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veel winkelpanden leeg, de huren
zijn nog steeds hoog. De enige grote
aanpassing die ik in dit pand heb
gedaan was een tussenverdieping
maken, om meer fietsen kwijt te
kunnen.’
Aan de muur hangt nog hier en daar
decoratief behang, wat de kleine
winkel iets huiselijks geeft. Het zijn
overblijfselen van de vorige zaak,
‘In Bloei’. Volgens Malik deden die
‘iets met thee en boeken’. Achterin
de zaak kan één mens staan werken
aan één fiets. Het gaat allemaal net.
Zelfs de achtertuin staat vol met
fietsen. Malik koopt partijen op, om
ze daarna op te knappen. ‘Ik heb drie
jaar naar een geschikte winkelruimte

ties knapte Hofman antieke fietsen
op en zorgde hij op afstand voor
technische begeleiding van mensen
die per fiets wereldreizen maakten.
Tot zijn verdriet kon hij destijds geen
opvolger vinden voor zijn zaak. Een
nieuwe fietsenwinkel was daarom
meer dan welkom in dit gebied.
‘Maar als het Zomercarnaval hier
weer langskomt in juli, ga ik dicht’,
lacht Malik. ‘De eerste keer was ik er
niet op voorbereid en was gewoon
opengegaan, maar dat had totaal
geen zin...’
Drie zaken
Malik komt uit een familie van
fietsenspecialisten: hij heeft nog vier

Een eigen website hoef ik niet,
via Quick Rijwielservice vinden de
mensen mij toch wel...
Geen fietsenmaker op de Binnenweg? Dat kan niet... moet meneer
Malik gedacht hebben toen hij drie jaar geleden een plek zocht
voor zijn nieuwe zaak. Wat een goed idee was het om neer te
strijken op nummer 93a! Wij besloten hem even van zijn stek te
plukken voor een interview.
Gebruikte fietsen
Elke ochtend, behalve zondag, loopt
meneer Malik zo’n twintig keer de
deur van zijn winkel in en uit. Een
hele rits fietsen moet naar buiten en
op de stoep geparkeerd, anders is
er geen doorkomen aan. En al snel
komt de ene na de andere klant binnen om zijn gerepareerde fiets op te

halen. Gaan de zaken goed?
Malik: ‘Ik verkoop nieuwe en gebruikte fietsen, maar op dit moment gaan
mensen vooral voor de gebruikte,
en repareer ik heel veel. Uiteraard
verkoop ik ook accessoires. Ja, de
zaken gaan best redelijk. Toch doe
ik het voorzichtig aan als het om
investeringen gaat. Ook al staan er

Fietsenmaker Hofman
Van 1930 tot 2003 zat fietsenmaker
Hofman in dit stuk Nieuwe Binnenweg. Hij was een beroemdheid.
Naast de gewone handel en repara-

broers en allemaal zitten ze in deze
business, met drie zaken in Rotterdam en twee in Den Haag. En vanwaar deze keuze voor fietsen? Volgden zij misschien het voorbeeld van
hun vader? ‘Nee hoor, mijn vader
was geen fietsenmaker, hij werkte in
Pakistan bij het spoor. Ruim twintig
jaar geleden is onze familie naar Nederland gekomen; mijn moeder was
hier het eerst. Ik was achttien toen ik
hier arriveerde. In Pakistan had ik als
lasser gewerkt. In Nederland heb ik
eerst allerlei baantjes gehad, onder
andere in de schoonmaak. Die fietsenmakerij kwam omdat mijn jongste
broer stage liep bij een fietsenmaker

Studeren
Zijn eigen kinderen ziet hij niet zo
snel in zijn voetsporen treden.
‘Mijn oudere dochter wil dokter
worden en mijn zoon heeft er ook
niet veel zin in. Maar dat vind ik niet
erg hoor, ik wil graag dat ze gaan
studeren. Zelf heb ik niet veel opleiding gehad. Het blijkt maar weer:
ook zonder bedrijfskunde, maar met
doorzettingsvermogen en ondernemingszin kom je ergens in zakenland. Dank u wel, meneer Malik!

De goede buren diplomatie

Steun Maria
In 2008 schreef Joke van der
Zwaard een boekje over het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat. Ze sprak met vijftien
bewoners uit de Sint-Mariastraat
en componeerde vijftien levensverhalen van mensen die passie
combineren met een ondermaats
inkomen.
Zij vroeg zich hardop af of een
wijk met veel sociale woningbouw
perse (dure) koopwoningen nodig
heeft om een bredere bevolkingssamenstelling te realiseren.
Goedkope oude woningen zijn
niet alleen aantrekkelijk voor starters, maar ook voor het cultureel
kapitaal van de straat, ‘mensen
met ondernemingszin, inventiviteit, zelfoplossend vermogen,
creativiteit, praktische behulpzaamheid, sociale redzaamheid,
nieuwsgierigheid en openheid,’
EN een laag en/of onzeker inkomen.
‘Niet afschrijven dus’, is haar
devies, ‘maar achterstallig on-

gezocht. Ik kon op een ander deel
van de Nieuwe Binnenweg, voorbij
de ‘s Gravendijkwal, een winkel huren die groter was en ook goedkoper,
maar ik wilde heel graag hier een
plek. Het is hier gezellig, met meer
mooie winkels en ziet er beter uit. En,
héél belangrijk: hier is de stoep lekker
breed!’
Het was inderdaad een slimme zet
om hier een fietsenzaak te openen.

in Den Haag, en doorging met dat
vak. Hij begon toen een eigen zaak,
al zijn broers zijn bij hem in de leer
gegaan en zijn daarna een eigen
zaak begonnen. Blijkbaar zit het in
onze vingers!’
Op internet kunt u alle vijf bedrijven vinden onder de naam Quick
Rijwielservice. Maar meneer Malik
wil een persoonlijke variant en heeft
besloten om zijn winkel Imaan
Rijwielservice te noemen, naar zijn
jongste dochter. ‘Imaan heeft mij
geluk gebracht: zij werd 4 jaar
geleden op 1 april geboren, en
een jaar later op diezelfde datum
tekende ik mijn huurcontract voor
deze zaak, mijn eerste eigen onderneming. Ja, Imaan wil ik op de
etalageruit en ik wil een logo laten
maken. Een eigen website hoef ik
niet, via Quick Rijwielservice vinden
de mensen mij toch wel. Maar ik
sta wel op YouTube hoor! Typ maar
in op YouTube: Rijwielservice, dan
vind je het filmpje vanzelf, gemaakt
door een journalist van Cineac TV
Rotterdam.’

derhoud plegen en een gevarieerd
aanbod van huren en kopen doen.’
Woonstad heeft het niet begrepen.
Het wil de meeste woningen als
kluspand aan de man brengen en
stimuleerde de bewoners om hun
biezen te pakken. Inmiddels is de
helft van Joke’s geïnterviewden
verhuisd. De andere helft heeft
zich tot het Advokatenkollektief
gewend voor juridisch weerwerk.
Begin deze maand werden acht
dagvaardingen bezorgd. Daarin
vraagt Woonstad aan de rechter
om de huurovereenkomsten in de
Sint-Mariastraat op te zeggen. De
blijvers hebben goede hoop dat de
rechter het niet zover laat komen
en de huurders in het gelijk stelt.
De Acht van de Mariastraat kunnen
uw steun goed gebruiken. U kunt
hen financieel steunen door een
tientje over te maken op giro
665 853 920 ten name van
Jan van den Noort, Rotterdam
o.v.v. Steun Maria.
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Huiswerkklas Oude Westen:
écht iets voor jou!
Als je in het Oude Westen woont, 12 jaar of ouder bent en in het voortgezet
onderwijs zit, is de Huiswerkklas echt iets voor jou! In de Huiswerkklas kan je
hulp krijgen bij alle schoolvakken.
Elke dag zijn er ongeveer 5 begeleiders aanwezig, die het leuk vinden om in
hun vrije tijd jou te helpen met je huiswerk. Ook als je extra ondersteuning
(bijlessen) nodig hebt kan je bij ons terecht.

Wanneer en waar is de Huiswerkklas?

De Huiswerkklas is van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 18.00
uur. Het is bij de Aktiegroep Oude Westen aan de Gaffelstraat 1-3. Wil je meer
weten of wil je je inschrijven, kom dan bij ons langs bij de Aktiegroep,
Gaffelstraat 1-3. Natuurlijk kan je ook bellen: 010-4361700 (bij voorkeur
maandag t/m donderdag tussen 14.30 en 16.00 uur).

Verhuizen is voor de meeste
mensen een ingrijpende
gebeurtenis. Behalve een nieuwe
woning krijgt u ook nieuwe
buren. Buren zijn belangrijk,
doe er moeite voor.
-Gaat u ergens nieuw wonen, stel u
zelf voor aan de buren. Komt er een
nieuw iemand in het portiek wonen
dan zijn de andere buren benieuwd
en vragen zich van alles af. Hebben
zij kinderen, huisdieren, zijn zij veel
thuis, zijn ze “schoon en netjes”, stil?
Het zelfde wat u zich afvraagt over uw
nieuwe buren.
-Komen de buren niet naar u toe,
neem zelf het initiatief. Maak eens
een praatje als u elkaar tegen komt op
de trap of in het portiek. Aardig zijn,
vriendelijk zijn kost niets en wie weet
heb je elkaar misschien ooit nodig.
-Vaak hangt er in het portiek een bord
met regels wat wel en niet mag. Dit is
ook terug te vinden in het huurcon-

tract. Iedere huurder heeft dit contract
ondertekend en wordt geacht zich
hier aan te houden.
-Als algemene stelregel geldt dat het
na 22.00 uur rustig is. Overdag mag
veel maar ook overdag mag iemand
nooit overlast geven.
-Ook al is er in de nacht goedkope
stroom, bewoners worden gestoord
in hun nachtrust als buren in de nacht
stofzuigen, klussen of de was centrifugeren. Doe dit soort “lawaaimakende”
dingen bij voorkeur op een tijdstip dat
niemand er last van heeft.
-Kennen de buren elkaar en zijn zij
gewend aan elkaar dan kunnen zij veel
van elkaar hebben en begrijpen. Neem
de tijd en moeite om te investeren in
“de goede burendiplomatie”
-Blijf uit elkaars vaarwater, bemoei je
niet met elkaars leven. Leven en laten
leven is een groot goed.
-Heeft u een keertje overlast van uw
buren? Maak dit kenbaar tijdens een
praatje, vertel op een vriendelijke ma-

Bijenles in de Wijktuin

nier dat u last had van het lawaai.
-Tegen het plafond bonken met een
stok, op de radiatoren tikken, schelden
of een boze brief schrijven werken
vaak averechts. Zo wilt u zelf ook niet
benaderd worden.
-Voorkomen is beter dan genezen. Zijn
mensen eenmaal in een ruzie met de
buren terecht gekomen dan “lijden”
zij daar onder. Iedereen wil en mag
zich thuis veilig en prettig voelen.
-Komt u er toch zelf niet uit? Dan
kunt u vragen of buurtbemiddeling
u helpt deze problemen op te lossen.
Buurtbemiddeling is gratis. U kunt ook
een klacht in dienen bij de verhuurder
of de politie
Buurtbemiddeling Centrum
is gehuisvest
In De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
Telefoon 06- 18500316
centrum@buurtbemiddeling.org

Eind mei brachten twee groepen 8 van de Augustinusschool een bezoek aan de bijen in de wijktuin. Een leerzaam bezoekje: over bijen kun je veel te weten komen.
Wat is het verschil tussen bijen, hommels, wespen? Ze
lijken allemaal op elkaar. En dan heb je ook nog zweefvliegen. Wat is honing? En hoe smaken die verschillende soorten honing: klaverhoning, lindehoning, kastanjehoning? Behalve honingbijen heb je ook nog “solitaire
bijtjes”. De leerlingen hielpen mee bij de bouw van een
bijenhotel voor die wilde bijen.
Hoogtepunt was het bekijken van de bijenkast: wat doen
die bijen daar allemaal? Wie is de koningin, waar zitten
de “babybijtjes”, hoe bewaken ze hun bijenkast?
Ondanks alle voorzorg (imkerhoeden op, handschoenen
aan, kleding met lange mouwen, afstand houden) werd
een van de leerlingen toch gestoken door een bij. Dat
liep gelukkig goed af, maar het was wel schrikken, en
pijn deed het ook!
Maar de eindindruk was toch: harde werkers die bijen!
De bijenlessen worden gegeven door vrijwilligers van Aktiegroep het Oude Westen in het kader van het Bewonersinitiatief “Kabouterpad”.

