
organiseren. Een leeg winkelpand
inrichten met lekkere leunstoelen,
kranten, volle boekenkasten en
een week lang activiteiten die een
inspirerend voorproefje geven
van onze ideale leeszaal, zoals een
ruilboekenbeurs, een literair café,
een voorleesmiddag, een tijdschriftenshow en…. Vindt u dat wat?
Heeft u ideeën? Wilt u wat doen?
Bel: 010-4137089, of mail:
boeket@antenna.nl.

Jazz

Open Middag in ‘De Gaffel’

Bingo in Antonius Binnenweg

Op woensdag 13 juni is er een open middag in “De
Gaffel” aan het Gerrit Sterkmanplein. Sinds enkele maanden zitten in de Gaffel het Activeringscentrum Bijna Alles
en Kunstenaars atelier Herenplaats van Pameijer samen
met Stichting Jong en kinderopvang De “Groeibriljant”.
Op deze open middag willen ze laten zien wat er voor de
buurtbewoners tegenwoordig allemaal te doen is in de
Gaffel. De middag begint om 13:00 uur en eindigt om
16:00 uur.

Voor meer informatie over de activiteiten kunt u terecht bij
Gerda de Ruiter of Iris van der Sluis op het nummer 010-2412972.

Er is onder andere een tentoonstelling van de Herenplaats
te zien, workshops schilderen op muziek en djembe dansen, waar iedereen aan mee kan doen. Er zijn activiteiten
voor de kinderen en voor alle bezoekers lekkere hapjes en
drankjes uit de keuken van Pameijer. Dus kom vooral even
langs op een gezellige middag in de Gaffel.

Zaterdag 30 juni zijn er vanaf 14:30 uur drie spetterende Jazz optredens te beluisteren in de recreatiezaal van Antonius binnenweg, aangeboden door de organisatie van het North Sea Round Town Festival.
Toegang gratis..

Iedere donderdagavond wordt er in Antonius Binnenweg een gezellige bingoavond georganiseerd. We beginnen om 19:00 uur. Er worden
zeven rondes gespeeld en de kosten per ronde zijn 30 cent. U krijgt
een gratis kopje koffie of thee aangeboden. De laatste zaterdag van de
maand vindt er een grote prijzenbingo plaats! De kosten hiervoor zijn
1,- per ronde. Iedereen is welkom

